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 مجلة العلوم الشرعية ٩ 
 هـ١٤٣٧ شوالن واألربع الحادي والعدد

 
 
 

 قواعد النشر
 

دورية علمية محكمة، ) العلوم الشرعية(مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية   
 : وتُعنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط اآلتية . تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة

 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أوالً
 .لجدة العلمية والمنهجية، وسالمة االتجاه أن يتسم باألصالة واالبتكار، وا -١

 .أن يلتزم بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣

 .أن يتسم بالسالمة اللغوية  -٤

 .أال يكون قد سبق نشره  -٥

احـث نفـسه،   كتاب، سـواء أكـان ذلـك للب       أال يكون مستالً من بحث أو رسالة أو        -٦
 . أو لغيره 

 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتالك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كامالً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إال بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .A  4(صفحة مقاس ) ٦٠(ات البحث عن  أال تزيد صفح -٢

وأن ) ١٣(، والهـوامش بـنط   Traditional Arabic) ١٧( أن يكـون بـنط المـتن     -٣
 ) .مفرد( يكون تباعد المسافات بين األسطر 

يقــدم الباحــث ثــالث نــسخ مطبوعــة مــن البحــث،  مــع ملخــص بــاللغتين العربيــة       -٤
 .. واحدة واإلنجليزية، ال تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صفحة



 

 
١٠ 

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١
 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤

عنــد ورود أســماء األعــالم فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

حــروف عنــد ورود األعــالم األجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب ب      : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف التينيـة، مـع االكتفـاء بـذكر االسـم كـامالً              

 .عند وروده ألول مرة 
 . تُحكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على األقل : سادساً
ي  أو ترسـل علـى البريـد اإللكترونـ     CD على أسطوانة مدمجة     ،تُعاد البحوث معدلة  : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .ال تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 . من المجلة، وعشر مستالت من بحثه نسختينيُعطى الباحث : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 
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 مجلة العلوم الشرعية ١١

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 
 

 المحتويات
 
 للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن السيوطي "التثبيت عند التبييت"

 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(
١٣ 

  الشهريبن عبداهللا محمد بن عوض .د

 في تحديد اليدين في التيمم حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما

 تخريجًا ودراسة 
١٣٥ 

  زيز بن أحمد الربيِّعياسر بن عبدالع.د

 في المسجد الواحد السياسة الشرعية في تعدد الجُمَع

 في البالد غير اإلسالمية
٢٢٧ 

  منصور بن عبدالرحمن بن عبداهللا الحيدري. د

 ٣٠٩ التجارية باألعمال الخاصة القواعد

    العلي صالح بن عارف. د

 ٣٦٧ "دراسة تطبيقية "ن الكريمآالحوار في القر

  نادية بنت إبراهيم النفيسة. د

 ٤١٩ االحتساب على االعتداء على المال العام

  محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي. د
 



 



 

 

 
 

 
 

 "التثبيت عند التبييت"
 للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن السيوطي

 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً )هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشهريبن عبداهللا محمد بن عوض .د
 كلية أصول الدين - قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة

  محمد بن سعود اإلسالميةجامعة اإلمام
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

< <
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن السيوطي "التثبيت عند التبييت" 
 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(
 
 الشهريبن عبداهللا محمد بن عوض .د

 كلية أصول الدين - قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة
  محمد بن سعود اإلسالميةجامعة اإلمام

  
  
  

 :بحثملخص ال
اإليمان باليوم اآلخر ركن عظيم من أركان اإليمان الستة، واإلقرار به يـشمل اإليمـان بمـا يتـضمنه ممـا           
يكون قبله من الحياة البرزخية، وكذا أشراط الـساعة الكبـرى والـصغرى، وقـد اهـتم العلمـاء بتقريـر اإليمـان             

ان مـن أولئـك الـذين أسـهموا فـي      بذلك كله، فجاءت جهودهم في ذلك متنوعة ومختلفـة كمّـاً وكيفـاً، وكـ              
الــسيوطي، فلــه فــي ذلــك مؤلفــات ورســائل عــدة، منهــا منظومــة تقــع فــي    هــذا المــضمار الحــافظ جــالل الــدين  

ــأمور مــن          ) ١٧٥( ــالروح، وقــد  تميــزت ب ــاً، خصــصها ألحــوال دار البــرزخ فيمــا يتعلــق بالميــت، وبالمالئكــة، وب بيت
ــة مــن أقوالهــا         : أبرزهــا دقــة موضــوعها، وتنــوع مــسائلها ومباحثهــا، وكثــرة مــصادرها ومواردهــا، وعــزو جمل

ولهذا اهتم بها جمع من العلماء شرحاً وتوضيحاً وإضافةً وإشادةً وإحالةً، فخصصت هذا البحث        وشواهدها،  
 .للعناية بهذا المتن وخدمته على الوجه الالئق به

 .وقد استفتحت البحث بمقدمة بينت فيها أهميته، وسبب اختياره، وصعوباته، وخطة بحثه
 :ثم  قسمته إلى قسمين

ت بالنــاظم والمنظومــة، أمــا النــاظم فكــان التعريــف بــه مــن خــالل حياتــه          الدراســة، وفيــه عرفــ  : األول
 .الشخصية، وحياته العلمية، وأما المنظومة، فكان التعريف بها من خالل مادتها العلمية، ومعالم تحقيقها

التحقيق والتعليق، وفيه حققت المتن بضبط نـصه مـن خـالل المقابلـة بـين النـسخ، وخدمتـه، ثـم                 : الثاني
 . عليهالتعليق

 .وبعد ذلك ذيلت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 المقدمة
فمن أحـسن فلنفـسه ومـن أسـاء         ،   الذي خلق الموت والحياة ليمتحن عباده      الحمد هللا 

 الـذي  وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله        وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له،         ،  فعليها
عليــه وســلم  صــلى اهللا – كــان يــذكر بــالموت وشــدته، وبــالقبر وضــمته، وبالقيامــة وأهوالهــا  

 : وبعد-من تبعهم بإحسان إلى الدينووعلى آله وصحبه 
فأن اإليمان باليوم اآلخر بمنازله المتقدمة والمتأخرة ركن مـن أركـان اإليمـان ال يـصح        
وال يكتمل إيمان أحد إال به، ويدخل في اإليمان به اإلقرار بالموت والبـرزخ بمـا فيـه مـن فتنـة                

 باإلضــافة إلــى القيامــة  القبــر وعذابــه ونعيمــه، وكــذلك أشــراط الــساعة الكبــرى والــصغرى،  
الكبرى وما تتضمنه من البعث، والحشر، والحوض، والشفاعة، والحساب وما يتبعه، وكذا            

 .الصراط والقنطرة والجنة والنار
ــوم اآلخــر همــا ركيزتــا اإليمــان الحــق وقاعــدتا األعمــال الــصالحة،           فاإليمــان بــاهللا والي

دبر شـؤونه، واإليمـان بـاليوم اآلخـر إيمـان           فاإليمان باهللا إيمان بمبدأ هذا الوجود، بخالقـه ومـ         
 .بحكمة هذا الوجود وغايته ونهايته

مؤكــداً علــى اإلقــرار بــذلك ) القــرآن الكــريم والـسنة الثابتــة (ولقـد جــاء الــوحي بــشقيّه  
كله، ومذكراً بأهميته، وكاشـفاً عـن بعـض جوانبـه، وداعيـاً إلـى االسـتعداد لـه، وال غـرو فـي                        

نــسان الحكمــة مــن خلقــه والهــدف مــن وجــوده، وبــه يتحقــق   ذاك، فباإليمــان بــه يــدرك اإل
صالح اإلنسان وفالحه ونجاحه، كما أن له أثراً في استقامة السلوك وانقيـاد الجـوارح، وبـه         

 .أيضاً تطمئن النفوس وتنشرح الصدور
ــأولوه         ــيم، فـ ــركن العظـ ــذا الـ ــه بهـ ــالم وأئمتـ ــاء اإلسـ ــام علمـ ــاء اهتمـ ــذلك جـ ــاً لـ وتبعـ

هم، ظهر ذلك في تعـدد مؤلفـاتهم عنـه، وتنـوع مـصنفاتهم فيـه،         اهتمامهم، وحظي بعنايت  
ــور، ومختــصر ومبــسوط، وعــام وخــاص، ومجمــل ومفــصل، وكــان مــن          بــين منظــوم ومنث

، فلــــه فــــي هــــذا المــــضمار كتــــب  )هـــــ٩١١ت(أولئــــك األعــــالم العالمــــة الحــــافظ الــــسيوطي  
 أي حيـاة    ومنظومات، ورسائل ومختصرات، ومنها أرجوزة خصصها لحياة العبد بعد موتـه،          
التثبيــت "البـرزخ ومــا يكــون فيهــا ســواء مــا يتعلــق بالميــت، أو بالمالئكــة، أو بــالروح، ســماها  

، تقــع فــي خمــسة وســبعين ومائــة بيــت، أودعهــا مباحــث دقيقــة متعــددة،         "عنــد التبييــت 
ومسائل كثيـرة متـشعبة، فنـال هـذا الـنظم قبـوالً كبيـراً، وتعاقـب عليـه العلمـاء مـن بعـده                    



 

 
١٨ 

للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن " التثبيت عند التبييت"
 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(السيوطي 

 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

 بين مطنب ومقتضب، ومنهم من زاد عليه نظماً أيضاً، وهـذا يؤكـد أهميتـه         شرحاً وتوضيحاً 
 .ومكانته

ولمــا رأيــت أن مــتن هــذه المنظومــة مــع مــا ســبق ذكــره لــم يلــق العنايــة الالئقــة بــه               
ــذي يــستحقه ضــبطاً وتــدقيقاً، وتحقيقــاً وتوثيقــاً، اســتعنت بــاهللا تعــالى        بعــد –واالهتمــام ال

ة دراسـة للمنظومـة يعـرّف فيهـا بالنـاظم والـنظم، ثـم          فـي كتابـ    -االستخارة واالستـشارة  
تحقيقهــا وفــق قواعــد التحقيــق المعروفــة والمعتبــرة، ثــم التعليــق عليهــا دون إســهاب أو   

 .إطناب، وفق منهج يتناسب مع المقام أوضحت معالمه في موضعه
ــه، كــان مــن أجالهــا كثــرة النــسخ          ولــم يخــل هــذا العمــل مــن صــعوبات حفــت جوانب

 المسائل وتعدد تشقيقاتها مـع مـا فيهـا مـن خالفـات حتـى بـين أهـل الـسنة              الخطية، ودقة 
 .بالمعنى الخاص والعام، باإلضافة إلى كثرة األقوال التي تحتاج إلى توثيق

ــ       للحـافظ أبـي الفـضل جـالل الـدين      " التثبيـت عنـد التبييـت    ":وقد وسـمت هـذا البحـث بــ
 .اً وتعليقاًدراسةً وتحقيق) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(عبدالرحمن السيوطي 

ــة وقـــسمين       ــت البحـــث إجمـــاالً فـــي مقدمـ األول للدراســـة، والثـــاني للتحقيـــق   (وجعلـ
 .، وخاتمة)والتعليق

 :وتفصيالً على النحو التالي
 وأشــرت فيهــا ألهميــة الموضــوع، وســبب اختيــاره، وصــعوباته، ثــم ذكــرت  :المقدمــة@

 .خطة بحثه
 :مبحثان، وفيه الدراسة: القسم األول@

 :مطلبانوفيه التعريف بالناظم، / المبحث األول
 :حياته الشخصية/  األولطلبالم
 .اسمه ونسبه •
 .ألقابه وكنيته •
 .مولده ونشأته •
 .وفاته وثناء العلماء عليه •
 :حياته العلمية/  الثانيطلبالم
 طلبه للعلم ورحالته •
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 شيوخه وتالميذه •
 مذهبه الفقهي وعقيدته •
 تأليفه ومؤلفاته •

 :مطلبانوفيه ومة، التعريف بالمنظ/ المبحث الثاني
 :مادتها العملية/  األولطلبالم
 موضوعها •
 عدد أبياتها •
 شروحها •
 قيمتها العلمية •
 :معالم تحقيقها/  الثانيطلبالم
 نسبتها للناظم •
 ضبط عنوانها •
 طبعاتها السابقة •
 نسخها الخطية •
 منهج تحقيقها •
مقابلة  وفيه حققت المتن بضبط نصه من خالل ال        التحقيق والتعليق، : القسم الثاني @

ــاني مــن            ــه، وفــق مــنهج بينــت مالمحــه المطلــب الث ــه، ثــم التعليــق علي ــين النــسخ، وخدمت ب
 .المبحث الثاني

وتتضمن أهم النتائج والتوصيات التـي تـم التوصـل إليهـا مـن خـالل التعريـف                   :الخاتمة@
 .بالناظم،  والمنظومة، وتحقيقها والتعليق عليها

 .تي تم االعتماد عليها أو الرجوع إليها وبها صور بعض النسخ الخطية ال:المالحق@
أسـأل اهللا سـبحانه أن ينفـع بهـذا العمـل، وأن يجعلـه خالـصاً لوجهـه الكـريم،            ،  وأخيراً

فـي صـرح األبحـاث التـي تعتنـي بالجانـب العقـدي،        لبنـة متواضـعة   بـه   أن أكون قـد قـدمت     الًآم
ــه  ــه ومتون األصــل فيــه   ياً بــشروعمــالً، اً متواضــعاً، وهــو ال يعــدو أن يكــون جهــد  وتخــدم كتب

إذ الكمــال هللا وحــده، فمــا كــان فيــه مــن صــواب فهــو محــض فــضل اهللا      الــنقص والقــصور  



 

 
٢٠ 

للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن " التثبيت عند التبييت"
 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(السيوطي 

 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

 وإن كانت األخرى فمـن نفـسي والـشيطان،           وأسأل أن يتقبله ويجعله كفارة لي،        وتوفيقه،
 .، وأسأل اهللا أال يحرمني فيه أجر االجتهادواهللا ورسوله منه بريئان، وأستغفر اهللا منه

 .فيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيبوما تو

 :القسم األول
 الـدراســـــة

 وفيه مبحثان
 .التعريف بالناظم/ المبحث األول

 :وفيه مطلبان
 حياته الشخصية/ المطلب األول
 حياته العلمية/ المطلب الثاني
 التعريف بالمنظومة/ المبحث الثاني

 :وفيه مطلبان
 مادتها العملية/ المطلب األول

 معالم تحقيقها/ طلب الثانيالم
 

@      @      @ 
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 التعريف بالناظم: المبحث األول
 حياته الشخصية/ المطلب األول

إن ممـــا ال شـــك فيـــه أن أجـــود التـــراجم وأضـــبطها مـــا كـــان منهـــا بقلـــم صـــاحبها،           
:  ترجم لنفسه في كل مـن كتابيـه  -)١(جرياً منه على طريقة بعض المحدثين  -والسيوطي  

، إال أن هــذا النــوع مــن "التحــدث بنعمــة اهللا"و" رة فــي أخبــار مــصر والقــاهرة حــسن المحاضــ"
التراجم يؤخذ عليها مـا قـد يعتريهـا مـن إخفـاء وسـتر لـبعض الجوانـب أو ربمـا مبالغـة فـي                        

وبجمع مـا كتبـه العَلَـمُ عـن         . جوانب أخرى، أو ترك لجوانب استجدت بعد كتابة الترجمة        
ــه اآلخــرون ثــم الن     ــه عن ــى الترجمــة األدق     نفــسه ومــا كتب ظــر والتمحــيص يــصل الباحــث إل

 .واألفضل
 :اسمه ونسبه@ 

عبدالرحمن بـن الكمـال أبـي بكـر بـن محمـد بـن سـابق الـدين أبـي بكـر بـن الفخـر                 : هو
عثمان ابن ناظر الدين محمـد بـن سـيف الـدين خـضر بـن نجـم الـدين  أبـي الـصالح أيـوب بـن                            

 .)٢(ضَيري األسيوطيناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين همام الخُ
وأكثــر المــصادر تــسميه بالــسيوطي، وقــل مــن يــسميه األســيوطي، مــع أنــه ســمّى بهــا    

 .)٤("أسيوط"والسيوطي نسبة إلى مدينة . )٣(نفسه
إن : الخُـضَيرية، حيـث قـال بعـد ذكـره لهـا      : نسبة إلى محلة ببغـداد تـسمى      : والخُضيري

 .)٥ (ن النسبة لتلك المحلةجده  األعلى كان أعجمياً، أو من المشرق، فالظاهر أ

                                     
 .١/٣٣٦وقد أشار إلى ذلك، وعدد جملة ممن سلك هذه الطريقة السيوطي في حسن المحاضرة ) ١(
قــات المفــسرين، ، طب٤/٦٥، الــضوء الالمــع )٤١(، التحــدث بنعمــة اهللا، ص١/٢٨٨حــسن المحاضــرة : ينظــر) ٢(

، ١/٢٧٨، هديـــة العـــارفين ١/٣٢٨، البـــدر الطـــالع ٨/٥١، شـــذرات الـــذهب )٥١(، النـــور الـــسافر، ص)٣٦٥(ص
 .٢/٨٢، معجم المؤلفين ٢/١٠١٠فهرس الفهارس 

 ).٤١(، التحدث بنعمة اهللا، ص١/٢٨٨حسن المحاضرة : ينظر) ٣(
، ذكــر الــسيوطي فــي ة جليلــة كبيــرة مدينــة فــي غربــي النيــل مــن نــواحي صــعيد مــصر وهــي مدينــ  :أســيوط) ٤(

 .ضبطها خمس لغات، وقد أفرد تاريخها بمصنف
 .١/٢٨٨، حسن المحاضرة )٤٥(، التحدث بنعمة اهللا، ص١/١٩٣معجم البلدان : ينظر

 ).٥١(، النور السافر، ص)٥٧(، التحدث بنعمة اهللا للسيوطي، ص١/٢٨٨حسن المحاضرة : ينظر) ٥(



 

 
٢٢ 

للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن " التثبيت عند التبييت"
 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(السيوطي 

 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

وال يعرف أن أحـداً مـن أجـداده خـدم العلـم حـق الخدمـة إال والـده وإن كـان ذكـر بـأن               
 .)١(بعضهم ولي القضاء والحسبة

 :ألقابه وكنيته@ 
 .عُرف السيوطي بجملة من األلقاب منها ما أُطلق عليه، ومنها ما ادعاه لنفسه

 :فمن أشهر األلقاب التي أطلقت عليه
، لقبــه بــذلك والــده حــين ســماه، وهــذا اللقــب المــشتهر عنــد ذكــر         )جــالل الــدين  (-١

 .)٢(اسمه
 .)٣ ()خاتمة الحفاظ (-٢
 .)٤()اإلمام (-٣
 .)٥(، لوالدته بين الكتب كما سيأتي في قصة والدته)ابن الكتب (-٤

 :ومما ادعاه لنفسه من األلقاب ووافقه عليه بعض من جاء بعده
 .)٦( مجدد القرن العاشر-٥

مـا كنيتـك؟    : كناه بها أحد شيوخه لما قرأ عليه وقـال لـه          ) أبو الفضل : (أما كنيته فهي  
 .)٧()أبو الفضل: (كُنيتك: قال. فقال ال كنية لي

 :مولده ونشأته@ 
 تــسع وأربعــين وثمانمائــة رجــب ســنة مــستهل  األحــدبعــد المغــرب ليلــة هولــدكــان م

 .)٩(جمون له على ذلك، كما اتفق المتر)٨(للهجرة، وقد حكى ذلك عن نفسه

                                     
 .١/٢٨٨حسن المحاضرة : ينظر) ١(
 .١/٥١، النور السافر )٦٢(بهجة العابدين، ص: ينظر) ٢(
 .٢/١٠١٩فهرس الفهارس ) ٣(
 .١/٣٢٨البدر الطالع ) ٤(
 .١/٥١النور السافر ) ٥(
، الكــشف عـــن  )٣١ -٣٠(، تحــذير الخـــواص مــن تكــذيب القــصاص، ص    ١/٣٢٩حــسن المحاضــرة   : ينظــر ) ٦(

 إســعاف المبطـأ برجــال الموطــأ : نظـر كــذلك ، وي٢/٨٦) ضــمن الحـاوي للفتــاوي (مجـاوزة هــذه األمـة األلــف   
 .٢/١٠١٩فهرس الفهارس ، ١/٣٤٧، شرح المشكاة، ١/٧

 .وشيخه الذي كناه هو قاضي القضاة عزالدين أحمد بن إبراهيم الكناني، وسيأتي ذكره) ٧(
 .١/٥١، النور السافر ٨/٥١، شذرات الذهب )٦٣(، بهجة العابدين، ص)٢٣٥(التحدث بنعمة اهللا، ص: ينظر

 ).٥٧(، التحدث بنعمة اهللا، ص١/٢٨٨حسن المحاضرة : ينظر) ٨(
، األعــالم ١/٢٥٦، بــدائع الزهــور ١/٥٤، النــور الــسافر )٦٢(، بهجــة العابــدين، ص٤/٦٥الــضوء الالمــع : ينظــر) ٩(

٣/٣٠١. 
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أما مكان ميالده فقد كان بالقاهرة، وتحديداً بين الكتب، حيث ذهبت أمه كـي تحـضر    
كتاباً ألبيه من المكتبة، فجاءها المخاض هناك لتلد بين الكتب، فتربط حياته بالكتب منذ  

 .)١(الوالدة، وقد سماه والده بعد األسبوع األول
 علميـة، حيـث كـان والـده مـن فقهـاء الـشافعية،               أما النشأة فقد نشأ في بيئـة وأسـرة        

، لكنه نـشأ يتيمـاً، حيـث        )٢(وقد حرص على إحضاره منذ نعومة أظفاره إلى مجالس العلماء         
 ،ينست سـن توفي والده سنة خمس وخمسين وثمانمائة للهجرة، وكان عمره عند ذلك     

 هـو و نآالقـر فخـتم   جعلته محـالً الهتمـام أصـدقاء والـده،           ولكن المكانة االجتماعية لوالده   
 ومنهــاج وألفيــة ابــن مالــك، النــووي، ، ومنهــاج األحكــامعمــدة ، ثــم حفــظان ســنيندون ثمــ

 .)٣(البيضاوي، وعرضها وهو دون البلوغ على مشايخ عصره
 :وفاته وثناء العلماء عليه@ 

السيوطي بعد األربعين من عمـره العُزلـة فـاعتزل النـاس، وزهـد فـي الـدنيا منقطعـاً            آثر  
للعبادة ممتنعاً عن التدريس واإلفتـاء؛ ومكـث فـي بيتـه حتـى تـوفي فـي سـحر ليلـة الجمعـة                     

، بعـد  )هــ ١٩/٥/٩١١(التاسع عشر من جمادى األول سنة إحدى عشرة بعد المائة التاسـعة       
رم شــديد فــي ذراعــه األيــسر، وقــد اســتكمل مــن العمــر    أن مــرض ســبعة أيــام إلصــابته بــو  

 .)٤(واحداً وستين عاماً وعشرة أشهر وثمانية عشر يوماً، فرحمه اهللا وغفر له
، وممـا قيـل     )٥(وأما ثناء العلماء عليه فكثير، بل إن منهم مـن أفـرد مـصنفاً فـي ترجمتـه                 

 :عنه

                                     
 .١/٥٤، النور السافر ٤/٦٥الضوء الالمع : ينظر) ١(
 .١/٢٢٦، الكواكب السائرة )٥٠( ص، التحدث بنعمة اهللا،١/٢٨٨حسن المحاضرة : ينظر) ٢(
، الكواكب الـسائرة    ١/٥١، النور السافر    )٦٤،  ٥٠(، التحدث بنعمة اهللا، ص    ١/٢٨٨حسن المحاضرة   : ينظر) ٣(

١/٢٢٦. 
 .٨/٥٣، شذرات الذهب ١/٢٣٠، الكواكب السائرة )٢٥٧(بهجة العابدين، ص: ينظر) ٤(
بهجــة العابــدين بترجمــة الحــافظ  "ر الــشاذلي فــي ومــن أولئــك تلميــذه شــمس الــدين الــداودي، وعبــدالقاد  ) ٥(

 ".جالل الدين
 .٧/١٨٤، واألعالم ١٠/٣٠٤، معجم المؤلفين ١/٥٩٨، هدية العارفين ٢/١٠٥٦، ١/٤٠٩كشف الظنون : ينظر



 

 
٢٤ 

للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن " التثبيت عند التبييت"
 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(السيوطي 

 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

العلــوم، وكــان كثيــر كــان عالمــاً فاضــالً بارعــاً فــي الحــديث الــشريف وغيــر ذلــك مــن    "
االطــالع، نــادرة فــي عــصره، بقيــة الــسلف، وعمــدة الخلــف، وبلغــت عــدة مؤلفاتــه نحــواً مــن    

 .)١("ستمائة تأليف، وكان في درجة المجتهدين في العلم والعمل
كــان أعلــم أهــل زمانــه بعلــم الحــديث وفنونــه، ورجالــه، وغريبــه، واســتنباط األحكــام "
 .)٢("ةمحاسنه ومناقبه ال تحصى كثر، منه

 األقـران  وفـاق  الفنـون  جميـع  يفـ  وبـرز  ،األمـصار  رئسـا  من عصره علماء أكابر له أجاز"
ــ كالجــامعين ،المفيــدة التــصانيف وصــنف ،صــيته وبعــد ذكــره واشــتهر ــدر ،الحــديث يف  وال
 قد مقبولة الفنون من فن كل يف وتصانيفه ،القرآن علوم في تقانواإل ،التفسير يف المنثور
 .)٣("لفضله وجاحد لمناقبه حاسد من يسلم لم ولكنه ،النهار سيرم األقطار يف سارت

 حياته العلمية: المطلب الثاني
 :طلبه للعلم ورحالته@ 

ســبقت اإلشــارة إلــى أن الــسيوطي اشــتغل بطلــب العلــم وأقبــل عليــه بــنهم فــي ســن  
مبكــرة فقــرأ علــى الــشيوخ والزمهــم وأخــذ عــنهم علومــاً جمــة متنوعــة وأجيــز فــي كثيــر    

، حتى كان عجباً في تعلمه العلم وتعليمه إيّاه، بل وفـي مـصنفاته الـوفيرة والعجيبـة      )٤(منها
التي شملت علوم الشريعة ما يؤكد ذلك، ولذا بلغ السيوطي بعد ذلـك مبلـغ العظمـاء فـي                 
زمانه مما جعله مقـصداً للنـاس للتتلمـذ عليـه واالسـتفادة منـه والنهـل مـن معينـه حتـى قـال                         

ــرالتب ورزقـــت : "عـــن نفـــسه ــديث، التفـــسير،: علـــوم ســـبعة فـــي حـ ــه، والحـ ــو، والفقـ  والنحـ
 أقـول  ،تعـالى  اهللا بحمـد  هـاد تجاال آالت اآلن عنـدي  كملـت  وقـد ... والبـديع  والبيـان،  والمعاني،

 .)٥("فخرًا ال تعالى اهللا بنعمة تحدثًا ذلك

                                     
 .٤/٨٣بدائع الزهور ) ١(
 .٢٣٠ -١/٢٢٩الكواكب السائرة ) ٢(
 .٣١٢/ ١ البدر الطالع) ٣(
 .٢٨٩ -١/٢٨٨حسن المحاضرة : ينظر) ٤(
 ).٢٠٣(، التحدث بنعمة اهللا، ص١/٢٩٠حسن المحاضرة : ينظر) ٥(
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أنـه رحـل فـي طلـب العلـم إلـى بـالد        " حسن المحاضرة "وأما رحالته فقد ذكر في كتابه       
، ولـم يـذكر تفاصـيالً عـن رحالتـه           )٢)(١(م، والحجاز، واليمن، والهند، والمغرب، والتكـرور      الشا

في كتابه ذلك، غير ذكره للحج وشربه من ماء زمـزم، ولعلـه لـم يخـرج مـن مـصر إال للحـج                      
، والمقـصود دخـول كتبـه     "حـسن المحاضـرة   "فقط، وإنما حـصل تـصحيف فـي نـسخ كتابـه             

ورة، حيث لم يذكر شيئاً عن تلك الرحلـة، كمـا لـم يـذكر        ووصولها إلى تلك البلدان المذك    
 .)٣(غيره ذلك في ترجمته

 : رحلتان-واهللا أعلم-والذي ثبت له 
هـــ، ألداء فريــضة الحــج واجتمــع فيهــا بكوكبــة مــن       ٨٦٩ الرحلــة الحجازيــة ســنة   -١

 .العلماء وأخذ عنهم
 .هـ، وكانت إلى دمياط واإلسكندرية٨٧٠ الرحلة المصرية سنة -٢

 .)٤( أفرد كل رحلة منهما بمصنفوقد
 :شيوخه وتالميذه@ 

لقد اجتمع للسيوطي من الشيوخ مـا لـم يجتمـع لغيـره، وقـد سـاهمت نـشأته العلميـة                
واهتمامــه بهــذا الجانــب فــي كثــرة شــيوخه، وقــد صــنف معجمــاً لــشيوخه، زاد عــددهم فيــه  

 .)٥(على مائة وخمسين شيخاً

                                     
 براءين مهملتين بالد تنسب إلى قبيل من السودان في أقصى جنوب المغرب وأهلها أشبه النـاس         :تكرور) ١(

 . ما يسمى بموريتانيا والسنغال ومالي وغانا-تقريبا-، وهي حالياً يتنازعها بالزنوج

. ، مـالي اإلسـالمية وعالقتهـا مـع المغـرب وليبيـا، د      ٢٨٧ -٥/٢٨٦، صـبح األعـشى   ٢/٣٨معجـم البلـدان     : ينظر

 .الهادي المبروك الدالي

 .١/٢٨٩حسن المحاضرة : ينظر) ٢(

، اختيـــارات الـــسيوطي )١٣١-١٢٧(اإلمـــام الـــسيوطي وجهـــوده فـــي علـــوم القـــرآن للـــشربجي، ص  : ينظـــر) ٣(

 ).٣١-٣٠(وترجيحاته في علوم القرآن، للنجاشي، ص

 ).١١١، ٨٦(، التحدث بنعمة اهللا، ص١/٢٩٤حسن المحاضرة : ينظر) ٤(

 ).١٩-١٨(اإلمام السيوطي ومنهجه في العقيدة، ص: وينظر

 .١/٢٩٠حسن المحاضرة : ينظر) ٥(
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 :ومن أبرزهم
 .)٢)(١(ني  الحافظ ابن حجر العسقال-١
 .)٣( جالل الدين المحلي-٢
 .)٤( علم الدين البلقيني-٣
 .)٥( شرف الدين المناوي-٤
 .)٦( تقي الدين الشُّمُنِّي-٥
 .)٧( عز الدين الكناني-٦

                                     
هـ، نهل من ٧٧٣أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني، الحافظ شهاب الدين أبو الفضل، ولد سنة    ) ١(

م الحديث، زادت مصنفاته التي معظمها في علوم الحديث علـى مئـة وخمـسين               بحور العلم، وبرع في عل    
 .هـ٨٥٢مصنفاً، ورزق فيها القبول، خصوصاً فتح الباري في شرح صحيح البخاري، توفي سنة 

 .١٧٩ -١/١٧٨، األعالم ١/٨٧، البدر الطالع ١/٥٥٢، طبقات الحفاظ ٢/٣٦الضوء الالمع : ينظر
 .ن والده أحضره مجلس ابن حجر مرة واحدة وهو ال يزال طفالًهنا تجدر اإلشارة إلى أ) ٢(

 .١/٥٥، النور السافر )٩(، التحدث بنعمة اهللا، ص١/٢٨٨حسن المحاضرة : ينظر
هــ،  ٧٩١محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم األنصاري المحلي، جالل الدين المحلـي، الـشافعي، ولـد سـنة           ) ٣(

فـات كثيـرة مـن أبرزهـا كتـاب التفـسير الـذي أكملـه الـسيوطي علـى نمطـه،                    برز في علوم عديدة، ولـه مؤل      
 .هـ٨٦٤، توفي سنة )تفسير الجاللين(وسمي 

 .٦/٢٣٠، األعالم ٧/٣٠٣، شذرات الذهب )٣٣٦(، طبقات المفسرين، ص٧/٣٩الضوء الالمع : ينظر
هــ، كمـا   ٧٩١ ولـد سـنة   صالح بن عمر بن رسالن بن نصير البلقينـي، الـشافعي، فقيـه مفـسر صـاحب فتـوى،                ) ٤(

أخــذ العلــم عــن جــم غفيــر مــن علمــاء عــصره، تــولى قــضاء الــشافعية فــي الــديار المــصرية، لــه كتــاب فــي       
 .هـ٨٦٨التفسير، توفي سنة 

 .٣/٢٧٩، األعالم ١/٢٨٦، البدر الطالع )٣٣٧(، طبقات المفسرين، ص٣/٣١٢الضوء الالمع : ينظر
هـ، اشتغل بطلب العلم والعبادة حتـى  ٧٩٨لمناوي، ولد سنة    يحيى بن محمد بن محمد الحدادي، يعرف با       ) ٥(

 .هـ٨٧١تقدم فيهما، تصدر لإلقراء واإلفتاء، كان متواضعاً محسناً إلى الفقراء، توفي سنة 
 .٩/٢١٢، األعالم ٦/٥٢٨، هدية العارفين ٧/٣١٢، شذرات الذهب ١٠/٢٥٤الضوء الالمع : ينظر

مـي الـداري، أبـو العبـاس، ويعـرف بالـشمني، نـسبة لمزرعـة فـي           أحمد بن محمد بن محمد بـن حـسن التمي         ) ٦(
شــرح (هـــ، امتنــع عــن تــولي القــضاء، لــه ٨٠١بعــض بــالد المغــرب، مفــسر محــدث أصــولي مــتكلم، ولــد ســنة  

 .هـ٨٧٢، توفي سنة )المغني البن هشام
 .١/٣٧٥، بغية الوعاة ٧/٣١٣، شذرات الذهب ١/٣٩٢، حسن المحاضرة ٢/١٧٤الضوء الالمع : ينظر

هـ، عالم عامل ورع زاهد، كان مرجع الحنابلة في الـديار   ٨٠٠أحمد بن إبراهيم بن نصر الكناني، ولد سنة         ) ٧(
 .هـ٨٧٦، ولي القضاء، توفي سنة )مختصر المحرر في الفقه: (المصرية، من كتبه

 .)٣٥-٣١(، نظم العقيان، ص٧/٣٢١، شذرات الذهب ١/٤٠٠، حسن المحاضرة ١/٥٥الضوء الالمع : ينظر
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 .)١( محيي الدين الكافيجي-٧
وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه أن المتتبــع لــشيوخه يالحــظ تنوعــاً فــي أجناســهم رجــاالً           

هم فمـــنهم الحجـــازي والمـــصري، وفـــي مـــذاهبهم فمـــنهم الحنفـــي   ونـــساءً، وفـــي أمـــصار 
والمالكي والشافعي والحنبلي، وفي فنـونهم التـي برعـوا فيهـا فمـنهم المحـدث والمفـسر                  

 .)٢(والفقيه والمتكلم واللغوي والمؤرخ وغير ذلك
 جمـاً غفيـراً   -رغـم عزلتـه الطويلـة فـي آخـر حياتـه       –وأما تالميـذ الـسيوطي فقـد كـانوا          

مه وبلّغوه واعتنوا به وما ذاك إال لمكانته العلمية السامقة؛ ولكثـرة الفنـون التـي                حملوا عل 
 :برع فيها وقد كان من أبرزهم

 .)٣( عبدالقادر الشاذلي-١
 .)٤( محمد بن إياس الحنفي-٢
 .)٥( بدر الدين القيمري-٣
 .)٦( شرف الدين الزواوي-٤

                                     
محمــد بــن ســليمان بــن ســعد البرعمــي، محــي الــدين، أبــو عبــداهللا الحنفــي، المعــروف بالكــافيجي لكثــرة        ) ١(

هـ، فقيه مفسر متكلم، له مصنفات كثيرة، توفي سـنة        ٧٨٨اشتغاله بكتاب الكافية في النحو، ولد سنة        
 .هـ٨٧٩
-١/١١٧، بغيــة الوعــاة ٧/٣٢٦، شــذرات الــذهب )٣٤٣(، طبقــات المفــسرين، ص٧/٢٥٩الــضوء الالمــع : ينظــر
١١٨. 

 ).٢٠(اإلمام السيوطي ومنهجه في العقيدة، ص: ينظر) ٢(
رد "عبــدالقادر بــن محمــد بــن أحمــد الــشاذلي الــشافعي، أفــرد مــصنفاً فــي الترجمــة للــسيوطي، ولــه كتــاب     ) ٣(

 .هـ٩٣٥، وغيرها من الكتب، توفي سنة "العقول الطائشة إلى معرفة ما اختصت به خديجة وعائشة
 .٤/٤٣ ، األعالم١/٥٩٨، هدية العارفين ٢/١٠٥٦، ١/٤٠٩كشف الظنون : رينظ

هــ، ولـه   ٨٥٢محمد بن أحمد بن إياس الحنفي، أبو البركات، باحـث مـؤرخ مـصري مـن المماليـك، ولـد سـنة             ) ٤(
 .هـ٩٣٠، توفي سنة "بدائع الزهور في وقائع الدهور: "جملة من المصنفات منها

 .٢٣٣ -٦/٢٣٢، األعالم ٨/٢٣٦م المؤلفين ، معج٤/٤٧بدائع الزهور : ينظر
هــ، وقـد تجـاوز الـسبعين،     ٨٨٥حسن بن علي القيمري، كـان بارعـاً فـي الحـساب والفـرائض، تـوفي سـنة             ) ٥(

 .أخذ عن السيوطي العلم على كبر سنه
 .٢/٢٤٦األعالم ، )٨٩(، التحدث بنعمة اهللا، ص٣/١١٩الضوء الالمع : ينظر

ف الــدين المــالكي، شــيخ فاضــل، صــحب الــسيوطي وأخــذ عنــه، تــوفي ســنة   قاســم بــن عمــر الــزواوي، شــر) ٦(
 .هـ٩٢٧



 

 
٢٨ 
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 .)١( سراج الدين عمر بن قاسم-٥
 .)٢(الشامي شمس الدين محمد -٦
 .)٣( شمس الدين الداودي-٧

 :مذهبه الفقهي وعقيدته@ 
ال غرو في أن الـسيوطي نـشأ علـى المـذهب الـشافعي فقـد كـان والـده وجُـلّ شـيوخه                        

، وقيـل إنـه كـان شـافعياً ثـم           )٤(متمذهبين به، ولذا ذكرت بعـض المـصادر أنـه كـان شـافعياً             
، وقـد صـرح   )٥(حتى كان يجتهد ويختـار   انتقل إلى المذهب المالكي، ولكن الحق أنه ما مات          

 هـاد تجاال آالت اآلن عنـدي  كملـت  وقـد : "السيوطي بذلك فـي حـسن المحاضـرة حيـث قـال       
، ويظهر ذلك جلياً في كتابـه       )٦("فخرًا ال تعالى اهللا بنعمة تحدثًا ذلك ولـأق ،تعالى اهللا بحمد

 .)٧(الحاوي للفتاوي

                                                                                   
 ،)١٨٣(ص ، الكواكب السائرة، ٨/١٥٤شذرات الذهب : ينظر

لزمنـي إلـى اآلن     : "عمر بن قاسم األنصاري، سراج الدين، شيخ القـراء فـي مـصر فـي زمانـه، يقـول الـسيوطي                    ) ١(
، ويعــرف "ة وافــرة، وقــرأ علــي أكثــر مــا كتبــه  عــشر ســنين، وكتــب مــن مــصنفاتي المطولــة وغيرهــا جملــ   

 .هـ٩٣٨بالنشار، يحفظ الشاطبية، توفي سنة 
 .٥/٥٩، األعالم ٦/١١٣، الضوء الالمع )٨٩(التحدث بنعمة اهللا، ص: ينظر

: محمــد بــن يوســف بــن علــي الــشامي الــصالحي، مــن أجــل تالميــذ الــسيوطي، لــه كتــاب فــي الــسيرة ســماه  ) ٢(
 .هـ ٩٤٢جمعها من ألف كتاب، توفي سنة ) لعبادسبل الرشاد في هدي خير ا(
 .٨/٣٠األعالم ، ٢/١٠٦٢، فهرس الفهارس ٨/٢٥٠شذرات الذهب : ينظر

المـالكي، محــدث حـافظ، شــيخ أهــل   : محمـد بــن علـي الــداودي، شـمس الــدين، المــصري، الـشافعي، وقيــل    ) ٣(
سرين، تـوفي سـنة    الحديث في عصره، جمع ترجمة شيخه السيوطي في مجلد ضـخم، ولـه طبقـات المفـ                

 .هـ٩٤٥
 .٧/١٨٤األعالم ، ٦/٢٣٧، هدية العارفين ٨/٢٦٤شذرات الذهب : ينظر

 .١/٥٤، النور السافر ٤/٦٥الضوء الالمع : ينظر) ٤(
 .٢/١٠٢٠فهرس الفهارس : ينظر) ٥(
 ).٢٠٣(، التحدث بنعمة اهللا، ص١/٢٩٠حسن المحاضرة : ينظر) ٦(
 .١/٨٨الحاوي للفتاوي : ينظر) ٧(
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يئــة التــي عــاش فيهــا، ومعلــوم أن أمــا عقيدتــه فــإن الــسيوطي لــم يكــن لينفــك عــن الب 
؛ النتشار المذهب األشعري في مصر، حيـث كـان        )١(البيئة التي كانت تحيط به بيئة أشعرية      

 .كثير من شيوخه وأقرانه وتالميذه يُعدّون من أئمة وأنصار المذهب األشعري
وبما أن المذهب األشعري مرّ بمراحل تأثر فيهـا بمـدارس كالميـة وصـوفية وفلـسفية       

الـــزمن الـــذي عـــاش فيـــه الـــسيوطي كـــان المـــذهب األشـــعري وأعالمـــه فيـــه متـــأثرين    فـــإن 
، وهذا مـا تـشهد      )٢(بالتصوف، وهذا ما كان عليه السيوطي من التمشعر المائل إلى التصوف          

 .به كتبه وعلى هذا كان تالميذه من بعده

                                     
أبي الحسن األشـعري فـي مذهبـه الثـاني، بعـد رجوعـه          نتسبون إلى ي  طائفة من أهل الكالم    هم: شاعرةاأل) ١(

الحيـاة والعلـم والقـدرة واإلرادة والـسمع والبـصر      ( وهي عن االعتزال، وعامتهم يثبتون سبع صفات فقط   
قـدر جبريـة متوسـطة؛    ، وهم في الإن اإليمان هو التصديق: ، وينفون عن اهللا علو الذات، ويقولون     )والكالم

 والمذهب األشعري مر بمراحـل مختلفـة        ،األصولجملة من    ويوافقون أهل السنة في      لقولهم بالكسب، 
 .من خالل بعض أعالمه المشهورين

خبيئــة األكــوان، صــديق حــسن خــان   ، )١٣٦-١٣٢(، ذكــر مــذاهب الفــرق ص ١٠٣-١/٩٤ الملــل والنحــل: ينظــر
  .١٣٧٧-١٣٢٢-٣/١٣٢٠عبد الرحمن المحمود . د، موقف ابن تيمية من األشاعرة،)٥٣-٥٠(ص

ابــن : أنــه نــافح ودافــع عــن علمــين مــن أعــالم الــصوفية وغالتهــا وهمــا    : "وكــان ممــا أخــذ علــى الــسيوطي  ) ٢(
قمع المعارض في نصرة ابـن الفـارض، وتنبيـه الغبـي فـي تنزيـه            : (الفارض وابن عربي في رسالتين سماهما     

لبرهان ) مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي        (لى كتاب   ، وكأن كتابه الثاني رد ع     ) ابن عربي 
 .الدين البقاعي

وكــان يــؤمن بوجــود القطــب واألوتــاد، والنجبــاء واألبــدال، وهــي مراتــب عليــا عنــد المتــصوفة، وكتــب فــي ذلــك  
بـه الحـاوي   وهي مدرجة في كتا  ) الخبر الدال على وجود القطب واألوتاد، والنجباء واألبدال       : (رسالة سماها 

وهذا يعني أنه كتب هـذه الرسـالة قبـل موتـه بثمـان وعـشرين سـنة، فلعلـه         . هـ٨٨٣للفتاوي، وكتبها سنة  
، وهو ما يأمله ويتمناه كل ناصـح ومحـب، واهللا يتوالنـا      -خصوصاً أنه قد غسل بعض كتبه     -قد رجع عنها    

 . ويتواله
ه يرى تحريم النظر في كتب ابن عربي رغـم       وقد قيل إنه بالفعل رجع عن معتقده الصوفي وهاجمه، كما أن          

 ".دفاعه عنه
، دليـــل مخطوطـــات   )١٥٢ -١٤٩(، حيـــاة جـــالل الـــدين الـــسيوطي، ص    ٤/٢٣٨حاشـــية ابـــن عابـــدين    :  ينظـــر

 ).٣٣-٣٢(، اختيارات السيوطي وترجيحاته في علوم القرآن، ص)٨(السيوطي، ص
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ومهما يكن من أمر فالذي يظهر أن السيوطي قد وافـق فـي مـسائل عـدة أهـل الـسنة               
لجماعة، وفي أكثر المسائل يـسير علـى طريقـة أكثـر متـأخري األشـاعرة الـذين جمعـوا               وا

 .)١(بين التأويل والتفويض والتصوف واإلرجاء، وليس هذا مجال بسط الكالم عن ذلك
 :منهجه في التأليف ومؤلفاته@ 

تعد كثرة التأليف عند الـسيوطي ظـاهرة تلفـت االنتبـاه؛ وقـد تثيـر عنـد بعـض خـصومه             
وإن كــان - )٢( فــي نــسبتها إليــه، فحينمــا تربــو مؤلفاتــه علــى خمــس مئــة مؤلــف     الــشكوك

 فإن ذلك يثيـر الدهـشة، ولكـن الدهـشة تـزول، وينـزاح الـشك        -بعضها صغير الحجم جداً 
عاينـت الـشيخ وقـد كتـب        : "إذا علمنا سرعته في التأليف؛ حيث يقـول تلميـذه الـداودي عنـه             

، يـضاف إلـى ذلـك مـا يتمتـع بـه مـن حافظـة         )٣("راًفي يوم واحد ثالثـة كـراريس تأليفـاً وتحريـ          
، ثــم عزلتــه عــن النــاس والتفــرغ  )٤(قويــة ومــا تيــسر لــه مــن كتــب فــي المدرســة المحموديــة  

للعبادة والتأليف منذ بلوغه األربعين إلى أن مات حتى إنه لـم يفـتح نافذتـه المطلـة علـى نهـر                      
إلـى الجمـع والتنقـيح أكثـر مـن          ؛ الستغراقه فيمـا تفـرغ لـه، كـذلك نزوعـه فـي كتبـه                 )٥(النيل

االبتكــار والتأســيس، وقــد يكــون مــن تالمذتــه مــن يعاونــه فــي التهيئــة للموضــوع الــذي يريــد    

                                     
، المفــسرون بــين  )٤٨-٣٢(قيــدة، ص، اإلمــام الــسيوطي ومنهجــه فــي الع   ٨/٥٤شــذرات الــذهب  : ينظــر) ١(

 ).٨(، دليل مخطوطات السيوطي، ص١٥٥٤ -٤/١٥٤٦، ١١٧٣-٣/١١٦٦التأويل واإلثبات في آيات الصفات 
 :وهناك رسائل علمية أفردت لبحث هذه المسألة ومنها

عـرض ونقـد علـى ضـوء عقيـدة أهـل الـسنة والجماعـة، سـعيد          –جالل الدين الـسيوطي وآراؤه االعتقاديـة      -١
 ).دكتوراه(براهيم خليفة مرعي إ

 طلعـــت جبـــر محمـــد المجـــدالوي    -دراســـة ونقـــد -موقـــف اإلمـــام الـــسيوطي مـــن اإللهيـــات والنبـــوات       -٢
 ).ماجستير(

، حيـث  ١/٢٨٩حسن المحاضرة : ، وينظر كذلك٨/٥٢، شذرات الذهب  ١/٢٢٨الكواكب السائرة   : ينظر) ٢(
، أوصلها إلى أربعمائة وثالثة وثالثين  )١١٦ -٩٨(أوصلها فيه إلى ثالثمائة مؤلف، وفي التحدث بنعمة اهللا، ص         

 .٥٤٤-١/٥٣٤، هدية العارفين ٤/٨٣بدائع الزهور : ينظر. كتاباً، ومن تالمذته من أوصلها ستمائة مؤلف
، موقـف  )٤٦-٤٤(جـالل الـدين الـسيوطي وآراؤه االعتقاديـة، ص      : وللتوسع في هذه المـسألة والتـرجيح، ينظـر        

 ).٢٨-٢٦(والنبوات، صاإلمام السيوطي من اإللهيات 
 .٨/٥٢شذرات الذهب : ينظر) ٣(
 ).١٢(التحدث بنعمة اهللا، ص: ينظر) ٤(
 .٨/٥٢شذرات الذهب : ينظر) ٥(
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الكتابة فيه بفرز المراجع، وتخريج اآلثار إلى غير ذلك كما هو الحال في مؤسسات النشر             
 .)١(في العصر الحاضر التي تهتم بالبحث والتحقيق

 :يمكن إجمال ذلك في مظاهر عدة على النحو التاليوبتتبع منهجه في التأليف 
 . تلخيص كتب اآلخرين واالنتخاب منها-١
 . شرحه للكتب والمنظومات-٢
 . أمانته في النقل-٣
 . اختالف حجم كتبه ما بين الورقة الواحدة والمجلدات الكبيرة-٤
 . ختم بعض مؤلفاته لعدد من عناوين كتبه-٥
 .ن مختلفة تنوع موضوعات كتبه في فنو-٦
 . نقله عن كتب اندثرت، مما ساعد على حفظ نصوصها-٧
 ذكــره األقــوال المختلفــة فــي الموضــوع مــسنداً إياهــا إلــى قائليهــا ومناقــشاً أدلتهــا،  -٨

 .)٢(وبيان ترجيحه أو توقفه
وأما مؤلفاته فإن الباحث قد يعجز عن حـصرها ولهـذا سـأورد نمـاذج منهـا فـي أمهـات                     

 :ليالفنون على النحو التا
 : فن التفسير وتعلقاته والقراءات-١

اإلتقــان فــي علــوم القــرآن، الــدر المنثــور فــي التفــسير بالمــأثور، تكملــة تفــسير الــشيخ    
جــالل الــدين المحلــي المعــروف بتفــسير الجاللــين، شــرح الــشاطبية، معتــرك األقــران فــي      

 .مشترك القرآن

                                     
، وقد جمع بعض الباحثين أسـباب       )٣٩ -٣٨(اختيارات السيوطي وترجيحاته في علوم القرآن، ص      : ينظر) ١(

-مؤلفات جالل الدين السيوطي    : ر ذلك، ينظر  هذا العطاء العلمي الغزير فذكر بعضاً مما أشرت إليه وغي         
، جــــالل الــــدين ٢٨١٥٤=http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t: -رحمــــه اهللا

 ).٤٧-٤٦(السيوطي وآراؤه االعتقادية، ص
 : رحمه اهللا-مؤلفات جالل الدين السيوطي : ينظر) ٢(

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=٢٨١٥٤ 
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 : فن الحديث وتعلقاته-٢
ح علـى الجـامع الـصحيح، الـديباج علـى صـحيح       كشف المغطى بـشرح الموطـأ، التوشـي      

مــسلم بــن الحجــاج، تــدريب الــراوي فــي شــرح تقريــب النــووي، عــين اإلصــابة فــي معرفــة            
 .الصحابة

 : فن الفقه وتعلقاته-٣
، مختـصر التنبيـه   "القنيـة "األزهار الغضة في حواشـي الروضـة، مختـصر الروضـة ويـسمى          

 . والنظائر، الجامع في الفرائض، األشباه"الوافي"ويسمى 
 : فن العربية وتعلقاته-٤

، الفريــدة فــي النحــو  "البهجــة المــضية فــي شــرح األلفيــة"شــرح ألفيــة ابــن مالــك يــسمى 
والتصريف والخط، الفـتح القريـب علـى مغنـي اللبيـب، التوشـيح علـى التوضـيح، شـرح ملحـة                      

 .اإلعراب
 : فن األصول والبيان والتصوف-٥

كوكـب الوقـاد فـي االعتقـاد، عقـود الجمـان فـي        شرح لمعة اإلشـراق فـي االشـتقاق، ال       
 .المعاني والبيان، مختصر اإلحياء، المعاني الدقيقة في إدراك الحقيقة

 : فن التاريخ واألدب-٦
طبقات الحفاظ، طبقات المفسرين، تاريخ الخلفاء، الرحلة المكية، حسن المحاضرة         

 .)١(في أخبار مصر والقاهرة
 

@      @      @ 
 
 

                                     
 -قـديماً وحـديثاً  -تحسن اإلشارة في ختام هذا الموضوع إلى أنه مع كثـرة الكتـب والدراسـات واألبحـاث          ) ١(

ــسيوطي إال إن      ــسيوطي وأمــاكن وجودهــا    "التــي عنيــت بجمــع مؤلفــات ورســائل ال " دليــل مخطوطــات ال
ي، حيـث  للخازندار والـشيباني يعتبـر أشـمل وأوسـع القـوائم التـي حـصرت تـراث الـسيوطي ونتاجـه العلمـ                   

 . ، مع وجود تكرار لجملة من الكتب بسبب اختالف العناوين)٩٨١(بلغت 
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 التعريف بالمنظومة: انيالمبحث الث
 مادتها العلمية/ المطلب األول

 :موضوعها@ 
المنظومة تتناول حياة البرزخ، أو ما يمكن أن يعبر عنه بفتنة القبر ومـا يتعلـق بهـا مـن                    
مسائل، وتتجلى جلّ موضوعاتها بوضوح من خالل استعراض ما عنون بـه النـاظم ألجـزاء                

 :المنظومة، فأبرز موضوعات المنظومة هي
 . وجوب اإليمان بسؤال الملكين للميت وأدلة ذلك من الكتاب والسنة-
 . شبه منكري فتنة القبر والرد عليهم والحكم فيهم-
 . الحكمة من سؤال الميت واألقوال في ذلك-
 . بتعلم جواب الملكين أمر النبي -
 . حكم تلقين الميت بعد دفنه، ومشروعية طلب الثبات له-
 .بالسؤال والخالف في ذلك اختصاص هذه األمة -
 سؤال من لم يدفن والمصلوب ومن تفرقت أجزاؤه ومـن أكلتـه الـسباع ومـن ينقـل        -

 .والغريق، والخالف في ذلك وفي الجزء الذي يحيى فيمن تفرقت أجزاؤه
 . المستثنون من السؤال-
 . الخالف في سؤال المالئكة والجن-
 . سؤال األطفال وتلقينهم وسؤال األبله-
 .ل الكفار وأطفالهم والمنافق الذي أظهر النفاق سؤا-
 . اسم الملكين وصفتهما وكيفية سؤالهما وإمكانية تعددهما-
 . تكرار السؤال ومدته وما يسن أثناءها-
 . مصير األرواح وأحوالها في القبر-

ــاوين     -ويمكــن حــصر موضــوعات المنظومــة    مــن خــالل النظــر والتأمــل فــي تلــك العن
 :ي ثالثة محاور، وهي ف-وأبيات المنظومة

 .ما يتعلق بالميت/ ١
 .ما يتعلق بالمالئكة/ ٢
 .ما يتعلق بالروح/ ٣
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 :عدد أبياتها@ 
 :فيما يتعلق بعدد أبيات المنظومة وقع الخالف في أمرين

 . في عدّها، أو إحصائها:والثاني إخبار المؤلف عن عدد األبيات، :األول
فــي البيــت الــذي أخبــر فيــه النــاظم عــن  فالــسبب فــي حــصوله وقــوع الخــالف : األولأمــا 

 :مجموع عدد أبياتها حيث جاء في بعض المخطوطات قوله
 قد غدت سرية     أبياتها كاألنجم الدرية" مائتين"في 

 :وفي نسخ أخرى ورد البيت بالصيغة التالية
 ونصفها سرية     أبياتها كاألنجم الدرية" مائة"في 

ألخيرة، إذ هـي مـا تـشهد لهـا أبيـات المنظومـة،            وال شك أن الصواب هو ما في الصيغة ا        
 .علماً بأن شطري البيت في كال الصيغتين قد وقع بينهما تقديم وتأخير

بيتاً، ) ١٧٥( فراجع إلى النسخ الخطية أيضاً، فقد جاء عدد األبيات في أغلبها وأما الثاني
 .)١(بيتاً) ١٧٣(وفي النسخ األخرى بلغ عدد أبياتها 

ل هــو الــراجح لتواطــؤ أكثــر النــسخ علــى ذلــك، والحتماليــة ســقوط         ولعــل الــرأي األو 
البيتين من بعض النسخ أو أن ذلك راجع لخطأ في عدّ تلك األبيات حين وصف المنظومة،                 

 :والبيتان هما
 ومقتضى الروضة أن ال يسأال     غير مكلف ومن له تال
 )٢(وإن يك الراجح أن يعدا     في كبراء التابعين جدا

 .ن فإن األمر يظل يسيراً، وال يمس أمراً جوهرياً يتعلق بالنظم وصاحبهومهما يك

                                     
كمـا فـي كـشف الظنـون     ) ١٧٣(وهذا ما حـدا بـبعض مـن تكلـم عـن المنظومـة أن يقطـع بـأن عـدد أبياتهـا                ) ١(

١/٣٤٤. 
، ! فيهـا عزا بعض الباحثين سقوط البيتين إلى االعتماد على نسخة دار الكتب المصرية جازماً أن السقط       ) ٢(

وبالرجوع إليها تبين عدم دقة ما ذكره، إذ أن البيتين اللذين جـزم بـسقوطهما ونـص عليهمـا موجـودان                     
 !!في تلك النسخة 

 ).٦٣(اإلمام السيوطي ومنهجه في العقيدة، ص: ينظر
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 :شروحها@ 
لقد نالت هذه المنظومة حظاً من العنايـة واالهتمـام يتجلـى ذلـك مـن خـالل جملـة مـن          
المؤلفات التـي صـنفت فـي شـرحها فـي أزمنـة متعـددة وأصـقاع متباعـدة، بـل إن بعـض مـن                       

حها مـرتين، ومـنهم مـن أضـاف إليهـا عـدداً مـن          شرحها لم يكتـف بـشرح واحـد لهـا فـشر           
 .األبيات وألحقها بها

وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى مــا لهــذه المنظومــة مــن أهميــة بالغــة ومكانــة  
 .عالية

ولعــل مــن المناســب اإلشــارة المــوجزة إلــى مــا وصــلنا مــن تلــك الــشروح مــع مراعــاة        
 :التسلسل التاريخي وهي على النحو التالي

، ورد ذكرهــــا فــــي )هـــــ٩١١: ت(، للــــسيوطي نفــــسه "التثبيــــت عنــــد التبييــــتشــــرح " -١
ورقـــة ومـــسطرتها ) ٥٠(مخطوطـــات معهـــد المخطوطـــات العربيـــة، وقيـــل أنهـــا تقـــع فـــي  

ســـطراً فـــي الـــصفحة وهـــذا العـــدد الكبيـــر مـــن األوراق واألســـطر يؤكـــد أن         ) ٢١(بمعـــدل 
دي بعـد، ويؤيـد هـذا مـا     المخطوط شرح للنظم وليس للـنظم ذاتـه، ولكـن لـم تـصل إليـه األيـ                 

عُرف عن السيوطي في كثير من مؤلفاته أنه كان يضع المتن نظماً أو نثـراً ثـم يـشرحه، أو                    
ربما صنف الكتاب ثم اختصره، وأمثلة ذلك فـي مـصنفاته كثيـر، وتجـدر اإلشـارة إلـى عـدم                     
العثـــور علـــى مـــن أشـــار إلـــى هـــذا الـــشرح أو ذكـــره إال الـــشيخ محمـــد صـــديق حـــسن خـــان  

 .)١(القنوجي
 )٣(، ألحمـد بـن خليـل بـن إبـراهيم الـسبكي            )٢("فتح الغفور بـشرح منظومـة القبـور        "-٢

 ).هـ١٠٣٢:ت(

                                     
 .، وستأتي الترجمة له عند ذكر شرحه للمنظومة٢٧٠ة، صالحطة في ذكر الصحاح الست: ينظر) ١(
 تحقيقه فـي رسـالة دكتـوراه بقـسم العقيـدة والمـذاهب المعاصـرة فـي جامعـة اإلمـام محمـد بـن                   وقد تم ) ٢(

حققهـا الـدكتور علـي بـن سنوسـي الجعفـري، وال        ) هــ ١٤٢٨/ ١٤٢٧(سعود اإلسالمية فـي العـام الجـامعي         
قط أنه سـ :   @ يمكن االعتماد على هذا الشرح في استخراج أبيات المنظومة لجملة من األمور من أهمها           

 .إيراد أبيات في الهوامش ومحلها في المتن.         @ منها عدد ليس باليسير من األبيات
اهـتم بعلــم   هــ، ٩٣٩ الـشافعي، ولـد سـنة    مـصري ال: أحمـد بـن خليـل بـن إبـراهيم، شـهاب الـدين الـسبكي        ) ٣(

مـنهج  "وحاشـية علـى الـشفاء سـماها         " فتاوى"و" مناسك" وغيره، و  له حواش وشروح في الفقه    الحديث،  
 .  هـ١٠٣٢، توفي سنة "الخفاء في شرح الشفاء

 .١/١٢٢األعالم ، ١/٢١٥، معجم المؤلفين ١/١٧٧هدية العارفين : ينظر
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 وهــو أيــضاً ألحمــد بــن خليــل بــن  ،)١("فــتح المقيــت فــي شــرح التثبيــت عنــد التبييــت " -٣
 إبراهيم

 .)٢(السبكي، وقد أشار إلى ذلك غير واحد بهذا المسمى ممن ترجم له
 ال يـزال مخطوطـاً، ولـه عـدة نـسخ          -حـسب علمـي   -، وهـو    ولم أطلع علـى هـذا الـشرح       

 .)٣(خطية
، جاء ذكـره فـي فهـرس معهـد          )هـ١١١٥: ت(،  "شرح أبي الحجاج يوسف القاسمي    " -٤

، وقـد يكـون المقـصود أبـا الحجـاج يوسـف بـن حجـازي               )٤(المخطوطات العربية، وفـي غيـره     
تاريخ الوفاة، ربما لاللتباس    ، وإنما وقع الخطأ في كتاب       )٥()هـ١٠٦٥(القاسمي، المتوفى سنة    

 .مع الشارح يوسف الفاسي
، )٦("شــرح التثبيــت فــي ليلــة المبيــت "أو " شــرح أرجــوزة التثبيــت فــي ليلــة المبيــت  " -٥

 ).هـ١١١٥: ت ()٧(ليوسف بن محمد بن علي بن يوسف بن محمد الفاسي

                                     
 .١/٨٣هدية العارفين : ينظر) ١(
 .١/٨٣، هدية العارفين ١/١٨٥خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر : ينظر) ٢(
 ).٦٤(اإلمام السيوطي ومنهجه في العقيدة، ص) ٣(
 .٢/١٠٧٧معجم المطبوعات العربية والمعربة، ) ٤(
أبــو الحجــاج يوســف بــن حجــازي القاســمي الجنيــدي الخليلــي المغربــي المــالكي المعــروف بــابن حجــازي،    )٥(

 . هـ١٠٦٥توفى سنة شرح األربعين النووية، ، صنف شرح مشارق األنوار، للصغاني، محدث
ــر ــؤلفين معجـــم: ينظـ ــة، ١٣/٢٨٨ المـ ــارفي هديـ ــالمي    ، ٢/٥٦٦ نالعـ ــي اإلسـ ــراث العربـ ــشامل للتـ الفهـــرس الـ

 .٩/٢٩٧عالم  األ،٢/٩٥١المخطوط 
، ٢/٥٦٧، هديـــة العـــارفين  )٦٠ -٥٩(، نظـــم المتنـــاثر، ص )٢١٠(دليـــل مخطوطـــات الـــسيوطي، ص  : ينظـــر) ٦(

) ٢١(ورقــة، ومــسطرتها  ) ١٦٧(والــشرح لــه نــسخة بمكتبــة الملــك عبــدالعزيز بالمدينــة المنــورة، يقــع فــي     
، ولهــا نــسخة محفوظــة  ، وهــي تامــة ومقابلــة خــط مغربــي نــسخي معتــاد  ب فــي الــصفحة، مكتوبــة  ســطراً

 ).١٧٦٤(بمكتبة الجامعة اإلسالمية برقم 
 الفقيه المالكي إمـام زاويـة جـده    ،أبو سعيد يوسف بن محمد بن أبي عسرية بن علي بن يوسف الفاسي        )٧(

 لـه تـصانيف وتقاييـد منهـا شـرح      :عـشر والثـاني   قال صاحب نشر المثاني فـي رجـال القـرن الحـادي             ،  بالقصر
  .هـ١١١٥توفي سنة ، التثبيت في ليلة المبيت للسيوطي

 ٢/٥٦٧هدية العارفين : ينظر
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ــات التثبيــت    " -٦ ــشتيت فــي شــرح أبي ــصنعاني  )١("جمــع ال  )٢(، لمحمــد بــن إســماعيل ال
، وممــا تميــز بــه هــذا الــشرح أن الــصنعاني زاد أبياتــاً أثنــاء الــشرح مــن عنــده فــي     )هـــ١١٨٢:ت(

مواضـع متفرقــة بلــغ عــددها اثنــين وأربعــين بيتـاً مــع شــرحها كمــا ألحــق بنهايــة المنظومــة   
 .منظومة أخرى مع شرحها كالتتميم لمنظومة السيوطي

من شـرح أبيـات التثبيـت نظمـت     ثم إني بحمد اهللا لما فرغت       : "وقد أشار إلى هذا فقال    
، وشرحت مـا نظمتـه فاشـتمل المؤلـف علـى نظمـين              "بشرى الكئيب بلقاء الحبيب   "كتاب  

 .)٣("وشرحين، وزدت عليه ما يلحق الميت بعد وفاته، وما يفوز به من األجر بعد مماته
وإنمـا ضــممته إليـه؛ ألن أبيــات التثبيــت   : "وبـرر ســبب مـا ألحقــه بـشرحه للمنظومــة قــائالً   

شرحها من قسم الترهيب وبشرى الكئيب من قسم الترغيب، ورأيت اهللا تعالى يجمـع          و
في كتابه بين هذين األمرين كثيراً فيأتي بالوعيد ثم بالوعـد وعكـس ذلـك فـي عـدة آيـات،                      

بــشرى "فــي الــنظم، وشــرحه  " تــأنيس الغريــب"وجعلتــه كالــذيل ألبيــات التثبيــت وســميته   
 .)٤("الكئيب

ــوه    ــز شــرحه بخل ــرة      كمــا تمي ــواردة فــي شــرح الــسبكي، وكث ــة ال مــن المآخــذ العقدي
، وهنــاك فــروق أخــرى عــن شــرح الــسبكي لــيس هــذا مكــان     )٥(اســتدراكاته علــى النــاظم 

 .)٦(الكالم عنها
 :ومع ذلك ظلت هناك جوانب اتفاق بين شرحي السبكي والصنعاني من أهمها

                                     
حققه وعلق عليه محمد صبحي بـن حـسن حـالق، وحقـق معـه تـأنيس الغريـب وشـرحه بـشرى الكئيـب                      ) ١(

 .١/٣٤٦إيضاح المكنون : كما طبع بإشراف حسن المشاط، وينظر كذلك
 مـن  مجتهـد، : بـاألمير  المعروف الصنعاني، ثم الكحالني الحسني، محمد بن صالح بن إسماعيل بن محمد) ٢(

 مؤلـف،  مئـة  نحـو  لـه هــ،   ١٠٩٩، ولـد سـنة      اهللا علـى  المتوكـل  ابـن ) بـاهللا  المؤيـد  (يلقـب ،  اليمن في اإلمامة بيت
 .هـ ١١٨٢، وغيرها توفي سنة رالغفا ومنحة، السالم وسبل، األنظار تنقيح شرح األفكار، توضيح: منها
 .٦/٣٨األعالم و ،١/٣٨٧ الفهارس فهرس، ١٣٩-٢/١٣٣ الطالع البدر ،)٨٦٨(، صالعلوم أبجد: ينظر

 ).٩(جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت، ص) ٣(
 ).١٤٧(المرجع السابق، ص) ٤(
 ).٣٦(فتح الغفور، ص) ٥(
 ).٣٦ -٣٤(المرجع السابق، ص) ٦(
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 فـي كتبـه   -عليـه إذا اطلعا - يتفقان في كونهما يشرحان المنظومة بكالم الناظم      -
األخرى وبخاصة شرح الصدور، مع تصريح الصنعاني بالنقل غالباً، وعدمه عنـد الـسبكي فـي     

 .الغالب؛ ولذلك حصل االتفاق في الشرح في عدة مواضع؛ والسبب في ذلك ظاهر
 . تعرض الشارحان لغريب الحديث بالشرح غالباً-
علـى كتـاب فـتح البـاري         التعويل فـي الـشرح مـن قبـل المـصنفين فـي مواضـع كثيـرة                   -

البــن حجــر رحمــه اهللا، كمــا اعتمــدا فــي شــرح مجموعــة مــن أبيــات الــنظم علــى مــا ذكــره    
 ".الروح"وقرره ابن القيم في كتاب 

 أضــاف الــشارحان مــسائل تتعلــق بــالروح جعلهــا الــصنعاني فــي أبيــات وشــرحها،         -
 .)١(وجعلها السبكي في خاتمة وتكلم عليها

، وقد جاء ذكر هـذا الـشرح        )هـ١٣٣٣ت  (" التهامي كنون شرح أبي عبداهللا محمد     " -٧
فــي فهــرس معهــد المخطوطــات العربيــة، ومــن المحتمــل أن يكــون الــشرح لمحمــد بــن          

، خاصة وأن أسـرة آل كنـون مـن األسـر العلميـة بـالمغرب التـي تميـز بعـض                )٢(المدني كنون 
 .أفرادها بالمكانة العلمية تأليفاً وتدريساً وإفتاءً

 لمحمـد صـديق حـسن خـان القنـوجي           ،)٣("كيت في شـرح أبيـات التثبيـت       ثمار التن  "-٨
 ،)٤ ()هـ١٣٠٧ت(

                                     
 ).٣٣(صالمرجع السابق، ) ١(
 أعـالم   منفقيه محدث مدرس،    أبو عبداهللا محمد التهامي بن المدني كنون اإلدريسي الحسيني الفاسي،           ) ٢(

 لــسالسة أســلوبه الــذي يقــوم علــى تبــسيط المعنــى     نظــراً؛أتي النــاس لحــضور مجالــسه العلميــة  ، يــفــاس
قــرب المــسالك، تعليــق مختــصر علــى كتــاب الموطــأ ســماه أ :لــه مؤلفــات كثيــرة منهــا، وتــسهيل الــشرح

 .هـ١٣٣٣  رجب٧ في توفي وتعليق على صحيح اإلمام البخاري، وآخر على صحيح مسلم، إلى
، فهــرس الفهــارس، ٢/٣٠٢، الفكــر الــسامي ٢٨٩ -١/٢٨٨، إتحــاف المطــالع ٢/٣٦٤ســلوة األنفــاس : ينظــر
 ).٣٧٥(ص

 .ترجمته لنفسه، كما نسبها لنفسه في ٣/٦٨، مشاهير علماء نجد ٣/٢٧٥أبجد العلوم : ينظر) ٣(
اإلمام العالمة المحقق، أبو الطيب محمد صديق بن حسن بن علـي بـن لطـف اهللا القنـوجي، البخـاري، ولـد          ) ٤(

هـــ، تلقــى الــدروس فــي علــوم شــتى علــى صــفوة مــن علمــاء قنــوج ونواحيهــا، تعــددت وتنوعــت   ١٢٤٨ســنة 
 .هـ ١٣٠٧، توفي سنة القرآن اصدمق في البيان وفتح، العلوم وأبجدالدين الخالص، : ته ومن أشهرهامصنفا

 .٦/١٦٧، األعالم ٢/١٩٥٥، فهرس الفهارس ٢/٣٨٨هدية العارفين : ينظر
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، ولـم يتـسن     )٢( وذكـره كـذلك مـن تـرجم لـه          )١(وذكره فـي كتابـه أبجـد العلـوم وغيـره          
 -كمـا ذكـر   -الوقوف أو االطالع عليه ال مطبوعاً وال مخطوطاً، ومما تجدر اإلشارة إليه أنـه               

 .)٣(بالفارسية
 والـذي يظهـر أنـه عبـارة         ،)٤(زة السيوطي، لمحمد أفندي الغـساني     شرح على أرجو   -٧

أو " التثبيــت عنــد التبييــت : "عــن تعليقــات، جــاء فــي معجــم المطبوعــات العربيــة والمعربــة   
، ولـم   )٥("أرجوزة صغيرة عليهـا تعليقـات لمحمـد أفنـدي الغـساني           " التثبيت في ليلة المبيت   "

 .أجد من أشار إلى هذا من قبل
ــ -٨ لــه نــسخة  وهــذا الــشرح ،)٦(، لحــسن محمــد الكــدالي ت عنــد التبييــتشــرح التثبي

، وهـي   )خ٤٣٩٣/٦(مخطوطة بمكتبة الملـك عبـدالعزيز العامـة بالريـاض، محفوظـة بـرقم               
كتبت بمداد أسود عريض وخطوط التنبيه      ورقة، ضمن مجموع،    ) ٣٦(نسخة تامة تقع في     

 هاناســخو يــة متفرقــة وأوراد،يليهــا ادع، عليهــا بعــض التعليقــات وفيهــا تعقيبــات، بــاألحمر
تــاريخ األدب فــي وقــد جــاء ذكــر هــذا الــشرح   . محمــد بــن الحــاج الحــرمين عبــد القــادر القــي   

 .)٧(العربي

                                     
 .٣/٢٧٥أبجد العلوم : ينظر) ١(
، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ٣/٦٨، مشاهير علماء نجد )د(مقدمة الدين الخالص، ص   : ينظر) ٢(

١/٣٣٠. 
 ).٥٧، ٦٤( في العقيدة، صاإلمام السيوطي ومنهجه: ينظر) ٣(
 .لم أجد له ترجمة) ٤(
 .٢/١٠٧٧معجم المطبوعات العربية والمعربة، ) ٥(
) بــضم الكــاف (كــر فــي بعــض المواقــع مــن أنــه حــسن بــن محمــد الكُــدالي  مــا ذُوىســ! لــم أجــد لــه ترجمــة)٦(

وفـة، وقـد تكـون    المشهور بحسن الكبير، من قرى أوار بداغستان، سنة والدته و وفاته إلـى اآلن غيـر معر            
كان مشهورا بتبحره في العربية، له حاشية على شرح تلخـيص المفتـاح للـسعد،               هـ،  ١٢١٥وفاته بعد سنة    

 .وحاشية على شرح الشافية
 html.٧٥١٣٦-http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t: ينظر

وأن نـسختها المخطوطـة بجامعـة       ! دليوقد ذكـر أن لهـا لحـسن الكـ         ،  ٦٣٩ /١١تاريخ األدب العربي    : ينظر) ٧(
، كما في فهرس    )باكو(فهرس معهد المخطوطات العربية في أذربيجان       ، وقيل بأن لها نسخة ب     برسالو

مخطوطات مركـز الملـك فيـصل للبحـوث والدراسـات اإلسـالمية، وذكـر بـأن لهـا نـسخة بمركـز جمعـة                    
 .الماجد بدبي
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 :قيمتها العلمية@ 
إن القيمة العلمية لهذه المنظومـة يمكـن إجمالهـا وإبرازهـا مـن خـالل أوجـه متعـددة،              

 :أهمها
إذ هــي تتعلــق بأحــد أركــان اإليمــان   مــن جهــة الموضــوع الــذي طرقتــه المنظومــة،  /أوالً

اإليمان بمـا يكـون   "وأصوله أال وهو اإليمان باليوم اآلخر، ومعلوم أن مما يتضمنه هذا الركن       
وهـذا مـا يـسمى      " بعد الموت وما يجري على الميـت فـي قبـره ومـا يتعلـق بـذلك مـن مـسائل                    

يــداً محــور المنظومــة  ، وهــذا هــو تحد"فتنــة القبــر"أو" القيامــة الــصغرى"أو" الحيــاة البرزخيــة"
 .وأسها الذي قامت عليه ودارت في فلكه

من جهة المصادر والموارد التي رجع إليها الناظم ونهل منها، فنجد أنه يستدل             / ثانياً
بالقرآن الكريم واألحاديث النبوية، وربما أشار إلى تواترها أو حكم عليهـا، وكـذلك نجـده          

ف، وباإلضـافة إلـى ذلـك فهـو كثيـراً مـا يحكـي          يلمح إلـى جملـة مـن اآلثـار المرويـة عـن الـسل              
، وقـد  )٢(، وأحياناً ينص على كتبهم التي وردت فيها تلك األقـوال )١(أقواالً ألئمة وعلماء كبار   

 .يشير إلى كتب ال تزال مفقودة أو مخطوطة
هــذا الــنظم يعــد متممــاً لجهــود الــسيوطي فــي تقريــر اإليمــان بــاليوم اآلخــر، فهــو / ثالثــاً

شــرح الــصدور بحــال "ين مــشروعين لــه فــي هــذا البــاب، األول يمثلــه كتــاب   واســطة عقــد بــ
 ".البدور السافرة عن أمور اآلخرة"، والثاني يمثله كتاب "الموتى والقبور

يعد شامالً لما يكون قبل نزول القبـر مـن مـرض المـوت ونُـذُره           " شرح الصدور "فكتاب  
 . يكون في القبروغير ذلك في قرابة عشرين باباً، باإلضافة إلى بعض ما

فهــو امتــداد لــسابقه وللــنظم حيــث يعــد شــامالً لمــا يكــون فــي    " البــدور الــسافرة"وأمــا 
 .اآلخرة ابتداءً من النفخ في الصور إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار

                                                                                   
 html.٧٥١٣٦-http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t: وينظر كذلك

أبي حنيفة، وطاووس، وأبي نعيم، وسفيان، والطحاوي، والاللكائي، والقاضي عياض، والترمـذي، وابـن     : مثل) ١(
 .عبدالبر، وابن العربي، والنووي، وابن الصالح، والبيهقي، وابن القيم، وابن رجب، وغيرهم كثير

البـن رشـيق، روضـة الطـالبين للنـووي، مـشكل الطحـاوي، ومنهـاج                كالتمهيد البن عبدالبر، وشرح الموطـأ       ) ٢(
 .الحليمي، وأحوال أهل القبور البن رجب، واإلرشاد للجويني، واإلحياء للغزالي
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فهذه المنظومة مع تقاطعها فـي بعـض المباحـث مـع الكتـاب األول إال أنهـا اشـتملت           
سائل التـي لـم يُتطـرق إليهـا، وعليـه فـإن نظمـه يعـد مكمـالً ومؤكـداً لمـا                       على جملة من المـ    

 .من وجه آخر" البدور السافرة"من وجه، وهمزة وصل بينه وبين " شرح الصدور"أورده في 
وبالثالثــة جميعــاً يكتمــل المــشروع الــسيوطي فــي أمــور اآلخــرة ومقــدماتها كمــا أن       

منظـــوم، فـــضالً عـــن التأكيـــد علـــى بعـــض  المنظومـــة تـــضفي عليـــه التنـــوع بـــين المنثـــور وال 
 .المسائل
 تطرقه لبعض الشبه التي يوردها المخالفون ويثيرونها في مسائل البـرزخ والـرد          /رابعاً

ــه        عليهــا واإلجابــة عنهــا كــشبهة عــدم إدراك ورؤيــة نعــيم وعــذاب القبــر، وكــذلك تناول
ل لكـل مـسؤول،   بعض األقوال الضعيفة وبيان ضعفها وتهافتها، كالقول بأن الرسول يمثّ 
 .وأن السؤال يكون بالسريانية وغير ذلك من الشبهة واألقوال الواهية

عنايــة العلمــاء بهــذه المنظومــة واحتفــاؤهم بهــا، ويتجلــى ذلــك فــي كثــرة      / خامــساً
 .شروحها، والزيادة عليها، وكذا اإلشارة إليها واإلحالة عليها

 .فأما الشروح فقد سبق اإلشارة إلى ذلك
بيتاً، وقـد  ) ٤٢(، حيث زاد في أثنائها    )هـ١١٨٢ت( فكما فعل اإلمام الصنعاني      وأما الزيادة 

وقــد بــرر صــنيعه هــذا بتكميــل الفائــدة عمومــاً، أو أن مــن تمــام      ، )١(صــرح بــذلك فــي مقدمتــه  
 .)٢(اإلفادة في شرح كالمه توفية نظامه بنظم ما لم يتعرض لذكره

 .)٣(وأما اإلشارة واإلحالة فقام بها جمع من العلماء

                                     
 ).٩(جمع الشتيت، ص: ينظر) ١(
 ).١١٦(، )٩(جمع الشتيت، ص: ينظر) ٢(
 .ي، وغيرهمالمناوي، والمحبي الطبري، والسفاريني، والحسن الصنعان: ومن أولئك) ٣(

فـتح الغفـار الجـامع ألحكـام سـنة نبينـا            ،  ٢/٨، لوامـع األنـوار      ١/١٨٥، خالصة األثـر     ٢/٣٧٤فيض القدير   :  ينظر
 .١/٢٢٦، إيضاح المكنون ١/٢٧٩، هدية العارفين ١/٣٤٤،  كشف الظنون ٢/٦٣٩،٧٨٩ المختار
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 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(السيوطي 

 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

 معالم تحقيقها: المطلب الثاني
 :نسبتها للناظم@ 

لقد استفاض أمر نـسبة هـذه المنظومـة إلـى الـسيوطي وال يُعـرف أن أحـداً نـسبها إلـى                  
غيــره أو شــكك فــي ذلــك أو قــدح فيــه، ويمكــن تأكيــد ذلــك مــن خــالل جملــة مــن األمــور       

 :أهمها
 .)١(وذلك في كتبه أن السيوطي قد أوردها ضمن مؤلفاته وعدّها في مصنفاته -١
التصريح بنسبتها له على طرة النسخ الخطيـة للكتـاب فمـع كثرتهـا وتفرقهـا فـي                    -٢

 .مواطن متباعدة إال أنها تتفق على نسبتها للسيوطي
اتفاق شراحها على كونها من نظم الـسيوطي والـشروع فـي شـرحها بنـاءً علـى                   -٣

قـد سـألني بعـض      : "مـن ذلـك   هذا األمر، ولذا جاء النص علـى هـذا فـي مقـدمات شـروحهم و               
اإلخوان أن أشـرح المنظومـة المـسماة بالتثبيـت عنـد التبييـت لخاتمـة الحفـاظ والمحـدثين           

 .)٢("-رحمه اهللا تعالى-أبي الفضل جالل الدين السيوطي 
 .)٣(ومثل هذا جاء في مستهل الشروح األخرى

لكتــب  الجــزم بنــسبتها إليــه مــن قبــل المختــصين فــي تــراجم المــؤلفين ومعــاجم ا-٤
 .)٤(سواء في التعريف بالسيوطي وكتبه أو في ترجمة شراح المتن وسرد كتبهم

                                     
مؤلــف، والتحــدث ) ٣٠٠(فيــه حــسن المحاضــرة، الــذي أورد : ومــن تلــك الكتــب التــي ســرد فيهــا كتبــه، مثــل ) ١(

مـنهج الـسيوطي فـي    : محمـد نجـم فـي رسـالته      .مؤلـف، وقـد قـام بعـدّها د        ) ٤٣٣(بنعمة اهللا، الذي ذكر فيـه       
 ). ٩٩(مصنفاته الحديثية، ص

 ).١٠٨(فتح الغفور بشرح منظومة القبور، ص) ٢(
من الورقة األولى من مخطوطة  شرح أرجوزة التثبيت في ليلة المبيت، للفاسي، الوجه األول والثاني           : ينظر) ٣(

 ).٩(المسجد النبوي، جمع الشتيت، للصنعاني، ص
، ٣٦٦، ٢٤٦، ١/٢٢٦، إيـضاح المكنـون   ١/٣٤٤، كـشف الظنـون      ٢٧٩،  ٢٤١،  ١٢٤،  ١/٨٣هديـة العـارفين     : ينظر) ٤(

، الحطــة فــي ذكــر الــصحاح الــستة،      ١/١٨٥، خالصــة األثــر   )٩(، جمــع الــشتيت، ص  )١٠٨(فــتح الغفــور، ص  
 ).٥٩(نظم المتناثر، ص، )٢٦٤(ص
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 :ضبط عنوانها@ 
حصل شيء من التباين واالختالف حيال عنوان هـذا الـنظم، ولعـل ذلـك راجـع إلـى أن        
بعض من تكلم عنها أو أشار إليها ربما وسمها بموضوعها أو مضمونها وعدّ ذلك عنوانـاً                

ين حــاولوا إيــضاح ذلــك بــإدراج كلمــة أو عبــارة تفــسر عــن الجانــب الــذي    لهــا، كمــا أن آخــر
 .طرقته وتناولته

 :ومن أبرز تلك المسميات والعناوين
، وهذا هو العنـوان الـذي ارتـضاه المؤلـف وعنـون بـه لمنظومتـه،         "التثبيت عند التبييت  " -

لمنظومـة أو  وهو الموجود على طرة أغلب النسخ الخطيـة، كمـا أن كثيـراً ممـن أورد هـذه ا                
 .)٢(، فضالً عمن شرحها)١(تكلم عنها ذكرها بهذا العنوان

، وقـد جـاء هـذا العنـوان علـى طـرة بعـض النـسخ الخطيـة،          "التثبيت في ليلـة المبيـت    " -
 .)٣(كما اعتمده وعوّل عليه الفاسي في شرحه للمنظومة ونص على ذلك

 .)٤( النسخ الخطية، وقد جاء هذا العنوان في إحدى"التثبيت في ليلة التبييت" -
، وقد جـاء هـذا المـسمى فـي إحـدى النـسخ الخطيـة بمكتبـة                  "التثبيت في فتنة القبر   " -

 ).٧٦٧٦(جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ذات الرقم 
ــاً إلحــدى النــسخ الخطيــة المحفوظــة     "التثبيــت فــي زمــن التبييــت  " - ، وقــد كــان عنوان

 ).٦٦٦٠(بجامعة اإلمام برقم 
معجـم المطبوعـات العربيـة       وقـد ورد هـذا العنـوان فـي        ،  "في سـؤال المبيـت    التثبيت  "-

 )٥(.والمعربة

                                     
، ١/٢٢٦، إيــضاح المكنــون ١/١٨٥، خالصــة األثــر ١/٣٤٤، كــشف الظنــون ٢٧٩، ١/٨٣هديــة العــارفين : ينظــر) ١(

 .١/٢٢٦، إيضاح المكنون ٢/١٠٧٧معجم المطبوعات العربية والمعربة 
 .، للسبكيشرح التثبيت عند التبييت، للسيوطي، فتح المقيت في شرح التثبيت عند التبييت: ينظر) ٢(
، هديـة  )٢١٠(الورقة األولى من مخطوطة التثبيـت فـي ليلـة المبيـت، دليـل مخطوطـات الـسيوطي، ص            : ينظر) ٣(

 ).١٠٨٣(، معجم المطبوعات العربية والمعربة، ص٢/٢٤١العارفين 
 ).٤٥٤٦(وهي نسخة مكتبة الجامعة اإلسالمية، ذات الرقم ) ٤(
 .٢/١٩٧٢معجم المطبوعات العربية والمعربة، ) ٥(
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، وال شك أن هذا اختصار للعنوان، وقد وردت هـذه التـسمية علـى النـسخة        "التثبيت" -
 .الخطية لمعهد دراسات الثقافة الشرقية بجامعة طوكيو

شـرحيه للمنظومـة    ، وقد نص على هذه النسخة السبكي في أحـد           "منظومة القبور " -
 .)١("فتح الغفور بشرح منظومة القبور"حيث سماه 

، وقد وردت هذه التسمية على النسخة المطبوعـة قـديماً    "منظومة في سؤال القبر   " -
 .هـ، وال يُعلم ما هو األصل الذي تم استند إليه في هذا العنوان١٣٢٨التي كانت عام 

فــي بعــض الكتــب والدراســات التــي   ، وجــاء هــذا العنــوان  "أرجــوزة فــي فتنــة القبــر  " -
التثبيـت  "اهتمت بجمع مؤلفات السيوطي وحصره، ولذا يذكر أحياناً بجوارها ولعلـه    

 .)٢("عند التبييت
، وجاء ذلك على طرة إحدى نـسخ مكتبـة جامعـة            "أرجوزة في سؤال القبر وفتنته    " -

 هـذا  ، وإلـى جانـب  )١٢٧١(اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمية، وهـي المحفوظـة بـرقم        
 "التثبيت عند التبييت"العنوان كتب منظومة تسمى 

 :طبعاتها السابقة@ 
لم تلق هذه المنظومة نصيباً وافراً من العنايـة واالهتمـام، يـدل علـى هـذا ويؤكـده أنهـا                     
لم تطبع إال قديماً وذلك قبل أكثر من مائة عام، ولم يتم خالل هـذه المـدة الطويلـة إعـادة                     

 .لها أثر في المكتبات على اختالف أنواعها وتنوع مشاربهاطبعها، كما أنه ال يوجد 
هـــ ١٣٢٨وبعـد البحـث والتقـصي لـم يعثـر إال علـى طبعـة واحـدة للمنظومـة كانـت عـام            

 محمـد   )٤(، وعليهـا تعليقـات اليوزباشـي      )٣(بالقاهرة في مصر، أخرجتها المطبعـة الحـسينية       

                                     
 ).٢١-٢٠(فتح الغفور بشرح منظومة القبور، ص: ينظر) ١(
 :مؤلفات جالل الدين السيوطي رحمه اهللا: ينظر) ٢(

 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=٢٨١٥٤ 
 ).٥٠(، جالل الدين السيوطي وآراؤه االعتقادية، ص)١٧٩ -١٧٨(المرجع السابق، ص: ينظر) ٣(
رتبـة عـسكرية فـي العـصر العثمـاني تطلـق علـى قائـد أو رئـيس مائـة مـن الجنـود، وهـي تعـادل                 : اليوزباشي) ٤(

 ".رأس المائة"بمعنى رأس، والمراد " باش"بمعنى مائة، و" يوز"رتبة النقيب حالياً، وأصلها بالتركية من 
 ): ويكييديا(الجيش العثماني، والرتب العسكرية المصرية، في موسوعة الحرة : ينظر

/http://arz.wikipedia.org/wiki 
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والحــق أنــه لــيس عليهــا إال ، !، وقــد كتــب عليهــا شــرح)١(أفنــدي الغــساني بــالجيش المــصري
موضـعاً، ولـيس فيهـا مـا        ) عـشرين (تعليقات يسيرة ومقتضبة في مواطن محددة في قرابة         

يدل على أنها قوبلت على نسخ خطية، ولذا وقع فيها جملة من المآخذ والخطاء في النص          
 .والتعليق

علـى  وبعد الفراغ من مقابلة نسخ المنظومة وقبل الشروع في كتابة الدراسة عثـرت              
حمـد  .إخراج ألبيات المنظومة ضمن دراسة عن السيوطي ومنهجه في العقيـدة، للباحـث د   

بن أحمد العصالني، حيث أخـرج المنظومـة فقـط مقابلـة علـى نـسخ محـددة دون تعليـق أو              
 .شرح أو تعقيب، والتقديم لها بدراسة مقتضبة في ثنتي عشرة صفحة

عليـه مـا زادنـي إال قناعـة بالمـضي فـي       ومع كون العمل جهـداً مـشكوراً إال أن االطـالع            
 :دراستها وتحقيقها، ولعل أبرز المآخذ على العمل ما يلي

 أدخل في المنظومة ما ليس منها، حيث أدراج عدداً كبيراً من األبيـات فـي مواضـيع               -١
متفرقة أثناء النظم، وهي أبيات للصنعاني كـان قـد زادهـا فـي شـرحه لمنظومـة الـسيوطي،                    

بعدم مسلسلتها في الترقيم إال أن إقحامها علـى هـذا النحـو ال يعـد عمـالً            ومع كونه ميزها    
 .دقيقاً وال متالئماً مع ما عنون به للعمل

ــى منهــا، بــل ربمــا ذكــر فــي           -٢ ــة مــن األلفــاظ والكلمــات كــان غيرهــا أول ــات جمل  إثب
 .الحاشية ما حقه أن يكون في المتن، والعكس كذلك

ــون    -٣ ــاوين التــي عن ــف، والتــي أجمعــت عليهــا النــسخ      إســقاط بعــض العن بهــا المؤل
اســم  : "الخطيــة مــن موضــعها وإثباتهــا فــي مــواطن أخــرى، كمــا هــو الحــال مــع العنــوان           

 ".الملكين وصفتهما وكيفية السؤال
 الـــذي وقـــع فـــي بعـــض أبيـــات  -تقـــديماً وتـــأخيراً- عـــدم اإلشـــارة إلـــى االضـــطراب -٤

 ).١٧٣(المنظومة، كما في البيت 
مــنهج العلمــي فــي التحقيــق، حيــث ال وجــود ألي تعليــق أو تعقيــب أو   االفتقــار إلــى ال-٥

 .استدراك أو إشارة مع كثرة المواضع التي تتطلب ذلك، وربما تستوجبه أحياناً
 . عدم توثيق واآلراء األقوال التي نسبها الناظم إلى أصحابها، وهي كثيرة-٦

                                     
 .، ولم أجد له ترجمة)١٠٨٣(معجم المطبوعات العربية والمعربة، ص: ينظر) ١(
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فظـة ال تـستقيم لغـة     وقوع جملة من األخطاء الطباعية المتنوعة فتـارة تكـون بل          -٧
 .وتارة يكون الخطأ إمالئياً وربما وقع الخطأ والتصحيف أو التحريف أثناء الطباعة

 عـــدم اعتمـــاد مـــنهج محـــدد واضـــح فـــي التحقيـــق وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بإثبـــات أو  -٨
 .استبعاد ما كان من النسخة األصل أو غيرها

 -مــع قــصرها-قيــق  وجــود بعــض القــصور فــي الدراســة التــي قــدمها بــين يــدي التح -٩
 :ومن ذلك على سبيل المثال

 عــدم اســتيعاب شــروح المنظومــة عنــد اإلشــارة لــشروحها، حيــث أهمــل بعــض         -
 !الشروح لها، فضالً عن إغفاله ألهم شروحها وهو شرح المؤلف

 عــدم الدقــة فــي التعريــف بالنــسخ المطبوعــة للمنظومــة، فقــدم طبعــة القــاهرة مــع    -
 !اد بعدم وجود تعليق عليها علماً بأن األمر بخالف ذلكتأخرها ولم يذكر تاريخها، وأف

ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن هــذه المنظومــة بهــذا اإلخــراج لــم تنــل حظهــا مــن العنايــة      
ورقــات ) تــسع(واالهتمــام تحقيقــاً وتوثيقــاً وتعليقــاً، فــال غــرو واألمــر كــذلك أن تخــرج فــي    

 !فحسب
 :نسخها الخطية@ 

ــى الباحــث فــي ت     ــى نــسخه             قــد يستعــصي عل ــا الحــصول عل حقيقــه لعمــل علمــي م
الخطية؛ لقلّتها أو بعدها أو مشقة الحصول عليها، إال أن الحال مـع هـذه المنظومـة يختلـف         

، ففــي !إذ أن صــعوبتها فــي كثــرة نــسخها وتعــددها لدرجــة يــصاب معهــا الباحــث بــالحيرة     
 .)٢(!! فقط وجدت ما يزيد على ستين نسخة خطية لها)١(مركز واحد
ذا األمــر سيــضطر الباحــث إلــى انتخــاب نمــاذج مــن تلــك النــسخ للتعريــف بهــا   وأمــام هــ

ووضعها مراعياً في ذلك تنوعها في المـواطن والنّـساخ والمكتبـات وتفاوتهـا فـي حجمهـا                   
 :وتاريخ نسخها وسيكون الحديث في هذا المجال من خالل محورين

 . النسخ الخطية التي اعتمدت عليها:األول

                                     
 .وهو مركز جمعة الماجد بدبي) ١(
كمـــا أن هـــذا األمـــر يـــضاعف عليـــه المـــشقة، ابتـــداءً بجمـــع النـــسخ والمفاضـــلة بينهمـــا ومـــروراً بالمقابلـــة   ) ٢(

 .يقهوإشكاالتها، وانتهاءً بضبط النص وتدق
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 .اطلعت عليها النسخ التي :الثاني
 :النسخ الخطية التي اعتمدت عليها@ 

 .نسخة جامعة الملك سعود: األولى
) ٩(، كمــا أنهــا شــاملة للمنظومــة كاملــة وتقــع فــي  )٥٦١(وهــي محفوظــة هنــاك بــرقم 

سطراً فيكون عدد األسطر في الورقـة الواحـدة   ) ١٣(ورقات وعدد األسطر في كل صفحة    
 .سطراً) ٢٦(

هي مكتوبة بخط نسخي معتـاد جيـد وغيـر مـشكول إال فـي            علي الشامي، و  : ناسخها
 .)١(بعض المواضع، واألبيات مكتوبة فيها بعمودين

 .ولم يذكر عليها تاريخ نسخها، ولكنه حدد في القرن الحادي عشر تقريباً
وتمتاز هذه النسخ باكتمالها، ووجود آثـار التـصحيح والمقابلـة، مـع وضـوحها وترتيبهـا         

ضــبط بعــض ألفاظهــا بالــشكل ممــا يحتــاج إلــى ضــبط، ولهــذه األمــور      وإبــراز عناوينهــا مــع  
 .جعلتها أصالً

 ).األصل(ورمزت إليها بـــ
 .نسخة مكتبة الجامعة اإلسالمية :الثانية

، وهي مصورة من مكتبة السيد جعفـر حـسين هاشـم، وهـي شـاملة          )٨٧٣٦(ورقمها  
-١٨(تفـاوت بـين   ورقـات، وعـدد األسـطر فـي كـل صـفحة م      ) ٩(لكامل النظم، وجاءت فـي    

سطراً وليس عليها اسم ناسخها، وهـي مكتوبـة بخـط نـسخي ال بـأس بـه، وذلـك فـي             ) ٢٠
 ).أ(عمودين أيضاً، وقد رمزت لها بالحرف 

 .نسخة معهد دراسات الثقافة الشرقية بجامعة طوكيو: الثالثة
 :، ولم يسقط منها سوى بيت واحد فقط وهو)١٧٠٨(وهي محفوظة برقم 

  يعدا            في كبراء التابعين جداوإن يكن راجح أن
سطراً، وليس عليها اسم الناسـخ وال تـاريخ    ) ١٧(ورقات، في كل صفحة     ) ٧(وتقع في   

النسخ، كما أنها مكتوبة بخط نـسخي جيـد وواضـح مـع كتابـة األبيـات فـي عمـودين، وقـد                       

                                     
سأشير إلى أعمدة كتابة األبيات؛ لتفاوت النسخ في ذلك، حيث جاء بعضها بخـالف المعتـاد فكتبـت فـي                   ) ١(

 .، وبعضها في أربعة!ثالثة أعمدة
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 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

" تثبيــتال"كتبــت العنــاوين بــاللون األحمــر، وكــذلك رقمــت بعــض األبيــات، وجــاء عنوانهــا     
 ).ط(هكذا مختصراً، وقد رمزت إليها بـالحرف 

 .نسخة مكتبة جامعة أم القرى: الرابعة
ونــسختها المــصورة إلكترونيــاً غيــر مرقومــة، وهــي نــسخة تامــة للمنظومــة، وتقــع فــي   

سـطراً، ضـمن مجـاميع، وقـد كتبـت األبيـات فيهـا علـى أربعـة                  ) ٣٣(ورقتين في كل صـفحة      
بخط نسخي صغير جـداً، ولـم يـصرح فيهـا بالناسـخ وال زمـن        أعمدة في الصفحة الواحدة، و    

 .نسخها
وقــد كتبــت العنــاوين فيهــا بــاللون األحمــر كمــا فُــصل بــه بــين األبيــات واألســطر، وقــد      

 ).ق(رمزت له بـالحرف 
 .نسخة مكتبة المسجد النبوي: الخامسة

ورقــات، وفــي كــل صــفحة  ) ٨(، وعــدد أوراقهــا )٤٥/٨٠(وهــي ضــمن مجــاميع ورقمهــا  
ــار للمقابلــة كمــا       ) ١٥(هــا قرابــة  من ــاد، ويوجــد عليهــا آث ســطراً، مكتوبــة بخــط نــسخي معت

جاءت بعض الكلمـات فيهـا مـشكولة، وعليهـا جملـة مـن التعليقـات فـي مواضـع متفرقـة                 
وقـد  . يتسم بعضها بالطول، ويظهر أنها من عمل الناسخ، حيث أومأ إلى ذلك في خاتمتها  

، )ناصـر الـدين ياسـين البـابلي الغمـري الـشافعي        (و  كتبت األبيات فـي عمـودين، وناسـخها هـ         
، وقـد  )٩٨٢٣(ولم يحدد عليها تاريخ النسخ، ولها صورة بمكتبة الجامعة اإلسالمية رقمهـا        

 ).ن(رمزت لها بـالحرف 
 .نسخة مكتبة الملك عبدالعزيز بالرياض: السادسة

) ١٨(ا ورقــات، فــي كــل صــفحة منهــ ) ٧(، وعــدد أوراقهــا )٣٣٩٦(محفوظــة فيهــا بــرقم 
ســطراً، وهــي مكتوبــة بخــط نــسخي معتــاد وواضــح، وبعــض ألفاظهــا مــشكولة، كمــا أنهــا   

 ).ع(خالية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ، وقد رمزت لها بالحرف 
 .)١(نسخة مكتبة جامعة برنيستون بالواليات المتحدة األمريكية: السابعة

                                     
، وهي ثاني أشهر المكتبات األمريكيـة بعـد مكتبـة الكـونجرس             "نيوجرسي"وهذه الجامعة تقع في والية      ) ١(

مخطوطة عربية وفيها مـن وسـائل حفـظ المخطوطـات وخدمـة             " ستين ألف "الشهيرة، وفيها أكثر من     
 .الباحثين وسرعة تلبية طلباتهم ما ال يخطر على بال كثير من الباحثين
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ــغ  ، وقــد جــاءت المنظومــة فيهــا ضــمن مج   )٣٠٦٤(وهــي محفوظــة بــرقم    ) ١٣(مــوع بل
 ".جاريت يهودا"رسالة، وهي في الفهرس الشامل منسوبة إلى 

سـطراً، وكتبـت األبيـات      ) ٢٥(ورقات، في كل صـفحة منهـا        ) ٤(وتقع هذه النسخة في     
 .في عمودين وهي شاملة للمنظومة كاملة، كما أنها مكتوبة بقلم نسخي معتاد

ــاريخ النــسخ والناســخ، إال أن اســم ال     ــاريخ  !ناســخ قــد طمــس  وقــد صــرح فيهــا بت ، أمــا ت
هــ، وقـد رمـزت لهـا بـالحرف          ١٠٩٦النسخ فقد كان يوم السبت الثامن من ذي القعدة، سنة           

 ).ب(
 :النسخ الخطية التي اطلعت عليها@ 

 .النسخة الثانية لمعهد دراسات الثقافة الشرقية بجامعة طوكيو: الثامنة
اً، فقد سقط منهـا مـا يعـادل    بيت) ١٣٣(، وال يوجد بها سوى    )١٣٩٦(وهي محفوظة برقم    

، !!ســطراً، فــي ثالثــة أعمــدة ) ١٩(ورقــات، وعــدد أســطرها ) ٣(الربــع تقريبــاً، وقــد جــاءت فــي  
حيــث تــم دُمجــت األبيــات مــع بعــضها، وفــصل بينهمــا بنقــاط بــارزة حمــراء، مكتوبــة بقلــم  
ــاللون األحمــر، كمــا ذيلــت بأبيــات ليــست مــن         ــاوين ب نــسخي رديء، وقــد كتبــت فيهــا العن

 .نظومة، وال يوجد بها اسم للناسخ وال تاريخ للنسخالم
 .نسخة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية: التاسعة

ــرقم     ورقــات، فــي كــل   ) ٨(وهــي تامــة، وعــدد أوراقهــا    ) ٦٤٣٢(وهــي محفوظــة فيهــا ب
سطراً، طرتها مكتوبة بخط ثلث متميز، واألبيـات مكتوبـة بخـط نـسخي      ) ١٥(صفحة منها   

 عمودين، وقد ميّـزت عناوينهـا بـاللون األحمـر، كمـا يوجـد بهامـشها                 مشكول وجميل في  
عدد قليل من التعليقـات بعـضها يـوحي بمطابقتهـا علـى نـسخة المؤلـف، ولـم أتمكـن مـن                    
ــداخل           ــى ت ــاء تــصويرها ممــا أدى إل ــى منهــا حــصل فيهــا خلــل أثن اعتمادهــا؛ ألن الورقــة األول

 . الثاني عشر الهجري تقديراًاألبيات واضطرابها، وقد حدد تاريخ نسخها بالقرن

                                                                                   
صالح العايد، مجلـة جامعـة اإلمـام    .، تحقيق د  "التحفة الوفية بمعاني حروف العربية، للصفاقسيّ     "بحث  : ينظر

 ).١٩١(، ص١٩عدد 



 

 
٥٠ 

للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن " التثبيت عند التبييت"
 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(السيوطي 

 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

 .نسخة مكتبة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية: العاشرة
ورقات، في كل ) ٧(، وهي تامة كما يظهر، وعدد أوراقها  )٦٦٦٠(محفوظة فيها برقم    

سـطراً، كتبـت بخـط نـسخي معتـاد فـي عمـودين، وبهـا موضـعين فيهمـا           ) ١٧(صـفحة منهـا   
/ ١٧، وفـرغ مـن نـسخها فـي يـوم الخمـيس              )اهللا الزرقـاني  محمـد بـن عبـد     (بياض وناسخها   

 .هـ١٣٠١/ شوال
 .نسخة مكتبة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية: الحادية عشرة

وهــي تامــة، والــذي يظهــر أنهــا فــي أصــلها كانــت ضــمن    ) ٧٦٧٦(محفوظــة فيهــا بــرقم  
ــا . مجمـــوع ــات، وعـــدد األســـطر  ) ٦(عـــدد أوراقهـ م مغربـــي ســـطراً، مكتوبـــة بقلـــ ) ٢٢(ورقـ

مــشكول فــي عمــودين، ومرقومــة عنــد كــل عــشرة أبيــات، وبهامــشها بعــض التعليقــات،   
 !!وفي طرتها ذكر لبعض اآلثار، كما أنها ذيلت بكالم غير عربي مكتوب بحروف عربية

ــاك        ــزال هنـ ــا، إذ ال يـ ــالم عنهـ ــة ألوردت الكـ ــشية اإلطالـ ــوال خـ ــرى لـ ــسخ أخـ ــاك نـ وهنـ
 وأيــضاً أربــع نــسخ مــن مكتبــة الملــك فهــد   عــشرات النــسخ بمركــز جمعــة الماجــد بــدبي، 

ــا بمركـــز الملـــك فيـــصل للبحـــوث والدراســـات اإلســـالمية، وثـــالث أخـــرى     الوطنيـــة، ومثلهـ
بمكتبة الجامعة اإلسالمية، عدا النسخ المتفرقة في دار الكتب المـصرية، ومكتبـة الملـك               

الـصبيحية بـسال    عبدالعزيز بالرياض والمكتبة الوطنية ببـاريس والخزانـة العامـة بالربـاط، و            
فــي المغــرب، وكــذا مكتبــة رئاســة المطبوعــات بكابــل، ومكتبــة الجــامع الكبيــر بــصنعاء،   

 .وغيرها من المكتبات والمراكز في أنحاء متفرقة
 :منهج تحقيقها@ 

 ):المتن(منهج كتابة النص المحقق / أ
 اعتمــاد نــسخة الملــك ســعود وجعلهــا أصــالً مــع اإلشــارة فــي الهــامش إلــى فــروق     -١
سخ، عدا الفروق الطفيفة التي ال فائدة من ذكرها، ومـا أثبتـه مـن غيـر األصـل فـإني أضـعه                   الن

، وربمــا يــستأنس فــي مواضــع محــددة بــبعض النــسخ الخطيــة    [ ]بــين قوســين معكــوفين  
 .)١(ألحد شروح المنظومة

                                     
، لشهاب الدين أحمـد بـن خليـل بـن إبـراهيم         "الغفور بشرح منظومة القبور   فتح  "والمقصود هنا مخطوطة    ) ١(

 .السبكي الشافعي، وقد سبق الترجمة له
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 . نسخ المنظومة وكتابتها وفق قواعد اإلمالء المعتبرة-٢
 . في النص ضبط الكلمات المشكلة والغريبة-٣
 . إبراز العناوين وتمييزها عن بقية أبيات النص-٤
 . تحديد ألواح وصفحات النسخة األصل-٥
 ):الحاشية(منهج خدمة النص في الهامش / ب
تخريج األحاديث واآلثار الواردة نصاً أو إشارةً من مصادرها األصلية، فإن كـان فـي            -١

 الصحيحين

ــاً     أو أحــدهما اكتفيــت بعــزوه إليهمــا، وإن كــان     فــي غيرهمــا ذكــرت مــن خرجــه مبين
 .درجتـــه قدر اإلمكان

توثيق األقوال والنصوص التي يُشار  إليها في النص المحقق بعزوها إلى مصادرها         -٢
 .المباشرة، أو غير المباشرة ما أمكن

 .شرح المفردات اللغوية الغريبة -٣
نهم عــدا المــشهورين مــ – الترجمــة المــوجزة لألعــالم الــوارد ذكــرهم فــي الــنص    -٤

 . وتوثيق ذلك من مراجعه المعتبرة-شهرة مستفيضة
 . التعليق على ما تدعو الحاجة إلى لتعليق عليه، دون تفصيل أو إسهاب-٥

والقــصد ممــا ذكــر فــي مــنهج كتابــة الــنص وخدمتــه إخــراج الــنظم كمــا أراده النــاظم    
لثمـين لهـذه األمـة    إخراجاً سليماً صحيحاً، مع القيام بالخدمة الالئقة به وبغيره من التراث ا  

 .دون إفراط أو تفريط
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 نماذج من النسخ الخطية
 التي أعتُمد عليها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )األصل(من مخطوطة مكتبة جامعة الملك سعود واألخيرة الورقة األولى 
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 معهد دراسات الثقافة الشرقيةمن مخطوطة واألخيرة  األولى الصفحة
 )ط (امعة طوكيو بج



 

 
٥٤ 
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 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 )ق (أم القرىمن مخطوطة مكتبة جامعة واألخيرة الورقة األولى 
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 )ن (مكتبة المسجد النبويمن مخطوطة واألخيرة الورقة األولى 
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 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )ع (دالعزيزمكتبة الملك عبمن مخطوطة واألخيرة األولى صفحة ال
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 )ب (مكتبة برنيستون بأمريكامن مخطوطة واألخيرة الورقة األولى 
 



 

 
٥٨ 
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 :القسم الثاني
 التحقيق والتعليق

 )١(بسم اهللا الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين
 

والـــــــــشكْرُ لِلَّـــــــــهِ علَـــــــــى اإلِنْعَـــــــــامِ    الحَمْــــــــــدُ لِلَّــــــــــهِ عَلــــــــــى اإلِسْــــــــــالم١ِ

ــصَّالَة وَالثنَّــــــــــــاءِ  وَأ٢ ــضَلُ الــــــــــ  )٤(]اإلنْبَـــــــاءِ[ خَـــــــاتَمِ )٣(علَـــــــى النبِـــــــيِّ )٢(فْــــــــــ

ــى  ٣ ــلِ النُّهَــــــ ــهِ أهْــــــ ــى وحزبـــــــــهِ     وَصَــــــــحْبهِ)٥(وَآلِــــــ ــلِ التُّقَـــــــ ــدِهِ أهْـــــــ وَجُنْـــــــ

ــوَزٌة٤ ــذِهِ أُرْجُـــــــــــ ــدَةْ)٦(وهـــــــــــ ــمَّ  مُفِيـــــــــــ ــدضَـــــــــــ ــدَةْ)٧(اًنْتُهَا فَوَائِـــــــــــ  عَدِيـــــــــــ

ــةِ المَقْبُــــورِ حِــــينَ ٥ )٨(يُــــسْأَلُ فــــيِ فِتْنَــ

 
ــ  ــا أتَــــــ ــلُ ىوَمَــــــ ــيُّ المرْسَــــــ ــهِ النَّبِــــــ  بِــــــ

 

                                     
بسم اهللا الرحمن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا محمـد وعلـى آلـه، هـذه رسـالة التثبيـت              ): "ط(في النسخة   ) ١(

لتثبيــت عنــد التبييــت، بــسم اهللا   ا): "ق(، وفــي النــسخة  "-رضــي اهللا عنــه -عنــد الميــت للجــالل الــسيوطي   
 ".بسم اهللا الرحمن الرحيم، وصلى اهللا على سيدنا محمد وسلم): "ن(، وفي النسخة "الرحمن الرحيم

 ".ثم الثناء): "ق(في ) ٢(
 ".نبي): "ط(في ) ٣(
المطلع  (، وجاء في بعض النسخ الخطية     "النباء): "ع(و) ن(و) أ(، وفي   "األنبياء): "ب(و) ط(و) ق(في األصل و  ) ٤(

 ".اإلنباء: "وفي بعض نسخ الشروح الخطية) عليها
 ".أولي النهى): "ط(، وفي "أهل الصدق): "ق(في ) ٥(
 أراجيز وأُرجوزات، والرجز من بحـور الـشعر العربـي، ويـسمى حمـار الـشعراء لـسهولة          هاجمع: أُرجوزة) ٦(

فـي كـل شـطر،    " ن مـستفعلن مـستفعلن مـستفعل  "النظم منـه، وبـه تـنظم المنظومـات التعليميـة، ووزنـه              
 .ويأتي منه المشطور والمنهوك

، القاموس المحـيط،    ٣٥٣ -٥/٣٤٩، لسان العرب    ٤٠٧-٢/٤٠٦معجم مقاييس اللغة    : في" رجز"باب  : ينظر
 .١/٦٨٥، المعجم الوسيط )٦٥٨-٦٥٧(ص

 ."قواعداً): "ع (أكثر النسخ، وفيفي األصل وكذا ) ٧(
 ".ينزل): "ق(في ) ٨(
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 )١(وُجوُبُ اإلِيمَانِ بِالسُّؤَالِ

ــادِ ٦ ــدَاكَ اهللاُ لِلرَّشَــــــــــ ــمْ هَــــــــــ اً لِطُــــــــــــــــرِق الــــــــــــــــسَّدَادِ قَــــــــــــــــمُوَفَّ اعْلَــــــــــ

 مِـــــــــنَ األَسِــــــــــنَّةِ ىبِحُجـــــــــجٍ أَمْـــــــــضَ   أَنَّ الَّـــــــــذِي عَلَيْـــــــــهِ أهْـــــــــلُ الـــــــــسُّنَّة٧ِ

ــؤَالَ ال٨ْ ــأَنَّ سُــــ ــرْمَلَكَــــ ــنْ قُبِــــ  )٣(يمَــــانُ بــــه فَــــرْضٌ شُــــهِرْ   حَــــقٌّ وَاال )٢(ينِ مَــــ

ــهُ    )٤(أَتَـــــــــى بِـــــــــهِ القُـــــــــرْآَنُ بِاإلِشَـــــــــارَة٩ْ ــتْ آَياتــــــــــــ ــارَهْ[وَوَافَقَــــــــــــ  )٥(]آثَــــــــــــ

 )٧( عِنْـــدَ العِـــدَّةِ )٦(قَـــدْ بَلَغَـــتْ سَـــبْعِينَ   تَـــــــــوَاتَرَتْ بِـــــــــهِ األَحَادِيـــــــــثُ الَّتـــــــــي١٠ِ

                                     
 ).ط(نوان من سقط هذا الع) ١(
 ".أهل القبر): "ق(في ) ٢(
المقصود هنا إما أن يكون سؤال الملكين خاصة، أو ما هو أعم من ذلك أي اإليمان باليوم اآلخر وهو أحد        ) ٣(

أركان اإليمان الستة، ويكون ذلك باإليمان بأنه كـائن ال محالـة، والتـصديق بكـل مـا بعـد المـوت مـن فتنـة             
عذاب القبر ونعيمه وكذا أشراط الساعة، ثم بالبعث بعد ذلك، والحـساب      و -أي سؤال الملكين  –القبر  

والميزان والثواب والعقاب، والجنة والنار، وبكل ما ثبت من أحوال وأهوال يوم القيامة، وقـد جـاء اإلخبـار            
ى عن اليوم اآلخر وما يدخل فيه في آيات وأحاديث كثيرة جداً، كما أقيمت األدلة الكثيرة عليـه والـرد علـ               

 .المنكرين له في كثير من سور القرآن
  a b c d ̀ _ ̂ [ }: أي ال بالتصريح، المراد بذلك قوله تعـالى       " باإلشارة"قوله  ) ٤(

e f g z ]صـلى اهللا عليـه   -، وسيؤكد الناظم ذلـك، وقـد نـص علـى ذلـك النبـي       ]٢٧:إبراهيم
:  فيجلـسانه فيقـوالن لـه   فيأتي ملكان : " في حديث البراء بن عازب الطويل حيث قال في المؤمن          -وسلم

مـا هـذا الرجـل الـذي      : ديني اإلسـالم، فيقـوالن لـه      : ما دينك؟ فيقول  : ربي اهللا، فيقوالن له   : من ربك؟ فيقول  
قـرأت كتـاب   : وما يدريك؟ فيقـول : هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فيقوالن له: بعث فيكم؟ فيقول 

 a b c d  e f ̀ _ ̂ [ }: اهللا فآمنـت بــه وصــدقت، فـذلك قولــه تعــالى  
g ..... z الحديث. 

ومـن سـورة إبـراهيم    : أخرجه الترمذي في كتاب تفـسير القـرآن عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم، بـاب            
 ).٧٢٤(، وهو حديث في صحيح الجامع ٣١٢٠عليه السالم، حديث رقم  

 وقــد جــاء فــي  ،)ن(، و)ب(و) ع(و )ط(، ومــا أثبتــه مــن  "اإلثــارة): "أ(، وفــي األصــل و )ق(هــذا البيــت ســقط مــن  ) ٥(
 .بعض نسخ الشروح الخطية

 ".ستين): "أ(في ) ٦(
جمــع مــن العلمــاء واألئمــة، قــال ابــن أبــي العــز فــي شــرحه       " فتنــة القبــر "وقــد حكــى التــواتر فــي أحاديــث    ) ٧(

 فـي ثبـوت عـذاب القبـر ونعيمـه لمـن       -صلى اهللا عليـه وسـلم  -وقد تواترت األخبار عن رسول  : "للطحاوية



 

 
٦٠ 

للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن " التثبيت عند التبييت"
 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(السيوطي 

 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

 ]١/أ[ تُ اهللاُ الذينَ آَمَنُوا بِّـيُثَ  فيِهَا كْاَمِنُواآليَةُ السُّؤَالُ ١١

ــوْتَى ١٢ ــشَفْنَا المَــــــــ ــا إِذَا كَــــــــ  )٣( صَـــوْتَا)٢(وَأ مِـــنْهُم )١(]حِـــسّاً[لـــمْ نَـــرَ  وكَوْنُنَــــــــ

ــيِ  ١٣ ــالِكِيُّ المَغْرِبـــــ ــهُ مـــــ ــابَ عنَـــــ أَجَـــــ
 

ــي      ــنُ الْعَرَبِــ ــوَ ابْــ ــرٍ هــ ــا بَكْــ ــي أَبَــ  )٤(أعنِــ

 

ــا اإلِدْرَاك١٤َ ــىً)٥ (بِأَنّمَـــ ــقُ)٦(  مَعْنـــ  )٧(قُلِمَـــــــنْ يَـــــــشَا وَمَـــــــنْ يَـــــــشَا يُوثَّـــــــ   يُخْلَـــ

                                                                                   
ــذلك أهــالً، وســؤا    ــه     كــان ل ــة   " ل الملكــين، فيجــب اعتقــاد ثبــوت ذلــك واإليمــان ب ــدة الطحاوي شــرح العقي

٢/٥٧٨. 
ــاوى        ــوع الفتـ ــي مجمـ ــة فـ ــن تيميـ ــن ابـ ــاء عـ ــل ذلـــك جـ ــروح، ص   ١٩/١٢، ١٣/٣٥ومثـ ــي الـ ــيم فـ ــن القـ ، )٥٠(، وابـ

شـرح الـصدور بـشرح حـال     "، كمـا أكـد علـى ذلـك الـسيوطي فـي كتابـه        ٢/٥والسفاريني في لوامع األنوار   
قـد تـواترت األحاديـث بـذلك     : "، حيـث قـال فـي بـاب فتنـة القبـر وسـؤال الملكـين              )٥٩(، ص "بـور الموتى والق 
 .، ثم أورد بعد ذلك أربعة وستين حديثاً وأثراً في ذلك"مؤكدة

 ).٧٣-٥٩(المرجع السابق، ص: ينظر
 .بقية النسخ التي اعتمدت عليها وما أثبته من ،)جسماً: (في األصل) ١(
 ".و: "ي بقية النسخ التي اعتمدت عليها، وف)أو: (في األصل) ٢(
 .وهذه شبهة مشهورة لمنكري فتنة القبر وعذابه، وقد تناولها العلماء بالكالم والمناقشة والرد)٣(

وأجــاب عــن ذلــك أئمــة الحــق وعلمــاء الــسنة وأمنــاء األمــة بمــا يقمــع    : "        يقــول الــسفاريني فــي هــذا الــصدد 
 .٢٣-٢/٢٠نوار البهية  األلوامع" المفترين ويقلع عن الشاكين

        ومن أشهر من بسط الكالم عنها عرضاً ونقداً وتفنيداً اإلمام ابـن القـيم فـي كتابـه الـروح، وخـصص لهـا              
 .المسألة السابعة كاملة

 ).٥٩-١٧(الروح، ص: ينظر
المالحـدة  في الفصل الثالث من البـاب الـذي أفـرده للـرد علـى      ) ١٤٨-١٤٧(التذكرة للقرطبي، ص : وينظر كذلك 

 .في تكذيبهم لعذاب القبر وسؤال الملكين وما شابه ذلك
أبو بكر محمد بن عبداهللا بن محمد المعافري، المعروف بابن العربـي، القاضـي إمـام مـن أئمـة               : ابن العربي ) ٤(

ا المالكية، فقيه محدِّث مفسر أصولي أديب متكلِّم، كان أقرب إلى االجتهاد منـه إلـى التقليـد، ولـد بأشـبيلي       
كتاب اإلنصاف، المحصول في أصول الفقه، القبس فـي شـرح موطـأ         : هـ، له مؤلفات كثيرة منها    ٤٦٨سنة  

 .هـ٥٤٣توفي بمراكش ودفن بفاس . مالك بن أنس، العواصم من القواصم
 .٢٣٠/ ٦، األعالم ٤/١٤١، شذرات الذهب ١/١٨٠، طبقات المفسرين ١/٤٣١الوافي بالوفيات : ينظر

 ".اناإليم): "ق(في ) ٥(
 .غير واضحة): ق(في ) ٦(
 ".يوفق): "ع(في) ٧(
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وَال بِأسْــــــــــــــــــــــبَابٍ وَال صِــــــــــــــــــــــفَاتِ  ولَــــــــــــيْسَ بِــــــــــــالطَّبْعِ وَال بِالــــــــــــذَّات١٥ِ

ــهْ)١ (أَال تَـــــــرَى جبْريـــــــلَ حـــــــين١٦َ ــالْوَحْي تَكْليِمــاً   أَنْزَلَـــــ ــصَلَةْ )٢(بِ ــلِ الصَّلْ  )٣( كمِثْ

ــهِ لــــمْ يَــــسْمَعوا  ثـــــــــمَّ يُرْفَـــــــــعُ النَّبِـــــــــيُّ )٤(يَـــــــــسْمعُه١٧ُ  )٥(وَصَــــحبُهُ مــــنْ حَوْلِــ

ــرَادِ   ١٨ ــي المُــــ ــوْلِ فِــــ ــذَا الْقَــــ ــوُ هــــ  )٦(نَحَـــــــا لَـــــــهُ اإلمـــــــامُ فـــــــي اإلِرْشَـــــــادِ وَنَحْــــ

ــامٍ رَاحَ  )٨( فــــيِ اإلِحْيِــــاءِ)٧(وَحُجَّــــةُ اإلِسْــــالَم١٩ِ ــمْ إِمــــــ ــاءِ)١٠(ذا )٩(وَكَــــــ   اقْتفَــــــ

                                     
 ".حيث): "أ(و) ن(و) ع(و) ق(في ) ١(
 ".تكلماً): "أ(في ) ٢(
ــوحي    ) ٣( ــى صــفوان   "جــاء فــي صــفة ال ــصلة عل ــصحيحين    " كأنــه صل مثــل صلــصلة  "كمــا روى البخــاري وفــي ال

 .أشد من الصليلصوت الحديد إذا حرك، يقال صل الحديد وصلصل، والصلصلة : ، فالصلصلة"الجرس
 .٣٨٢-١١/٣٨١، لسان العرب ٣/٤٦النهاية في غريب الحديث : ينظر

 ".أسمعه): "ق(في ) ٤(
إن : "هذه األبيات إشارة إلى كالم القاضي أبي بكر بن العربي ونـصه كمـا نقلـه القرطبـي عنـه فـي التـذكرة                   ) ٥(

لى يحجــب المكلفــين عمــا جــرى المــدفونين فــي القبــور يــسألون، والــذين بقــوا علــى وجــه األرض، واهللا تعــا 
عليهم، كما حجبهم من رؤية المالئكة مع رؤية األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم أجمعين، وقـد قـال             

 ]"٢٧:األعراف[ j k l  m n o p     q z }: تعالى في وصف الشياطين
 ).٢٣٣(ونقله عنه السبكي في فتح الغفور، ص

 .٢/٢٢وبنحو ذلك قال السفاريني في لوامع األنوار 
): ٣٧٥(والمقصود هنا الجويني في كتابه اإلرشاد إلى قواطع األدلـة فـي أصـول االعتقـاد، حيـث قـال فـي ص                  ) ٦(

، ومثل ذلك قاله ..."فمنها إثبات عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير، والذي صار إليه أهل الحق إثبات ذلك"
 ).٤٨(اف، ص، وبمثله قال الباقالني قبله في اإلنص)٧٨(في العقيدة النظامية، ص

أبــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن أحمــد الغزالــي الطوســي، الفقيــه الــشافعي، األصــولي، مــن أعــالم   : الغزالــي) ٧(
هــ، وفـوض إليـه التـدريس فـي النظاميـة ببغـداد، وسـلك طريـق الزهـد واالنقطـاع،                    ٤٥٠األشاعرة، ولد سنة    

ب اإلحياء، والمستصفى في أصول كتا: وطوّف في عدد من البالد، ثم عاد إلى وطنه بطوس، ومن تصانيفه         
 .هـ٥٠٥الفقه، وتهافت الفالسفة، وشرح األسماء الحسنى، وغير ذلك، وتوفي سنة 

، شـذرات الــذهب  ٤/٢١٦، وفيـات األعيـان   ١٩/٣٢٣، سـير أعــالم النـبالء   )٢٩١(تبيـين كـذب المفتـري، ص   : ينظـر 
 .٢٣-٧/٢٢، األعالم ٤/١٠

وألزم الخلـق تـصديقه فـي جميـع مـا أخبـر عنـه             : "، وجاء فيه  " الدين إحياء علوم "والمراد الغزالي في كتابه     ) ٨(
من أمور الدنيا واآلخـرة، وأنـه ال يتقبـل إيمـان عبـد حتـى يـؤمن بمـا أخبـر بـه بعـد المـوت وأولـه سـؤال منكـر                                

 ".ونكير، وسؤالهما أول فتنة بعد الموت، وأن يؤمن بعذاب القبر، وأنه حق وحكمة عدل
 .١/٩١إحياء علوم الدين 

 .، وما أثبته جاء في بقية النسخ"راج"في األصل ) ٩(
 ."ذو): "أ(، وفي "ذا): "ن(و) ب(و) ط(و) ق(في األصل وكذا ) ١٠(
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 فــــــيِ سُــــــبُلِ الرَّشَــــــادِ)١( بِــــــهِتَــــــسْلُكْ دِمَ اعْتَقـــــــــافَكـــــــــنْ بهَـــــــــذَا جَـــــــــاز٢٠ِ

ــا المنْكِــــــــــــــرُ لِلــــــــــــــسُّؤَالِ  ٢١ ــزالِ )٢(ذُوو وَإِنَّمَــــــــــــ ــداع وذَوُو اعتِـــــــــ  )٤)(٣( ابتـــــــــ

                                     
 .والوجهان صحيحان" تُسْلَكْ"كما أثبته، ويمكن أن تكون " تَسْلُكْ") ١(

 ".ذووا ابتداع وذووا اعتزال): "ب(و) ط(، وفي "ذو): "ق(في ) ٢(

 :مكن جعلهم فريقينالمنكرون للسؤال ي) ٣(

 .المنكرون له بالكلية، وهم أبو الهذيل العالف، وضرار بن عمرو، وبشر بن المريسي، وغيرهم:         األول

 .القائلون بأنه يقع بينن النفختين، وذهب إليه بعض المعتزلة:         الثاني

، شـرح  )٣٨٢(مواقف لإليجـي، ص ، ال )٢٤٦-٢٤٥(، أصول الدين للبغدادي، ص    ٣/٢٣٣فتح الباري   : ينظر في ذلك  

 ).٧٣٢(األصول الخمسة، ص

 .        وجلّ من ضل في هذا الباب من المعتزلة، ولذا نص الناظم صراحة عليهم

فرقة ظهرت في بدايات القرن الثاني، ترجـع فـي أصـلها إلـى واصـل بـن عطـاء، وعمـرو بـن عبيـد،                       : المعتزلة) ٤(

التوحيـد، والعـدل، والوعـد والوعيـد، والمنزلـة      : أصول خمـسة هـي  واتبعت منهجاً عقلياً في االعتقاد، ولهم     

بين المنزلتين، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وينطوي كل أصل منهـا علـى معـانٍ باطلـة تخـالف مـا               

 . يتوهم من ظاهرها

نحــل الملــل وال، )١١٤( للبغــدادي، صالفــرق بــين الفــرق، ١/٢٣٥ مقــاالت اإلســالميين لألشــعري: ينظــر فــي ذلــك

 .)٤٩ص(، البرهان للسكسكي، )٥٣(، صالتبصير في الدين لإلسفراييني، ١/٤٣للشهرستاني 

 .        وجلّ من ضل في هذا الباب من المعتزلة، ولذا نص الناظم صراحة عليهم



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٦٣

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 
 )١(حِكْمَةُ السُّؤَالِ

ــي٢٢ُّ ــاَلَ الحَليمــــ ــحَابِ)٢(قَــــ ــنَ األَصْــــ فــــــيِ حِكْمَــــــةِ الــــــسُّؤَالِ وَالجَــــــوَابِ     مِــــ

ــ   ٢٣ ــوْتِ لِإلِنْــــــ ــدَ الْمَــــــ ــرُ بَعــــــ ــانِي    سَانِالقبْــــــ ــرِّ الثَّـــ ــقُ لِلْمَقـــ ــوَ الطَّرِيـــ ]١/ب[ هُـــ

ــهِ   ٢٤ ــنْ إِيمَانــ ــصُ عَــ ــونُ الْفَحْــ ــهِ يكــ  الــــــــــرُّوحُ إِلــــــــــى جِنَانــــــــــهِ)٣(لتَعْــــــــــرُجَ فيــ

                                     
يشير الناظم هنا إلى مسألة الحِكْمة من سؤال الميت في قبره، فقـد ذهـب الحليمـي والـصنعاني وغيرهمـا                ) ١(

سؤال في القبر نظير موقف المكلـف فـي الحـشر وأن الحكمـة مـن ذلـك تمييـز الخبيـث مـن الطيـب،               أن ال 
وفي المقابل ذهب الحكـيم الترمـذي أن الحكمـة مـن        . وتقريرهما على أعمالهما، ثم مجازتهما على ذلك      

لرسـل فـإن    ذلك تمييز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب؛ معلالً ذلك بأن األمم قبل هذه األمة تـأتيهم ا                
صــلى اهللا عليــه  –أطــاعوا فــذاك، وإن أبــوا اعتــزلهم الرســل وعوقبــوا بالعــذاب، فلمــا أرســل اهللا محمــد          

 رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب وقبل اإلسالم ممن أظهره، فقيض اهللا لهم فتاني القبـر؛      -وسلم
 .ليستخرج سرهم بالسؤال

لــة مــن األحاديــث الــصحيحة تقتــضيه، كمــا أن مــا عُلــل بــه         وال شــك أن القــول األول أقــرب للــصواب؛ ألن األد
، وأيـضاً عـدم   -عليه الـسالم –القول الثاني متعقب، فمن األنبياء من أمر بالقتال كما هو الحال مع موسى          

كـة، كمـا أن   ئالجدوى من تمييـز المـؤمن مـن المنـافق بعـد المـوت، إذ ال يعلـم بـذلك التمييـز حينهـا إال المال            
 . أعلمه اهللا منافقي زمانه، وأما اهللا تعالى فهو عالم بما كان وما يكون- عليه وسلمصلى اهللا–الرسول 

 ) ٧٣-٥٦(، جمع الشتيت، ص ٢٤٠-٣/٢٣٩فتح الباري :       ينظر
حكمـة سـؤال   : "      ومن العلماء من اجتهد فأورد بعض الحِكَم التي تفتقر إلى الدليل، ومن ذلك قول الـرازي  

ربـي اهللا  : لما طعنت في بني آدم بعث اهللا إليه ملكين يسأالنه عن ربه ودينه، فيقول      كة  ئالملكين أن المال  
انظـروا إليـه أخـذت روحـه ومالـه وزوجتـه، فمالـه لعـدوه، وزوجتـه تحـت غيـره،                      : وديني اإلسالم، فيقول اهللا   

   ٤/٤٩٣فيض القدير". ومع ذلك هو مقرّ بتوحيدي وتنزيهي؛ لتعلموا أني أعلم ما ال تعلمون
القاضـي العالمـة، رئـيس      ،  الشافعيأبو عبداهللا الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري           : الحليمي) ٢(

كــان متفننــاً، ســيال الــذهن، منــاظراً،   هـــ، ٣٣٨، ولــد بجرجــان ســنة  المحــدثين والمتكلمــين بمــا وراء النهــر 
فاتــه فــي بخــارى ســنة  وو، )المنهــاج فــي شــعب اإليمــان : (، لــه مؤلفــات منهــا طويــل البــاع فــي األدب والبيــان 

 .هـ٤٠٣
 .٢/٢٣٥، األعالم ٤/٢٣٦، الوافي بالوفيات ٣/١٠٣٠، تذكرة الحفاظ ٣٣/٢١٩سير أعالم النبالء : ينظر

 ".فتعرج): "ط(في ) ٣(
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ــارِا أَوْ هَــــــــوَتِ إِنْ كــــــــانَ مَعْــــــــدُوداً مِــــــــنَ األَبْــــــــرَار٢٥ِ ــانَ مــــــــنَ الْفُجَّــــــ نْ كــــــ

ــ٢٦ ــيِ الحَـــــشْرِ وَهْـــ ــهِ فـــ ــرُ وَقْفـــ ــسْ  )١(وُ نَظيـــ ــسْرِ مُـــ ــيِ الْجِـــ ــهُ فـــ  )٢(تَعْرِضاً أَعمَالـــ

ــيِ جَهَــــــــــ   أَوْ الَ)٣(فــــــــإِنْ يكــــــــنْ بَــــــــرّاً أُجِيــــــــزَ   ٢٧ ــيَ فــــــــ ــأَوْلىأُلقِــــــــ  )٤(نَّم فَــــــــ

ــالَ ٢٨ ــا أُرْسِــــــــ ــرُونَ لمَّــــــــ ــالَ آَخَــــــــ ــا بالـــــــــسَّ وَقَــــــــ ــةً إِلـــــــــىنَبِيُّنَـــــــ  )٥(يفِ رَحْمَـــــــ

ــوْفِ  ٢٩ ــيمِ الْخَــ ــنْ عَظــ ــوْمٌ مــ ــرَ قَــ ــي   أظْهَــ ــا فـــ ــالَفَ مـــ ــانَهُمْ خـــ ــوْفِإِيمَـــ  الْجَـــ

ــا)٦(]فَقَـــــــــــيَّضَ[٣٠  اإلِنْـــسانَا)٨(فْـــتِنَ يَ)٧(فـــيِ الْقَبْـــرِ حتَـــى    اهللاُ لَهُـــــــــــمْ فَتَّانـــــــــ

ــنْ ٣١ ــصَّدُوقَ مــ ــؤُمِنَ الــ ــزَ المــ ــيْ يمِيــ ــمْ يَـــــــ  لِكَــ ــلُ لـــــ ــانَ قَبْـــــ ــافقٍ إذْ كـــــ بِنْمُنَـــــ

 )١٠( بِتَعْلمِ الْجَوَابِ)٩(-صَلى اهللاُ علَيْهِ وَسلَّم-أَمْرُ النَّبِيّ 

ــوا  كَــــــانَ يَقــــــولُ المــــــصْطَفى تَعَلَّمُــــــوا٣٢ ــإِنَّكمْ تُكَلَّمــــــــ ــتَكمْ فــــــــ )١١(حُجَّــــــــ

                                     
 ".في الحشر: "، بدالً من قوله"للحشر): "ق(في ) ١(
 ".النشر"ها ، وفوق"في الجسر): "ن(، وفي "في النشر): "ط(، وفي "في الحر): "ق(في ) ٢(
 ".أجير): "ق(في ) ٣(
، وقـد نـص علـى ذلـك، ونقـل كالمـه وعلـق         "المنهـاج فـي شـعب اإليمـان       "كالم الحليمـي ذكـره فـي كتابـه          ) ٤(

 .٢/١٧٨عليه السيوطي في الحاوي للفتاوي 
، وهــذا يــسمى فــي علــم   ]١٠٧:األنبيــاء)   [گ گ گ گ ک ک(إشــارة إلــى قولــه تعــالى   " إلــى العــالمين "المقــصود ) ٥(

 .البديع باالكتفاء، وذلك بأن يأتي الشاعر ببيت من الشعر وقافيته متعلقة بمحذوف معلوم في الذهن
 .٩/٥٥خزانة األدب : ينظر

 ).ب(و) ط(و) ق(وما أثبته في " قيّض: "في األصل) ٦(
 ).ق(سقطت من " حتى)  "٧(
 ".يفتنا): "ط(في ) ٨(
 ).ط(سقطت من " صلى اهللا عليه وسلم: "قوله) ٩(
تلقـين الميـت    ): "ط(، وقـد جـاء العنـوان فـي          "بتعلـيم الجـواب   : "وبعض النسخ التي اعتمدت عليهـا     ) ن(في  )١٠(

 "!.في جواب النبي صلى اهللا عليه وسلم تعلم السؤال): "ع(، وفي "والجواب
 -صـلى اهللا عليـه وسـلم   –عن راشد بن سعد أن النبـي        " السنة"هذا فيه إشارة إلى ما رواه ابن شاهين في          ) ١١(

حتــى إن كــان أهــل البيــت مــن األنــصار يحــضر : "، وفــي تتمتــه "تعلمــوا حجــتكم فــإنكم مــسؤولون: "قـول ي
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ــضَرْ ٣٣ ــصَارُ تُوصِــــي المُحْتَــ ــتِ األَنْــ ــالمٍ   وَكَانــ ــنْ غُــــ ــزْ مــــ ــنْ يُميِّــــ ــصَرْوَمَــــ  ذِي بَــــ

ــوُل٣٤ ــسْأَلوكَ )٢( إذْ)١(تَقَــ ــا يــ ــلِ)٣( مــ  )٤(لِوَال تَكُــــــنْ فــــــيِ الْحَــــــقِّ بِــــــالمُزَلْزَ     فَقُــ

ــالَمُ اهللاُ ر٣٥َ ــيَ اإلِسْــــــــــــ ــا  بِّــــــــــــــي دينِــــــــــــ ــدٌ نبِيّنـــــــــ ــامُ)٥(مُحَمَّـــــــــ ]٢/أ[  اإلِمـــــــــ

 )٦(األَمْرُ بِتَلْقِينِ الميت بَعْدَ دَفْنهِ

 )٨(لِلْمَـــدْفونِ  التُّـــرْبِ)٧(مِـــنْ بَعْـــدِ سَـــنِّ   قَـــــــــــدْ أَمَـــــــــــرَ النَّبِـــــــــــيُّ بِـــــــــــالتَّلْقِينِ   ٣٦

 )١٠(فَنَــــــــــــــدْبُ  ثَالَثــــــــــــــةًوَإِنْ يُعَــــــــــــــدْ   )٩(وَقيـــــــلَ قَبْـــــــلَ أَنْ يُهَـــــــالَ التُّـــــــرب٣٧ُ

                                                                                   
ومـا  . اهللا ربـي  : إذا سـألوك مـن ربـك؟ فقـل        : الرجل منهم الموت فيوصونه، والغالم إذا عقـل، فيقولـون لـه           

 ".محمد: ومن نبيك؟ فقل. اإلسالم ديني: دينك؟ فقل
:  قـال -صلى اهللا عليـه وسـلم  – أن النبي -رضي اهللا عنه  –عن معاذ بن جبل     " التوحيد"      وأخرج ابن منده في     

 ..."أحضروا حجتكم، ويسروا جواباً، فإنكم مسؤولون محاسبون، "...
، فــتح البيــان فــي مقاصــد القــرآن  )٧٣(جمــع الــشتيت ص: ، وينظــر٥/٤٠٠، ٥/٣٨     ذكرهمــا فــي الــدر المنثــور  

٨/٦٢ 
، أمـا تعلـم الجـواب علـى النحـو      "ال إلـه إال اهللا "ة على مشروعية تلقين المحتـضر       والنصوص متوافرة في الدالل  

 .الذي ذكره الناظم فلم يرد فيه إال ما تم إيراده مما جاء عند ابن شاهين وابن منده، واهللا اعلم
ــووي    :      ينظــر ــاوى  ٤٧-١/٤٥، التــذكرة ٦/٢١٩شــرح صــحيح مــسلم للن ــاري  ٢٤/٢٩٧، مجمــوع الفت ، فــتح الب
٧/١٩٦، ٣/١١٠ 

 ".يقول): "ع(و) ن(و) ط(في ) ١(
 .، وال يستقيم الوزن بها"إذا): "ب(و) ق(في ) ٢(
 .، وهو صحيح وزناً ومعنى)ب(و) ع(و) ن(و) أ(، وكذا في "سألوكَ): "ط(و) ق(في ) ٣(
 .وال يستقيم بذلك الوزن" مزلزل): "ط(في ) ٤(
 ".نبي): "ط(وفي  ومعنى، ويصح ذلك وزناً، "يَنبيّ): "ع(و) ن(و) أ(و) ق(في ) ٥(
 .، وهو أقرب لما في األبيات بعدها"األمر بالتلقين بعد شن التراب): "ط(جاء العنوان في ) ٦(
 ".شنّ): "ن(و) ط(، وفي "مسّ): "أ(، وفي )ع(كذا في األصل و) ٧(
 ".بالمدفون): "ق(في ) ٨(
 ".التراب): "ق(في ) ٩(
رضـي اهللا  -راب ثالث حثوات بيده جميعاً، لما ثبت عن أبي هريرة     يستحب لمن عند القبر أن يحثو من الت       ) ١٠(

 صلى على جنازة، ثم أتى الميت فحثـى عليـه مـن قبـل رأسـه      -صلى اهللا عليه وسلم   - أن رسول اهللا     -عنه
 .وصححه األلباني) ١٥٦٥حديث رقم (رواه ابن ماجه " ثالثاً
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ــصِّ ٣٨ ــنِ الــــــ ــاءَ عــــــ ــهُ جَــــــ  )٣)(٢(]اســـــتِحبْابِ[وطَلَــــبُ الثَّبَـــــات ذو   )١(حَابِوَمِثْلــــــ

                                     
 ".الصحابي): "ن(، وفي "األصحاب): "ع(في ) ١(
 .، وما أثبته من بقية النسخ"استجاب): "ب(ل وفي األص) ٢(
 :هنا أشار الناظم إلى مسألتين) ٣(

 :وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثالثة أقوال: تلقين الميت: األولى@
 .االستحباب، الكراهة، اإلباحة

 وقـد ذهـب إلـى هـذا      المنع من ذلك؛ لكونه حادثاً، وألن الحديث الوارد في ذلك ضعيف-واهللا أعلم-والصواب  
، ةجمــع كبيـــر مـــن العلمــاء كـــابن أبـــي يزيــد القيروانـــي، والعـــز بــن عبدالـــسالم، وابـــن تيميــة، وابـــن قدامـــ     

والمــرداوي، والــصنعاني وشــمس الحــق العظــيم أبــادي وهــو مــا أفتــت بــه اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة     
 .واإلفتاء

، مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ الخليـل      ٣/٢٨١الفواكه الدواني على سالة أبي يزيد القيرواني        : ينظر
، ٢/٣٨١ ة، المغنــي البــن قدامــ١/١٦٨، مختــصر الفتــاوى المــصرية )١٠٠-٩٨(، الفتــاوى الموصــلية، ص٥/٣٩٣

، الــشرح ٨/٣٣٩، فتــاوى اللجنــة الدائمــة  ٨/٢٦٨، عــون المعبــود ٢/٢٣٤، ســبل الــسالم ٤/٣٥٠اإلنــصاف 
 .١/٧٥٧، السلسلة الصحيحة ٥/٣٦٤الممتع 

التلقين لم يثبـت فيـه حـديث صـحيح وال حـسن، بـل حديثـه ضـعيف         : "وقد نص السيوطي على ذلك حيث قال   
باتفاق المحدثين، ولهذا ذهب جمهور األمة إلى أن التلقين بدعـة، وآخـر مـن أفتـى بـذلك الـشيخ عـز الـدين              

يف يتــسامح بــه فــي بــن عبدالــسالم، وإنمــا اســتحبه ابــن الــصالح وتبعــه النــووي نظــراً إلــى أن الحــديث الــضع 
 .٢/١٩١الحاوي للفتاوى " فضائل األعمال

قـال  :  قـال -رضـي اهللا عنـه  - فمشروع لحديث أبي سـعيد الخـدري   -من حضره الموت  -وأما تلقين المحتضر    
رواه مــسلم كتــاب الجنــائز، بــاب تلقــين   " لقنــوا موتــاكم ال إلــه إال اهللا : "رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 

 )٩١٦حديث رقم (الموتى 
 .٢٤/٢٩٧، مجموع الفتاوى ٤٧-١/٤٥، التذكرة ٦/٢١٩شرح صحيح مسلم للنووي : ينظر

الدعاء للميت بالثبات بعد دفنه، وقـد أشـار الـسيوطي إلـى اسـتحبابه، وهـذا ثابـت عـن النبـي صـلى اهللا                           : الثانية@
ألخـيكم  اسـتغفروا   : "عليه وسلم أنه كان يقف عند قبـر الميـت ويـدعو لـه ويـستغفر لـه ويقـول ألصـحابه                     

، مـن حـديث عثمـان    ٣٢٢١، حـديث رقـم      ٣/٢١٣رواه أبو داود فـي سـننه        " واسألوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل     
نـه  أوالجمهـور علـى مـشروعية ذلـك و    . بن عفان رضي اهللا عنه، وصححه األلباني في صحيح سنن أبـي داود     

 .من السنة
، ٢/٢١٤ البــن مفلــح ،، الفــروع٥/١٥٢قــدير ، فــيض ال٤/١١٠، نيــل األوطــار ١٢٩-١/١٢٧التــذكرة : ينظــر فــي ذلــك 
 .، وصححه ووافقه الذهبي١/٣٧٠  في المستدركوالحاكم
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 )١(اِخْتِصاصُ السُّؤَالِ بِهذِهِ األُمَّةِ

ــرْ ٣٩ ــدْ ذُكِــــ ــا قَــــ ــيُّ اهللاِ فِيمَــــ ــهُ يُــــــــسْ خُــــــصَّ نبِــــ ــرْأَبِأنَّــــــ ــهُ مَــــــــنْ قُبــــــ  )٢(لُ عَنْــــــ

ــيٍّ قَبْ ٤٠ ــنْ ذَا لِنِبـــــــــ ــهولـــــــــــمْ يكـــــــــ أبَــــــــانَ رَبُّ الْعَــــــــرْشِ فيــــــــهِ فَــــــــضْلَهُ    لَـــــــــ

ــمْ   ٤١ ــن األمـــــ ــة مـــــ ــن ألمـــــ ــم يكـــــ ــا قـــــــطُّ ولـــــ ــ ســـــــؤالٌمـــــــن قبلنـــــ زمْ ملتَـــــ

 )٦)(٥( وَابْــــــــــنُ عَبْــــــــــدِالبَرِّ)٤(التَّرْمِــــــــــذِيُّ  )٣(]كَبِيـــــرا قْـــــدْرِ [نَـــــصَّ عَلـــــى ذَاكَ  ٤٢

                                     
 ).ق(سقطت من " اختصاص السؤال بهذه األمة: "قوله) ١(
 : ومنها-صلى اهللا عليه وسلم-المقصود من األحاديث الواردة في سؤال الملكين عن نبينا ) ٢(

 a b c d  e f ̀ _ ̂ [ }يــــة  نزلــــت اآلهبــــي يفتــــتن أهــــل القبــــور، وفيــــ"-
g z ] ٢٧-٢٦ رواه البيهقي في عذاب القبر، ص ،]٢٧:إبراهيم. 

، ٢/٩٦٧، وابـن منـده فـي اإليمـان       ٤٢/١٢رواه أحمد في مـسنده      " فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون       "-
 .٢٩٠-١/٢٨٩، وحسنه األلباني في صحيح الجامع ٢٦٩-٤/٢٦٧ المنذري في الترغيب والترهيب هوصحح

 ".كبيرا القدر: "، وبقية النسخ"كبيرا قدر): "ن(، و)ط(، وفي "كبير القدر): "ب(و) ع(ي األصل وف) ٣(
اإلمام أبو عبداهللا محمد بن علي بن الحـسن بـن بـشر الزاهـد الحـافظ المـؤذن، صـاحب            : الحكيم الترمذي )٤(

. ا، فشهدوا عليه بالكفرنُفي منها بسبب تصنيفه كتاباً خالف فيه ما عليه أهله         ) ترمذ(التصانيف، من أهل    
وقيل فضل الواليـة علـى النبـوة، وجـاء     . اتهم باتباع طريقة الصوفية في اإلشارات ودعوى الكشف    : وقيل

نـوادر األصـول فـي أحاديـث     : (لموافقته إياهم على المذهب، لـه كتـب منهـا    ) فقبلوه (-إلى بلخ بعد إخراجه     
 .هـ٣٢٠ من الكتب، توفي سنة الرسول، وغرس الموحدين والرياضة وأدب النفس وغيرها

 .٦/٢٧٢ األعالم ،٢/٢٤٥ طبقات الشافعية ،١٣/٤٣٩، سير أعالم النبالء ٢/٦٤٥تذكرة الحفاظ : ينظر
مــن كبــار : يوســف بــن عبــداهللا بــن محمــد بــن عبــدالبر النمــري القرطبــي المــالكي، أبــو عمــر   : ابــن عبــد البــر) ٥(

هـ، وطلـب الحـديث، ورحـل رحـالت طويلـة فـي       ٣٦٨ حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب، بحاثة، ولد بقرطبة سنة  
االسـتيعاب، جـامع بيـان العلـم وفـضله، التمهيـد لمــا فـي الموطـأ مـن             : غربي األندلس وشرقيها، مــن كتبـه      

 . هـ٤٦٣المعاني واألسانيد، وغيرها الكثير، وتوفي بشاطبة سنة 
، األعـالم   )٢٢٠(، الـصلة ص   ٣/١١٢٨ ، تـذكرة الحفـاظ    ٣٥/١٣٥، سير أعالم النـبالء      ٧/٦٦وفيات األعيان   : ينظر
٨/٢٤٠. 

 .٢٢/٢٥٣، والتمهيد، البن عبدالبر )٤٠٤-٤٠٣(نوادر األصول، للحكيم الترمذي، ص: ينظر) ٦(
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ــوَ   وَآَخَــــــــرُونَ عَمّمــــــــوهُ فــــــــي األُمَــــــــم٤٣ْ ــمِ نَحْ ــلِ العِلْ ــضُ أهْ ــفِ أمْوَبَعْ  )١( الْوَقْ

   وَمنْ تَفَرَّقَتْ أَجْزَاؤُهُ)٢(سُؤَالُ منْ لَمْ يُدْفَنْ وَالمَصْلُوبِ وَالمحرق
 )٦( وَالْغرِيق)٥( منْ نقل)٤ (]وَ  [)٣(وَمنْ أَكَلتْهُ السِبَّاعُ والطيور

ــنْ رُؤْيَتِـــه مَحْجُـــوبُ  وَيُــــــــسْألُ الْمَطْــــــــرُوحُ وَالْمَــــــــصلوب٤٤ُ ــيُّ عَـ ]٢/ب[ والحَـ

                                                                                   
وينبغــي التنبيــه هنــا إلــى أن اإلمــام ابــن عبــدالبر مــال إلــى التوقــف فــي هــذه المــسألة، ولــم يقــل بخــصوصية ذلــك  

فـذهب بـذلك إلـى      " مـر ال يقطـع عليـه      أوهـذا   : " بالخـصوصية  باألمة المحمدية حيـث قـال بعـد حكايـة القـول           
 .-واهللا أعلم-التوقف 

مسألة اختصاص السؤال بهذه األمة وقع فيها الخالف بين أهل العلم على ثالثة أقوال هي باختـصار علـى          ) ١(
 :النحو التالي

مــذي وابــن حجــر  م التريأن الــسؤال خــاص بأمــة محمــد صــلى اهللا عليــه وســلم، وقــد ذهــب إليــه الحكــ      : األول
العسقالني والصنعاني، واستدلوا على ذلك باألحاديث التي نـص فيهـا علـى هـذه األمـة والتـي جـاء الـسؤال           

 .ذلك بأمور عدةسوغوا فيها عن نبيها كما 
 .٢/٥٧٦، سبل السالم ٣/٢٨٣، فتح الباري )٤٠٤-٤٠٣(نوادر األصول، ص: ينظر
ام لهــا ولغيرهــا مــن األمــم وقــد اختــاره جمــع مــن العلمــاء   أن الــسؤال لــيس خاصــاً بهــذه األمــة، بــل عــ : الثــاني

المحققــين كــالقرطبي وابــن القــيم والــسفاريني وعبــدالحق اإلشــبيلي وابــن أبــي العــز الحنفــي واســتدلوا       
بعموم اآليات واألحاديث الواردة في ذلك وفـي عـذاب القبـر وأحاديـث ورد فيهـا أن غيـر هـذه األمـة يفتـتن                    

 .أيضاً
 .١١-٢/١٠، لوامع األنوار ١/٤٥٣، شرح العقيدة الطحاوية )٨٤-٨٠(، الروح، ص١٧٠-١/١٦٩التذكرة : ينظر
التوقف، وذهب إليه ابن عبدالبر وحكم عليه بالوجاهة ابن حجر الهيثمي، كما مال إليه الـسبكي فـي              : الثالث

 .شرحه للنظم
 ).٢٨١(، فتح الغفور، ص)٢٠(، الفتاوى الحديثية، ص٢٢/٢٥٣التمهيد : ينظر
 القول بالعموم وذلك بأن الـسؤال لـيس خاصـاً بهـذه األمـة، بـل يـشاركهم فـي ذلـك             -واهللا أعلم -جح  والرا

 .سائر األمم
 -صلى اهللا عليـه وسـلم   -وإن كان المراد به أمته      : "قال ابن القيم بعد أن ذكر بعض أدلة القائلين بالخصوص         

هر واهللا أعلم أن كل نبـي مـع أمتـه    والظا... الذي بعث فيهم لم يكن فيه ما ينفي سؤال غيرهم من األمم 
كذلك، وأنهم معذبون في قبورهم بعد السؤال لهم وإقامة الحجة عليهم كما يعذبون في اآلخرة بعد                 

 ).٨٤-٨٣(الروح، ص". السؤال وإقامة الحجة
 ).ن(و) ب(و) ط(سقطت من " والمحرق) "٢(
 ).ب(و) ن(و) ع(و) أ(و) ط(سقطت من " والطيور) "٣(
 .، وبقية النسخ)ق(و) ط(، وما أثبته من "أو ":في األصل) ٤(
 .وكذا في بعض النسخ الخطية لشروح المتن" ينقل): "ب(و) ن(و) ع(و) أ(و) ق(، و)ط(في ) ٥(
جــاءت األحاديــث الــصحيحة دالــة علــى أن ســؤال الملكــين للميــت يكــون فــي قبــره بعــد دفنــه وســيتناول     ) ٦(

 .ن في قبرهسؤال من لم يدف السيوطي هنا الكالم عن كيفية
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 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

لَـــــــذَهَبَ األَصْـــــــلُ الـــــــذِّي قـــــــدْ عُقِـــــــدَا امـــــــــاً مُقْعَـــــــــدَا قَإذْ لَـــــــــوْ رَأيْنَـــــــــاهُ مُ ٤٥

ــان٤٦ٍ ــامِ)١(مِـــــنْ فَـــــرْضِ إِيَمـــ ــامِ    علـــــى األَنَـــ ــنْ أحكَـــ ــمَّ مِـــ ــا ثَـــ ــبِ عَمَّـــ  )٢(بِالْغَيـــ

ــذي   ٤٧ ــيِ الَّـــــ ــاةَ فـــــ ــقُ اهللاُ الحَيَـــــ  بَعْــــــضُ ذِي)٤( أوْ)٣(تَفَرَّقَــــــتْ أَجْــــــزَاؤُهُ وَيَخْلـــــ

 )٧)(٦(نَـــصَّ عَلـــى ذَاكَ إِمـــامُ الْحَـــرَمَينْ     مَـــــينْ)٥(ثُـــــمَّ يُوَجَّـــــهُ الـــــسُّؤَالُ غَيْـــــر٤٨َ

ــي ذَاكَ خُ  )٩)(٨(وَقَدْ حَكَى فـيِ شـرْحهِ الْجَزُولـي       ٤٩ ــيِ  فـ ــنْ أُولـ ــاً عَـ ــولِ)١٠(لْفـ  النُّقُـ

 )١٣(مَعُ يَـــسْ)١٢(وَقِيــلَ  يَحْيـــى مِنْـــهُ جُـــزْءٌ   يُجْمَــــــعُ )١١(فَقيِــــــلَ إِنَّ كــــــلَّ جُــــــزْءٍ   ٥٠

                                     
 ".اإليمان): "ع(في ) ١(
 .وبقية النسخ) ط(و) ق: (وهذا ال يستقيم وزناً، وما أثبته من" األحكام: "في األصل) ٢(
 ".أعضاؤه): "ع(و) ن(و) أ(في ) ٣(
 ".و): "ع(في ) ٤(
 ".دون): "ط(في ) ٥(
 .سبقت الترجمة له) ٦(
ها اهللا تعالى من لُمِعْأن السؤال يقع على أجزاء يُ    : المرضي عندنا : "المعالي الجويني إمام الحرمين   قال أبو   ) ٧(

وليس هـذا  : القلب أو غيره، فيحييها ويوجه السؤال عليها، وذلك غير مستحيل عقالً، قال بعض علمائنا 
 a b cd e `  _ } -عليـه الـسالم  -بأبعد من الذر الذي أخرجه اهللا تعالى مـن صـلب آدم        

f z   ]١٧٢:األعراف.[ 
 ).١٤٥ -١٤٤(، والسيوطي في شرح الصدور، ص١٥٠-١/١٤٩وقد نقل هذا النص عنه القرطبي في التذكرة 

هــ، فـي    ٦٥٠أبو زيد عبدالرحمن بن عفان الجزولي، فقيه مالكي معمر، من أهل فـاس، وُلـد سـنة                  : الجزولي) ٨(
رضـي اهللا عنـه، كـان أعلـم النـاس فـي عـصره بمـذهب            أسرة تنسب إلى الخليفة الراشد عثمان بـن عفـان           

، وقيــدت عنــه علــى   )المدونــة(وكــان يحــضر مجلــسه أكثــر مــن ألــف فقيــه معظمهــم يــستظهر        . مالــك
 .هـ٧٤١ثالثة تقاييد في سبعة مجلدات، وفي ثالثة، وفي اثنين، توفي سنة ) الرسالة(
 .٣/٣١٦م ، األعال٢/٤٠١، جذوة االقتباس )١٣(الوفيات البن قنفذ ص : ينظر

 شرح الرسـالة ألبـي زيـد، وقـد نقـل عنـه وعـن شـرحه هـذا الـسيوطي فـي                 -واهللا أعلم -المقصود بشرحه   ) ٩(
 .٢/٣١٤الحاوي للفتاوى 

 ".ذوي): "ع(في ) ١٠(
 ).ع(و) ن(و) أ(و) ط(و) ق(كما في و ، وذاك ال يستقيم معناً وال وزناً، وما أثبته ه"عضو جزء: "في األصل) ١١(
، والوجهــان جــائزان حــسب تقــدير الموقــع اإلعرابــي مــع    "جــزءٌ: "، وفــي بقيــة النــسخ "جــزءاً"فــي األصــل  ) ١٢(

 .، واألقرب ما أثبته بداللة رفعها في البيت التالي"يحيى"أو " يحيي"
 ".ويسمع): "ب(في ) ١٣(



 

 
٧٠ 

للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن " التثبيت عند التبييت"
 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(السيوطي 

 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

 )٢(وِقيــــلَ بَــــلْ فــــيِ كُــــلِّ عُــــضْوٍ جَــــالّ       )١(أَوْ جُـــــــزْءُ قَلْـــــــبٍ أوْ دمَـــــــاغٍ حَـــــــالّ   ٥١

ــدّدهْ هُ حِينَئِـــــــــذٍ عَلـــــــــى حِـــــــــدهْ  رُوحٌ لَـــــــــ٥٢  )٣(فَهــــــــــــــذِهِ مَــــــــــــــذَاهبٌ مُعَــــــــــــ

ــينَ  مَـــــــنْ تَأكُـــــــلُ الـــــــسِّبَاعُ واألَطْيَـــــــارُ   ٥٣ ــسْأَلُ حِـــــ ــرَارُ )٤ (يُـــــ ــصلُ الْقَـــــ  يَحْـــــ

 )٧)(٦(]البَــــــزَّازي[نَــــــصَّ عَلَيْــــــهِ هَكــــــذَا   )٥(]مَجَـــازِ[ غَيـــرِ مَـــا فـــيِ جَوْفِهَـــا مِـــن٥٤ْ

ــابُوت٥٥ٍ ــالَ وَمَـــــــــنْ بِتَـــــــ ــبْهٍ جُعِـــــــ ــا يُـــــــــنْقَالَ    وَشِـــــــ ــيْ مَـــــــ ــامِ لِكـــــــ ــدَّةَ أيَّـــــــ مُـــــــ

 )٩(نِ بَـــــــــيِّ بِـــــــــنَصٍّ كـــــــــذَاكَ أبْـــــــــدَاهُ   يُـــــدْفَنِ)٨(فَـــــذَاكَ الَ يُـــــسْألُ مَـــــا لَـــــمْ ٥٦

                                     
 ".جالّ): "ن(، و)ب(و) ع(و) أ(، وفي "خالّ): "ق(في ) ١(
 ".حالّ): "ع(و) ن(و) أ(و) ط(في ) ٢(
أو  مـا إلـى ذلـك، مـا الـذي يحيـى منـه؟ هـل يحيـى جـزء           اختلف العلماء فيمن تفرقت أجزاؤه بحرق أو قطـع         ) ٣(

 منه أو كله؟
وإلــى كــل ذلــك منهمــا مــال بعــض العلمــاء، وآخــرون لــم يــستبعدوا األمــرين، قــال ابــن حجــر فــي فــتح البــاري       

وال يمنــع مــن ذلــك كــون الميــت قــد تتفــرق أجــزاؤه؛ ألن اهللا قــادر أن يعيــد الحيــاة إلــى جــزء مــن     : "٣/٢٣٥
 ".سؤال، كما هو قادر على أن يجمع أجزاءهالجسد ويقع عليه ال

ومن تفرقـت أجـزاؤه ال يمتنـع علـى مـن هـو علـى كـل شـيء قـدير أن                      ): "٦٩(كما قال ابن القيم في الروح، ص      
 ..."يجعل للروح اتصاال بتلك األجزاء على تباعد ما بينها وقربه 

 ٣٢٤-١٧/٣٢٣، شرح النووي على صحيح مسلم )١٤٥-١٤٤(شرح الصدور، ص: وينظر كذلك
 ".حتى): "ع(و) أ(في ) ٤(
 .، وما أثبته جاء في بقية النسخ وكذلك في بعض نسخ الشروح الخطية"يُحَار"في األصل ) ٥(
، وجاء كذلك فـي بعـض نـسخ    )ب(و) ع(و) أ(و) ق(و) ط(، وما أثبته في    "البزاز): "ن(، وفي   "البزار: "في األصل ) ٦(

 .الشروح الخطية
فقيــه حنفــي، أصــله مــن  :  بــن يوســف الكــردري الخــوارزمي الــشهير بــالبزازي  محمــد بــن شــهاب : البــزازي) ٧(

الجامع الـوجيز، فتـاوى فـي فقـه الحنفيـة، وغيرهـا مـن الكتـب، تـوفي                   : (بجهات خوارزم، من كتبه   ) كردر(
 .  هـ٨٢٧سنة 
 .٧/٤٥،  األعالم ١١/٢٢٣، معجم المؤلفين ١٠/٣٧، الضوء الالمع ٧/١٨٣شذرات الذهب : ينظر

 ".حتى: "عض نسخ الشروح الخطيةفي ب) ٨(
الـسؤال فيمـا يـستقر فيـه الميـت، حتـى لـو أكلـه الـسبع فالـسؤال فـي بطنـه، فـإن                        : "قال البزازي في فتاويـه    ) ٩(

 ..."جعل في تابوت أياماً لنقله إلى مكان آخر، ال يسأل ما لم يدفن
 ).١٤٧(نقل كالمه هذا السيوطي في شرح الصدور، ص
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ــي الْ ٥٧ ــقُ فــــــ ــسْألُ الْغَرِيــــــ ــارِوَيُــــــ ]٣/أ [)٣)(٢( نِيكـسَاري  )١( نَصَّ رُّقِحِينَ يَ  بِحَــــــ

 )٥)(٤(منْ خُصُّوا بِأَنَّهُمْ الَ يُسأَلُون

ــ  سُـؤَالُ  )٧(]لَهـمْ [ مـا  )٦(وَاسْتَثْنِ جَمْعاً ٥٨ ــنَّخِصِيّـــــ ــضَالُصةً مـــــ ــا المِفْـــــ  )٨( بِهَـــــ

ــ   األوَّلُ الــــــــــشَّهيِدُ أي مَــــــــــنْ يُقْتَــــــــــل٥٩ُ ــهُ الَ يُــــــــ ــيُّ أَنَّــــــــ ــصّ النَّبِــــــــ  )٩(سْأَلُنَــــــــ

 )١٢(  خِالَفَــــــا )١١(بِــــــهِ وَلَــــــمْ يَحْــــــك بِــــــهِ      قَـــــدْ وَافَـــــى)١٠(وَكَـــــمْ إِمـــــامٍ رَاســـــخ٦٠ٍ

                                     
ــر واضــحة فــي         "غيــبيحــين ): "ن(و) ط(فــي ) ١( ــة، والكلمــة غي ــشروح الخطي ، )ب(، وكــذا فــي بعــض نــسخ ال

 .، وهو وجه صحيح"حين يُقرُّ نَصُّ"ويمكن أن يكون ضبطها 
 ".ذا النكسار): "ع(في ) ٢(
ــدين، العــالم، العامــل، الفاضــل، كــان عالمــاً          : النيكــساري) ٣( ــراهيم بــن حــسن المــولى محــي ال محمــد بــن إب

تفــسير ســورة الــدخان، حواشــي علــى تفــسير القاضــي   : ية والمعقــوالت، صــنفبالعربيــة والعلــوم الــشرع 
 .م٩٠١البيضاوي، وغيرها، وكانت وفاته بمدينة القسطنطينية سنة 

، الـشقائق النعمانيــة فـي علمــاء   )٨(، الكواكــب الـسائرة، ص )٣٥٩(طبقـات المفــسرين، لألدنـه وي، ص  : ينظـر 
 .١٢/٢٠٣، معجم المؤلفين )١٦٥(الدولة العثمانية، ص

 ".من خص بعدم السؤال: "وفي بعض نسخ الشروح الخطية" من خص بأنهم ال يسألوا): "ط(في ) ٤(
: جعل السفاريني المـوتى الـذين ال تنـالهم فتنـة القبـر حـسب مـا ورد فـي صـحيح األخبـار علـى ثالثـة أنحـاء                         ) ٥(

 .مضاف إلى عمل، ومضاف إلى حال ابتالء نزل بالميت، ومضاف إلى زمان
 . ٢/١١مع األنوار لوا: ينظر

 ".جمعٌ): "ع(في ) ٦(
 ).ن(و) ب(و) ق(و) ط(، والصواب ما أثبته وهو كذلك في "لم: "في األصل) ٧(
، )فتنة القبر (جاء في بعض األحاديث واآلثار وكالم نفر من أهل العلم استثناء أفراد من سؤال الملكين                ) ٨(

 :اضع مستقلة ومن أولئكووأفردها بعضهم بم
ــي   ــر، ص البيهقـــي فـ ــذاب القبـ ــذكرة، ص )١٠٤-٩٥(عـ ــي فـــي التـ ــروح،   )١٧٧-١٧١(، القرطبـ ــي الـ ــيم فـ ، وابـــن القـ

 ).٨٩(، جمع الشتيت، ص٢/١١، لوامع األنوار )١٤٦(، شرح الصدور، ص)٧٩-٧٥(ص
! يـا رسـول اهللا  :  أن رجالً قال-صلى اهللا عليه وسلم-ورد عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي       ) ٩(

 "كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة: "فتنون في قبورهم إال الشهيد؟ قالما بال المؤمنين ي
، والمنــذري فــي الترغيــب والترهيــب  )٢٠٥٣حــديث رقــم  (٧٥-٤/٧٤رواه النــسائي فــي ســننه، كتــاب الجنــائز  

 ).٥٠(، وصححه األلباني في أحكام الجنائز، ص٣٢٣
 ".رايس): "ن(في ) ١٠(
 ".منه): "ق(في ) ١١(
 .، وما بعدها)١٤٦(، شرح الصدور، ص)١٧٧-١٧١(، التذكرة، ص)٤٠٤(األصول، صنوادر : ينظر) ١٢(



 

 
٧٢ 

للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن " التثبيت عند التبييت"
 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(السيوطي 

 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

ــهِ الْجُزولِــــي ٦١ ــةِ الْمَــــــــسْؤولِ    لَكِــــنْ حَكَــــى الخُلْــــفَ بِــ ــهُ مِــــــــنْ جُمْلــــــ  )١(وَأَنَّــــــ

ــضَّابِ ىرَوَ   الَّـــــذِي الَ يُـــــسْأَلُ المُـــــرَابطُ  )٢ (ثَـــــانِي٦٢ ــذَاكَ الـــ ــثَ بِـــ  )٤)(٣(طُ األَحَادِيـــ

ــين٦٣َ ــا)٥(الثَّالِـــــثُ المَطْعُـــــونُ حِـــ  )٦(بِالــــــشُّهَدَاءِ فــــــيِ حَــــــدِيثٍ صُــــــدّقا     أُلحِقَـــ

ــذِا     )٨(مــا قــدْ رَآهُ القرْطبِــي  )٧(]ىوَمُقَتَــضَ[٦٤ ــهَادَةٍ بِـ ــي شَـ ــل أخِـ ــي[كُـ  )١٠)(٩(]حُبِـ

                                     
: أشار شهاب الدين السبكي إلى أن الجزولي حكى الخـالف فـي ذلـك عـن إمـام الحـرمين، ثـم قـال معلقـاً                         ) ١(

 ).٢٩٦(، فتح الغفور، ص"وهو خالف واهٍ لمخالفته األحاديث الصحيحة التي ال تحتمل التأويل"
 ".تالي "):ق(في ) ٢(
 ".راوي الحديث وكذاك الضابط): "ع(في ) ٣(
:  يقـول -صـلى اهللا عليـه وسـلم   -سمعت رسـول اهللا    : ومن تلك األحاديث ما جاء في حديث سلمان قال        ) ٤(

رباط يوم وليلة خير من صيام شـهر وقيامـه، وإن مـات جـرى عليـه عملـه الـذي كـان يعملـه، وأجـرى عليـه                "
 ".رزقه، وأمن الفتان

 ) ١٩١٣(، حديث رقم ٣/١٢٠٧ في كتاب اإلمارة رواه مسلم
 ".حيث: "وبعض نسخ الشروح الخطية) ط(في ) ٥(
رضـي  -المقصود بالمطعون الذي مات بالطاعون، وقد صح في ذلك أحاديث عدة، منها حـديث أبـي هريـرة                    ) ٦(

البخاري فـي  رواه " المبطون شهيد، والمطعون شهيد: " قال -صلى اهللا عليه وسلم   - عـن النبي    -اهللا عنه 
-قـال لـي أنـس بـن مالـك      : ، وأيضاً جاء عن حفـصة بنـت سـيرين قالـت          )٥٧٣٣(كتاب الطب، حديث رقم     

: -صــلى اهللا عليــه وســلم -قـــال رســـول اهللا : مــن الطــاعون قــال : يحيــى بــمَ مــات؟ قلــت :-رضــي اهللا عنــه
 ".الطاعون شهادة لكل مسلم"

 .لباب أحاديث أخر ستأتي اإلشارة إلى بعضها، وفي ا)٥٧٣٢(رواه البخاري في كتاب الطب، حديث رقم 
 .، وما جاء في األصل غير ممتنع)ن(و) ب(و) ق(و) ط: (، وما أثبته جاء في"أو مقتضى: "في األصل) ٧(
أبو عبداهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنـصاري الخزرجـي، فقيـه مفـسر عـالم باللغـة                     : القرطبي) ٨(

بعـد سـقوطها إلـى اإلسـكندرية، ثـم إلـى صـعيد مـصر حيـث اسـتقر، كـان               هـ، ورحـل    ٦٠٠وُلد بقرطبة سنة  
تفــسيره الكبيــر الجــامع ألحكــام القــرآن : عالمًــا كبيــرًا منقطعًــا إلــى العلــم منــصرفًا عــن الــدنيا، مــن كتبــه 

 . هـ٦٧١الكريم، والتذكرة بأحوال الموتى، التذكار في أفضل األذكار، توفي ودفن في صعيد مصر سنة 
ــر ــوافي: ينظـ ــات الـ ــسرين، ص  ١/٢٠٠ بالوفيـ ــات المفـ ــذهب  )٢٤٦(، طبقـ ــذرات الـ ــالم ٥٨٥-٧/٥٨٤، شـ ، األعـ
٥/٣٢٢. 

 ).ن(و) ب(و) ق(و) ط: (، وما أثبته من"حيي: "في األصل) ٩(
 .١٧٦-١/١٧٣التذكرة، : ينظر) ١٠(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٧٣

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 )٢(رْمِـــــذِي طبِـــــي والتِّنَـــــصَّ عَلَيـــــهِ القُرْ   الـصِدّيق ذو الْعَـرْفِ الـشَّذِي       )١(والرابِع٦٥ُ

ــى   ألَنَّـــــــــــهُ مِـــــــــــنَ الـــــــــــشَّهيِدِ أعْلـــــــــــىَ ٦٦ ــذَاكَ أُوْلَــــــــ ــوَ بِــــــــ ــةً فَهْــــــــ  )٣(مَرْتَبَــــــــ

ــعُ بِانْتِفَائِــــــــــه ٦٧ ــا يُقْطَــــــــ ــنْ وَمِــــــــــنْ هنَــــــــ ــلِ [)٤(عَـــــــ ــهِ)٥(]رسُـــــــ  اهللاِ وَأنْبِيائِـــــــ

ــمْ   ٦٨ ــمْ أُمَــــ ــهُ وكَــــ ــامٍ قالَــــ ــمْ إِمــــ ــ)٦(يوالنَّــــسَفِ فكَــــ  بِــــهِ جَــــزَمْ)٧(هِرِ فــــي بَحْــ

ــش٦٩َّ ــدِّينِ وَال ــعْدُ ال ــيهِ)٨(يْخُ سَ ــالَم فِ ]٣/ب[ الَخُلْفاً وهذَا الخُلْفُ مِمَّا أَشْكَ   نَقَ

                                     
 ".الرابع): "ب(و) ع(و) ن(و) أ(و) ق(و) ط(في ) ١(
 .٤/١٦١، ونوادر األصول ١/١٧٦التذكرة، ص: ينظر) ٢(
 :مسألة سؤال الصدّيق الذي يعد من الصدِّيقين للعلماء فيها قوالن)٣(

أنه ال يسأل وذهب إلى هذا جمع من العلمـاء كـالحكيم الترمـذي والقرطبـي والنـاظم وغيـرهم، وذلـك                : األول
 .للعلة التي أشار إليها الناظم

كمـا  –الـدليل، وألن مـن رؤوس الـصديقين    أنه يسأل لعموم األدلة في ذلـك، فـال يـستثنى إال مـا اسـتثناه              : الثاني
 من يسأل كعمر بن الخطاب، كما ال يلزم من علو المنزلة المشاركة فيما اختص بـه مـن هـو دونـه،             -ورد

 .وهذا ما ذهب إليه ابن القيم، وقد يكون هو األقرب للصواب، و اهللا أعلم
 ).٧٨(روح، ص، ال١/١٧٦، التذكرة، ص٤/١٦١، نوادر األصول ١/١٥١شرح الصدور : ينظر

 ".منه): "ق(في ) ٤(
ــه مــن   "رســول: "فــي األصــل ) ٥( ــاً، وقــد جــاء فــي بعــض نــسخ      )ن(و ) ب(و) ق(و) ط(، ومــا أثبت ، وهــو أصــوب وزن

 .الشروح الخطية
عبداهللا بن أحمد بن محمود حـافظ الـدين أبـو البركـات، فقيـه حنفـي مفـسر نـسب إلـى منطقـة                         : النسفي) ٦(

أكثـر شـيوخ عـصره، كـان أحـد الزهـاد المتـأخرين والعلمـاء العـاملين، لـه                  نسف في بالد السند، تتلمذ علـى        
كنز الدقائق في الفقه، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، وهو تفسير اختصره من تفـسير              : مؤلفات كثيرة 

 .هـ٧١٠توفي سنة. الكشاف وتفسير البيضاوي
، األعـالم  ٢/٧٣والمستوفى بعد الوافي ، المنهل الصافي ٢/٢٤٧، الدرر الكامنة ١/٢٧٠طبقات الحنفية   : ينظر
٤/٦٧. 

ولــي الــدين الفرفــور، وقــد نــص الــسيوطي علــى  .بتحقيــق د) ١٩٤(، للنــسفي ص"بحــر الكــالم"المــراد كتــاب ) ٧(
 .جميل عبداهللا عويضة.، بتحقيق د"االحتفال باألطفال"اسم هذا الكتاب في مستهل رسالته 

تـــازاني، مـــن أئمـــة العربيـــة والبيـــان والمنطـــق واألصـــول  مـــسعود بـــن عمـــر بـــن عبـــداهللا التف: ســـعد الـــدين) ٨(
هــ،  ٧١٢سـنة ) بخراسـان (والتفسير، وأخذ عن أكابر أهل العلم في عصره كالعضد وطبقته، ولـد بتفتـازان             



 

 
٧٤ 

للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن " التثبيت عند التبييت"
 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(السيوطي 

 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

ــيْ   قـــــالَ إنَّ الْمَـــــسأَلةْ )١(والنِيّكِـــــسَارِي٧٠ ــنِ النَّبِـــ ــلهْ  عَـــ ــدْ أَرْسَـــ ــنْ قَـــ ــلّ مَـــ  جَـــ

 )٣(هِفَكَيْـــفَ يُـــسْأَلُ النَّبـــيّ عَـــنْ نَفْـــسِ      فـــــيِ رَمْـــــسِهِ)٢(يُـــــسْألُ عَنْـــــهُ غَيْـــــرُه٧١ُ

ــاهُ[الظَّـــاهرُ   قــــالَ فــــيِ المَالَئِــــكِ  )٤(وَالْفَاكهَــــانِي٧٢  )٧( أُولئِـــكِ)٦(]فـــيِ [)٥(]انْتِفَـ

                                                                                   
تهذيب المنطق ومقاصد الطالبين في الكالم، وشرح مقاصد الطالبين، وشرح العقائد النسفية،  : من كتبه 

 . هـ٧٩٣ختصر ابن الحاجب في األصول، توفي سنة وحاشية على شرح العضد على م
 .٧/٢١٩،  األعالم ٤/٣٥٠، الدرر الكامنة ٢/١٧٢، بغية الوعاة ٢/٢٩٤البدر الطالع : ينظر

 ".والنكسار): "ط(في ) ١(
 ".كل من): "ع(في ) ٢(
 : اختلف فيها العلماء على ثالثة أقوالورهم في قباألنبياءمسألة سؤال ) ٣(

يسألون في قبورهم، وهذا ما ذهب إليه جمع كبير من العلماء، كالطحـاوي، والـشرواني، وابـن     أنهم ال   : األول
 .عابدين، والسيوطي، والنفراوي المالكي، وابن عثيمين من المتأخرين وهو رواية لإلمام أحمد

 .أنهم يسألون سؤال تكريم وتشريف وتعظيم، وقد أشار إليه البهوتي: الثاني
 .مال إلى هذا الصنعانيالتوقف، وقد : الثالث

 : القول األول لعدة أمور-واهللا أعلم-واألقرب إلى الصواب والرجحان 
 !أنهم محل السؤال واالمتحان في القبور فكيف يسألون عن أنفسهم؟ -١
ال كــرب علــى أبيــك بعــد  : "-رضــي اهللا عنهــا- البنتــه فاطمــة -صــلى اهللا عليــه وســلم-لقــول النبــي  -٢

 . الكرب والشدائد، والسؤال في القبر من"اليوم
 . أن األنبياء أرفع الخلق إيماناً، فألي معنى رفع االمتحان عن غيرهم كان رفعه عنهم من باب أولى -٣
، حاشـية ابـن عابـدين    )٧٨(، الـروح، ص ٤/٢٥٧، مجموع الفتـاوى  )٣١٩-٣١٨( للسبكي، ص  ح الغفور، فت: ينظر
، شـرح العقيـدة الــسفارينية   ٢/١٢وار ، لوامـع األنــ )٩٦-٩٤(، جمــع الـشتيت، ص ٣/٢٣٩، فـتح البـاري   ٢/١٩٢

 ).٢٩٠(، دراسات عقدية في الحياة البرزخية، ص)٣٤٣(البن عثيمين، ص
تــاج الــدين أبــو حفــص عمــر بــن علــي بــن ســالم بــن صــدقة اللخمــي اإلســكندري، المــالكي             : الفاكهــاني) ٤(

ا فـي العلـوم، صـالحًا    هــ، كـان فقيهًـا متفننـً    ٦٥٤عالم بالنحو، مـن أهـل اإلسـكندرية، ولـد سـنة          : الفاكهاني
ــا، لــه كتــب منهــا   اإلشــارة فــي النحــو، شــرح األربعــين النوويــة، وريــاض األفهــام فــي شــرح عمــدة       : عظيمً

 . هـ٧٣٤األحكام، وغيرها، توفي سنة 
 .٥/٥٦، األعالم ٦/٩٦، شذرات الذهب ١/٤٥٨، حسن المحاضرة ٣/١٧٨الدرر الكامنة : ينظر

 ".انتفاؤه"، وهو المناسب للوزن، وإال فأصل الكلمة )ق: (ما أثبته جاء في، و"انتفاؤه): "ن(و) ب(في األصل و) ٥(
) ب(و) ط(ما بين المعكوفتين سقط من األصل، وأثبتها من بقيـة النـسخ وبهـا يـستقيم الـوزن وجـاء فـي           ) ٦(

 ".عن: "وفي بعض نسخ شروح المتن الخطية
لك فال أعرف أحداً ذكره، والذي يظهر أنـه  وأما الم: "قال ابن حجر في سياق كالمه عمن يسأل في قبره  ) ٧(

 .٣/٢٣٩فتح الباري ". ال يسأل؛ ألن السؤال يختص بمن شأنه أن يفتن
واألقـرب الوقـف هنـا سـيما ولـم        : "مـن قـال بـأنهم ال يـسألون        مـسوغات    ذكره جملة مـن      دوقال الصنعاني عن  

رواحهـا، وإن كـان ال يـشترط      يأت حـديث بـأن المالئكـة تـدفن بعـد موتهـا وال أن لهـا مـستقراً بعـد قـبض أ                       
 ).٩٦(جمع الشتيت، ص". ذلك في السؤال

ــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن الــسيوطي فــي شــرح الــصدور مــع أنــه بــوب فــيمن ال يــسأل فــي قبــره، لــم يــذكر             وهن
 .المالئكة ضمن من عدهم

 .٢/١٢لوامع األنوار البهية : ، وينظر كذلك)١٥٢-١٤٦(شرح الصدور، ص: ينظر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٧٥

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

ــت٧٣ُ ــةْ  )١(قُلْـــــــ ــنُّ فَاألَدِلّـــــــ ــا الجِـــــــ ــةْ   وَأَمَّـــــــ ــسْأَلُونَ جُمْلَـــــــــ ــمْ فَيُـــــــــ  )٢(تَعُمُّهُـــــــــ

 )٤(مِ النَّـــسَفِي وَجَـــزْ)٣(هِمْأَرْجَـــحِ قَـــوْلَيْ الْخَـــامِسُ األَطْفَـــالُ دونَ الحِنْـــث فـــي٧٤ِ

ــض٧٥َ ــالِىوَذَاكَ مُقْتَـ ــوَوِي)٥( مَقَـ  )٩( الَ يُلَقَّـــــنُ الـــــصَّبِي )٨(وَابْـــــنِ الـــــصَّالَحِ   )٧)(٦( النَّـ

                                     
 ".قالت): "ط(في ) ١(
 قد ثبت أنه هيصدق عليهم ما ورد من لفظ العبد ولفظ الميت، والحاصل أن          : "قال الصنعاني تعليقاً على هذا    ) ٢(

فاألدلـة  "نـسان، فلـذا قـال    صلى اهللا عليه وسلم مبعوث إليهم، فحكمهـم فـي جميـع األحكـام حكـم اإل               
 للـشهيد ونحـوه مـا أتـى فـي      أي كلهم مؤمن وكافر ومنـافق، ويـأتي فـي االسـتثناء      " جملة"، وقوله   "تعمهم
 )٩٦(جمع الشتيت، ص" بني آدم

 "قولهم): "ن(في ) ٣(
 :سؤال الصبي في قبره اختلف فيها العلماء على ثالثة أقوالمسألة ) ٤(

الطحـاوي، وابـن   : أنه ال يسأل، وهذا ما ذهب إليه كثير من الشافعية وبعض الحنفية والحنابلة، وبه قال        : األول
ن عقيــل، وابــن القــيم، وابــن مفلــح، والنــووي، والنــسفي، والــسيوطي، والــسبكي،         حجــر، وأبــو يعلــى، وابــ   

 .وغيرهم
أنه يسأل، وبه قال جماعة من األحناف كالبزازي، وأبـي شـجاع، وكـذا القرطبـي وغيـره مـن المالكيـة،                : الثاني

 .وجماعة من الحنابلة كشيخ اإلسالم ابن تيمية، والبهوتي
 . ورود النص الصريح فيها، وهذا ما رجحه السوقي في حاشيتهالتوقف في المسألة؛ لعدم: الثالث

، مجمــوع الفتــاوى  )١٥٢-١٥١(، شــرح الــصدور، ص )٣٥٧-٣٥٥(فــتح الغفــور، للــسبكي، ص : ينظــر فيمــا ســبق 
، حاشــــية ابــــن ٢/١٣٦، كــــشاف القنــــاع ٢/٢١٦، الفــــروع ٣/٢٣٩، فــــتح البــــاري ٢٨٠، ٢٧٨-٢٧٧، ٤/٢٥٧

 .١/٤١٢، حاشية الدسوقي ٥/٢٦٥، المجموع ٢/٥٤٨، اإلنصاف للمرداوي ٢/١٩٢عابدين 
 ".كالم): "ط(في ) ٥(
يحيـــى بـــن شــرف بـــن حـــسن بـــن حــزام الحـــازمي، محيـــي الـــدين أبــو زكريـــا النـــووي، الدمـــشقي    : النــووي ) ٦(

هــ، وحفـظ القـرآن، أتقـن        ٦٣١الشافعي، العالمة شـيخ المـذهب وكبيـر الفقهـاء فـي زمانـه، ولـد بنـوى سـنة                     
تهـذيب األسـماء واللغـات، والمنهــاج فـي        :  دار الحـديث األشـرفية، مـن تـصـانيفه        علوماً شتى، ولي مشيخة   

 .هـ٦٧٦شرح مسلـم، األذكار، رياض الصالحين، المجموع شرح المهذب، وغيرها، توفي سنة 
، األعــالم ٧/٢٧٨، النجــوم الزاهــرة )٢٣٠(، طبقــات الحفــاظ، ص ٥/١٦٥طبقــات الــشافعية، للــسبكي : ينظــر
٨/١٤٩. 

 .٥/٢٦٥المجموع : ينظر. د القول بعدم سؤال الصبي في قبره، وأن ذلك مقتضى كالم النوويالمرا) ٧(
والفقـه  أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبدالرحمن، المعروف بابن الصالح، عالم في الحـديث         : ابن الصالح ) ٨(

ديث األشــرفية هـــ، تفقــه علــى والــده وعلمــاء عــصره، تــولى التــدريس فــي دار الحــ٥٥٧والتفــسير، وُلــد ســنة 
ــه مــصنفات عــدة منهــا    معرفــة أنــواع علــوم الحــديث، ويُعــرف بمقدمــة ابــن الــصالح، األمــالي،      : بدمــشق، ل

 .هـ٦٤٣الفتاوى، أدب المفتي والمستفتي، طبقات الفقهاء الشافعية، تُوفي في دمشق سنة 
 .٤/٢٠٧عالم ، األ٣/٢٤٣، وفيات األعيان ٤٣/١٤٤، سير أعالم النبالء ٤/١٤٩تذكرة الحفاظ : ينظر

تلقين الطفل الرضيع ما لـه مُـستند يُعتمـد وال نـراه، واهللا         : "كالم ابن الصالح نقله النووي في األذكار، ونصه       ) ٩(
والـصواب أنـه ال يلقـن الـصغير مطلقـاً، سـواء كـان رضـيعاً أو أكبـر منـه، مـا لـم يبلـغ              : "، ثم قال معقبـاً  "أعلم

 "ويصير مكلفاً
 .١/٢٦١، فتاوى ابن الصالح ٢/٥٦ضة الطالبين ، ورو)٣٧٦(األذكار، ص: ينظر



 

 
٧٦ 

للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن " التثبيت عند التبييت"
 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(السيوطي 

 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

ــشي٧٦ ــالّ  )٢) (١(فَالزَّرْكَــ ــهُ مُعَلِّــ ــحَى لَــ ــسأَالَ    أَضْــ ــنْ يُــــــ ــرِهِ لَــــــ ــيِ قَبْــــــ ــهُ فــــــ  )٣(بِأَنَّــــــ

ــصَ وَقِيــــــــلَ إِنَّ كُــــــــلَّ طِفْــــــــلٍ يُــــــــسْأَلُ ٧٧ ــلُ  وَيَحْـــ ــمْ وَيَكمـــ ــلُ لَهـــ  )٤(لُ الْعَقْـــ

ــ ٧٨  )٧( عَلَيِــــــهِ قِــــــدْمَا)٦(وهِــــــدَ الــــــذّرُّقَــــــدْ عُ  الْجَـــــــــوَاب عمــــــــــا )٥(هوَاهللاُ يُلْهِمْـــــــ

ــضَّحَاكُ ٧٩ ــهُ ال ــدْ قَالَ ــ[ ذو )٨(قَ ــ  )٩(]ازِرَاألحْ ــهِ   وَهْـــ ــى بِـــ ــذِي أَفْتَـــ ــزَّازي[وَ الَّـــ  )١٠(]البَـــ

                                     
 ".والزركشي): "ن(في ) ١(
أبو عبداهللا بدر الدين محمد بن بهادر بن عبداهللا الزركشي الشافعي، اإلمام العالمة المصنف       : الزركشي) ٢(

هـــ، ســمع مــن مغلطــاي وتخــرج بــه فــي الحــديث، وقــرأ علــى الــشيخ جمــال الــدين       ٧٤٥المحــرر، ولــد ســنة  
وتخــرج بــه فــي الفقــه، ورحــل إلــى دمــشق فتفقــه بهــا، وســمع مــن عمــاد الــدين ابــن كثيــر، مــن         األســنوي 
ــوفي          : تــصانيفه تخــريج أحاديــث الرافعــي، وشــرح المنهــاج، والبحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه، وغيرهــا، ت
 .هـ٧٩٤سنة
 .٦/٦٠، األعالم ٣/١٦٧، طبقات الشافعية ٦/٣٣٥، شذرات الذهب ٣/٣٩٧الدرر الكامنة : ينظر

، وقـال فـي موضـع آخـر بعـد       "ما قاله ابن الـصالح والنـووي مبنـي علـى أنـه ال يـسأل فـي قبـره                   : "قال الزركشي ) ٣(
، والنـصان نقلهمـا عنـه الـسيوطي فـي      "يعنـي ألنـه ال يفتـتن فـي قبـره     ": "ال أصل لتلقينـه "نقل قول ابن الصالح  

 .ب الخادم للزركشي، ونقلهما من كتا)٢١٣(، ص"الحاوي"ضمن " االحتفال باألطفال"رسالته 
فـتح الغفـور،   ". ألن التلقين فرع الـسؤال، فـإن قيـل بالـسؤال قيـل بـالتلقين وإال فـال              : "وفي هذا يقول الزركشي   

 ).٣٥٥(ص
هـــم كالبـــالغين، وأن العقـــل يكمـــل لهـــم، ليعرفـــوا بـــذلك منـــزلتهم  : "قـــال القرطبـــي فـــي هـــذه المـــسألة ) ٤(

 .١/١٥٠تذكرة ال" وسعادتهم، ويلهمون الجواب عما يسألون عنه
 ".يلهم: "في بقية النسخ) ٥(
 ".الذي): "ع(و) أ(في ) ٦(
Z Y X W V } : المراد هنـا الميثـاق الـذي أخـذه اهللا تعـالى مـن آدم وذريتـه، المـذكور فـي قولـه تعـالى                        ) ٧(

 q p o    n m  l k j ih gf e dc b a  ̀ _  ̂] \ [
 rz ]عليـه  -إن اهللا أخـذ الميثـاق مـن ظهـر آدم         ":-صلى اهللا عليـه وسـلم     -، وفي قوله    ]١٧٢:األعراف
، وقال صـحيح اإلسـناد   ٢/٣٣٥، والحاكم ١/٢٧٢أخرجه أحمد "  الحديث-يعني عرفة- بنعمان   -السالم

ــذهبي، والبيهقــي فــي األســماء والــصفات      ، ورواه )٢٠٢(، وابــن أبــي عاصــم فــي الــسنة، ص   ٢/٥٨ووافقــه ال
ل الـصحيح، وصـححه أحمــد شـاكر فـي شـرحه علــى      ، وقــال رجالـه رجـا  ٧/٢٥الهيثمـي فـي مجمـع الزوائـد     

 .٢/١٥١المسند 
أبو القاسم  الضحاك بن مزاحم الهاللـي البلخـي الخراسـاني، مـن بنـي عبـد منـاف بـن هـالل بـن                      : الضحاك) ٨(

، كان من أوعية العلم، وهو صدوق في - صلى اهللا عليه وسلم   -زوج النبي » زينب«عامر بن صعصع، رهط     
حمد، ويحيي بن معين، وغيرهما، وحديثه في الـسنن ال فـي الـصحيحين، كـان آيـة فـي        نفسه، وثَّقهُ اإلمام أ   

 .     هـ١٠٥: هـ، وقيل١٠٣التفسير، له فيه كتاب، توفي بخراسان سنة 
،  األعــالم ١/١٢٤، شــذرات الــذهب ١/١٢٤، العبــر ٤/٥٩٨، ســير أعــالم النــبالء ٦/٣٠٠الطبقــات الكبــرى : ينظــر
٣/٢١٥   . 

ــه مــن    ا: "فــي األصــل ) ٩( ــا أثبت ــضاً فــي بعــض نــسخ الــشروح      ) ب(و) ع(و) ن(و) أ(و) ط(ألحــرار، وم كمــا جــاء أي
 .الخطية

 .، وما أثبته جاء في بقية النسخ كما ورد بعض نسخ الشروح الخطية"البزاري: "في األصل) ١٠(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٧٧

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

ــا وَالْقُرْطبِــــــــي٨٠ ــانِي جَزَمــــــ والْفَاكهَــــــ
 

وَجمـــــــعٌ مِـــــــنْ كِبَـــــــارِ الْعُلَمَـــــــا    بِـــــــهِ   
 

ــا  )٣( مِنْ صَحْبنَا)٢( ابْنُ يُونسٍ)١(وَصَرَّح٨١َ بِأَنَّـــــــــــــــــــه يُنْـــــــــــــــــــدَبُ أنْ يُلَقَّنَـــــــــــــــــ
 

ــدِيمَا)٤(قَـــــــــالَ وَفِـــــــــي٨٢ ــةٍ قَـــــــ ]٤/أ[)٦(قَــــــدْ لَقَّــــــنَ الَنَّبــــــيُّ إِبْرَاهِيمَــــــا    )٥( تَتِمّـــــــ

                                     
 ".وخرّج): "ع(في ) ١(

إلربلـي، مـن علمـاء الموصـل، ولـد      أبو حامد عماد الدين محمد بـن يـونس بـن محمـد بـن يـونس ا              : ابن يُونُس ) ٢(
: هــ، كـان إمـام وقتـه فـي المـذهب واألصـول والخـالف، صـنف كتبـاً فـي المـذهب الـشافعي، منهـا                   ٥٣٥سنة  

 . هـ٦٠٨المحيط في الجمع بين المهذب والوسيط، شرح الوجيز للغزالي، توفي سنة 
 ٧/١٦٠، األعالم ٤/٢٥٣ ، وفيات األعيان٢١/٤٩٨، سير أعالم النبالء ٨/١٠٩طبقات الشافعية : ينظر

 أي الشافعية" صحبنا: "مقصوده من قوله) ٣(
 .٢/٢١٣الحاوي : ، ينظر"شرح الوجيز"وقد صرح في الحاوي بموضع ذكر ابن يونس له، وأن ذلك كتابه 

 ".أو في): "ع(في ) ٤(

األبيــوردي مــن للمتــولي أبــو ســعد عبــدالرحمن بــن مــأمون النيــسابوري  " التتمــة"كتــاب : المــراد بالتتمــة هنــا) ٥(
شيوخ الشافعية، تمم به كتاب اإلبانة لشيخه أبي القاسم الفـوراني، كـان المتـولي يلقـب بـشرف األئمـة،              

 .هـ٤٧٨هـ، وتوفي سنة ٤٢٧وقد كان رأساً في الفقه واألصول، ولد سنة 
 .٣/٣٢٣، األعالم ١/٢٧٧، وفيات األعيان ١٩/١٨٧سير أعالم النبالء : ينظر

صـلى  -األصـل فـي التلقـين مـا روي أن النبـي            "وعبـارة التتمـة     : " نص كالم المتـولي فقـال      وقد نقل السيوطي  ) ٦(

: قل اهللا ربي ورسولي أبي، واإلسالم ديني، فقيل لـه يـا رسـول اهللا   :  لما دفن إبراهيم قال    -اهللا عليه وسلّم  

 a b c d  e f ̀ _ ̂ [ }: أنــت تلقنــه فمــن يلقننــا؟ فــأنزل اهللا تعــالى     
gh i j kl m  n o p z  ،]٢/٢١٣الحاوي ، ]٢٧:إبراهيم. 

 .وهذا الحديث ال يصح، والقصة غريبة منكرة ال أصل لها وال سند كما عند المحققين من أهل العلم

، جمــع )٣٦١(، فــتح الغفــور، ص٢/٣٠، الفتــاوى الفقهيــة الكبــرى للهيتمــي  ١١/٢٥ســبل الهــدى والرشــاد  : ينظــر

 ).١٠٠(الشتيت، ص



 

 
٧٨ 

للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن " التثبيت عند التبييت"
 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(السيوطي 

 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

 )٧)(٦)(٥(البْـن فَـوْرَك   )٤(وَ وَهـْ  )٣( الِنَّظَـامِي  وَفيِ  حُكـي  )٢(فـيِ تَعْلِيقـةِ الْقَاضـي     ) ١(]كَذَاكَ[٨٣

ــ )٨(وَاسْـــتَغْرَبَ الـــسُّبْكيُّ ٨٤  )٩(فَمَـــــا لَـــــهُ فـــــيِ كُتْبِـــــهِ أصْـــــل يُـــــرَى      را هَـــذَا األَثَـ

وَذِي جُنـــــــــــــونٍ أوْ بفتْــــــــــــــرَةٍ وَفــــــــــــــا   تَوقَّفــــــا فــــــي أَبْلَــــــهٍ)١٠(]وَالْفَــــــاكِهي[٨٥

ــ  الَ يُــــسْأالَ)١١(]أنْ[ الرَّوْضَــــة ىوَمُقْتَــــض٨٦َ ــرُ مُكَلَّــــــ  )١٢(فٍ ومَــــــــنْ لَــــــــه تَــــــــال غَيْــــــ

                                     
 .، وهو الصواب حتى يستقيم الوزن)ن(و) ب(و) ط(، وما أثبته من "كذا: "في األصل) ١(
 .القاضي أبو علي حسين بن محمد المروزي، كما اصطلح على ذلك الشافعية المتأخرون: المراد هنا) ٢(

المذهب عند الشافعية وذكر بعض علمـائهم وكتـبهم واصـطالحاتهم، محمـد بـن الطيـب اليوسـف،          : ينظر
 ).٢٦٤(ص

القاضي : حبابهتممن نص على اس : "، حيث قال  ٣٠٤-٥/٣٠٣ع  وقد نص على نسبة هذا له النووي في المجمو        
 ..."حسين، والمتولي

، ألبي بكر ابن فورك ألفه لنظام الملك، وقيل أنه مفقود، وقيل   "النظامي في أصول الدين   "مقصوده كتاب   ) ٣(
 .وأحال عليه" الحاوي للفتاوي"له نسخة خطية، وقد أشار إليه السيوطي في 

 .٦/٨٣، األعالم )٢٣٢(، تبيين كذب المفتري، ص٢/٦٠، هدية العارفين ٢/١٦٧ الحاوي للفتاوي: ينظر
 ".فيه): "ن(في ) ٤(
 ".ابن فورك): "ع(في ) ٥(
محمد بن الحسن بن فورك األصبهاني، واعظ عالم باألصول والكالم، من فقهاء الشافعية،         : ابن فورك ) ٦(

مــشكل الحــديث،  : ( تــصانيف كثيــرة منهــا وأعــالم األشــاعرة، حــدّث بنيــسابور، وبنــى فيهــا مدرســة، لــه    
 .هـ٤٠٦، وتوفي سنة )وغريبه، النظامي في أصول الدين، التفسير

، الطبقـات الكبـرى     ١٧/٢١٤، سير أعـالم النـبالء       ١/٤٨٢، وفيات األعيان    )٢٣٢(تبيين كذب المفتري، ص     : ينظر
 .    ٦/٨٣، األعالم ٤/٢٤٠، النجوم الزاهرة، ٥٦-٣/٥٢

 .١١/٢٥، سبل الهدى والرشاد ٢١٤، ٢/٢١٣الحاوي : بذلك فيالتصريح : ينظر) ٧(
المراد بالسبكي هنا األب، وهو أبو الحسن تقي الدين علي بـن عبـدالكافي الـسبكي الخزرجـي                   : السبكي) ٨(

هـ، بلغت مؤلفاته العـشرات  ٦٨٣األنصاري، فقيه شافعي محدث حافظ أشعري متصوف، ولد بمصر سنة      
 .هـ٧٥٦ضاء بالشام، إلى أن توفي بمصر سنة في مختلف الفنون، وولي الق

 .٤/٣٠٢، األعالم ٣/٦٣، الدرر الكامنة ١/١٧٧، حسن المحاضرة ١٠/١٤٧طبقات الشافعية : ينظر
 ).٣٦١(فتح الغفور، ص: ينظر. كتب الحديث: أي" بكتبه"قال شهاب الدين السبكي في المراد ) ٩(
وبقية النـسخ،   ) ن(و) ق(و) ط: ( ما أثبته كما جاء ذلك في      ، وبالهامش إشارة إلى   "والفاكهاني: "في األصل ) ١٠(

 .وبذلك يستقيم الوزن
 .وبقية النسخ) ن(و) ط(، ولعل الصواب ما أثبته وهو ما جاء في "لو: "في األصل) ١١(
 ).١٥٢(، ونقله عنه السيوطي في شرح الصدور، ص٢/١٣٨روضة الطالبين، للنووي : ينظر) ١٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٧٩

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

ــ عَــــــةْيَــــــوْمَ الْجُمُ الــــــسَّادِسُ المَيّــــــت٨٧ُ ــةْ هِأوْ لَيْلِــــــــــــــ ــسُنَّةٍ مُرْتفِعــــــــــــــ  لِــــــــــــــ

ــصَدِّقِ    )١(حَــــسّنَ ذَاكَ التّرْمِــــذِي والبَيهَقــــي   ٨٨ ــاهِد مــــ ــنْ شَــــ ــه مِــــ ــمْ لــــ  )٢(وَكَــــ

ــشْكِل )٣(لَكــن٨٩ّ  )٨( ضَــــــــعَّفَ فِيــــــــهِ الــــــــرَّاوِي)٧(بِنَقْلِــــــــهِ  )٦)(٥( للطَّحَــاوِي)٤( فــي المُ

                                     
 بن الحسين بـن علـي بـن موسـى البيهقـي، مـن أئمـة الحـديث، ولـد بنيـسابور سـنة                         أبو بكر أحمـد  : البيهقي) ١(

مـا مـن   : ورحـل إلـى بغـداد ثـم إلـى الكوفـة ومكـة وغيرهمـا، قـال إمـام الحـرمين           ) بيهق( هـ، ونشأ في   ٣٨٤
الـسنن  : شافعي إال وللشافعي فضل عليه غير البيهقي، فإن له المنة والفضل على الشافعي، من مصنفاته         

 . هـ٤٥٨، والسنن الصغرى، ودالئل النبوة، وغيرها، توفي سنة الكبرى
 .١/١١٦، األعالم ٣/٣٠٤، شذرات الذهب ٣٥/١٤٥، سير أعالم النبالء ٢/٣٤٠الوافي بالوفيات : ينظر

 ).١٥٧-١٥٥(، وإثبات عذاب القبر، للبيهقي، ص)١٠٧٤(، حديث ٣/٣٨٦جامع الترمذي : ينظر) ٢(
 ".لكنه: "النسخكذا في األصل، وفي باقي ) ٣(
 ".مشكل): "أ(، و)ط(في ) ٤(
 ."لكنّه في مُشْكِل الطّحاوي: "، ويصح أن يقال"الطحاوي): "ن(و) ق(و) ط(في ) ٥(
هــ، الفقيـه   ٢٣٩أبو جعفر أحمد بن محمد بـن سـلمة بـن عبـدالملك األزدي الطحـاوي، ولـد سـنة            : حاويالطّ) ٦(

مـشهور بمؤلفـه العقيـدة الطحاويـة، انتهـت إليـه رئاسـة        الحنفي، أحد الثقات األثبات والحفـاظ الجهابـذة،       
شرح معاني اآلثار، مشكل اآلثار، والعقيـــــدة الطحاويـة،         : أصحاب أبي حنيفة بمصر، مصنفاته كثيرة منها      

 . هـ٣٢١وغيرها، توفي سنة 
ــبالء   : ينظــر ــزان  ١٥/٢٧ســير أعــالم الن ــان  ١/٢٧٤، لــسان المي ،  ١/٣٥٠، حــسن المحاضــرة  ١/١٩، وفيــات األعي

 .١/٢٠٦األعالم 
 ".بنقده): "ب(و) ع(و) أ(و) ق(و) ط(في ) ٧(
 .٢٥٣-١/٢٥٠شرح مشكل اآلثار، للطحاوي : ينظر) ٨(

مـا مـن مـسلم يمـوت يـوم الجمعـة أو ليلـة        : "وقد تعددت روايات حديث من مات يوم الجمعة، ومـن أشـهرها           
 ".الجمعة إال وقاه اهللا فتنة القبر

، والتـــذكرة )١٥١(، شـــرح الـــصدور، ص١١/١٤٧، ومـــسند اإلمـــام أحمـــد  )١٠٧٤ (٣/٣٨٦جـــامع الترمـــذي : ينظـــر
 ).١٥١-١٥٠(، الحياة البرزخية، لمحمود خليفة، ص)٧٧(، والروح، ص١/١٧٥

 .واختلف العلماء قديماً وحديثاً في تحسينه وتضعيفه
ه خالصـة   أن الحـديث ضـعيف ال يـصح مـن طريـق وال يتقـوى بمجمـوع طرقـه، وهـذ            -واهللا أعلـم  -والذي يظهـر    

 .سعد الحميّد.بحث في طرق الحديث للشيخ د
 :ضعف حديث فضل الموت يوم الجمعة: ينظر

 http://www.alukah.net/publications_competitions/٠/٣٨/ 



 

 
٨٠ 

للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن " التثبيت عند التبييت"
 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(السيوطي 

 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

ــارَكَ المُ"  القـــــــــارئ كـــــــــلَّ لَيْلَـــــــــةْ  الـــــــــسَّابِع٩٠ُ ــتَبَــــــــ ــهْ"كُلْــــــــ ــدُ نَيْلَــــــــ  يريــــــــ

ــدَّهْ ٩١ ــارٌ ذَوَاتُ عِــــــــــ ــهِ أخْبَــــــــــ ــسَّجْدَهْ    )١(فَفِيــــــــــ ــا الـــ ــمَّ إِلَيْهَـــ ــضُهمْ ضَـــ  )٢(وَبَعْـــ

 سُؤَالُ الْكَافرِ وَأطْفَالِ المشْركينَ

ــدِالبَرّ  ٩٢ ــنُ عَبْــــ ــاَلَ ابْــــ ــوا قَــــ ــا نَقَلــــ ــيْسَ يُــــــــسْألُ  فِيمَــــ ــافِرُ الــــــــصَّريحُ لَــــــ الْكَــــــ

ــدِيثُ  وَإِنَّمَــــــــــــــا الــــــــــــــسُّؤَالُ لِلْمنَــــــــــــــافِق٩٣ِ ــا دَلَّ حَـ ــنْهمْ كَمَـ ــصّادِقِ)٣(مِـ  )٤( الـ

ــيّمِ ٩٤ ــاَلفَ وَابْـــــنُ القّـــ  ]٤/ب[)٧(فَافْهَمِ عِنْدِي)٦(]األَرْجَحُ[وَاألَوَّلُ )٥(والْقُرْطبِـــــي خَـــ

                                     
تمنـع مـن عـذاب القبـر، ومنهـا مـا روي عـن عبـداهللا بـن               وردت أحاديث عدة في قراءة سورة الملـك، وأنهـا           ) ١(

والحـديث  " هي المانعة المنجية تنجيه من عذاب القبـر   : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : عباس قال 
، والطبرانـي فـي المعجـم       )٢٥١٠/(٢، والبيهقي فـي شـعب اإليمـان         )٢٨٩٠ (٥/١٦٤رواه الترمذي في جامعه     

هـي  "، وإنمـا صـح منـه قولـه         "ضـعيف : "قـال عنـه األلبـاني     . ٣/٨١ي حليـة األوليـاء      ، وأبـو نعـيم فـ      ١٢/١٦٤الكبير  
 ).٥٤٦) (٣٤٥(ضعيف سنن الترمذي، ص: ، ينظر"المانعة

 ).١٤٩(، وشرح الصدور، ص)٧٧-٦٧(، الروح، ص١٧٤-١/١٧٣التذكرة : وينظر في هذا
-حاديـث الـواردة فـي أن النبـي     الصواب أن األحاديث التي ورد فيها ضم الـسجدة إلـى سـورة الملـك هـي األ                ) ٢(

، فقـد  )١٤٩( كان ال ينام حتى يقرأ بهما، وقد أورده السيوطي في شرح الصدور، ص    -صلى اهللا عليه وسلم   
، سلــسلة األحاديــث الــصحيحة  )٣٥٤٥( حــديث ٢/٤٤٦المــستدرك : ينظــر" وهــو ضــعيف جــداً : "قــال عنــه

 ).٥٨٥( حديث ٢/١٣٧
 ).٢٠( أيضاً كابن حجر الهيثمي في الفتاوى الحديثية، صوالوهم في هذا وقع فيه مع غير السيوطي

 ).٢٩٢-٢٨٣(إبراهيم علي السيد، ص.األحاديث واآلثار الواردة في سور القرآن الكريم، د: وينظر في هذا
 ".حديث"بدالً من " عليه): "ب(في) ٣(
 .٢٢/٢٥٢التمهيد : ينظر) ٤(
مـام الحبـر العالمـة الفقيـه شـمس الـدين أبـو عبـداهللا              محمد بن أبي بكر بن أيوب بـن سـعد، اإل          : ابن القيم ) ٥(

وسُـجن وعُـذِّب   . هـ، وتتلمذ على يد ابن تيميـة، حيـث تـأثر بــه تـأثرًا كبيـرًا             ٦٩١الحنبلي، ولد في دمشق سنة      
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، أعالم الموقّعين، زاد المعاد، مـدارج    : عدة مرات، ومن أبرز كتبه    

 .هـ٧٥١ل الصيّب من الكلم الطيّب، وغيرها، توفي سنة السالكين، الواب
 .٦/٥٦، األعالم ٦/١٦٨شذرات الذهب ، ١/٢٦١، الوافي بالوفيات ٢/١٣٧البدر الطالع : ينظر

 ).ب(و) ع(و) أ(و) ق(، و)ط: (، وال يستقيم ذلك وزناً، فالصواب ما أثبته من"أرجح: "في األصل) ٦(
 :لة سؤال الكافر على قولينوقع الخالف بين العلماء في مسأ) ٧(
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 )١(يُقَــــــال عَــــــنْ أبِــــــي حَنيِفــــــةٍ حُكِــــــي الِ طِفْــلِ المــشْرِكِوَالْوَقْــفُ فــيِ ســؤ٩٥َ

  السُّؤَالِهِمَا وَكَيفيةُاِسْمُ الملَكَيْنِ وَصِفَتُ

ــدَنْ    النــاسُ مِــنْ بَعْــدِ الــدَّفَنْ   )٢(]تَــوَلّى[إِذَا ٩٦ ــى الْبَــــــ ــه إِلَــــــ ــهِ رُوحُــــــ  )٣(رُدَّتْ إِلَيْــــــ

ــأَثورِالَ جُـــــــــــــزْ  الجْمْهُـــــــورِ)٤(وكلُّــــــه يحْيـــــــى لَـــــــدَى ٩٧  )٥(ؤُه لِظَـــــــــــــاهِرِ الْمَـــــــــــ

ــهِيرُ  )٦(وَجَـــــــــــاءَه المُنْكـــــــــــرُ والنكيـــــــــــر٩٨ُ ــوَرَى شَـــــ ــيْنَ الْـــــ  )٧(وصْـــــــفهمَا بـــــ

                                                                                   
 .ما ذهب إليه ابن عبدالبر، ورجحه السيوطي هنا من أن الكافر ال يسأل: األول
قــول القرطبــي وابــن القــيم وعبــدالحق اإلشــبيلي وابــن حجــر والعينــي والــسفاريني وغيــرهم مــن أن الكــافر   : الثــاني

 . القول الراجح واهللا أعلميسأل، وأن السؤال عام للكافر والمؤمن فهو عام لكل مكلف، وهذا هو
، عمــدة ٣/٢٣٨، فــتح البــاري )٨٢-٨٠(، الــروح، ص١٧٠-١/١٦٩، التــذكرة ٢٢/٢٥٢التمهيــد : ينظــر فيمــا ســبق 

 .٢/١٠، لوامع األنوار ٢/١٣٩، إعانة الطالبين ٣/٢٧٠، فيض القدير ٨/٢٠٥القاري 
 )٣٨٨ -٣٨٧(فتح الغفور بشرح منظومة القبور، ص: ينظر) ١(

 .رة إلى الخالف في سؤال الصبي أو الطفل، ورجحان القول بالتوقف في هذه المسألةوقد سبق اإلشا
ــاه، وقــد جــاء الــصواب فــي      "تــوالى: "فــي األصــل ) ٢( ، وفــي بعــض نــسخ   )ن(و) ط(و) ق(، وذلــك ال يــصح فــي معن

 .الشروح الخطية
 ".الكفن): "ن(، وفي "للبدن): "ع(في) ٣(
 .ن بقية النسخ، وقد جاء ذلك في بعض نسخ الشروح الخطية، والصواب ما أثبته م)لذا(في األصل ) ٤(
وقع الخالف في هذه المسألة فقـال الجمهـور بـرد الـروح إلـى جميـع البـدن دون تخـصيص، ورجـح آخـرون                    ) ٥(

 .بأنها تعود لنصفه األعلى؛ ألنه يتوقف عليه في فهم الخطاب ويتأتى معه رد الجواب
إعادة الروح إلى البدن عنـد الـسؤال، ولكـن هـذه اإلعـادة ال تحـصل       وقد ذكر ابن القيم أن األحاديث مصرحة ب       

بها الحياة المعهودة التي تقوم بها الروح بالبدن، وتدبره وتحتاج معهـا إلـى الطعـام ونحـوه، وإنمـا يحـصل بهـا للبـدن              
 .حياة أخرى يحصل بها االمتحان بالسؤال، وقد سبقه إلى مثل هذا الكالم شيخ اإلسالم ابن تيمية

، )٧٣(، فتـــاوى ابـــن حجـــر العـــسقالني، ص)٤٣-٣٩(، الـــروح، ص٤/٢٧٤مجمـــوع الفتـــاوى : ر فيمـــا ســـبقينظـــ
 ).١١٢(، جمع الشتيت، ص)٣٨٩-٣٨٨(، فتح الغفور، ص)١٤٥(، شرح الصدور، ص١/٩٨الفواكه الدواني 

كـى  وردت أحاديث كثيرة تثبت التسمية بالمنكر والنكير وكذا أقوال الـصحابة تعـددت فـي ذلـك، بـل ح                  ) ٦(
، الـروح،  ٢٩٣، ٤/٢٨٥، مجمـوع الفتـاوى   )٣٢٣(نـوادر األصـول، ص   : بعض العلماء صحتها وتواترها، كما في     

 .١/١١٠، البداية والنهاية )٥٣-٥٠(ص
، "-دراسـة عقديـة  -تسمية فتاني القبور منكراً ونكيـراً والـرد علـى المخـالفين       "بحث  : وينظر للتوسع في هذا   

، )٥٦-٤٧(، ص )هـ١٤٣٥محرم،  (،  )٢٦(الشرعية، جامعة اإلمام، عدد     عبدالرحمن التركي، مجلة العلوم     .د
 ).٢٤٢-٢٤٠(دراسات عقدية في الحياة البرزخية، ص

وكثيــر منهــا ورد فــي أحاديــث ال تخلــو  ) المنكــر والنكيــر(ســيذكر النــاظم جملــة مــن صــفات فتــاني القبــر   ) ٧(
 .أسانيدها من كالم يضعف االحتجاج بها



 

 
٨٢ 

للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن " التثبيت عند التبييت"
 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(السيوطي 

 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

 )٣( الـــــرِّجْالَنِ)٢(]تَـــــسْحَبُه[شَـــــعْرهمَا   )١(قَــــــــــانِ أسْــــــــــوَدانِ  رَزْجَعْــــــــــدَانِ أَ ٩٩

ــد١٠٠ٍ ــوْتهمَا كَمِثْـــــــلِ رَعْـــــ اطِفِ مِثْــــلُ بَــــرْق خَــــ)٤(يوَوَالْعــــيْنُ تُــــرْ قَاصِـــــــفِ صَـــــ

شَــــــــــــبَهُ األَنْفَــــــــــــاسِ  وَكَاللَّهيــــــــــــبِ أوْ كَقــــــــدورٍ هــــــــيَ مِــــــــنْ نحَــــــــاسِ   ١٠١

ــدْ حَفَـــــرَا ١٠٢ ــ )٥(قَـــ ــابٍ تُـــ ــلَ صَ رَى األَرْضَ بِأَنْيَـــ ــيمِثْـــــ ــرَا  )٦(يَاصـــــ ــدْ أثَّـــــ ــرٍ قَـــــ  بَقَـــــ

ــا مِرْزَبَــــةٌ وَمع١٠٣ْ ــوْ)٧(هُمَــ  لــــــمْ تَرْتفِــــــعْ)٩(أهْــــــلُ مِنــــــىً لرَفْعهَــــــا )٨(]يَجْتمِــــعْ[ لَــ

                                                                                   
غيب التي ال يمكن معرفتها إال بالخبر الصحيح الثابـت، ويـستثنى مـن هـذا وصـفهما       ومعلوم أن هذا من أمور ال     

قــال :  قــال-رضــي اهللا عنــه-حيــث جــاء الــنص عليهمــا فــي حــديث أبــي هريــرة    " أســودان أزرقــان"بأنهمــا 
 أتـاه ملكـان أسـودان أزرقـان يقـال        -أو قـال أحـدكم    -إذا أقبـر الميـت      : "رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم       

 .الحديث..."  المنكر واآلخر النكيرألحدهما
) ٣١١٧( حـــديث ٧/٣٨٦وابـــن حبـــان فـــي صـــحيحه ) ١٠٧١(، حـــديث ٣/٣٨٣رواه الترمـــذي فـــي كتـــاب الجنـــائز 

 ).٨٥٦( حديث ١/٣١١وغيرهما وحسنه األلباني في صحيح الترمذي 
، )١٣٦، ١٣٢، ١٢٢(، شـرح الـصدور، ص  ١٥٣-١٥٢، ١/١٣٩، التـذكرة    )٤٥(الـروح، ص  : وينظر في ذكر تلـك الـصفات      

 ).١٠٩-١٠٥(، عذاب القبر للبيهقي، ص)٢٢، ١٥(أهوال القبور، ص
 ".أسودان أزرقان): "أ(في ) ١(
 ).ب(و) ق(، و)ط(، وما أثبته من "يسحبه): "ن(في األصل و) ٢(
 ".يسحب للرجالن): "ع(في ) ٣(
ــ): "ط(، وفــي "يــروى: ")ن(و) ق(و) ع(، وفــي )ب( وكــذا فــي األصــل  ) ٤( : لنــسخ الخطيــة للــشروح  ، وبعــض ا"رىي

 ".تردى"، "يُردى"
 ".حفر: "وبقية النسخ) ق(في ) ٥(
من الصيص والصيصة وهي كل ما يتحصن به ويمتنع به ولهـا معـانٍ أخـرى، ومنـه قيـل للحـصون                : الصياصي) ٦(

 .أي قرونها؛ ألنها تحارب بها وتتحصن" صياصي بقر: "صياصي، والمراد بقوله
، النهايــة فــي غريــب ٧/٥٢، لــسان العــرب ٣/٢٧٩معجــم مقــاييس اللغــة : فــي" وصــيص"و" صــيّ"مــادة : ينظــر

 .٣/٦٧الحديث واألثر 
، واإلرزب القـــصير الـــضخم الـــشديد، واإلرزبـــة بـــالهمز والتـــشديد عـــصا مـــن حديـــد، أو "رزب"مـــن : المرزبـــة) ٧(

العامـة تثقـل    المطرقة الكبيرة التـي تكـون مـن الحديـد، وهـي المـرادة هنـا، ويقـال لهـا المرزبَـة بـالتخفيف و                        
 .الميم وهو خطأ، والجمع مرزاب وأرازب

، ٢/٤٩٥، تــاج العــروس  ١/٤١٧، لــسان العــرب  ٣٩١-٢/٣٩٠معجــم مقــاييس اللغــة   : فــي" رزب"مــادة : ينظــر
 .٢/٢١٩النهاية في غريب الحديث واألثر 

 ).ق: (، وما أثبته من"تجتمع): "ب(و) ع(و) ن(و) ط(في األصل و) ٨(
 ".لحملها): "ع(في ) ٩(
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ــا الــــــــــــصَّالة والــــــــــــسَّالمُ عَلَي١٠٤ْ ــرَامُ   هِمَــــــــــ ــذَا المَالئِـــــــــــــك الكِـــــــــــ وَهَكَـــــــــــ

ــ)١(فَيَنْهَرَانِـــــــــــــــــــــــه١٠٥ِ ــ هِ وَيُقْعِدَانِـــــــــــــــــــــ ــدُ يَــــــــــــــ سْأَالنهِوَبَعْــــــــــــــــدَمَا يَقْعــــــــــــــ

]٥/أ[)٣(وَعَـــــــنْ نَبِيّـــــــهِ لِكَـــــــيْ يُجِيبَـــــــا  )٢(عَـــــــــــنْ رَبِّـــــــــــهِ وَدِينِـــــــــــه سَـــــــــــليِبَا١٠٦

 )١٠)(٩( ثـــــــــــــمَّ هَـــــــــــــوَّالهُ )٨(وَوهّـــــــــــــالهُ  )٧)(٦(]تَلْــــــــتَالهُ[ ثــــــــمَّ )٥)(٤(وَثَرْثَــــــــرَاه١٠٧ُ

ــسِ  ١٠٨ ــيِ المَجْلِـــــ ــؤَالَه فـــــ ــرَّرا سُـــــ ــأنُّ  وَكَـــــ  )١١(سِثَـــــــــــالثَ مَـــــــــــرّاتٍ بِـــــــــــال تَـــــــــ

                                     
 ".فينهزانه): "ط(في ) ١(
 .مسلوباً عن األهل والناصر والولد، أو مسلوباً عن كفنه: إما" سليبا"المراد ب) ٢(

 ).١١٥(، جمع الشتيت، ص)٣٩٢(فتح الغفور، ص: ينظر
جاء النص على إجالس الميت وإقعـاده وتوجيـه تلـك األسـئلة لـه مجتمعـة ومتفرقـة فـي أحاديـث كثيـرة                          ) ٣(

مــن ربــك؟ ومــا دينــك، ومــن : حــين يقــال لــه: "-رضــي اهللا عنــه- البــراء بــن عــازب منهــا مــا جــاء فــي حــديث
 .الحديث..."من ربك: قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقوالن له" نبيك؟

، والحــاكم فــي المــستدرك )١٨٥٥٧ (٤/٢٨٧، وأحمــد فــي المــسند )٤٧٥٣(٤/٢٣٩رواه أبــو داود فــي الــسنن 
 ).٣٩٧٩ (٩٠٢-٣/٩٠١ داود ، وصححه األلباني في صحيح أبي)١٠٧ (١/٩٣

من ثرثر وهو اإلكثار من الـشيء فـي تخلـيط، والثرثـار الـذي يكثـر الكـالم فـي تكلـف وخـروج عـن                          : ثرثراه) ٤(
 .الحد، وثرثر الشيء أي بدده، وفرقه، ونثره

 ).٩٥(، المعجم الوسيط، ص١٠/٣١٧، تاج العروس ٤/١٠٢لسان العرب : في" ثرثر"و" ثرر"مادة : ينظر
 ".ونهراه): "أ(في ) ٥(
: التحريــك واإلقــالق والــشدة، وهــو فــي األصــل الــسوق بعنــف يقــال تــل الــشيء   : مــن تلتــل والتلتلــة : تلــتاله) ٦(

 .حركه بعنف، وتل فالناً أقلقه وأزعجه
، المعجـم  ١/١٩٤، النهاية في غريـب الحـديث واألثـر    ١/٣٣٩معجم مقاييس اللغة : في" تلتل"و" تل"ينظر مادة  

 ).٨٦(الوسيط، ص
، كمــا جــاء فــي بعــض نــسخ الــشروح      )ب(و) ع(و) ن(و) أ(و) ق(و) ط(، ومــا أثبتــه مــن   "ثلــثاله: "فــي األصــل ) ٧(

 .الخطية
ضـعف  : والوهل الفزع، والوهلة المرّة مـن الفـزع، يقـال وهّلـهُ فزعـه وخوفـه، ووهـل وهـالً                 " وهل"من  : وهاله) ٨(

 .وفزع وجبن
، النهاية في غريب الحـديث واألثـر   ١١/٧٣٧ان العرب   ، لس ٦/١٤٩معجم مقاييس اللغة    : في" وهل"ينظر مادة   

 ).١٠٦٠(، المعجم الوسيط، ص٥/٢٣٣
كريــة المنظــر،  :مــن التهويــل وهــو التفزيــع، والهــول هــو الخــوف واألمــر الــشديد، ومنــه الهُولــة أي       : هــوّاله) ٩(

 .وجمعها تهاويل، ومكان مهيل أي مخوف
 .٣١/١٧١، تاج العروس ١١/٧١٢ان العرب ، لس٦/٢٠معجم مقاييس اللغة : في" هول"ينظر مادة 

 ".وهّواله ثم وجّاله: "، وقد جاء في بعض نسخ الشروح الخطية"ووجّاله ثم هّواله): "ع(في ) ١٠(
قد ورد في رواية أنه يسأل فـي المجلـس الواحـد ثـالث مـرات           " أنه  ) ١٤٣(ذكر الناظم في شرح الصدور، ص     ) ١١(

 " ذلك أو يختلف الحال بالنسبة إلى األشخاصوباقي الروايات ساكتة عن ذلك فتحمل على
 ).٣٩٣(وقد ألمح إلى ضعف هذه الرواية صاحب فتح الغفور، ص



 

 
٨٤ 

للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن " التثبيت عند التبييت"
 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(السيوطي 

 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

ــ١٠٩ ــا وَهْـــــــــ ــةٍ يَلْقَاهَـــــــــ ــدُّ فِتْنَـــــــــ ــدُ طُــــــــوبَى لِلَّــــــــذِي يَ أَشَـــــــــ ــا)١(الْعَبْــــــ  )٢( يُوقَاهَــــــ

 )٥)(٤(سُـــــــــفْيَانُيُـــــــــومِي إِلَيْـــــــــهِ قَالَـــــــــهُ   لَــــــــه هُنَالـــــــكَ الــــــــشِّيْطَانُ )٣(يَبْـــــــدُوَ ١١٠

ــرٌ مُفَـــــــــــصَّلُ  وَلَـــــيْسَ عَـــــنْ غَيْـــــرِ اعْتِقَـــــادٍ يُـــــسأَل١١١ُ ــذَا خبَـــــــــ  )٦(أَتَـــــــــــى بهْـــــــــ

ــ ١١٢  )٧(كَحَـــــالِ عِزْرَائيـــــلَ عِنْـــــدَ الْقَـــــبْضِ      األَرْضِلَّ أهْــــــــــلِوَيَــــــــــسْأالَنِ كُــــــــ

                                     
 ".لمن): "ق(في ) ١(
، وقـال إن جـويبر   )١٢٤-١٢٣(جاء النص علـى تلـك الـشدة فـي حـديث أورده النـاظم فـي شـرح الـصدور، ص                     ) ٢(

وهـي أشـد   : "د ذكـر سـؤال الملكـين   أخرجه في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس، حيث جاء فيـه بعـ          
 .، ولم أعثر عليه بعد البحث في كتب الحديث"فتنة على المؤمن

 ).١١٥(، وكذلك الصنعاني في جمع الشتيت، ص٢/٢٢٣وقد ذكره الناظم في الحاوي 
 ".يَبْدَا): "ن(في ) ٣(
ن في الحديث، كان سيد المراد به أبو عبداهللا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أمير المؤمني          : سفيان) ٤(

) الجـامع الـصغير   (و  ) الجـامع الكبيـر   : (أهل زمانه في علوم الدين والتقوى، وكان آية في الحفظ، مـن كتبـه             
 .هـ١٦١كالهما في الحديث، توفي سنة 

، ٢/١٢٧، وفيــات األعيــان  ٧/٢٩٩، ســير أعــالم النــبالء  ٦/٣٧١، طبقــات ابــن ســعد  ٩/١٥١تــاريخ بغــداد  : ينظــر
 .٣/١٠٤األعالم 

، وأكـد ذلـك النـاظم       ٣/٢٢٧نـوادر األصـول     : أشار إلى هذا منسوباً إلى سفيان الثوري الحكيم الترمذي في         ) ٥(
 .٥/٣٩في الدر المنثور 

واختلفــت األحاديــث أيــضاً فــي كيفيــة الــسؤال والجــواب، وذلــك بحــسب اخــتالف أحــوال : "قــال القرطبــي) ٦(
، ضه، ومـنهم مـن يـسأل عـن كلهـا، فـال تنـاق            الناس، فمنهم مـن يقتـصر علـى سـؤاله عـن بعـض اعتقاداتـ               

التـذكرة  " أن يكـون بعـض الـرواة اقتـصر علـى بعـض الـسؤال وأتـى بـه غيـره علـى الكمـال                 : ووجه آخر هـو   
١/١٤١. 

هذا الثاني هو الصواب التفاق أكثـر     : "بعد إيراده كالم القرطبي قائالً    ) ١٤٢(وعلق الناظم في شرح الصدور، ص     
 ".األحاديث عليه

، ثم نبه إلى أن الناظم لم يتعرض لذكر جواب الميت ومـا   )١١٩(هذا أيضاً صاحب جمع الشتيت، ص     وأشار إلى   
 .يتفرع على جوابه، فنظم عشرين بيتاً في ذلك شارحاً لها؛ تتميماً لإلفادة وتوفية للنظم

 ).١٢٧-١١٦(جمع الشتيت، ص: ينظر
م ترد في القـرآن وال فـي الـسنة الـصحيحة     ، إال أن هذه التسمية ل"عزرائيل"اشتهرت تسمية ملك الموت     ) ٧(

الثابتة، وإنما ورد ذلك في حديث مرفوع لم يـصح وال يثبـت، كمـا جـاء فـي بعـض اآلثـار التـي قـد تكـون مـن                  
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ــي   ١١٣ ــه الْقُرْطبِـــ ــصَّ علَيْـــ ــذِي نَـــ ــذَا الَّـــ وَ الَّـــــــــذِي أخْتَـــــــــارُه وأجْتَبـــــــــي  وهْـــــــــ هَـــ

ــارَ فــــــيِ مِنْهَاجِــــــهِ الحُلَيمــــــي   واْخ١١٤ْ ــرِيمِ   تَــــ ــكِ الْكَـــــــ ــذَا المَلَـــــــ ــدَادَ هـــــــ تعْـــــــ

ــسُّؤَالِ  ١١٥ ــكُ الـــــــ ــلْ مَالئِـــــــ ــالَ بَـــــــ  األَعْمَــــــــالِ)١(]كَكــــــــاتبي[جمَاعَــــــــةٌ  وَقَـــــــ

ــ    يُــــــــــسَمَّى)٢(فَبعْــــــــــضُهمْ بِمنْكَــــــــــر١١٦ٍ ــرُ وَسْـــــ ــه النَّكيـــــ ــضُهمْ لَـــــ  )٣(امَوَبَعـــــ

ــل١١٧ُ ــتِ فَيُرْسِـــــــــــ ــلِّ مَيّـــــــــــ ــيْ  اهللاُ لِكـــــــــــ ــنْهُمْ بُعِاثْنـــــــ ــةِ نِ مِـــــــ ــا لِلْفِتْنَـــــــ  )٤(ثَـــــــ

ــ  وَمَـــــــــــنْ يَ ١١٨ ــالَ عِيـــــاضٌ لُ النَّبِــــــــــــيُّقُـــــــــــلْ يُمَثَّـــــــــ ــا)٥(قـــ ــيُّ)٦( مَـــ ــوَ المَرْضـــ  هـــ

                                                                                   
اإلســرائيليات، وعليــه فــال ينبغــي الجــزم بــالنفي وال باإلثبــات، كمــا صــرح بــذلك المحققــون مــن أهــل العلــم   

 .قديماً وحديثاً
، فتـاوى ابـن   )١٤(، أصـول اإليمـان، لمحمـد بـن عبـدالوهاب، ص         ٣/٣٢، فيض القـدير     ١/١٠٦اية  البداية والنه : ينظر

 .٢/٣٦، األلفاظ الموضحات، للدويش )٣٩٠(، معجم المناهي اللفظية، ص٣/١٦١عثيمين 
 .٢/٢٩١ومما تجدر اإلشارة إليه أن الناظم أومأ إلى عدم ثبوت ذلك في اإلتقان 

وبعـض النـسخ التـي اعتمـدت الرجـوع إليهـا           ) ب(و) ن(، ومـا أثبتـه مـن        "كاتـب ك: "وغيرهما) ب(في األصل و  ) ١(
 .دون االعتماد عليها

 ".لمنكر): "ب(في ) ٢(
 .، وال بد أن يكون بالهمز؛ ليستقيم الوزن"إسما): "أ(في ) ٣(
 وقع الخالف في مسألة تعداد مالئكة السؤال، هل هما ملكان فقط، أم أنهما أكثـر مـن ملكـين، ويبعـث           ) ٤(

 .لكل ميت ملكان منهما كالمالئكة الموكلون بكتابة األعمال
 .فذهب القرطبي والناظم وغيرهما إلى القول األول

 ).١٣٣(، جمع الشتيت، ص٢/١١، لوامع األنوار )١٤٤(، وشرح الصدور، ص١٥٤، ١/١٤٠التذكرة : ينظر
 وقـد نقـل كالمـه الـصنعاني ثـم      ،١/٤٨٩وقال بالثاني الحليمي كمـا ورد فـي كتابـه المنهـاج فـي شـعب اإليمـان              

قاسـه علـى الكتبـة،    ... هذه دعوى من الحليمي ال دليل عليها، وإنما هو قياس شبهي       : "قال بعد نقل كالمه   
). ١٣٣(جمـع الـشتيت، ص  " وال مدخل هنا للقياس، فأحوال اآلخرة ال يجري فيها القياس على أحوال الدنيا       

 .٢/١١وبنحوه قال السفاريني في لوامع األنوار 
أبو الفضل عياض بـن موسـى بـن عيـاض اليحـصبي الـسبتي المـالكي، اإلمـام العالمـة الحبـر البحـر                  : عياض) ٥(

هـ، ولي قضاء سبتة، ثم قضاء غرناطة، صـاحب المؤلفـات الكثيـرة الفائقـة النافعـة           ٤٧٦الحافظ، ولد سنة    
ة أعـالم مـذهب     الشفا بتعريـف حقـوق المـصطفى، وترتيـب المـدارك وتقريـب المـسالك فـي معرفـ                  : منها

 .هـ٥٤٤اإلمام مالك، وشرح صحيح مسلم، وغيرها، توفي سنة 
، أزهار الرياض فـي أخبـار القاضـي عيـاض، المقـري،      ٤/١٣٠٤، تذكرة الحفاظ   ٣/٤٨٣وفيات األعيان   : ينظر 

 .٥/٩٩، األعالم )٦(ص
 ".ليس ذا): "ع(في ) ٦(



 

 
٨٦ 

للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن " التثبيت عند التبييت"
 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(السيوطي 

 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

ــهُ ١١٩ ــابَ عَنْــ ــذَا أَجَــ ــرْ )١(وَهَكــ ــنُ حَجَــ ــرْ   ابْــ ــذَا فــي األَثَ ــلَ لِهَ ــالَ الَ أَصْ ]٥/ب[)٢(وَقَ

ــب١٢٠ِ ــنْ غَريـــ ــانِ )٣(وَمِـــ ــرَى الْعَيْنَـــ ــا تَـــ ــرِ أَنَّ  مَـــ )٥)(٤(]يبِالــــــسُّرْيَانِ[ سُــــــؤَالَ القبْــــ

ــيِ  ١٢١ ــيْخُنَا البُلْقَيْنــــ ــذَا شَــــ ــى بِهَــــ ــيِ   )٦(أَفْتَــــ ــرهِ بِعَيْنــــــــــ ــم أَرَهْ لِغَيْــــــــــ  )٨)(٧(ولــــــــــ

                                     
 ".فيه: "ح الخطية، وبعض نسخ الشرو)ن(و) ب(و) ط(و) ق(كذا في األصل، وفي ) ١(
 يتمثـل للمـسؤول فـي قبـره، وقـد سـئل عـن ذلـك ابـن            -صـلى اهللا عليـه وسـلم      -لم أجد من قال بأن النبـي        ) ٢(

حجر فأجاب بأنه لم يرد في حديث وإنما ادعاه بعض من ال يحتج به بغير سند، سوى ما جاء في الحـديث          
، وهـذا ال معنـى لـه؛ ألنـه حاضـر فـي الـذهن،        ، وأن اإلشارة بلفظة هذا تكون للحاضـر     "ما تقول في هذا الرجل    "

 .وقد حكاه النووي بصيغة التضعيف
، شـرح سـنن     )١٣٤(، جمـع الـشتيت، ص     )١٧(، ص  في أحوال القبـور    فتاوى الحافظ ابن حجر العسقالني    : ينظر

، فتـاوى اللجنـة     )٣٩٨ -٣٩٧(، فـتح الغفـور، ص     )١٤٥(، شرح الصدور، ص   ١/٣١٦ابن ماجه للسيوطي وغيره     
 .٣/٤٥١الدائمة 

 ".عجيب: "وبعض نسخ الشروح الخطية) ق(كذا في األصل، وفي ) ٣(
 ).ب(و) ن(و) ق(و )ع(وما أثبته جاء في ، "بالسريان): "ط(و) ن( وفي األصل )٤(
حرفــاً ) ٢٢(نــسبة إلــى الــسريانية أو الــسوريانية لغــة آراميــة مــن الفــصيلة الــسامية، تتــألف مــن      :  الــسرياني)٥(

ليــسار، كانــت لغــة الــشعائر المــسيحية الدينيــة مــا بــين القــرنين الثــابي والــسابع   وتكتــب مــن اليمــين إلــى ا
الميالدي، وال زالت لغة الشعائر الدينية للكنيسة السورية اليعقوبية، وبنسبة أقل للكنيسة الكاثوليكية             

 . السورية والكنائس السريانية
، الموســـوعة العربيـــة ١٠/٦٠٧ربيـــة ، الموســـوعة الع٢/١٥٥٨، ١/١٠٣٢الموســـوعة العربيـــة الميـــسرة : ينظـــر

 .٥١-١٢/٥٠العالمية 
أبــو حفــص ســراج الــدين عمــر بــن رســالن بــن نــصير بــن صــالح الكنــاني، العــسقالني األصــل، ثــم     : البلقينــي) ٦(

هــ، وتعلـم بالقـاهرة،    ٧٢٤البلقيني المصري الشافعيّ، اإلمـام العالمـة الحـافظ الفقيـه، ولـد فـي بلقِينـة سـنة            
التــدريب فــي فقــه الــشافعية، وتــصحيح المنهــاج، ومحاســن   : هـــ، مــن كتبــه٧٦٩ة وولــي قــضاء الــشام ســن 

 . هـ٨٠٥االصطالح، والفتاوى، وغيرها، توفي سنة 
 .٥/٤٦، األعالم ١/٤٨٣، البدر الطالع ٧/٥١، شذرات الذهب )٢٤٧(طبقات الحفاظ ص: ينظر

 ".بعين): "ق(، وفي "بالعين): "ع(و) أ(في ) ٧(
كمـا نقـل شـيخ اإلسـالم     -يني ونقله عنه جمع مـن العلمـاء، ولعـل الحجـة فـي ذلـك       اشتهر هذا عن البلق  ) ٨(

 . أنها لغة آدم-ابن تيمية
 .٤/٣٠١فتاوى ابن تيمية : ينظر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٧

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

فَلَــــــــسْتُ أدْري فِيــــــــهِ مِــــــــنْ خِــــــــالفِ وَضَــــــــبْط مُنكَــــــــرٍ بِفَــــــــتْحِ الكَــــــــاف١٢٢ِ

ــر١٢٣َ يأْتِيَــــــــــــــان المؤُمِنَــــــــــــــاين ذَلَّــــــــــــــلأنَّ ا  ابْــــنُ يــــونسٍ مِــــنْ صَــــحْبِنَا   )١(وَذَكَــ

ــشيرُ والمُ ١٢٤ ــمُهمَا الْبَــــــــ ــشِّاِسْــــــــ  )٢(وَلــــمْ أقِــــفْ فــــي ذَا عَلــــى مَــــا يُــــؤثَرُ      رُبَــــــــ

                                                                                   
ــر،            ــن حجـ ــر ابـ ــا ذكـ ــديث، كمـ ــاهر الحـ ــتدالالً بظـ ــي اسـ ــسان العربـ ــون باللـ ــسؤال يكـ ــال أن الـ ــن قـ ــاك مـ وهنـ

 .والقسطالني
 .٢/٤٦٥، إرشاد الساري ١/١٢٢ماع اإلمتاع باألربعين المتباينة الس: ينظر

ومال بعض أهل العلم إلى أن السؤال يكون لكـل أحـد بحـسب لغتـه، وبمـا يفهـم، كمـا جـاء عـن الـدمياطي                     
 .والصنعاني وغيرهما، ولم يستبعده ابن حجر

 ).٦٧(، فتاوى ابن حجر في العقيدة، ص)١٣٤(، جمع الشتيت، ص٢/١٣٩إعانة الطالبين : ينظر
لمـسألة  التوقـف، مـع القطـع بـأن كـالً يخاطـب بمـا يفهمـه، ولهـذا قـال شـيخ اإلسـالم ابـن                    ولعل األقـرب فـي ا     

 بـل  ، ال مـن طريـق عقـل وال نقـل    ،وكل هذه األقـوال ال حجـة ألربابهـا   : "تيمية بعد أن تطرق لهذه المسألة     
 .٤/٣٠١الفتاوى ".  واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأحكم،هي دعاوي عارية عن األدلة

، ٢/٢٩٩، تحفـة الحبيـب      )١٤٦(، شـرح الـصدور، ص     ٢/١١، لوامـع األنـوار      ٢/٢٠٥ فتوحات الوهاب    :وينظر كذلك 
، شــرح الــسفارينية، البــن عثيمــين،  ٣/٤٣٧، الــسيرة الحلبيــة ١/٨الفتــاوى الحديثيــة، البــن حجــر الهيثمــي   

 ).٤٣٥(ص
 ".وذكّر): "ق(في ) ١(
 اسم منكر بفتح الكاف وهو المجزوم به في وهذا يدل على أن: "نص الناظم على ما ذكره هنا حيث قال    ) ٢(

شـرح الـصدور،   " القاموس، وذكر ابن يونس من أصحابنا الشافعية أن اسم ملكي المـؤمن مبـشر وبـشير    
 ).١٤٤(ص

 ).٦٢٧(في القاموس المحيط، ص" نكر: "وينظر مادة
، جمـع   ٤/١٥٥وذي  ، تحفـة األحـ    ٣/٢٣٧فـتح البـاري     : وقد وافقه على ما ذكر جمـع مـن األئمـة والعلمـاء، ينظـر              

 ).١٣٥(الشتيت، ص
وهـذا يحتـاج إلـى دليـل مـأثور، وأنّـى بـه، فـإن األحاديـث             : "والسفاريني بعد أن ذكر قـول ابـن يـونس تعقبـه قـائالً             

 .٢/٨لوامع األنوار " ليس فيها سوى منكر ونكير
ر دون دليـل شـرعي           وتجدر اإلشارة إلى هناك من المخالفين قـديماً وحـديثاً مـن أنكـر اسـمي منكـر ونكيـ               

 .معتبر على قولهم
تــسمية فتــاني القبــور منكــراً ونكيــراً والــرد علــى المخــالفين، مجلــة العلــوم الــشرعية، : ينظــر فــي الــرد علــيهم

 ).٢٤١(، دراسات عقدية في الحياة البرزخية، ص)٧٤-٦٨(، ص)٢٦(عدد



 

 
٨٨ 

للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن " التثبيت عند التبييت"
 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(السيوطي 

 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

 كِ الثالثِ وَالرَّابعلَذِكرُ المَ

 يَفِــــــــــيأَنَّ الــــــــــسُّؤَالَ مِــــــــــنْ ثَالثَــــــــــةٍ  )١(فِعَّوَقَـــــدْ أتَـــــى فـــــي مُرْسَـــــلٍ مُـــــض١٢٥َ

ــع١٢٦ٍ ــانِ )٢(أَوْ رَابِـــــــــــ ــكَ االِثْنَـــــــــــ ــاكور و  أُولئِـــــــــــ ــوا نَــــ ــانِ )٣(ألحَقُــــ ــع رُومَــــ  )٤( مــــ

 تَكْريرُ السُّؤَالِ سبْعةَ أَيام

ــرَّر١٢٧ُ ــامِ )٥(يُكَـــــــــــ ــسُّؤَالُ لِألَنَـــــــــــ ــا رَوَوْا  الـــــــــــ ــامِ )٦(فِيمَــــــ ــبْعَة أيَّــــــ ــي سَــــــ  فــــــ

 الحَبرِ العَليِ)٨)(٧(في الزُّهْدِ عَنْ طَاوسٍ    كَــــــــذَا رَوَاه أحمَــــــــدُ ابْــــــــنُ حَنْبَــــــــل١٢٨ِ

                                     
 ".يضعّف): "أ(في ) ١(
 ".أو أربع: "وبعض نسخ الشروح الخطية) ب(و) ن(و) ع(و) أ(و) ق(، وفي )ط(كذا في األصل وفي ) ٢(
 ".باكور): "ن(في ) ٣(
 :تعددت األقوال في مالئكة السؤال تبعاً لألحاديث واآلثار المروية في ذلك على النحو التالي) ٤(

 .منكر ونكير: منهم من قال بأنهما اثنان
 .منكر ونكير ورومان: وآخرون قالوا ثالثة
 .نكير وناكور وسيدهم رومانمنكر و: وقال بعضهم أربعة

 .شير للمؤمنبمنكر ونكير وللمنافق، ومبشر و: وذهب نفر إلى أن األربعة
منكر ونكير كما صحت بذلك األحاديث، ومـا عـد ذلـك فـال يـصح، وحجـة القـائلين بهـا                  : والصواب أنهما اثنان  

 .أدلة ال تخلو من ضعف أو لين فال يحتج بها
، ٦/١٠٤الضعيف الذي أشار إليه، حديث ضمرة بن حبيب، فقد جـاء فـي الحليـة                     ومقصود الناظم بالمرسل    

، وجـاء مـن طريـق آخـر أيـضاً فـي موضـوعات ابـن الجـوزي           " القبر ثالثة أنكر وناكور وسيدهم رومان      وفتان"
هـذا حـديث ال     : ، قـال ابـن الجـوزي      "فتانو القبر أربعـة منكـر ونكيـر ونـاكور وسـيدهم رومـان             " قوله   ٣/٢٣٤

 .أصل له
ــصدور، ص : ينظــر فيمــا ســبق   ــدواني  )١٢٠(شــرح ال ــ، اإل١/٩٨، الفواكــه ال ــاري  ١/١٢٩اع، البــن حجــر  مت ، فــتح الب

، )١٣٥(، جمـع الـشتيت، ص     ٢/٨، لوامع األنوار    )٤٠١-٤٠٠(، فتح الغفور، ص   ٨/١٤٤، تحفة الحوذي    ٣/٢٣٧
 .٣/٤٣٧السيرة الحلبية 

 ".وتكرر): "ط(في ) ٥(
 ".روي): "أ(في ) ٦(
، وكالهمـا صـحيح، واألكثـر علـى كتابتهـا بـواو             "طـاووس : ")ن(و) ط(و) ق (وفي،  "طاوس): "ب(ل و في األص ) ٧(

 .واحدة كداود
أبو عبدالرحمن طاووس بن كيـسان الخـوالني الهمـداني الفارسـي ثـم اليمـــني الجنـدي، الفقيـه                    : طاووس) ٨(

الملـوك، أخـذ القـرآن عـن ابـن      هـ، مـن أكـابر التـابعين، وذا جـرأة علـى وعـظ الخلفـاء و       ٣٣القدوة، ولد سنة   
 .هـ١٠٦عباس وعظم روايته عنه، توفي حاجاً بالمزدلفة أو بمنى سنة 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٩

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

ــيْمٍ  ١٢٩ ــو نُعَــــــ ــدَه أبــــــ ــهْ)١(وَبَعْــــــ ــةْ     خرَّجَــــــ ــنْ دَرَجَــــ ــا مِــــ ــا لَهَــــ ــةٍ فَيَــــ فــــــي حِلْيَــــ

]٦/أ[)٢(مــــنْ جِهَــــةٍ يَتَّــــصِلُ وَقَــــدْ يُــــرَى إِسْــــــنَاده قَــــــدْ صَــــــحَّ وهْــــــوَ مرْسَــــــل١٣٠ُ

ــالوا   ١٣١ ــدْ قَـــ ــا قَـــ ــع كَمَـــ ــه الرَّفْـــ ــالُ   وَحُكْمـــ ــهِ مجَـــــــــ ــرَّأْي بِـــــــــ ــيْسَ لِلـــــــــ إِذْ لَـــــــــ

ــي ذَا  ١٣٢ ــيْسَ للْقيَـــــــاسِ فـــــ ــنْ  الْبَـــــــابِ فَلَـــــ ــي مـــ ــدَ أولِـــ ــدْخَلٍ عِنْـــ ــابِ)٣(مَـــ  األَلْبَـــ

ــا١٣٣ ــقُ )٤(وَإِنَّمَـــــ ــهِ الالَّئِـــــ ــسلِيمُ فِيِـــــ ــثُ أَنْبَـــــــ   التَّـــــ ــادُ حَيْـــــ ــصَّادقُ)٥(اواالِنقِيَـــــ  الـــــ

ــتِحْبَابَهْ  )٦(وَفِيــــــهِ أنْ قَــــــدْ كَانَــــــتِ الــــــصَّحَابَة١٣٤ْ ــاً لـــــــــه اسْـــــــ ــرَوْنَ إِطْعَامـــــــ يَـــــــ

ــامِ  ١٣٥ ــولِ تِلْـــــكَ الـــــسَّبْعَةِ األَيَّـــ ــامِ  فـــــي طُـــ ــةً فـــــــــــي ذَلـــــــــــكَ المَقَـــــــــ مَعونَـــــــــ

ــدِ ١٣٦ ــاءَ عَـــــنْ مُجَاهِـــ ــذَا جَـــ ــا لَـــــه مـــــنْ   )٧(وَمثْـــــلُ هـــ ــدٍ[فَيَـــ ــاهِدِ)٨(]عَاضـــ  )٩( وشَـــ

                                                                                   
، غايـة   ١/١٣٣ شـذرات الـذهب      ،١/٢٣٣وفيـات األعيـان   ،٩/٣٨سير أعـالم النـبالء      ،  ٤/٣حلية األولياء   : ينظر 

 ).١٥٠(النهاية في طبقات القراء، ص 
إســحاق بــن موســى بــن مهــران األصــبهاني، حــافظ، مــؤرخ، مــن أحمــد بــن عبــداهللا بــن أحمــد بــن : أبـو نعــيم ) ١(

حليــة األوليــاء وطبقــات األصــفياء، ومعرفــة  : هـــ، مــن تــصانيفه ٣٣٦الثقــات فــي الحفــظ والروايــة، ولــد ســنة  
 .هـ٤٣٠الصحابة، وطبقات المحدثين والرواة، ودالئل النبوة وغيرها من المصنفـات، مــات سنة 

 .١/١٥٧، األعــالم ٣٣/٤٤٨، سير أعالم النبالء ٣/١٠٩٢ذكرة الحفاظ ، ت٢/٤٠١الوافي بالوفيات : ينظر
 ".متصل): "ن(و) ع(و) أ(في ) ٢(
 ".ذوي: "، وفي بقية النسخ)ن(، و)ط(كذا في األصل، و) ٣(
 ".وكذا): "ع(في ) ٤(
 .، والصواب ما أثبته على التخفيف"أنباء): "ق(في ) ٥(
خرى، والتي ذكرت في النـسخ التـي تـم االطـالع عليهـا، ولكـن               هنا انتهت المنظومة في نسخة طوكيو األ      ) ٦(

 .لم يُعتمد عليها، وقد سقط منها باقي النظم
أبـو الحجـاج مجاهـد بـن جبـر المخزومـي المكـي، تـابعي، مفـسر متفـق علـى جاللتـه وإمامتـه، قـال                            : مجاهد) ٧(

ث مرات، تنقَّل في األسـفار،    شيخ القراء والمفسرين، أخذ التفسير عن ابن عباس، قرأه عليه ثال          : الذهبي
 . هـ١٠٤إنه مات ساجداً سنة : واستقر في الكوفة، له كتاب في التفسير، ويقال

 . ٥/٢٧٨، األعالم ٤/٤٤٩، سير أعالم النبالء ٢/١١٧، صفة الصفوة ٣/٢٧٩حلية األولياء : ينظر
 .روح الخطية، وكذا بعض نسخ الش)ن(و) ب(و) ق: (، وما أثبته جاء في"قاصد: "في األصل) ٨(
األبيات السابقة تتناول مسألة تكرار سؤال الميت فـي قبـره، والعمـدة فـي ذلـك مـا رواه اإلمـام أحمـد بـن                ) ٩(

إن : "قــال طــاووس: حنبــل فــي الزهــد قــال حــدثنا  هاشــم بــن القاســم، حــدثنا األشــجعي عــن ســفيان قــال 
 ".األيامالموتى يفتنون في قبورهم سبعاً، فكانوا يستحبون أن يطعم عنهم تلك 



 

 
٩٠ 

للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن " التثبيت عند التبييت"
 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(السيوطي 

 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

ــالَ منْـــــــــصَرَ    وَعَنْــــــه أيْــــــضاً تمْكُــــــثُ األَرْوَاحُ فــــــي١٣٧ ــا سَـــــــــبْعاً بِـــــــ فِقُبورهَـــــــ

ــافِظ    )١(رَوَىَ الجَمِيــعَ فــي الْقُبــورِ ابْــنُ رَجَــب١٣٨ْ ــامٌ حَـــــ ــوَ إِمـــــ ــبْوَهْـــــ  )٢(وَمنْتَجَـــــ

ــدِ  ١٣٩ ــنْ عُبَيْــ ــنِ[وَعَــ ــرٍ)٣(]بــ  أسْــــــنَدَا)٥(وَذَاكَ فِيمَــــــا ابْــــــنُ جــــــرَيْجٍ  وَرَدَا)٤( عُمَيْــ

                                                                                   
، ٤/١٠٣، وحاشـية الـسندي    ٥/٣٣٠المطالـب العاليـة     : ، كما ذُكر في   ٤/١١وقد رواه أبو نعيم في حلية األولياء        

، "إســناده صــحيح ولــه حكــم الرفــع  : "، وقــال عنــه الــسيوطي فــي شــرحه لمــسلم   ٢/٢٨٩وصــفة الــصفوة  
 .٤/١٠٤، وفي شرحه لسنن النسائي ٥/٣٨، كما ذكره في الدر المنثور ٢/٤٩١الديباج 

 أن هذه المسألة لم يرد فيها نص صحيح صريح معتبر، بل قـد جـاء فـي الـسنة مـا هـو                    -واهللا أعلم -والصواب  
اصـنعوا آلل  : " لمـا استـشهد جعفـر ابـن أبـي طالـب      -صـلى اهللا عليـه وسـلم   -بخالف ذلك وهـو قـول النبـي         

 حــديث ٢/٢٣٤رمــذي ، والت)٣١٣٢( حــديث ٣/١٩٥رواه أبــو داود " جعفــر طعامــاً فقــد جــاءهم مــا يــشغلهم
وَأَمَّا صَنْعَةُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًـا     : "؛ ولذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      )١٦١٠( حديث   ١/٥١٤، وابن ماجه    )١٠٠٣(

هِ         ا نَعُـدُّ الِاجْتِمَـاعَ إلَـى    كُنَّـ : يَدْعُونَ النَّاسَ إلَيْهِ فَهَذَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ وَإِنَّمَا هُوَ بِدْعَةٌ بَلْ قَدْ قَالَ جَرِيرُ بْـنُ عَبْـدِ اللـَّ
وَإِنَّمَا الْمُسْتَحَبُّ إذَا مَاتَ الْمَيِّـتُ أَنْ يُـصْنَعَ لِأَهْلِـهِ طَعَـامٌ،     . أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَتَهُمْ الطَّعَامَ لِلنَّاسِ مِنْ النِّيَاحَةِ     

ا جَـاءَ          اصْـنَعُوا لِـآلِ جَعْفَـرٍ طَعَامًـا فَقَـدْ      {: نَعْـيُ جَعْفَـرِ بْـنِ أَبِـي طَالِـبٍ     كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمـَّ
  ٣١٧-٢٤/٣١٦مجموع الفتاوى "}أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ

 ).  ٤٠٣(، البدع الحولية، ص)١٧٠(، الحوادث والبدع، ص)٢٨٣(تلبيس إبليس، ص: وينظر كذلك
ن رجب السَالمي البغدادي، ثم الدمشقي الحنبلـي، المحـدّث،      زين الدين عبدالرحمن بن أحمد ب     : ابن رجب ) ١(

شــرح : هـــ، وســمع مــن أبــي الفــتح الميــدومي، لــه مــصنفات عديــدة منهــا     ٧٣٦الفقيــه، ولــد فــي بغــداد ســنة   
الترمذي، شرح علل الترمذي، وجامع العلوم والحكم شرح خمسين حديثًا من جوامـع الكلـم، وغيرهـا،              

 .هـ٧٩٥توفي سنة 
 .٣/٢٩٥، األعالم ٢/٩٥ المنهل الصافي ،٦/٢٣٠شذرات الذهب، )٢٤٦(لحفاظ، صطبقات ا: ينظر

 ".ومنتجب): "ن(و) ب(و) ق(في ) ٢(
 .، وما أثبته جاء في بقية النسخ، وهو الصواب"ابن: "في األصل) ٣(
 عليه بن قتادة الليثي الجندعي، المكي، الواعظ المفسر، ولد في حياة رسول اهللا صلى اهللا   : عبيد بن عمير  ) ٤(

وسلم، وروى له الجماعة، وروى هو عن عمر بـن الخطـاب وعبـد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص وعائـشة، مـات                 
 .هـ٧٤مع ابن عمر بل قبله سنة 

 ).٢(، طبقات الحفاظ، ص٧/١٧٢، سير أعالم النبالء ١/٥٠، تذكرة الحفاظ ٦/٣٢٣الوافي بالوفيات : ينظر
كـان إمـام أهـل    . دالملك بن عبـدالعزيز بـن جـريج، فقيـه الحـرم المكـيّ            أبو الوليد وأبو خالد عب    : ابن جُرَيْج ) ٥(

كـان ثبتـاً،   : قـال الـذهبي  .  هـ، وهو أول من صنف التصانيف فـي العلـم بمكـة      ٨٠ولد سنة   . الحجاز في عصره  
 . هـ١٥٠لكنه يدلس، توفي سنة 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩١

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

ــهُ[١٤٠ ــؤْمِنُ )١(]بِأَنَّــــــ ــبْعاً مُــــــ ــتَن سَــــــ  )٣( يُفـــــــــتَنُ)٢(وَأرْبعِـــــــــينَ ذو النِّفَـــــــــاقِ   يُفْــــــ

ــا  وَابْــــــــــــــن جُــــــــــــــرَيْجٍ أوَّل الَّــــــــــــــذِينا  ١٤١ ــنَّفُوا الكُتْـــــــبَ لَنَـــــ ــدْ صـــــ ــدْوينَاقَـــــ  تَـــــ

ــدُ  ١٤٢ ــهِ أحْمَـ ــصَّ عَلَيْـ ــلِ)٤(]بْـــن[نَـ وَغَيْـــــــره مـــــــنْ كِـــــــلِّ حبْـــــــرِ مُعْتَلِـــــــي  )٥( حَنْبَـ

 ]٦/ب[ فانْتَبِهْ)٦(مَا قَدْ عُزي الِبْنِ عُمَيْرٍ بِـــهْوَكـــمْ إِمَـــامٍ قَـــدْ حَكَـــى فـــيِ كُتُ    ١٤٣

ــرْب١٤٤ِ ــافظِ الْغَ ــدِالبَّر فــيِ )٧(كَحَ ــنِ عَبْ ــمْ لَـــــ   ابْ ــدهِ وَكَـــ ــيِتَمْهِيـــ ــنْ مُقْتَفـــ  )٨(ه مِـــ

ــالَه فــي شــرْح المــوَطَّ   ١٤٥ ــ[تَ  )١١( وَكَــــذَا ابْــــنُ رَجَــــبِ)١٠(اِبْــــنُ رَشِــــيقٍ )٩(]يالمغْرِبِ

                                                                                   
، معجــم ١/٣٥٩وفيــات ، ال١١/٣٩٦، ســير أعــالم النــبالء ١/٢٢٠، شــذرات الــذهب ٣/١٦٣وفيــات األعيــان : ينظــر

 ٦/١٨٣المؤلفين 
 .، والصواب ما أثبته"بابه: "في األصل) ١(
 ".نفاق): "ن(في ) ٢(
وقـد  " المؤمن يفـتن سـبعاً، والمنـافق أربعـين صـباحاً     : "المقصود باألثر الثاني ما روي عن عبيد بن عمير قال        ) ٣(

أن المــوتى كــانوا يفتنــون فــي  : "هــد، وأورد قبلــه األثــر عــن مجا )٢٣(أورده ابــن رجــب فــي أهــوال القبــور، ص 
 ).٢٣(، أهوال القبور، ص"قبورهم سبعاً، فكانوا يستحبون أن يطعم عنهم تلك األيام

 .، وهو الصواب)ق(، و)ط: (، وما أثبته من"ابن: "في األصل) ٤(
، )١٠٢(، بحـر الـدم، ص  ٢/٢٩٧، تهذيب األسماء واللغات  ١/١٢٨، تذكرة الحفاظ    ١٢/١٤٢تاريخ بغداد   : ينظر) ٥(

 .١/٣٥٩طبقات المفسرين 
 ".ما قد عزا ال عميرا فانتبه): "ق(في ) ٦(
 ".العصر): "ع(في ) ٧(
 .٢٢/٢٥٢التمهيد : ينظر) ٨(
 .)ق(و) ن(و) ط(و) ع: (، وما أثبته جاء في"المغرب): "ب( األصل وفي) ٩(
هــ، مـال إلـى    ٣٩٠لمغرب سـنة  أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، أديب، نقاد، باحث، ولد با       : ابن رَشِيق ) ١٠(

العمــدة فــي صــناعة الــشعر ونقــده،   : األدب وقــال الــشعر، ورحــل إلــى القيــروان، واشــتهر فيهــا، مــن كتبــه   
 . هـ٤٦٣والشذوذ في اللغة، وشرح موطأ مالك، وتاريخ القيروان، توفي سنة 

 .٢/١٩١ األعالم ،٤/١٣٣، الوافي بالوفيات ١/١٣٣، وفيات األعيان ٣٥/٢٩٦سير أعالم النبالء : ينظر
، وعبـدالرزاق فـي   ٢/٤٦٥القـسطالني فـي إرشـاد الـساري     : ، وممن أورده أيضاً   )٢٣(أهوال القبور، ص  : ينظر) ١١(

، ١/١٥٢، تنوير الحوالك    ٢/٤٩١، الديباج   ٥/٣٨، والسيوطي في الدر المنثور      )٦٧٥٧( حديث   ٣/٥٩٠مصنفه  
 .٤/١٠٣شرح سنن النسائي 



 

 
٩٢ 

للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن " التثبيت عند التبييت"
 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(السيوطي 

 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

 )٣( طَـاووسٍ الحَبـرِ الْبَـدَلْ      )٢(كَذَاكَ مِـنْ    مجَاهِــــدٍ أجَــــلْ  )١(وابْــــنُ عمَيْــــرٍ مــــنْ   ١٤٦

ــلُّ رُ ١٤٧ ــداً وأجَــــــــ ــدَم عَهْــــــــ ــهْأقــــــــ ــهِ   تْبَــــــــ ــزَى إِلَيْــــــــــ ــه تُعْــــــــــ ــفإِنَّــــــــــ حْبَهْصُــــــــــ

ــي زَمــــانِ المــــصْطَفى قــــدْ ولِــــدَا    ١٤٨ ــعِدَا  إِذْ فــ ــاه سَـــــــــ ــوْمٌ بِلقَـــــــــ ــالَ قَـــــــــ وَقَـــــــــ

ــح ١٤٩ ــن راجِــــــــ ــدَّا)٤(وَإنْ يَكــــــــ  )٧( التَّــــابِعين جــــدَّا )٦(]كبَــــرَاءِ [) ٥(فــــي  أنْ يعَــــــــ

ــة١٥٠ٍ ــصَّ بمَكَّ ــدْ قَ ــد )٨( قَ ــرْ)٩( فــي عَهْ  )١١( أوَّل امْـــــــرئٍ بهَـــــــا ابْتَكَـــــــرْ)١٠(وَذَاكَ  عُمَ

ــإن ي١٥١ ــلفــــــ ــارِ)١٢(قــــــ ــأكْثَر األَخبْــــــ  صِــــــــيغةِ التَّكْــــــــرَارِ)١٣(خَاليَــــــــةٌ عَــــــــنْ  فــــــ

ــا١٥٢  الَّـــــــــذِي يَنْفيهـــــــــاَ )١٤(مجَـــــــــرَّدٌ عـــــــــنِ  جَوَابُـــــــــــــه أنَّ الـــــــــــــسُّؤَالَ فِيهَـــــــــــ

ــا[١٥٣  وَالتَعْــــــــــــدَادِ )١٦(يَــــــــــــصْدُق بِــــــــــــالمَرَّةِ   جَـــــاء مـــــنَ األَفْـــــرَادِ)١٥(]فَكـــــلُّ مَـــ

                                     
 ".عن): "ط(في ) ١(
 ".عن "):ط(في ) ٢(
لمـا كـان مــا عـزي البـن عميــر يخـالف مــا رواه طـاووس ومجاهـد، أشــار النـاظم إلـى التــرجيح بـين روايتهمــا           ) ٣(

 ).١٣٩(جمع الشتيت، ص: ينظر. ورواية عبيد بن عمير بذكر وجوه جاللة ابن عمير
 ".ولكن الراجح): "ن(، وفي "وإن يك الراجح): "ع(و) أ(و) ق(في ) ٤(
 ".من): "ن(في ) ٥(
 .وبقية النسخ) ن(و) ق: (، وال يستقيم ذلك وزناً، وما أثبته من"كبار: "في األصل) ٦(
 ).ط: (سقط هذا البيت من) ٧(
 ".قضى): "ع(و) أ(، و)ط(في ) ٨(
 ".عصر): "ع(في ) ٩(
 ".وقال): "ن(و) ط(في ) ١٠(
 :كل ما ذكر الناظم عن ابن جريج مبسوط في مظانه ومن ذلك) ١١(

، ســير ١٨/٣٣٨، تهــذيب الكمــال  ١٢/١٤٢، تــاريخ بغــداد  ٥/٤٢٢، التــاريخ الكبيــر  ٥/٤٩١الطبقــات البــن ســعد  
 .٦/٤٠٢، تهذيب التهذيب ٣/٣٧٣، ميزان االعتدال ١/١٦٩، تذكرة الحفاظ ٦/٣٢٥أعالم النبالء 

 ".تقل): "أ(في ) ١٢(
 ".من): "ن(و) أ(في ) ١٣(
 ".من): "ع(في ) ١٤(
 .ه جاء في النسخ األخرى، وما أثبت"فكلما): "ب(و) ق(في األصل و) ١٥(
 ".المرات: "، ولعل المراد بها"بالمراة): "ط(في ) ١٦(
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ــذِيوَ فَحكْــم هاتيِــكَ كَحُكْــمِ المطُلقَــةْ   ١٥٤ ــمُ هـــــ ــادَةِ الثِّ)١(حكْـــــ ــةْ كَزيـــــ قَـــــ

ــي١٥٥ِّ ــرَى لِلْقرْطُبِــــــــ ــعْ)٢( إذْأَالَ تَــــــــ ــاتٍ   جَمَــــــــ ــيْنَ رِوَايَــــ ــعْ  بــــ ــفُ وَقَــــ ــاَ الخُلْــــ  بهَــــ

 )٦( وَذِي)٥(]ذي[ اآلَخرُ فاجْمَعْ )٤(أَثْبَتَه  يَنْفـــي الَّـــذِي)٣(بـــأنَّ رَاوِي الْـــبَعْضِ لـــم١٥٦ْ

ــادْرِ    )٨(رِيالْقَصْ عنْ عبْدِالجْلَيِلِ)٧(]وَجَاء[١٥٧ ــوْلٌ فَــــ ــانِ قَــــ ــعَبِ اإلِيمَــــ ــي شُــــ فــــ

                                     
 ".هذا): "أ(في ) ١(
 ".إن): "ع(في ) ٢(
 ".ما): "ط(في ) ٣(
 ".أثبت): "ط(في ) ٤(
 ".ذا: "، كما أثبته، وفي األصل"ذي): "ب(و) ع(و) ن(و) أ(في ) ٥(
عـضها يـنص علـى أن الـذي يـأتي ويـسأل فـي قبـره ملـك،          المقصود جمع القرطبي بـين الروايـات التـي جـاء ب         ) ٦(

واألخــرى الدالــة علــى أنهمــا ملكــان بأنــه ال تعــارض بينهــا، فإمــا أن يكــون ذلــك بحــسب األشــخاص فــرب     
شــخص يأتيانــه جميعــاً ويــسأالنه جميعــاً قبــل انــصراف النــاس أو بعــده، وآخــر يأتيــه أحــدهما علــى انفــراد     

 .ون السائل أحدهما، وإن تشاركا في اإلتيانوإما أن يأتيانه جميعاً ويك. تخفيفاً
 .١٤١-١/١٤٠التذكرة : ينظر

والسيوطي عندما عرض لهذه المـسألة صـوّب الخيـر منهمـا، معلـالً ذلـك بـأن ذكـر الملكيـة هـو الموجـود فـي                   
 .غالب األحاديث

 ).١٤٢(شرح الصدور، ص: ينظر
جـنس مـن يـأتي مـن المالئكـة      " ملك"غة اإلفراد         ومن المحتمل أن يكون المراد بالروايات التي جاءت بصي 

 .لسؤال الميت
 ).٢٦٠(دراسات عقدية في الحياة البرزخية، ص: ينظر

، ونــسختا جامعــة اإلمــام ذات    )ع( و)ب: (، ومــا أثبتــه مــن   )ن(، و)ق(، و)ط: (، وكــذا فــي  "وجــا : "فــي األصــل  ) ٧(
 .واب، حتى يستقيم الوزن، وكذا في بعض نسخ الشروح الخطية، وهو الص)٧٦٧٦، ٦٦٦٠(األرقام 

أبـو محمـد عبـد الجليـل بـن موسـى بـن عبـد الجليـل القـصري األنـصاري القرطبـي، اإلمـام القـدوة،                          : القصري) ٨(
ـــل منقطــع القــرين متقــدماً فــي علــم      كتامــة،  لنزولــه بقــصر عــرف بالقــصري   كــان رأســاً فــي العلــم والعمـ

 . هـ٦٠٨، توفي سنة سماء الحسنى، وغيرهاشعب اإليمان، والتفسير، وشرح األ: له كتب، منهاالكالم، 
األعـالم  ، )٦٠(، طبقـات المفـسرين الـسيوطي، ص   ٢١/٤٢٠، سـير أعـالم النـبالء       ٤٣/ ٦الـوافي بالوفيـات     : ينظر
٣/٢٧٦. 



 

 
٩٤ 

للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن " التثبيت عند التبييت"
 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(السيوطي 

 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

ــا  ١٥٨ ــرُّوح إِمَّـــــ ــالـــــ ــيمِ )١(كُيَـــــ ــي نَعِـــــ ]٧/أ[)٢(أوْ فـــــي عَـــــذَابٍ دَائِـــــمٍ ألـــــيِمِ     فـــــ

 الفِتْنَـــــةِ فـــــافْهَمْ واسْـــــتَبنْ)٥(مالَئِـــــكِ  الْخَالَصِ مِنْ  )٤(مَحْبوسَاً إِلى  )٣(يَكُ أو١٥٩ْ

ــولِ  مُرْ وَعَنْــــــــــــه قَــــــــــــدْ أَوْرَده الجَزولــــــــــــيِ  ١٦٠ ــزِ الْقَبـــــــ ــي حَيِّـــــــ ــضِياً فـــــــ  )٦(تَـــــــ

ــشَّرِيفَةْ ١٦١ ــسْأَلة الــــــــــ ــذِهِ المَــــــــــ أوْدَعتُهَــــــــــــــا كُرَّاســــــــــــــةً منيِفَــــــــــــــةْ وَهَــــــــــ

ــد ١٦٢ ــمَّنْتُهَا فَوَائِــــــــــ ــسَةْ)٧(ضَــــــــــ ــسَةْ    نَفْيِــــــــــ ــةٌ أَنيِـــــــــــ ــه أَهْليّـــــــــــ ــنْ لَـــــــــــ لِمَـــــــــــ

ــهِرَتْ عنّــــــي مــــــلءُ الْبَلَــــــدِ   )٨(إِذ١٦٣ْ  )١٠( أَحَــــدِ)٩(ولــــمْ يَكــــنْ يَعْرفُهَــــا مِــــنْ     شُــــ

                                     
 ".يَكُ): "ط(في ) ١(
 ".مقيم): "ن(في ) ٢(
 ".تك): "ب(و) ع(في ) ٣(
 ".من): "ق(في ) ٤(
 ".مالئكة): "ق(في ) ٥(
، وذكر أن حال الـروح فـي   "شرح رسالة أبي زيد"لقصري في شعب اإليمان نقله عنه الجزولي في  ما ذكره ا  ) ٦(

البرزخ إما منعمـة وإمـا معذبـة أو محبوسـة حتـى تـتخلص بالـسؤال مـن الملكـين الفتـانين، ثـم أيـد مـسألة                     
 .حبس الروح مستدالً باألثر الوارد عن مجاهد وبغيره

 .٢/٢٢٤الحاوي للفتاوي : ينظر
ق على ذلك الصنعاني بأنـه يُعلـم مـن مجمـوع مـا ورد أن األرواح مـن بعـد المـوت منعمـة أو معذبـة، ثـم                      وقد عل 

 .تعقب القول بحبسها بأنه لم يجده، بل الظاهر أنه ال يسلم أحد من فتنة القبر وال يحبس عنها
 ).١٤٥ -١٤٤(جمع الشتيت، ص: ينظر

 ".فوائداً): "ب(و) ن(و) ع(و) أ(و) ق(، و)ط(في ) ٧(
 ".إن): "ع(في ) ٨(
 .، وبها ينكسر وزن البيت"من قبل أحد): "ب(في ) ٩(
، وهــي الرســالة  -مخطــوط-" رســالته فــي بيــان مراتــب األرواح بعــد المــوت  : "والمقــصود بهــذه الكراســة ) ١٠(

، ولــم أجــد مــن أشــار إلــى هــذا ممــن شــرح المنظومــة أو  "اللمعــة فــي أجوبــة األســئلة الــسبعة "المــسماة ب
 .أخرجها

جالل الدين السيوطي عصره وحياته وآثار وجهوده في الدرس         : ي ذكر الرسالة ضمن مؤلفات الناظم     ينظر ف 
 ).٣٩٦(اللغوي، طاهر حمودة، ص
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 لِآلَثَـــــارِ)١(]الحِفْـــــظِ[مَـــــنْ لَـــــيْسَ أهْـــــلُ وإِنَّمَـــــــــــــــــا بَـــــــــــــــــادَرَ باِإلِنْكَـــــــــــــــــارِ  ١٦٤

ــن   ١٦٥ ــيْسَ مِ ــدَا لَ ــنْ غَ ــرَكْ اومَ ــلِ المُعْتَ  )٤)(٣(]وذَاك رَكْ[ ذُو حمَاقَـــــــةٍ)٢(وَذْاَكَ هْ

ــدوا   فَـــــــصُنْتُ مَـــــــا أَلَّفْتُـــــــه عَـــــــنْ بَذْلِـــــــهِ    ١٦٦ ــمْ يَغْتَــــ ــمْ لــــ ــهِ )٥(ألَنَّهــــ ــنْ أَهلِــــ  مِــــ

ــادَةْ ف١٦٧ ــصْلُح لِإلِفَـــــــــــــــ ــا يَـــــــــــــــ ــسِّيِادَةْ   إِنَّمَـــــــــــــــ ــه الــــــ ــى لَــــــ  )٧)(٦(ذو أدَب تُرْجَــــــ

 خَاتمة

 فــــــــي الــــــــسُّنَةِ)٩( رَوَىَ)٨(لَكَــــــــائيُّالْال١٦٨َّ
 

  أَهْـلِ الرُّؤْيَـةِ    )١٠(عنْ بَعْضِ أَهْـلِ الكَـشْفِ      
 

                                     
 .وبقية النسخ) ق: (، وهو خطأ قطعاً، والصواب ما أثبته من"الحقد: "في األصل) ١(
 ".فذاك): "ن(في ) ٢(
، وهــو "وذاك رك): "ط(، وفــي "وذو ركــك):"ع(، وفــي "ركود): "أ(، وفــي "وذاكــرك): "ب(و) ن(فــي األصــل و) ٣(

 .الصواب واهللا أعلم
من ركك، والركاكة مصدر الركيـك، وهـو القليـل أو الـضعيف، يقـال رجـل ركيـك إذا كـان ضـعيف           : رك) ٤(

 .العقل، والركيك ضعيف الرأي
تــار الــصحاح، ، مخ٤٣٤ -٤٣٢/ ١٠، لــسان العــرب ٣٨-٢/٣٧٧معجــم مقــاييس اللغــة : فــي" رك"مــادة : ينظــر
 ).١٢٨(ص

 !.لصحت" أهله"، فلو قيل بـ"يقتدوا: "، وفي بعض نسخ الشروح الخطية"يعدوا): "ن(كذا في األصل وفي ) ٥(
 ".السعادة: "ومعها أيضاً) ن(كذا في ) ٦(
هذا الكالم من الناظم يـشعر بـأن بعـض معاصـريه وقـع مـنهم إنكـار لمـا تـضمنته هـذه الرسـالة التـي هـي                             ) ٧(

 ).١٤٥(جمع الشتيت، ص: هذه المسألة، وقد ألمح إلى شيء من هذا الصنعاني فيدونها في 
أبو القاسم هبة اهللا بـن الحـسن بـن منـصور الطبـري الـرازي الاللكـائي، أحـد تالمـذة الـشيخ أبـي                          : الاللكائي) ٨(

 :حامد اإلسفرايني، حافظ للحديث، من فقهاء الشافعية، من أهل طبرستان، استوطن بغـداد، مـن كتبـه              
شــرح اعتقــاد أهــل الــسنة، وأســماء رجــال الــصحيحين، وكرامــات أوليــاء اهللا، وخــرج فــي آخــر أيامــه إلــى        

 . هـ٤١٨الدينور فمات بها كهالً سنة 
 .٨/٧١، األعالم ٣/١٠٨، تذكرة الحفاظ ٧/٣٨٧، الوافي بالوفيات ١٧/٤١٩سير أعالم النبالء : ينظر

 ".قد روى): "ع(في ) ٩(
االطـالع علـى مـا وراء الحجـاب         : جاب أو الشيء عمـا يواريـه أو يغطيـه، واصـطالحاً           رفع الح : الكشف لغة ) ١٠(

من المعاني الغيبية واألمور الحقيقية وجوداً وشهوداً، ومنها المكاشفة، ويعد الكشف من أهم وسـائل               
 .المعرفة والتلقي في العقيدة واألحكام عند الصوفية



 

 
٩٦ 

للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن " التثبيت عند التبييت"
 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(السيوطي 

 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

 )١(يُلَقِّنَــــــــا الحجَّــــــــة حِــــــــينَ يَــــــــسْأَالنْ بِـــــــــــأَن ثـــــــــــمّ مَلَكَـــــــــــيْنِ يَنْـــــــــــزِالَن١٦٩ْ

                                                                                   
، معجــم )١١٩-٩٧(، التعريفــات، ص٣٠١-٩/٣٠٠رب ، لــسان العــ ١٨٢-٥/١٨١معجــم مقــاييس اللغــة   : ينظــر

، مــنهج االســتدالل )٢٠٩-٢٠٦(، المــصادر العامــة للتلقــي عنــد الــصوفية، ص)٢٤٩(مــصطلحات الــصوفية، ص
 .٦٤٠-٢/٦٣٨على مسائل االعتقاد 

والحق في هذا أن الكشف ليس معياراً لالستقامة وال دليالً علـى الكرامـة، إذ هـو أمـر مـشترك بـين المـؤمنين               
ع ئالكافرين، وال يصلح أن يكون ما به االشـتراك دلـيالً علـى الواليـة والـصالح، وصـحة مـا يعـرض مـن الوقـا                        و

والمشاهدات، إال بالنظر إلى حال المرء، إن كان من أولياء الرحمن أو أولياء الشيطان، ولو كان من أوليـاء         
إذا تقرر ذلك فمن باب    . و رسوالً الرحمن فليس معصوماً فيما يعرض له من الكشوفات، ما لم يكن نبياً أ            

مــع التأكيــد علــى أن  . أولــى أن الكــشف ال يــصلح أن يكــون مــصدراً لتلقــي العقيــدة واألحكــام أو المعرفــة    
الشريعة مكمّلة متمّة معصومة عن الخطأ والخلل، فالواجـب أن تعـرض هـذه الكـشوفات وغيرهـا علـى        

أن يحتـاج إلـى غيـره مـن المكاشـفات ونحوهـا،             الميزان الشرعي المعصوم، بل إن االعتصام به يغني عن          
 .والحمد هللا رب العالمين

 )٥١٢-٥٠٦(، مصادر التلقي عند الصوفية، ص ٣٣٠، ١١/٢٨٩مجموع الفتاوى : ينظر
، عـن محمـد   )٢١٤٥( رقـم  ٦/١٢١١المقصود ما رواه الاللكائي في شرح أصول اعتقـاد أهـل الـسنة والجماعـة               ) ١(

ــانَ : "بــن نــصر الــصائغ يقــول  ــالَ    كَ ــرِفْ، فَقَ ــرَفَ، وَمَــنْ لَــمْ يَعْ ــائِزِ مَــنْ عَ ــا بِالــصَّلَاةِ عَلَــى الْجَنَ ــيَّ : أَبِــي مُولَعً ــا بُنَ يَ
خَرَجْتُ يَوْمًا مِنَ السُّوقِ أَشْتَرِي حَاجَـةً فَـصَادَفْتُ جِنَـازَةَ رَجُـلٍ مَعَهَـا خَلْـقٌ كَثِيـرٌ مَـا أَعْـرِفُ مِـنْهُمْ أَحَـدًا،                            

هَــذِهِ الْجِنَــازَةِ أُصَــلِّي عَلَيْهَــا، وَأَقِــفُ حَتَّــى أُوَارِيَهَــا، فَتَبِعْتُهَــا، فَــصَلَّوْا عَلَيْهَــا وَصَــلَّيْتُ مَعَهُــمْ   أَمْــضِي مَــعَ : قُلْــتُ
أَخَـذُوهُ وَسَـرَّحُوا   وَأَدْخَلُوهَا الْمَقْبَرَةَ، وَجَاءُوا بِهَا إِلَى قَبْرٍ مَحْفُورٍ، فَنَـزَلَ إِلَـى الْقَبْـرِ نَفْـسَانِ وَجَـذَبُوا الْمَيِّـتَ فَ           

يُدْفَنُ حَيٌّ مَـعَ مَيِّـتٍ؟ لَيْـتَ    : عَلَيْهِ التُّرَابَ، وَخَرَجَ وَاحِدٌ، وَبَقِيَ الْآخَرُ، وَحَثَى النَّاسُ التُّرَابَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ يَا قَوْمُ           
ا اثْنَـيْنِ خـَ     : لَا يَكُونُ شُبِّهَ لِـي، ثُـمَّ رَجَعْـتُ فَقُلْـتُ         ى         مَـا رَأَيْـتُ إِلـَّ رَجَ الْوَاحِـدُ، وَبَقِـيَ الْـآخَرُ لَـا أَبْـرَحُ مِـنْ هَاهُنَـا حَتـَّ

يَكْشِفَ اللَّهُ لِي عَمَّا رَأَيْتُ، فَجِئْتُ إِلَى الْقَبْرِ فَقَرَأْتُ عَـشْرَ مَـرَّاتٍ يَاسِـينَ، وَتَبَـارَكَ الْمُلْـكِ وَبَكَيْـتُ وَرَفَعْـتُ                     
مَّا رَأَيْتُ، فَإِنِّي خَائِفٌ عَلَى عَقْلِي وَدِينِي، فَانْشَقَّ الْقَبْـرُ وَخَـرَجَ مِنْـهُ شَـخَصٌ،          يَا رَبِّ اكْشِفْ لِي عَ    : يَدَيَّ وَقُلْتُ 

ى، وَمَـضَيْتُ                     : فَوَلَّى مُدْبِرًا فَقُمْتُ وَرَاءَهُ، فَقُلْتُ     ى أَسْـأَلَكَ فَمَـا الْتَفَـتَ إِلَـيَّ وَوَلـَّ ا وَقَفْـتَ حَتـَّ يَا هَـذَا بِمَعْبُـودِكَ إِلـَّ
ى الثَّالِـثَ، فَقُلْـتُ                 : فَهُ، فَقُلْتُ خَلْ يَـا هَـذَا أَنَـا رَجُـلٌ     : يَا هَذَا بِمَعْبُودِكَ إِلَّا وَقَفْتَ حَتَّى أَسْأَلَكَ فَمَا الْتَفَـتَ إِلَـيَّ وَوَلـَّ

ــأَلَكَ، فَالْتَفَــتَ إِلــَ      ــى أَسْ ــا وَقَفْــتَ حَتَّ ــودِكَ إِلَّ ــي النُّهُــوضُ فَبِمَعْبُ ــيْسَ يُمْكِنُنِ ــيْخٌ لَ ــيشَ ــالَ لِ ــصْرٌ الــصَّائِغُ، : يَّ وَقَ نَ
فَنَحْنُ مَلَكَانِ مِنْ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ، وَقَدْ وُكِّلْنَا بِأَهْـلِ الـسُّنَّةِ إِذَا            : لَا، قَالَ : أَلَا تَعْرِفُنِي؟ قُلْتُ  : نَعَمْ، قَالَ : فَقُلْتُ

 ".حُجَّةَ، وَغَابَ عَنِّيوُضِعُوا فِي قُبُورِهِمْ، وَنَزَلْنَا حَتَّى نُلَقِّنَهُمُ الْ
ومثل هذا سواء كان كشفاً أو إلهاماً ال يمكن أن يؤخذ منه عقيـدة أو يبنـى عليـه حكـم شـرعي، فـال يلتفـت                     
إليه ال في األديان وال في األحكام، والعبرة بموافقة الكتاب والسنة، ولم يرد في كتاب اهللا، ولم يثبـت فـي             

فاتخـاذ الكـشف والمكاشـفة حجـة ال يـصح      .  ا يدل على ذلـك  م-صلى اهللا عليه وسلم-سنة رسول اهللا   
 .ةالبت
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تُعِينُـــــــــــــــــه قِـــــــــــــــــرَاءة الْقُــــــــــــــــــرْآنِ    أنَّ مَـــــــنْ يُعَـــــــاني)١(وعَـــــــنْ شَـــــــقِيق١٧٠ٍ

ــدَّةٌ   ١٧١ ــاءتْ عِــــــ ــهِ جَــــــ ــارُ[وفِيــــــ ــزَّارُ  )٢(]آثَــــــ ــهُ البَـــــــــ  )٤)(٣(وَبَعْـــــــــــضُهَا أَخْرَجَـــــــــ

ــهُ  ١٧٢ ــا أرَدت نَظْمَـــــــ ــام مَـــــــ ــذَا تَمَـــــــ ــهُ  هَـــــــ ــذِي أتَمَّـــــــ ــدُ هللاِ الَّـــــــ ]٧/ب[فالْحَمـــــــ

ــصرَةْ  ١٧٣ ــؤُمِنينَ تَبْــــــــــ ــه لِلْمــــــــــ نَظَمْتــــــــــ
 

 )٦)(٥(]رَةْتَــرْتَّال[أرْجــو بِــهِ التَّثْبِيــتَ عِنْــدَ     

 

                                                                                   
 )٤٦٧(، فتح الغفور، ص)١٤٦-١٤٥(جمع الشتيت، ص: ينظر في هذا

أبو علي شقيق بن إبراهيم بن علي األزدي البلخي، إمام زاهد قليل الرواية، من مـشاهير المـشايخ                : شَقيق )١(
 .هـ١٩٤مات في غزوة كومالن سنة . لمجاهدينفي خراسان صحب إبراهيم بن أدهم، كان من كبار ا

 .٢/٤٧٥، وفيات األعيان ٢/١٠٦، فوات الوفيات ٣١٣/ ٩، سير أعالم النبالء ٨/٥٨حلية األولياء : ينظر
 ).ب(و) ن(و) ع(و) أ(و) ق(، و)ط: (، وما أثبته من"اآلثار: "في األصل) ٢(
لبـزار، مـن الحفـاظ عـالم بالحـديث، حـدّث فـي آخـر             أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البصري ا        : البزار) ٣(

 .هـ٢٩٢عمره بأصبهان وبغداد والشام، له مسندان كبير وصغير، توفي في الرملة سنة 
 . ٢/٢٠٩، شذرات الذهب ١/٢٣٧، لسان الميزان ٢/٢٠٤، تذكرة الحفاظ ١٣/٥٥٤سير أعالم النبالء : ينظر

إليـه النـاظم فـي هـذه المـسألة، وقـد صـرح بـذلك الـصنعاني          لم أعثر على شيء صريح الداللـة علـى مـا أشـار             ) ٤(
، وقد يكون مقصوداً ما أورده أبو داود في باب القراءة عند الميت بكتـاب         )١٤٧(كذلك جمع الشتيت، ص   

-٥/٢٦وقـد رواه أحمـد فـي المـسند     " اقـرؤوا سـورة يـس علـى موتـاكم     : "وفيه) ٣١٢١(الجنائز حديث رقم  
 .الحديث محكوم عليه بالضعف، و)١٤٤٨(، وابن ماجه برقم ٢٧
 .١/٥٠٩، مشكاة المصابيح ١١/٨٤جامع األصول : ينظر

 أن بعــض العلمــاء اســتحب قــراءة القــرآن عنــد القبــر، اســتدالالً بحــديث ١/٣٧٦وقــد جــاء فــي مرقــاة المفــاتيح 
اللذان يعذبان في قبريهما وأن النبي وضع علـى قبرهمـا جريـدة النخـل، ولـيس لهـذا مـستند صـحيح يعتمـد                

 .عليه، بل عدّ بعض العلماء فعل ذلك عند القبر من البدع
 )٣٨٩-٣٨٠(بدع القبور أنواعها وأحكامها، صالح العصيمي، ص: ينظر

 .)ب(و) أ(: ، وما أثبته جاء في"الثرثرة): "ق(و) ب(و) ن(و) ع(األصل وفي ) ٥(
لــة، وتقــال لمــن يمــسك بيــدر  مــن ترتــر، وهــي الــشدة والجهــد، والتحريــك بــشدة، كالتلتلــة والزلز  : الترتــرة) ٦(

الرجــل ويحركــه، كمــا تــستخدم بمعنــى االســترخاء، فتقــال لمــن يــسترخي فــي بدنــه وكالمــه، والمعنيــان  
 .يتناسبان مع حال المحتضر والميت

 ٨٣، المعجم الوسيط، ص ٨/١٧٧، تهذيب اللغة ٤/٩١لسان العرب : في" ترتر"ينظر مادة 



 

 
٩٨ 

للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن " التثبيت عند التبييت"
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ــصْفِهَا   )٢( كـــــــــــاألَنجَمِ الدُّريَّـــــــــــةْ)١(أَبْيَاتُـــــــــــه١٧٤ ــةٍ وَنِــــ ــي مائَــــ ــريَّةْ)٣(فــــ  )٥)(٤( سَــــ

ــلِّمُ   عَلَـــــــى مَـــــــا يُلْهِـــــــمُ  )٦(وأحمَـــــــدُ اهللا١٧٥َ ــهِ أُسَــــــــــ ــمَّ عَلَــــــــــــى نَبِيِّــــــــــ  )٧(ثــــــــــ

 
 

@      @      @ 
 

                                     
 ".اتهاأبي: "كذا في األصل، وفي بقية النسخ) ١(
 .جاء هذا الشطر من البيت متأخراً في جميع النسخ عدا األصل) ٢(
 .فوق بعضهما) ط(، وكال الوجهين وردا في "في مائتين قد غدت): "ن(و) أ(في ) ٣(
 ".سوية): "ع(في ) ٤(
ــاً،        : الــسّرية) ٥( جمعهــا ســرايا وســريات، وهــي القطعــة مــن الجــيش، وســميت ســرية ألنهــا تــسري لــيالً غالب

ة، والعدد هـو المقـصود هنـا، واهللا    ئة، أو أربعمائة، وقيل من خمسة إلى ثالثمائة إلى خمسمائ من ما  وتكون
 .اعلم

 ٨/٥٦فتح الباري: ، وينظر كذلك٣٨/٢٦٤، وتاج العروس١٤/٣٨٣لسان العرب: في" سرى"ينظر مادة 
 ".والحمد هللا): "ع(في ) ٦(
ــى      ) ٧( ــة عل ــر المقــصر المعتــرف     وتــم نــسخ هــذه المنظومــة بحمــد رب واهــب المعون ــر الحقي ــد الفقي ــد العب  ي

بالتقصير علي الشامي مالكها وكاتبهـا غفـر اهللا ولوالديـه ولمـشايخ ولمـن قـرأ فيهـا ودعـا لهـم بـالمغفرة                       
 .ولكل المسلمين أجمعين وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

الـشاهد إنمـا فـي ذات اإللـه واهللا     ولست أبالي حيث أقتل مـسلماً علـى أي جانـب كـان فـي اهللا مـصرعي وذلـك          
 .أعلم كتبه إبراهيم األراجيلي رحمه اهللا تعالى آمين

 ....".تم كتاب التثبيت عند التبييت): "ب(، وفي "تمت المنظومة): "ق(، وفي "وتم بحمد اهللا وعونه): "ط(وفي 
 ...."تمت رسالة التثبيت عند التبييت بحمد اهللا وعونه وحسن توفيقه): "ن(وفي 
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 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

  البحثخاتمة
 الذي وفق وأعان على إتمام هذا البحث، وصلى اهللا وسـلم وبـارك علـى نبينـا                 الحمد هللا 

 :محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد
مــن خــالل معايــشتي لنظمــه ) الدراســة والتحقيــق مــع التعليــق(إن هــذا البحــث بــشقيّه 

ة والمــسائل الدقيقــة،  النفــيس وســيرة ناظمــه، وقفــت فيــه علــى جملــة مــن األمــور المهمــ      
 :وتوصلت في ختامه إلى عدد من نتائج وتوصيات من أبرزها ما يلي

 :النتائج

حاجــة كثيــر مــن تــراث األمــة العقــدي نثــراً ونظمــاً إلــى مزيــد مــن العنايــة واالهتمــام،    •
سواء ما كان منه مخطوطاً، أو ما طبع منه، ولكن علـى مـستوى ال يليـق بـه، تـدقيقاً                     

وتعليقــاً، ومــن ذلــك هــذا المنظومــة، كمــا أن بعــض شــروح هــذه     وتحقيقــاً وتوثيقــاً 
 .المنظومة ال تزال دائرة بين المفقود والمخطوط

ــه       • ــى وجـ ــرزخ علـ ــاً، ودار البـ ــر عمومـ ــاليوم اآلخـ ــة بـ ــر المـــسائل المتعلقـ ــة تقريـ أهميـ
الخصوص، لكونها ركنـاً مـن أركـان اإليمـان، ولمـا يترتـب عليهـا مـن ثمـرات طيبـة،                      

 .لى حياة الناس وسلوكهم وعالقاتهموآثار حسنة تنعكس ع

باإلنسان وكرامته في حياته وحسه، وبعـد       ) دين اإلسالم (عناية هذا الدين العظيم      •
دار الـدنيا، ودار البـرزخ، ودار اآلخـرة، ولكـل دار منهـا              : موته ورمسه، فالدور فيه ثالثة    

 .ما يخصها من األحكام واألحوال والكيفيات

ــة،   • ــاة البرزخيـ ــرة مباحـــث الحيـ ــى    كثـ ــافة إلـ ــا، باإلضـ ــشقيقاتها وتفريعاتهـ ــدد تـ  وتعـ
 .اختالف آراء العلماء فيها، حتى بين أهل السنة والجماعة، فضالً عن مخالفيهم

مكانة العالمة السيوطي وعلو كعبه فـي التـصنيف شـرحاً وجمعـاً وتعليقـاً ونظمـاً،              •
جـاء  واهتمامه بالتأليف في مباحث اليوم اآلخر وما يتصل به على وجه الخـصوص، و            

 .تراثه في ذلك متنوعاً في كيفيته وكميته

اإليمـان بـاليوم   مـسائل  الـسيوطي فـي تقريـر     الحـافظ   هذا النظم متمماً لجهـود       يعد •
شـرح  "اآلخر، فهو واسطة عقد بين مشروعين له في هذا الباب، األول يمثله كتاب       

ور البــدور الــسافرة عــن أمــ   "، والثــاني يمثلــه كتــاب   "الــصدور بحــال المــوتى والقبــور   
 .، فضالً عن رسائله المتعلقة بذلك"اآلخرة
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، مــن أشــهر المنظومــات وأبرزهــا التــي عنيــت      "التثبيــت عنــد التبييــت  "أن منظومــة  •
بالحيــاة البرزخيــة ومباحثهــا الكثيــرة، ومــسائلها الدقيقــة، يــشهد لهــذا كثــرة مــن    

 يشهد  اهتم بها من العلماء شرحاً وإضافةً ونقالً، وكذا إحالةً وإشادةً وذكراً، كما           
 .لذلك أيضاً كثرة نسخها الخطية وانتشارها

حيـاة البـرزخ، أو مـا يمكـن أن        وموضـوعها    بيتـاً، ) ١٧٥(أن عدد أبيات هـذه المنظومـة         •
، ويمكـن حـصر مـضمونها  وإجمالـه      يعبر عنه بفتنة القبر وما يتعلق بها من مسائل        

مـا يتعلـق   /٣   .مـا يتعلـق بالمالئكـة   /٢  . مـا يتعلـق بالميـت   /١ :في ثالثة محاور، وهـي   
 .بالروح

دقـة موضـوعها، وتنـوع مـسائلها        : تميزت هذه المنظومة بمميزات عدة، من أبرزهـا        •
 .ومباحثها، وكثرة مصادرها ومواردها، وعزو جملة من أقوالها وشواهدها

 

 :التوصيات

التوصية بتوجيه اهتمام الباحثين لدراسة وتحرير مسائل ودقائق الحياة البرزخيـة            •
موسعة، لكثرة الخالفات والتفريعات فيها، ومن ثمّ بيـان الـراجح           دراسة تفصيلية   

 .منها بأدلته
التوصــية بالعنايــة بــشروح هــذه المنظومــة ممــا ال يــزال مخطوطــاً، وذلــك بدراســتها   •

وتحقيقها والتعليق عليهـا، بـل ربمـا كانـت بعـض الـشروح التـي ظهـرت مطبوعـة                  
 .بحاجة إلعادة نظر وإخراج

الحيـــاة البرزخيـــة وتـــصوراتها دراســـة مقارنـــة باألديـــان التوصـــية بدراســـة تفاصـــيل  •
 .األخرى، والديانات الكتابية على وجه التحديد

وفي ختام الخاتمة أثني بالحمد للمـولى جـلّ وعـال علـى عظـيم نعمـه وواسـع عطـاءه،              
كما أسأله تبارك وتعالى أن يجعـل هـذا العمـل خـالص لوجهـه الكـريم، وأن ينفـع               

 عليــه، وأن يكتــب لنــا جميعــاً حــسن الختــام، وصــلى اهللا  بــه كاتبــه وقارئــه والمطلــع
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم، والحمـد هللا الـذي بنعمتـه           

 .تتم الصالحات
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 فهرس المراجع والمصــادر

 :المخطوطات والرسائل والبحوث الجامعية غير المطبوعة: أوالً 

 )  .٥٦١(محفوظة برقم : نسخة جامعة الملك سعود )١

 )  .٨٧٣٦(ورقمها : نسخة مكتبة الجامعة اإلسالمية )٢

 )  .١٧٠٨(نسخة معهد دراسات الثقافة الشرقية بجامعة طوكيو، محفوظة برقم  )٣

 )  .نسختها المصورة إلكترونياً غير مرقومة(نسخة مكتبة جامعة أم القرى  )٤

 )  .٤٥/٨٠(ضمن مجاميع ورقمها : نسخة مكتبة المسجد النبوي )٥

 )  .٣٣٩٦(ضمن مجموع فيها برقم : ة الملك عبدالعزيز بالرياضنسخة مكتب )٦

 )  .٣٠٦٤(محفوظة برقم : نسخة مكتبة جامعة برنيستون بالواليات المتحدة األمريكية )٧

 )  .١٣٩٦(النسخة الثانية لمعهد دراسات الثقافة الشرقية بجامعة طوكيو، محفوظة برقم  )٨

 )  .٦٤٣٢(محفوظة فيها برقم : ميةنسخة مكتبة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسال )٩

 )  .٦٦٦٠(محفوظة فيها برقم : نسخة مكتبة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )١٠

 )  .٧٦٧٦(محفوظة فيها برقم : نسخة مكتبة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )١١

ن ناصـر    الغفـور بـشرح منظومـة القبـور، لـشهاب الـدين أحمـد بـن خليـل بـن إبـراهيم بـ                        فـتح كتاب   )١٢

: ، دراسـة وتحقيـق، رسـالة دكتـوراه، إعـداد        )  هــ ١٠٣٢ -هــ ٩٣٩(الدين السبكي الشافعي المـصري      

، جامعـة اإلمـام، كليـة أصـول         هـ١٤٢٧/١٤٢٨علي بن سنوسي بن أحمد الجعفري، العام الجامعي         

 .الدين، قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة

 علـى ضـوء عقيـدة أهـل الـسنة والجماعـة،        عرض ونقـد   –جالل الدين السيوطي وآراؤه االعتقادية       )١٣

، جامعـة أم القـرى، كليـة الـدعوة وأصـول الـدين،          )  رسـالة دكتـوراه   (سعيد مرعي إبـراهيم خليفـة       

 .قسم العقيدة

 طلعــت جبــر محمــد المجــدالوي -دراســة ونقــد-موقــف اإلمــام الــسيوطي مــن اإللهيــات والنبــوات  )١٤

ــدة والمــذاهب     ، الجامعــة اإلســالمية بغــزة، كليــ   )  رســالة ماجــستير ( ــدين، قــسم العقي ة أصــول ال

 .المعاصرة

محمد مصطفى محمد نجـم، رسـالة دكتـوراه، الجامعـة           .منهج السيوطي في مصنفاته الحديثية، د      )١٥

 .م١٩٩٦اإلسالمية بغزة، كلية أصول الدين قسم الحديث الشريف، 
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 :المصادر والمراجع المطبوعة: ثانياً
 .م١٩٨٤، ٦ للماليين، بيروت، طخير الدين الزركلي، دار العلم: األعالم )١٦

ــوم أبجــد  )١٧ ــوم    (العل ــان أحــوال العل ــوجي، إعــداد     )  : الوشــي المرقــوم فــي بي صــديق بــن حــسن القن

 .م١٩٧٨عبدالجبار زكار، وزارة الثقافة، دمشق، 

 محمـد  بـن  القـادر  عبـد  بـن  الـسالم  عبـد ،  والرابـع  عشر الثالث القرن أعالم بوفيات المطالع إتحاف )١٨

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧، )  ١(، ، طحجي مدمح: قيحق، تسودة بن

 .هـ١٣٦٩ألبي المعالي عبداهللا الجويني، مكتبة الخانجي، مصر، : اإلرشاد إلى قواطع األدلة )١٩

محمــد زاهــر : محمــد الطيــب البــاقالني، تحقيــق: اإلنــصاف فيمــا يجــب اعتقــاده وال يجــوز الجهــل بــه )٢٠

 .م، مؤسسة الخانجي، القاهرة١٩٦٣/هـ١٣٨٢، )  ٢(الكوثري، ط

 . بيروت-إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، دار المعرفة )٢١

، ١بيــروت ط، أخــرى هـــ، ط١٣٤٦، ١عبــدالقاهر البغــدادي، مطبعــة الدولــة، اســتانبول، ط : أصــول الــدين )٢٢

 .م١٩٨٧

علـي بـن   . د: اإليمان، أبو عبداهللا محمد بـن إسـحاق بـن محمـد بـن يحيـى بـن مَنْـدَه العبـدي، تحقيـق                    )٢٣

  بيروت-هـ، مؤسسة الرسالة١٤٠٦، ٢حمد بن ناصر الفقيهي، طم

م، المكتــب ١٩٨٦ - هـــ١٤٠٦، ٤أحكــام الجنــائز، أبــو عبــدالرحمن محمــد ناصــر الــدين األلبــاني، ط        )٢٤

 .اإلسالمي

ــراجح مــن الخــالف، عــالء الــدين أبــو الحــسن علــي بــن ســليمان المــرداوي          )٢٥ اإلنــصاف فــي معرفــة ال

 .ر إحياء التراث العربي، دا٢الدمشقي الصالحي الحنبلي، ط

، دار الفكـر،  طاألرنـاؤو عبـدالقادر   : األذكار، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النـووي، تحقيـق            )٢٦

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤ لبنان، -بيروت

عبــداهللا بــن محمــد  : األســماء والــصفات، أحمــد بــن الحــسين بــن علــي، أبــو بكــر البيهقــي، تحقيــق    )٢٧

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣، ١كة العربية السعودية، ط الممل-الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة 

 هــ، ١٤٠٨،  )  ١(، القـاهرة، ط   للتـراث  الريـان  دار،  السيوطي الدين جالل،  الموطأ برجال المبطأ إسعاف )٢٨

 .م١٩٨٨

: قيـ حق، ت الـسالوي  محمـد  بـن  خالـد  بـن  أحمـد  العبـاس  أبـو ،  األقـصى  المغرب دول ألخبار االستقصا )٢٩

 .البيضاء الدار -تابالك دار، الناصري محمد/ الناصري جعفر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٣

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

اختيــارات الــسيوطي وترجيحاتــه فــي علــوم القــرآن، علــي بــن عبــدالرحمن النجاشــي، دار طويــق        )٣٠

 .م٢٠١١هـ، ١٤٣٢، ١للنشر والتوزيع، الرياض، ط

الـشيخ عـامر أحمـد    : استدراكات البعـث والنـشور، أبـي بكـر أحمـد بـن الحـسين البيهقـي، جمعـه              )٣١

 .حيدر، المكتبة التجارية، مكة المكرمة

 الكبـرى  المطبعـة ،  القسطالني محمد بن أحمد،  أبو العباس     البخاري صحيح لشرح الساري إرشاد )٣٢

 .هـ ١٣٢٣ ،٧ ط، مصر األميرية،

إبــراهيم علــي الــسيد، دار الــسالم للطباعــة  .األحاديــث واآلثــار الــواردة فــي ســور القــرآن الكــريم، د   )٣٣

 .م٢٠١٠هـ، ١٤٢١، ١والنشر،ط

عثمان بن محمـد شـطا   )   المشهور بالبكري(ح المعين، أبو بكر إعانة الطالبين على حل ألفاظ فت  )٣٤

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١الشافعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،ط الدمياطي

أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النـشور، أبـي الفـرج عبـدالرحمن بـن رجـب الحنبلـي، حققـه وخـرج               )٣٥

 .م١٩٩١هـ، ١٤١٢، ١البيان، دمشق وبيروت، طبشير محمد عيون، ومكتبة دار : أحاديثه وعلق عليه

، ١األلفاظ الموضحات ألخطـاء دالئـل الخيـرات، عبـداهللا بـن محمـد الـدويش، دار العليـان، بريـدة، ط                        )٣٦

 .م١٩٩٠هـ، ١٤١١

إســماعيل األنــصاري، جامعــة اإلمــام محمــد بــن   : أصــول اإليمــان، محمــد بــن عبــد الوهــاب، تحقيــق   )٣٧

 .عوديةسعود، الرياض، المملكة العربية الس

ــو العبــاس المقــري             )٣٨ ــدين أحمــد بــن محمــد، أب ــاض، شــهاب ال ــار القاضــي عي أزهــار الريــاض فــي أخب

 -هــ ١٣٥٨ عبـد العظـيم شـلبي، القـاهرة          - إبـراهيم اإلبيـاري    -مصطفى السقا : التلمساني، تحقيق 

 .م١٩٣٩

ــر    )٣٩ العـــسقالني، حققـــه محمـــد حـــسن، وحـــسن   اإلمتـــاع بـــاألربعين المتباينـــة الـــسماع، البـــن حجـ

 .هـ١٤١٨، ١ي، دار الكتب العلمية، بيروت، طالشافع

التعريــف (، ورســالته )  التثبيــت عنــد التبييــت (اإلمــام الــسيوطي ومنهجــه فــي العقيــدة، ومنظومتــه    )٤٠

 .م٢٠١٠هـ، ١٤٣١، ١حمد بن أحمد العصالني، ط.د: ، جمع وتحقيق ودراسة)  بآداب التأليف

دار المكتبــي للطباعــة  ، شربجيمحمــد يوســف الــ اإلمــام الــسيوطي وجهــوده فــي علــوم القــرآن،     )٤١

 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١، )  ١(والنشر والتوزيع، ط



 

 
١٠٤

للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن " التثبيت عند التبييت"
 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(السيوطي 

 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

 عنـى ،  البغـدادي  البابـاني  أمـين  محمـد  بن إسماعيل،  الظنون كشف على الذيل في المكنون إيضاح )٤٢

 العربـــي، التـــراث إحيـــاء دار، الكليـــسى بيلكـــه ورفعـــت بالتقايـــا، الـــدين شـــرف محمـــد: بتـــصحيحه

 .لبنان -بيروت

 . بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة، بيروتالبدر الطالع )٤٣

بغيــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــويين والنحــاة، لجــالل الــدين الــسيوطي، تحقيــق محمــد أبــي الفــضل       )٤٤

 .بيروت، إبراهيم، المكتبة العصرية للطباعة والنشر

 .م١٩٦٦ ١، مكتبة المعارف، بيروت، طللحافظ أبي الفداء عماد الدين ابن كثير: البداية والنهاية )٤٥

محمد بن أحمد حنفـي، تحقيـق، محمـد مـصطفى، الهيئـة المـصرية               : الدهور وقائع في الزهور بدائع )٤٦

 .هـ١٤٠٢العامة للكتاب، 

ــاض، ط         )٤٧ ــور أنواعهــا وأحكامهــا، صــالح بــن مقبــل العــصيمي التميمــي، دار الفــضيلة، الري ، ١بــدع القب

 .م٢٠٠٥/ه١٤٢٦

، ط دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض،  اهللا بن عبد العزيز بن أحمد التويجري      عبد  ،  البدع الحولية  )٤٨

 .م٢٠٠٠ ، هـ١٤٢١األولى، 

بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم، يوسف بـن حـسن بـن عبـد الهـادي الـصالحي،                       )٤٩

 لبنـان، ط الـدكتورة روحيـة عبـد الـرحمن الـسويفي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،                 : تحقيق وتعليق 

 .م١٩٩٢ه، ١٤١٣األولى، 

التذكرة في أحوال الموتى واآلخـرة، أبـي عبـداهللا محمـد بـن أحمـد القرطبـي، خـرج أحاديثـه وعلـق                       )٥٠

 .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣، ١الداني بن منير آل زهوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط: عليه

المكتبة األزهريـة  محمد زاهد الكوثري، : تبيين كذب المفتري، ألبي القاسم ابن عساكر، تحقيق    )٥١

 .هـ١٤٢٠، ١للتراث، ط

، )  ١(زكريــا عميــرات، ط: محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي، دراســة وتحقيــق  : تــذكرة الحفــاظ )٥٢

 . لبنان- بيروت-م، دار الكتب العلمية١٩٩٨ -هـ١٤١٩

إبــراهيم شــمس الــدين، دار  : الترغيــب والترهيــب، عبــد العظــيم بــن عبــد القــوي المنــذري، تحقيــق    )٥٣

 .هـ١٤١٧، ١ بيروت، ط-ميةالكتب العل

: اإلمـام شـمس الـدين محمـد أحمـد الـذهبي، تحقيـق         : تاريخ اإلسالم ووفيـات المـشاهير واألعـالم        )٥٤

 .هـ١٤١٠، ١الدكتور عبدالسالم تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٥

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

بن أبو عمر يوسف بن عبداهللا بن محمد بن عبدالبر   : التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد       )٥٥

مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبدالكبـير البكري، مؤسسة : عاصم النمري القرطبي، تحقيق

 .قرطبة

 ـ.ه١٤٠٦، ١ط، محمد مرتضى الزبيدي، المطبعة الخيرية، مصر: تاج العروس من جواهر القاموس )٥٦

 .تاريخ بغداد، ألبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت )٥٧

 .األحوذي شرح جامع الترمذي، للمباركفوري، دار الكتاب العربي، بيروتتحفة  )٥٨

 المكتـب ،  الـصباغ  محمـد : قيـ حق، ت الـسيوطي  الـدين  جـالل ،  القـصاص  أكاذيـب  من الخواص تحذير )٥٩

 .م١٩٧٤ -هـ١٣٩٤، )  ٢(، طبيروت – اإلسالمي

بعــة العربيــة إليزابيــث مــاري ســارتين، المط: جــالل الــدين الــسيوطي، تحقيــق التحــدث بنعمــة اهللا،  )٦٠

 .الحديثة

 .لبنان -بيروت العلمية، الكتب دار، النووييحيى  الدين محيي زكريا وأب، واللغات األسماء تهذيب )٦١

تنــوير الحوالــك شــرح موطــأ مالــك، عبــدالرحمن بــن أبــي بكــر، جــالل الــدين الــسيوطي، المكتبــة        )٦٢

 .هـ١٩٦٩ -هـ١٣٨٩ مصر، -التجارية الكبرى

دار الفكـر للطباعـة   ي، الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوز  جمال الدين أبو    ،  تلبيس إبليس  )٦٣

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١الطبعة األولى، ، والنشر، لبنان

دار  ، ابـــن القاضــي المكناســـي  ،األعــالم مدينـــة فــاس   مـــن حــل  مـــن ذكــر  فـــي جــذوة االقتبــاس   )٦٤

 .م١٩٧٣ - الرباط-المنصور

الــسيد هاشــم  : البخــاري، تحقيــق التــاريخ الكبيــر، محمــد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم أبــو عبــداهللا      )٦٥

 الندوي، دار الفكر

بـــشار عـــواد .د: يوســـف بـــن الزكـــي عبـــدالرحمن أبـــو الحجـــاج المـــزي، تحقيـــق  : تهـــذيب الكمـــال )٦٦

 . بيروت–، مؤسسة الرسالة )  م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠(، ١معروف، ط

 .هـ١٣٢٦، ١تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقالني، دائرة المعارف النظامية، الهند، ط )٦٧

، ٢إبراهيم األبياري، دار الكتاب العربي، ط     : علي بن محمد الشريف الجرجاني، تحقيق     : التعريفات )٦٨

 .هـ١٤١٣

 .هـ١٣٧٥أبو عبداهللا بن فتوح الحميدي، مكتبة نشر الثقافة اإلسالمية، : جذوة المقتبس )٦٩

 روتبي – الجيل دار، السندي الدين نور الحسن، أبو، ماجه ابن سنن على السندي حاشية )٧٠



 

 
١٠٦

للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن " التثبيت عند التبييت"
 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(السيوطي 

 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

 بلقــاء الحبيــب، الكئيــبجمــع الــشتيت فــي شــرح أبيــات التثبيــت، ويليــه تــأنيس الغريــب وبــشرى      )٧١

محمد بن إسماعيل األميـر الـصنعاني، أشـرف علـى تـصحيحه حـسن محمـد المـشاط، مكتبـة دار                    

 .هـ١٤٠٤، ٣اإليمان، المدينة المنورة، ط

اهللا، محيــي الــدين الحنفــي، الجــواهر المــضية فــي طبقــات الحنفيــة، عبــد القــادر بــن محمــد بــن نــصر    )٧٢

 . كراتشي-مير محمد كتب خانه: نشر

عبــد القــادر : تحقيــق، مجــد الــدين أبــو الــسعادات ابــن األثيــر  ، جــامع األصــول فــي أحاديــث الرســول  )٧٣

 .األولى، ط  مكتبة دار البيان- مطبعة المالح -مكتبة الحلواني ، بشير عيونوؤوط ااألرن

 ار وجهـوده فـي الـدرس اللغـوي، طـاهر سـليمان حمـودة،            جالل الدين السيوطي عصره وحياته وآثـ       )٧٤

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠، ١ط، المكتب اإلسالمي، بيروت

لبنــان، -الحــاوي للفتــاوي، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــالل الــدين الــسيوطي، دار الفكــر، بيــروت        )٧٥

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤

لموسـوعات،  حسن المحاضرة فـي أخبـار مـصر والقـاهرة، جـالل الـدين الـسيوطي، طبـع بمطبعـة ا           )٧٦

 .مصر

 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، دار الفكر )٧٧

 .٢الحياة البرزخية من الموت إلى البعث، محمد عبدالظاهر خليفة، دار االعتصام، ط )٧٨

: المحقـق ، محمد بـن الوليـد بـن محمـد بـن خلـف األندلـسي، أبـوبكر الطرطوشـى               ،  الحوادث والبدع  )٧٩

 .م١٩٩٨،  هـ١٤١٩الثالثة، ، ط دار ابن الجوزي، بن حسن الحلبيعلي 

 . بيروت-جالل الدين السيوطـي، دار الفكر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور )٨٠

 سنة الثالثة الطبعة،  خطاب محمود أمين: ، عني به  السّبكى خطاب محمد محمود،  الخالص الدين )٨١

 .م١٩٨٠ - هـ١٤٠١

موسـى الـدويش، دار   : لـسبعين، عبـداهللا بـن أسـعد اليـافعي، تحقيـق         ذكر مذاهب الفرق الثنتـين وا      )٨٢

 .هـ١٤١٠البخاري، األولى، 

وجي  البخـاري  حـسن  بـن  خـان  صـديق  الطيب أبو،  الستة الصحاح ذكر في الحطة )٨٣  الكتـب  دار،  القِنـَّ

 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥، )  ١(، طبيروت – التعليمية

 .لمية، بيروتألبي نعيم األصفهاني، دار الكتب الع: حلية األولياء )٨٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٧

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

، الدمـشقي  البيطـار  إبـراهيم  بـن  حـسن  بـن  عبـدالرزاق ،  عـشر  الثالـث  القـرن  تـاريخ  في البشر حلية )٨٥

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣، )  ٢( طبيروت صادر، دار، البيطار بهجة محمد: حققه

/ محمـد نبيـل طريفـي     : عبدالقادر بن عمر البغدادي، تحقيـق     : خزانة األدب ولب لباب لسان العرب      )٨٦

 .بيروت-م، دار الكتب العلمية١٩٩٨يعقوب، سنة النشر اميل بديع ال

األكــوان فــي افتــراق األمــم علــى المـذاهب واألديــان، لمحمــد صــديق حــسن خــان، ط األولــى،  خبيئـة   )٨٧

 .هـ، دار الكتب العلمية١٤٠٥عام 

 -صــادر دار، المحبــي الــدين محــب بــن أمــين محمــد،  عــشر الحــادي القــرن أعيــان فــي األثــر خالصــة )٨٨

 بيروت

عقدية فـي الحيـاة البرزخيـة، الـشريف عبـداهللا بـن علـي الحـازمي، دار ابـن حـزم، بيـروت،                      دراسات   )٨٩

 .م٢٠١١هـ، ١٤٣٢، ١ط

: ، تحقيـق )  هــ ٨٥٢: المتـوفى (الدرر الكامنـة فـي أعيـان المائـة الثامنـة، أحمـد بـن حجـر العـسقالني              )٩٠

 .م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢، ٢ الهند، ط-محمد عبد المعيد ضان، مجلس دائرة المعارف العثمانية

دليل مخطوطات السيوطي، أحمد الخازنذار ومحمد الشيباني، نـشر مكتبـة ابـن تيميـة، الكويـت،               )٩١

 .هـ١٤٠٣، )  ١(ط

رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمـد أمـين بـن عبـد العزيـز عابـدين الدمـشقي الحنفـي،               )٩٢

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢، ٢ بيروت، ط-دار الفكر

زهيــر :  أبـو زكريـا محيــي الـدين يحيـى بـن شــرف النـووي، تحقيـق       روضـة الطـالبين وعمـدة المفتــين،    )٩٣

 .م١٩٩١/ هـ١٤١٢، ٣الشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط

أحمـد شـاكر، مطبعـة البـابي الحلبـي بالقـاهرة،       : اإلمام أبو عيسى الترمذي، تحقيق  : سنن الترمذي  )٩٤

 .هـ١٣٥٤، ١الطبعة 

مـد بـن عثمـان الـذهبي، مؤسـسة الرسـالة،           لإلمـام شـمس الـدين محمـد بـن أح          : سير أعالم النبالء   )٩٥

 .م١٩٨٩ –هـ ١٤٠٩، ٦بيروت، ط

محمـد فـؤاد عبـدالباقي، دار الفكـر،         : محمد بن يزيد أبو عبداهللا القزوينـي، تحقيــق        : سنن ابن ماجه   )٩٦

 بيروت

 .سبل السالم، محمد بن إسماعيل الصنعاني، دار الحديث )٩٧

 .باني، من منشورات المكتب اإلسالميسلسلة األحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين األل )٩٨



 

 
١٠٨

للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن " التثبيت عند التبييت"
 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(السيوطي 

 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

 .هـ١٣٤٨المطبعة المصرية، القاهرة، ط: سنن النسائي )٩٩

محمــد ناصــر الــدين : عمــرو بــن أبــي عاصــم الــضحاك الــشيباني، المحقــق : الــسنة، البــن أبــي عاصــم )١٠٠

 . بيروت-هـ، المكتب اإلسالمي١٤٠٠، )  ١(األلباني، ط

الـشيخ  : بن يوسـف الـصالحي الـشامي، تحقيـق        سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، محمد          )١٠١

، ١ لبنــان، ط-عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الــشيخ علــي محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة بيــروت  

 م١٩٩٣ -هـ١٤١٤

 .محمد محي الدين عبدالحميد، مكتبة الرياض الحديثة: مراجعة وضبط: سنن أبي داود )١٠٢

، أبـو الفـرج علـي بـن إبـراهيم بـن أحمـد        )  نإنسان العيون في سيرة األمين المأمو(السيرة الحلبية   )١٠٣

 ـ.ه١٤٢٧ بيروت، ط الثانية، –الحلبي، دار الكتب العلمية 

صـدر الـدين علـي بـن محمـد بـن أبـي العـز الحنفـي،                  : شرح العقيـدة الطحاويـة فـي العقيـدة الـسلفية           )١٠٤

ــروت، ط    .  د:تحقيـــق ــالة، بيـ ــاؤوط، مؤســـسة الرسـ ـــ،١٤١٧، )  ٩(عبـــداهللا التركـــي وشـــعيب األرنـ  هـ

 .م١٩٩٦

 بلقــاء الحبيــب، للحــافظ الكئيــبشــرح الــصدور بــشرح حــال المــوتى والقبــور، ويليــه كتــاب بــشرى   )١٠٥

 .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، ٢جالل الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .ألبي الفالح بن عبدالحي العماد الحنبلي، دار اآلفاق، بيروت: شذرات الذهب في أخبار من ذهب )١٠٦

: تحقيــق، أحمــد بــن الحــسن بــن أبــي هاشــم: تعليــق، القاضــي عبــدالجبار، ةشــرح األصــول الخمــس )١٠٧

 .م١٩٩٦، هـ١٤١٦، ١القاهرة، ط، الدكتور عبدالكريم عثمان، مكتبة وهبة

 -هـــ١٤٢٢، ١الــشرح الممتــع علــى زاد المــستقنع،  محمــد بــن صــالح العثيمــين، دار ابــن الجــوزي، ط        )١٠٨

 .هـ١٤٢٨

مانية، أحمد بن مصطفى بـن خليـل، طاشْـكُبْري زَادَهْ، دار         الشقائق النعمانية في علماء الدولة العث      )١٠٩

 . بيروت-الكتاب العربي

 .هـ١٤٢٦، ١شرح العقيدة السفارينية، محمد بن صالح العثيمين، دار الوطن للنشر، الرياض، ط )١١٠

أبــو جعفـر أحمــد بــن محمــد األزدي الحجـري المــصري المعــروف بالطحــاوي،   : شـرح مــشكل اآلثــار  )١١١

 .م١٤٩٤هـ، ١،١٤١٥، مؤسسة الرسالة، ططؤواألرناشعيب : تحقيق

: عليـــه علـــق، مخلـــوف ســـالم بـــن عمـــر بـــن محمـــد، المالكيـــة طبقـــات فـــي الزكيـــة النـــور شـــجرة )١١٢

 م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤، )  ١(، طلبنان العلمية، الكتب دار، خيالي عبدالمجيد



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٩

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

لـول،  محمــد الـسعيد بـسيوني زغ      : أبو بكـر أحمـد بـن الحـسين البيهقـي، تحقيــق              : شعب اإليمان  )١١٣

 . بيروت-الكتب العلمية ، دار)  هـ١٤١٠(، ١ط

 . كراتشي-قديمي كتب خانة: للسيوطي، نشر: شرح سنن ابن ماجه )١١٤

أبـو القاسـم هبـة اهللا بـن الحـسين الطبـري الاللكـائي،        : شرح أصول اعتقـاد أهـل الـسنة والجماعـة        )١١٥

 .٢الدكتور أحمد سعد حمدان، دار طيبة، الرياض، ط: تحقيق

ــ علـــى الطيبـــي شـــرح )١١٦ : قيـــحق، تالطيبـــي عبـــداهللا بـــن الحـــسين الـــدين شـــرف، المـــصابيح شكاةمـ

ــة، هنــداوي عبدالحميــد.د ــزار مكتب  -هـــ١٤١٧، )  ١(، ط)  الريــاض -المكرمــة مكــة (البــاز مــصطفى ن

 .م١٩٩٧

 .هـ١٤٠٦، ٢صحيح الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط )١١٧

لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، دار الخير، بيـروت           : نوويصحيح مسلم بشرح ال    )١١٨

 .هـ١٤١٦، ٢ لبنان، ط–

، ١يوسـف علـي طويـل، ط        .د: أحمد بن علـي القلقـشندي، تحقيـق       : صبح األعشى في صناعة اإلنشا     )١١٩

 . دمشق-، دار الفكر)  م١٩٨٧(

 .هـ١٤٠٦، ٢إلسالمي، بيروت، طصحيح الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين األلباني، المكتب ا )١٢٠

 .م١٩٦٦أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال، الدار المصرية للتأليف والترجمة، : الصلة )١٢١

محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـداهللا البخـاري الجعفـي،         )  : الجامع الصحيح المختصر  (صحيح البخاري    )١٢٢

 . بيروت–ير، اليمامة ، دار ابن كث)  م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧( ، ٣مصطفى ديب البغا، ط.د: تحقيق

: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمـي البـستي، تحقيـق    : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان      )١٢٣

 . بيروت-، مؤسسة الرسالة)  م١٩٩٣ -هـ١٤١٤(، ٢، ططاألرناؤوشعيب 

 .هـ١٤٢٣، )  ١( الكويت، ط–محمد ناصر الدين األلباني، دار غراس : صحيح وضعيف سنن أبي داود )١٢٤

 .هـ١٣٨٩، ١دار الداعي، حلب، ط، البن الجوزي: ة الصفوةصفو )١٢٥

- االسـالمي  المكتـب  ،الـشاويش  زهيـر  :تعليـق محمد ناصـر الـدين األلبـاني،        : ضعيف سنن الترمذي   )١٢٦

 .م١٩٩١ -هـ١٤١١ ،  )١(ط بيروت،

هــ،  ١٣٩٢األولـى،   علي محمـد عمـر، ط  : طبقات المفسرين، للحافظ محمد بن علي الداودي، تحقيق   )١٢٧

 .القاهرة، ةمكتبة وهب



 

 
١١٠

للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن " التثبيت عند التبييت"
 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(السيوطي 

 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

م، ١٩٩٧، )  ١(ط، سـليمان بـن صـالح الخـزي    : تحقيق، ويه أحمد بن محمد األدن  ،  المفسرينطبقات   )١٢٨

 .المدينة المنورة-مكتبة العلوم والحكم 

 –جالل الدين السيوطي، مراجعة لجنة من العلمـاء، دار الكتـب العلميـة، بيـروت     : طبقات الحفاظ  )١٢٩

 .م١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣، ١لبنان، ط

 محمـد  ميـر : ، ناشـر  القرشـي  محمـد  الوفـاء  أبـي  بن القادر عبد،  الحنفية طبقات في مضيةال الجواهر )١٣٠

 كراتشي، خانه كتب

 .م١٩٨٣، ١محمود الطناحي، عبدالفتاح الحلو، ط: البن السبكي، تحقيق: طبقات الشافعية )١٣١

 .هـ، دار صادر، بيروت١٤٠٥البن سعد، ط، الطبقات الكبرى )١٣٢

 -الحيـاة  مكتبـة  دار،  الـسخاوي  عبـدالرحمن  بن محمد الخير أبو،  التاسع القرن ألهل الالمع الضوء )١٣٣

 بيروت

األولــى،  أبــي هــاجر محمــد الــسعيد زغلــول، ط  : العبــر فــي خبــر مــن غبــر، للحــافظ الــذهبي، تحقيــق     )١٣٤

 .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١٤٠٥

 دار آبــادي العظــيم أبوعبــدالرحمن، أميــر، بــن أشــرف محمــد داود، أبــي ســنن شــرح المعبــود عــون )١٣٥

 .هـ١٤١٥ ،٢ط، بيروت -العلمية الكتب

عذاب القبر وسؤال الملكين، أبي بكر أحمـد بـن الحـسين البيهقـي، حققـه وعلـق عليـه المكتـب                       )١٣٦

 .السلفي لتحقيق التراث، مكتبة التراث اإلسالمي

 .بدر الدين العيني الحنفي، دار إحياء التراث العربي: عمدة القاري شرح صحيح البخاري )١٣٧

ــة  )١٣٨ ــوار،  تحقيــق اإلمــام محمــد زاهــد الكــوثري    أبــو المعــالي الجــويني،   ،العقيــدة النظامي ، مطبعــة األن

 .م١٩٤٨هـ، ١٣٦٧

، دار الكتب العلمية، برجستراسر. ج،  عيسى بنشره ،  غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري       )١٣٩

 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠، ٢ط

، المكتبـة الـسلفية،   هــ ١٤٠٨الرابعـة،   فتح الباري شرح صـحيح البخـاري، البـن حجـر العـسقالني، ط         )١٤٠

 .القاهرة

ــد القيروانــي      )١٤١ ــدواني علــى رســالة ابــن أبــي زي ــدين النفــراوي     : الفواكــه ال أحمــد بــن غــانم، شــهاب ال

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥األزهري المالكي، دار الفكر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١١

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

/ ١،طدار الفكـر  إيـاد خالـد الطبـاع،   : تحقيـق  الـشيخ عـز الـدين بـن عبدالـسالم،      :الفتـاوى الموصـلية   )١٤٢

 .م١٩٩٩

أحمــد بــن عبــد الــرزاق الــدويش، الرئاســة العامــة  : فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء  )١٤٣

 .للبحوث العلمية واإلفتاء

للعالمة محمـد عبـدالرؤوف المنـاوي،    : فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير  )١٤٤

 . لبنان-م، دار الكتب العلمية بيروت١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، )  ١(ط

حـازم القاضـي، دار الكتـب العلميـة،         : محمد بن مفلح المقدسي، تحقيـق     : الفروع وتصحيح الفروع   )١٤٥

 .هـ١٤١٨بيروت، 

 .أحمد شهاب الدين ابن حجر الهيتمي المكي، دار الفكر: الفتاوى الحديثية )١٤٦

ــاوى ابــن الــصالح   )١٤٧ ــو عمــ    : فت ــدين، تحقيــق  عثمــان بــن عبــدالرحمن، أب موفــق عبــداهللا  . د: رو، تقــي ال

 .هـ١٤٠٧، ١ بيروت، ط-عالم الكتب، عبدالقادر، مكتبة العلوم والحكم 

الـشيخ عبـدالقادر     :أحمد بن محمد بن علـي بـن حجـر الهيتمـي، جمعهـا             : الفتاوى الفقهية الكبرى   )١٤٨

 .بن أحمد بن علي الفاكهي المكي، المكتبة اإلسالمية

لعــسقالني فــي أحــوال القبــور وأهــوال النــشور، ضــبطه وخرجــه وعلــق   فتــاوى الحــافظ ابــن حجــر ا  )١٤٩

أبو عبداهللا محمد بن عبدالحكيم القاضي، ويليه دفاع الحافظ ابن القـيم عـن حـديث البـراء       : عليه

 .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، ١في عذاب القبر، دار الحديث، ط

، دار الــصحابة امـــرمحمـــد تـ: تحقيــق ودراســـة فتـــاوي الحــافظ ابــن حجــر العــسقالني فــي العقيــدة، )١٥٠

 .م١٩٨٩هـ، ١٤١٠بطنطا، ط األولى، 

 ســليمان بــن عمــر بــن منــصور العجيلــي األزهــري  : فتوحــات الوهــاب بتوضــيح شــرح مــنهج الطــالب  )١٥١

 .هـ١٤١٨، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، طالمعروف بالجمل

، الفاسـي  عفريالج الثعالبي العربيّ بن الحسن بن محمد،  اإلسالمي الفقه تاريخ في السامي الفكر )١٥٢

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦، )  ١(، طلبنانت، بيرو، العلمية الكتب دار

إحـسان عبـاس، دار صـادر،       : محمد بن شاكر الكتبي، تحقيـق     : فوات الوفيات، والذيل عليه، تأليف     )١٥٣

 .بيروت

 الغـــرب دار، عبـــاس إحـــسان: قيـــحق،  تالكتـــاني الكبيـــر عبـــد بـــن عبـــدالحي، الفهـــارس فهـــرس )١٥٤

 .م١٩٨٢،)  ٢(، طبيروت – اإلسالمي



 

 
١١٢

للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن " التثبيت عند التبييت"
 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(السيوطي 

 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

 .م١٩٨٧الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط، مؤسسة آل البيت،  )١٥٥

مكتبــة التــراث، مؤســسة الرســالة، : القــاموس المحــيط، مجــد الــدين محمــد الفيروزآبــادي، تحقيــق )١٥٦

 .هـ١٤٠٧، ٢بيروت، ط

، ١لكويـت، ط القيامة الصغرى وعالمات القيامة الكبرى، عمر بن سليمان األشـقر، مكتبـة الفـالح، ا       )١٥٧

 .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦

خليـل  : نجـم الـدين محمـد بـن محمـد الغـزي، تحقيـق            : الكواكب السائرة بأعيـان المائـة العاشـرة        )١٥٨

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، ١ لبنان، ط-المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت

 ،مـصيلحي  هـالل : تحقيـق ،  البهـوتي  إدريـس  بـن  يـونس  بـن  منـصور  اإلقنـاع  متن عن القناع كشاف )١٥٩

 .هـ١٤٠٢، بيروت -الفكر دار لهال مصطفى

، خليفــة بحــاجي المــشهور اهللا عبــد بــن مــصطفى، والفنــون الكتــب أســامي عــن الظنــون كــشف )١٦٠

 .م١٩٤١، بغداد -المثنى مكتبة

 . بيروت-، دار صادر١محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، ط: لسان العرب )١٦١

ــزان  )١٦٢ ــر العـــسقالني،     : لـــسان الميـ ــي بـــن حجـ ــد بـــن علـ ــو الفـــضل أحمـ ـــ١٣٩٠(، ٢ط أبـ ، )  م١٩٩٦ -هـ

 . بيروت-مؤسسة األعلمي للمطبوعات

محمـــد الـــسفاريني الحنبلـــي، المكتـــب : لوامـــع األنـــوار البهيـــة وســـواطع األســـرار األثريـــة، الـــشيخ  )١٦٣

 .م١٩٩١ –هـ ١٤١١، ١اإلسالمي، دار الخاني، بيروت، الرياض، ط

 . دار صادر، بيروتهـ،١٤٠٠اللباب في تهذيب األنساب، عزالدين ابن األثير الجزري، ط

ــا، تحقيــق    : معجــم مقــاييس اللغــة  )١٦٤ عبدالــسالم محمــد  : أبــو الحــسين أحمــد بــن فــارس بــن زكري

 .، دار الفكر)  م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩(هارون، ط

 بمــصر ســركيس مطبعــة، ســركيس إليــان بــن يوســف، والمعربــة العربيــة المطبوعــات معجــم )١٦٥

 .م١٩٢٨ -هـ١٣٤٦

م، دار ١٩٩٦ -هـــ١٤١٧)   ٣(ر بــن عبــداهللا أبــو زيــد، ط  معجــم المنــاهي اللفظيــة وفوائــد األلفــاظ، بكــ   )١٦٦

 .العاصمة، الرياض

إخراج الدكتور إبراهيم أنيس، الدكتور عبدالحليم منتـصر، عطيـة الـصوالحي،            : المعجم الوسيط  )١٦٧

 .م١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠، ٢محمد خلف اهللا أحمد، مطابع دار المعارف، ط

 .بيروت – رالفك دار، الحموي اهللا عبد بن ياقوت، البلدان معجم )١٦٨



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١٣

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 التـراث  إحيـاء  دار بيـروت،  -المثنـى  مكتبـة ،  كحالـة  الغنـي  عبـد  بـن  رضـا  بـن  عمـر ،  المؤلفين معجم )١٦٩

 بيروت العربي

مجمــوع الملــك فهــد  ، جمــع عبــدالرحمن بــن قاســم  ، مجمــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة    )١٧٠

 م١٩٩٥ –هـ ١٤١٦لطباعة المصحف الشريف، المدينة 

، )  ١(عبـــدالرحمن عميـــرة، ط.د: بـــن أحمـــد اإليجــــي، تحقيـــقعـــضد الـــدين عبـــدالرحمن : المواقـــف )١٧١

 .م، دار الجيل، بيروت١٩٩٧

ــي،   : مواهـــب الجليـــل فـــي شـــرح مختـــصر خليـــل   )١٧٢ شـــمس الـــدين أبـــو عبـــد اهللا الطرابلـــسي المغربـ

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢، ٣المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي، دار الفكر، ط

: ين أبو عبداهللا محمد بن علي الحنبلي البعلي، تحقيـق         بدر الد : مختصر الفتاوى المصرية البن تيمية     )١٧٣

 . الدمام-م، دار ابن القيم١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦محمد حامد الفقي، ط

عبداهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمـد،         : المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني        )١٧٤

 . بيروت-، دار الفكر)  هـ١٤٠٥(، ١ط

م النيــسابوري، وبذيلــه التلخــيص للــذهبي، مكتبــة المعــارف   المــستدرك علــى الــصحيحين، للحــاك  )١٧٥

 .بالرياض

 .هـ١٣٩٢، ١عبدالرحمن بن عبداللطيف، دار اليمامة، الرياض، ط : شاهير علماء نجد وغيرهمم )١٧٦

 يوســف بــن تغــري بــردي بــن عبــد اهللا الظــاهري الحنفــي، : المنهــل الــصافي والمــستوفى بعــد الــوافي )١٧٧

الهيئة المصرية ، سعيد عبدالفتاح عاشور. د: أمين، تقديممحمد محمد . د: حققه ووضع حواشيه

 .العامة للكتاب

ــدين يحيــى بــن شــرف النــووي، دار الفكــر، بيــروت          )١٧٨ ــا محيــي ال المجمــوع شــرح المهــذب، أبــو زكري

 .م١٩٩٧

الثانيــة، مكتبــة القدســي،  مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، نــور الــدين علــي بــن أبــي بكــر الهيثمــي، ط    )١٧٩

 .هـ١٣٥٣القاهرة، 

ــة بزوائـــد المـــسانيد الثمانيـــة  المطالـــب  )١٨٠ ــن، االعاليـ ــر العـــسقالني  بـ  -دار العاصـــمة، دار الغيـــث ، حجـ

 .هـ١٤١٩، )  ١(ط، -السعودية

حمدي بن عبدالمجيـد   : المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيق           )١٨١

 .ل الموص–، مكتبة العلوم والحكم )  م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤(، ٢السلفي، ط



 

 
١١٤

للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن " التثبيت عند التبييت"
 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(السيوطي 

 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

فهـد بـن ناصــر   : جمــع وترتيـب : فـضيلة الــشيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين     ورسـائل  فتـاوى  مجمـوع   )١٨٢

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤ ،)  ٢( ط،دار الثريا، الرياضالسليمان، 

جمـــال الـــدين أبـــو الفـــرج عبـــدالرحمن بــــن علـــي بـــن محمـــد الجـــوزي، الجـــزء األول    : الموضـــوعات )١٨٣

 .م١٩٦٦ -هـ١٣٨٦  ، )١(عبدالرحمن محمد عثمان، ط: ضبطوتقديم وتحقيق

 .معجم األدباء، لياقوت الحموي، دار إحياء التراث العربي، بيروت )١٨٤

محمــد بــن عبــدالرحمن المغــراوي، مؤســسة : المفــسرون بــن التأويــل واإلثبــات فــي آيــات الــصفات  )١٨٥

 .هـ١٤٢٠، )  ١(الرسالة بيروت، ط

 .وي، دار المعرفة، بيروتعلي محمد البجا: ميزان االعتدال في نقد الرجال، اإلمام الذهبي، تحقيق )١٨٦

 .هـ١٤٢١، ١محمد بن أبي بكر الرازي، دار الحديث، ط: مختار الصحاح )١٨٧

 .م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠عبدالمنعم الحفني، دار المسيرة، بيروت، .معجم مصطلحات الصوفية، د )١٨٨

، ١المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضاً ونقداً، صادق سليم صادق، مكتبة الرشـد، الريـاض، ط                )١٨٩

 .م١٩٩٤هـ، ١٤١٥

منهج االسـتدالل علـى مـسائل االعتقـاد عنـد أهـل الـسنة والجماعـة، عثمـان علـي حـسن، مكتبـة                     )١٩٠

 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨، ٤الرشد، الرياض، ط

المذهب عند الشافعية وذكر بعض علمائهم وكتبهم واصطالحاتهم، محمد الطيـب اليوسـف،              )١٩١

 .هـ١٤٢١، )  ١(دار البيان الحديثة، الطائف، ط 

، ٢الــدكتور عبــدالرحمن بــن صــالح المحمــود، مكتبــة الرشــد، ط  : ميــة مــن األشــاعرةف ابــن تيموقــ )١٩٢

 .هـ١٤١٦

، ط  لبنــان–دار الفكــر، بيــروت  ، علــي بــن المــال القــاري  ، مرقــاة المفــاتيح شــرح مــشكاة المــصابيح    )١٩٣

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢األولى، 

، ين األلبــانيمحمــد ناصــر الــد : ، تحقيــقمحمــد بــن عبــد اهللا الخطيــب التبريــزي  ، مــشكاة المــصابيح  )١٩٤

 ١٩٨٥الثالثة، ، ط  بيروت–المكتب اإلسالمي 

 -، كليــة اآلداب و التربيــة الهــادي المبــروك الــدالي.مــالي اإلســالمية وعالقتهــا مــع المغــرب وليبيــا، د  )١٩٥

 .ليبيا- جامعة طرابلس

ر، ، دار الفكـ )  ابـن األثيـر   (اإلمام مجد الـدين المبـارك بـن الجـزري           : النهاية في غريب الحديث واألثر     )١٩٦
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 مجلة العلوم الشرعية  ١١٥

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

محمـد بـن علـي بـن محمـد الـشوكاني،       : نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبـار         )١٩٧

 .تعليقات يسيرة لمحمد منير الدمشقي، إدارة الطباعة المنيرية

محمــد بــن علــي بــن الحــسن بــن بــشر : نــوادر األصــول فــي أحاديــث الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم )١٩٨

 .، دار صادر، بيروت)  الحكيم الترمذي(

 لجمال الدين أبـي المحاسـن يوسـف بـن تغـري بـردي، ط      : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة    )١٩٩

 .األولى، مطبعة دار الكتب المصرية

، حجازي شرف: تحقيق،  الكتاني جعفر بن محمد اهللا عبد أبي،  المتواتر الحديث من المتناثر نظم )٢٠٠

 . مصر،السلفية الكتب دار

طبعــه نيويــورك فيليــب حتــي، :  تحريــر-نظــم العقبــان فــي أعيــان األعيــان، جــالل الــدين الــسيوطي )٢٠١

 .م١٩٢٧سنه 

، دار الفكـر،  )  ابـن األثيـر   (اإلمام مجد الـدين المبـارك بـن الجـزري           : النهاية في غريب الحديث واألثر     )٢٠٢

 .م١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩، ٢لبنان، بيروت، ط

 الكتـب  دار،  العَيْـدَرُوس  عبـداهللا  بـن  عبـدالقادر  الـدين  محـي ،  اشـر الع القـرن  أخبـار  عن السافر النور )٢٠٣

 .هـ١٤٠٥، )  ١(، طبيروت -العلمية

ــة        )٢٠٤ ــدادي، مكتبـ ــا البغـ ــماعيل باشـ ــأليف إسـ ــصنفين، تـ ــار المـ ــؤلفين وآثـ ــماء المـ ــارفين أسـ ــة العـ هديـ

 .هـ١٣٨٧الثالثة،  اإلسالمية، والجعفري تبريزي، بطهران، ط

ــوافي بالوفيــات، لــصالح الــدين    )٢٠٥ ــة، : يوســف فــان إس، ط  :خليــل بــن إيبــك الــصفدي، تحقيــق   ال الثاني

 .هـ١٤٠٢

ــدين أحمــد بــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن خلكــان،            )٢٠٦ ــاء أبنــاء الزمــان، لــشمس ال وفيــات األعيــان وأنب

 .بيروت، إحسان عباس، دار صادر. د: تحقيق

ض، دار عادل نويه: أبو العباس أحمد بن حسن بن الخطيب الشهير بابن قنفذ، تحقيق      : الوفيات )٢٠٧

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ٤اآلفاق الجديدة، بيروت، ط

 :المجالت والدوريات: ثالثاً
التحفــة الوفيــة بمعنــي حــروف   : "، بحــث)  هـــ١٤١٨جمــادى األولــى   (١٩مجلــة جامعــة اإلمــام، العــدد    )٢٠٨

)   هــ ٧٤٢ -هــ ٦٩٧(العربية، ألبي إسحاق برهان الدين إبـراهيم بـن محمـد بـن إبـراهيم الصفاقـسي،        

 .صالح بن حسين العايد/ د" يقاًدراسة وتحق



 

 
١١٦

للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن " التثبيت عند التبييت"
 دراسةً وتحقيقاً وتعليقاً) هـ٩١١ -هـ ٨٤٩(السيوطي 

 الشهري بن عبداهللامحمد بن عوض .د

تـسمية فتـاني القبـور    : "بحـث )   هــ ١٤٣٤محـرم  (، ٢٦عدد ، )  جامعة اإلمام(مجلة العلوم الشرعية     )٢٠٩

 .عبدالرحمن بن عبداهللا التركي.د، "-دراسة عقدية–منكراً ونكيراً والرد على المخالفين 

 :المواقع والروابط اإللكترونية: رابعاً
  :رحمه اهللا-لسيوطي مؤلفات جالل الدين ا )٢١٠

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=٢٨١٥٤ 

 )  : يديابويك(الجيش العثماني، والرتب العسكرية المصرية، في موسوعة الحرة  )٢١١

/http://arz.wikipedia.org/wiki 

  :ل الموت يوم الجمعةضعف حديث فض )٢١٢

http://www.alukah.net/publications_competitions/٠/٣٨/ 

 :حسن بن محمد الكُدالي المشهور بحسن الكبير: ترجمة )٢١٣

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-٧٥١٣٦.html 
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Faith Certification (in the Grave) after Death Li Al-Haafizh Abi Al-FaDHl 
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Abstract: 

Belief in the Last day is a great pillar of the six pillars of Iman (Faith). The 

acceptance of this pillar includes the belief in what precedes it as the life of 

Barzakh (The Facsimile world) and the minor and major signs of the day of 

Judgment. 

Islamic scholars had taken care to link faith to all these topics and their 

efforts in this matter were various and different in quantity and quality. One 

Islamic scholar who has contributed to this field is Alhafiz Jalaluddin Alsuyuti 

who has several compilations and writings including a poem of 165 verses 

allocated to the conditions of the world of Barzakh in relation to the deceased, 

the angels, and the soul. The poem has several characteristics, the most 

prominent of which, are: the accuracy if its topic, diversity of its issues and 

questions/enquiries, its many sources and resources, and the attribution of a 

number of its words and attestations/testimonials. For these reasons, many 

scholars were interested in studying this poem by explanation, supplementation, 

praise, and referral. Hence, this research is dedicated to the examination of this 

text and studying it as suitable. 

The research begins with an introduction that explains the significance and 

purpose of the study, its difficulties, and the research plan. Following the 

introduction, the research is then divided into two parts:  

The first part contains the study, in which I introduced the author and his 

poem. The author was introduced through his personal and scholarly life while 

the poem was described through its scholarly content and investigative features. 

The second part includes the investigation and commentary in which I 

investigated the poem by adjusting/inspecting the text through the comparison of 

the different copies, studying it and then commenting on it. 

Finally, the research was concluded by a summary of the most important 

results and recommendations. 



 

 

 
 

 
 

 حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما
 تخريجًا ودراسة :اليدين في التيممفي تحديد 

 
 
 
 
 
 

 ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربّيِع.د
 ألحساءابكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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 سر رضي اهللا عنهماحديث عمار بن يا
 تخريجًا ودراسة :في تحديد اليدين في التيمم

 ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيِّع.د

 ألحساءابكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 

  
  
  

 :ملخص البحث
ــيمميتنــاول البحــث حــديث عمــار بــن ياســر رضــي اهللا عنهمــا فــي حــد اليــدين فــي ال         فحيــث اختلفــت  . ت

ت فــي حــد اليــدين فــي التــيمم؛ فقــد عــرض البحــث إلــى جمــع طــرق الحــديث، ودراســة االخــتالف فــي          يــاالروا

أسانيدها ومتونها، وبيان الراجح من الروايات، ثم دراسـة أقـوال العلمـاء فـي توجيـه ذلـك االخـتالف، وخلـص                        

  عن عمار مرفوعًا من حديث عبداهللا بن مـسعود وحـديث عبـدالرحمن بـن أبـزى، وثابـتٌ      إلى أن الحديث ثابتٌ  

الزهـري عـن عبيـداهللا بـن عبـداهللا عـن أبيـه        : موقوفًا من حديث أبي مالك الغفاري، وأصـح األوجـه عـن الزهـري      

 حـديث عمـار   وأما االختالف في المتن فالصواب من الروايات دون تقييد باآلباط، والراجح فـي روايـة       . عن عمار 

 .التقييد بالكفين

 :الكلمات االفتتاحية

 .مشكل الحديث - علل حديث عمار بن ياسر-التيمم 



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣٩

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 المقدمة
 .الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد؛ فـإن التـيمم مـن العبـادات التـي شـرعها اهللا تعـالى تيـسيرًا لعبـاده المـسلمين،                      

I  r: :ورفعًا للحرج عنهم؛ قال سبحانه في ختام آية الوضوء التي بيَّن فيها حكم التيمم
w v u t s ~ } | { z y x 

a  ̀_H]  ٦:المائدة[ 

 :مشكلة البحث وموضوعة
رد في التيمم حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنه وعن أبيه وأمه، وهو حديث قـد        قد و و

، بـل قـرر شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رحمـه اهللا أن             )١(اتفق األئمة علـى صـحته وتلقيـه بـالقبول         

 .)٢(ي اهللا عنهماأصح حديث في التيمم هو حديث عمار بن ياسر رض

لكــن روايــات الحــديث عــن عمــار رضــي اهللا عنــه قــد اختلفــت فــي تحديــد حــد المــسح      

-وتارة إلى نصفها أو بعضها-لليدين؛ فجاء ذكر الكفين، وجاء ذكر المسح إلى الذراعين       

وسـائر أسـانيد حـديث عمـار مختلـف          :"...يقول ابن عبدالبر رحمـه اهللا      .، وتارة إلى المرفقين   

وإن كـان رواتهـا     -أحاديـث عمـار فـي التـيمم كثيـرة االضـطراب             :"قال رحمه اهللا  ، و )٣("فيها

 .)٤("-ثقات

مـع كـون مـا      . وبناء على ذلك اختلفت آراء أهل العلم رحمهم اهللا في كيفيـة التـيمم             

ورد في الباب من أحاديث في التحديد بالذراعين والمرفقين من غير حديث عمار رضـي اهللا                

                                     
ويعنــي رحمــه اهللا باالتفــاق علــى صــحته مــن . ٢/٨٩ نقــل هــذا االتفــاق ابــن رجــب رحمــه اهللا فــي فــتح البــاري )١(

كمـا سـيأتي   -طـاء مـن الـرواة    حيث األصل؛ وإال فإن في بعض طرقه اختالفًا، ووقـع مـن بعـض الوجـوه أخ             
 .-، كما سيأتي النقل فيه عن ابن عبدالبر رحمه اهللابيانه إن شاء اهللا

 .٨٥البن تيمية صـ) القواعد النورانية( القواعد الكلية )٢(
 .١/٣١١ االستذكار البن عبدالبر )٣(
 .١/٣١٢ االستذكار البن عبدالبر )٤(



 

 
١٤٠

 ديد اليدين في التيمم حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما في تح
 تخريجًا ودراسة

 ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيِّع.د

، بــل جــزم ابــن القــيم رحمــه اهللا بعــدم ثبــوت شــيء )٢(ا مــن مقــال ال يخلــو واحــد منهــ)١(عنــه

 .)٣(منها

ــا لطرقــه، ودراســة لمتنــه، واســتيفاء لكــالم   فأحببــت أن أفــرد الحــديث بالبحــث تخريجً

، .العلماء رحمهم اهللا على ما ورد من اختالف في رواياته في تحديـد حـد اليـدين فـي التـيمم                    

 :وجعلته بعنوان

 اهللا عنهمـــا فـــي تحديـــد اليـــدين فـــي التـــيمم تخريجًـــا حـــديث عمـــار بـــن ياســـر رضـــي(

 ).ودراسة

 :أهداف البحث
 :يهدف البحث إلى

 .تخريج طرق حديث عمار رضي اهللا عنه-١

 .تحقيق ما ورد من اختالف في إسناد الحديث ومتنه-٢

دراســـة آراء العلمـــاء فـــي االخـــتالف الـــوارد فـــي مـــتن الحـــديث ومناقـــشة أقـــوالهم -٣

 .والترجيح بينها

 :دراسات السابقةال
 اعتنــى بحــديث عمــار  خــاص علــى بحــث مفــرد-بحــسب ســؤالي واطالعــي-لــم أقــف 

 بتخريج طرقه ودراستها، وبيـان أوجـه االخـتالف           في تحديد اليدين في التيمم     رضي اهللا عنه  

 .في المتن، ودراسة أقوال أهل العلم رحمهم اهللا في اختالف اإلسناد والمتن

                                     
 ومــا بعــدها، البــدر المنيــر فــي تخــريج أحاديــث الرافعــي  ١/١٥٠لعــي نــصب الرايــة ألحاديــث الهدايــة للزي:  ينظــر)١(

 . وما بعدها٢/٦٣٨الكبير البن الملقن 
ضـربة للوجــه،  : فأمــا األخبـار الثالثــة التـي احــتج بهـا مــن رأى أن التـيمم ضــربتين    :"قـال ابـن المنــذر رحمـه اهللا   ) ٢(

 األوســـط فـــي الـــسنن ..".ء منهـــاوضـــربة لليـــدين إلـــى المـــرفقين؛ فمعلولـــة كلهـــا، ال يجـــوز أن يحـــتج بـــشي 
 .٢/٥٣واإلجماع واالختالف البن المنذر 
فإن األحاديث الواردة في صفة التـيمم لـم يـصح منهـا سـوى حـديث أبـي                 :"ويقول الحافظ ابن حجر رحمه اهللا     

 .١/٤٤٤فتح الباري ". جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه
 .٢٠٠-١/١٩٩معاد في هدي خير العباد البن القيم  زاد ال)٣(
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 :حدود البحث
علـى حـديث عمـار بـن ياسـر رضـي اهللا عنهمـا فـي حـد التـيمم لليـدين؛              يأتي هذا البحـث     

ــا لطرقــه ودراســتها، ودراســة متونهــا، ودراســة أقــوال أهــل العلــم رحمهــم اهللا فــي         جمعً

 .توجيه تلك االختالفات

 :إجراءات البحث
كمـــا ســـيأتي فـــي خطـــة -قـــسمت البحـــث إلـــى مقدمـــة وتمهيـــد وفـــصول وخاتمـــة -١

 .-البحث

 .ار رضي اهللا عنهخرجت طرق حديث عم-٢

 .درست أوجه االختالف الوارد في أسانيد ومتون الطرق-٣

 .توجيه العلماء رحمهم اهللا لالختالف في متن الحديثمسالك ودرست -٤

 :اعتمدت في التخريج على ما يلي-٥

اعتمدت في الكتب الستة على طبعة دار السالم التي طبعت بعناية معـالي الـشيخ               -أ

.  الـــشيخ وزيـــر الـــشؤون اإلســـالمية واألوقـــاف والـــدعوة واإلرشـــادصـــالح بـــن عبـــدالعزيز آل

مـع مالحظـة بـأن مـا ورد     . مكتفيًا بإيراد رقم الحديث بين قوسين، مع ذكر الكتاب والبـاب          

بـدون  -أذكر أولًا رقـم الحـديث التسلـسلي لعمـوم الـصحيح             : في صحيح مسلم رحمه اهللا    

 .قود نفسه، ثم أذكر بعده رقم الحديث في الكتاب المع-تكرار

علـى طريقـة اإلمـام المـزي      -قدمت في ترتيب الطـرق الكتـب الـستة فـي التخـريج              -ب

، ثـم أتبـع بعـدها بقيـة الكتـب التـي فُهرسـت فـي المعجـم            -رحمه اهللا في تحفـة األشـراف      

. المفهرس أللفاظ الحديث النبوي، ثـم بحـسب األقـدم وفـاة مـن أصـحاب المـصادر األصـيلة           

ومـن  :"رَّج الحديث من طريق مصدر متقدم أتبعته بعده بقولي        فإن كان المصدر متأخرًا وخَ    

 ".طريقه فالن

 :خطة البحث
 .جاءت خطة البحث في مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة



 

 
١٤٢

 ديد اليدين في التيمم حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما في تح
 تخريجًا ودراسة

 ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيِّع.د

وفيها بيان مشكلة البحث وموضوعه وعنوانه، وحدوده، وإجراءات البحـث          : المقدمة

 .وخطته

ل العلم رحمهم اهللا فـي كيفيـة   وفيه بيان موجز لما وقع من اختالف بين أه     : التمهيد

 .التيمم

 .تخريج طرق حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما: الفصل األول

 . حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهمااالختالف فيدراسة : الفصل الثاني

 .دراسة االختالف في أسانيد الحديث: المبحث األول

عمــار رضــي اهللا عــنهم   عبــداهللا بــن مــسعود وأبــي موســى عــن    روايــة: المطلــب األول

 .جميعًا

 .رواية عبدالرحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر رضي اهللا عنهم: المطلب الثاني

 .رواية أبي مالك الغفاري عن عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما: المطلب الثالث

 عـن  -أو ابنه عبيداهللا بن عبـداهللا     -رواية عبداهللا بن عتبة بن مسعود       : المطلب الرابع 

 .هللا عنهعمار رضي ا

 .دراسة االختالف في متن الحديث: المبحث الثاني

 . رضي اهللا عنهم عن عمارمتن رواية عبداهللا بن مسعود وأبي موسى: المطلب األول

 .متن رواية عبدالرحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر رضي اهللا عنهم: المطلب الثاني

 .اسر رضي اهللا عنهمامتن رواية أبي مالك الغفاري عن عمار بن ي: المطلب الثالث

 -أو ابنه عبيداهللا بن عبـداهللا -متن رواية عبداهللا بن عتبة بن مسعود        : المطلب الرابع 

 .عن عمار رضي اهللا عنه

 توجيه االختالف في روايات حديث عمار رضـي اهللا           مسالك العلماء في   :الفصل الثالث 

 .عنه في اليدين في التيمم

 .وفيها أهم نتائج البحث: الخاتمة
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أسـأل اهللا تعـالى أن يجعـل مـا قدمتـه فـي هـذا البحـث صـوابًا،                    : بل أن أخـتم المقدمـة     وق

 كمــا أتقــدم .ومــن العلــم النــافع البــاقي، وأن يتقبلــه منــي؛ إنــه ســميع قريــب مجيــب الــدعاء    

محمـــود قـــسطاوي أســـتاذ الترجمـــة فـــي قـــسم اللغـــة   .بالـــشكر ألخـــي وزميلـــي الفاضـــل د 

 كليـــة الـــشريعة والدارســـات -د اإلســـالميةاإلنجليزيـــة بجامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعو 

 . على مساعدته لي في ترجمة نصوص البحث-اإلسالمية في األحساء

 

 

@       @      @ 



 

 
١٤٤

 ديد اليدين في التيمم حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما في تح
 تخريجًا ودراسة

 ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيِّع.د

 التمهيد
تقدمت اإلشـارة فـي المقدمـة إلـى أن مـا جـاء مـن أحاديـث مرفوعـة فـي تحديـد التـيمم               

 .ال تخلو من مقالبضربتين، وبالتيمم إلى المرفقين كلها أحاديث 

يث خصصَّتُ هذا البحث لبيان اختالف روايات حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنه              وح

؛ فيحسن أن أستعرض بإيجاز ما وقع بـين أهـل            في تحديد اليدين في التيمم     وعن أبيه وأمه  

العلم رحمهم اهللا من اختالف في كيفية التيمم بين يدي دراستي لحديث عمار رضـي اهللا                

 .عنه

: نقـل اتفـاقهم  . رحمهـم اهللا علـى أن التـيمم للوجـه والكفـين            اتفـق أهـل العلـم        -أولًا

 .، رحمهم اهللا)٤(، وابن رجب)٣(، والنووي)٢(، وابن قدامة)١(ابن حزم

 حُكي إجماع العلماء على وجوب استيعاب الوجه والكفين في المسح؛ ذكره    -ثانيًا

ســألت ":إســماعيل بــن ســعيد الــشالنجي قــال  ، ونقــل ابــن رجــب عــن  )٥(النــووي رحمــه اهللا

فمـا  : فقلت له. يعيد الصالة: أحمد بن حنبل عمن ترك مسح بعض وجهه في التيمم؟ قال 

لــم : بــال الــرأس يجــزئ فــي المــسح ولــم يجــز أن يتــرك ذلــك مــن الوجــه فــي التــيمم؟، فقــال

 .)٦("هِمِيبلغنا أن أحدًا ترك ذلك من تيمُّ

، )٨(، والمالكيــة)٧(الحنفيــة: واســتيعاب الوجــه والكفــين محــل اتفــاق المــذاهب األربعــة

 .، رحمهم اهللا جميعًا)١٠(، والحنابلة)٩(والشافعية

                                     
 .٢٢ مراتب اإلجماع البن حزم صـ)١(
 .١/١٨٦ المغني البن قدامة )٢(
 ٢/٢٠٧ المجموع شرح المهذب للنووي )٣(
 ٢/٥٠ فتح الباري شرح صحيح البخاري البن رجب )٤(
 .٢/٢١١ووي ن المجموع شرح المهذب لل)٥(
 .٢/٥١ فتح الباري البن رجب )٦(
 .١/١٧٥ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني الحنفي )٧(
 .١/٣٥٢ الذخيرة للقرافي )٨(
 .١/٤٠٠  شرح المهذب للنووي المجموع)٩(
 .١/١٦٢ كشاف القناع عن متن اإلقناع للبهوتي )١٠(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤٥

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 اختلف أهل العلم رحمهم اهللا في الضربة والضربتين، وفيما يبلغ به المسح من              -ثالثًا

 .، وأعرض هنا موجزًا أقوال المذاهب األربعة في حد المسح لليدين)١(اليدين على أقوال

اهللا إلــى أن الواجــب فــي اليــدين مــسحها إلــى    رحمهــم )٣(والــشافعية)٢(ذهــب الحنفيــة 

 المرفقين على وجه االستيعاب

 .)٤(كالوضوء، والواجب ضربتان؛ ضربة للوجه وضربة لليدين

ــة  ــة)٥(وذهــب المالكي ــى      )٦(والحنابل ــدين إل ــى أن فــرض مــسح الي ــا إل رحمهــم اهللا جميعً

 واحـدة للوجـه      ضـربةٌ  ، وأن الفـرضَ   )٧(الكوعين، ومـا زاد علـى الكـوعين إلـى المـرفقين سـنة             

 .)٨(واليدين، والثانية سنة

@       @      @ 

 

                                     
العلمـاء   ذكر ابن المنذر رحمه اهللا أقوال أهل العلـم فـي كيفيـة التـيمم فـي كتابـه اإلشـراف علـى مـذاهب                )١(

 .١٤/٢٥٣مجموعة من الباحثين ل الموسوعة الفقهية الكويتية: ، وينظر٢٧٧-١/٢٧٦
 .١/٤٥  للكاسانيبدائع الصنائع:  ينظر)٢(
 .٢/٢٤٣  شرح المهذب للنوويالمجموع:  ينظر)٣(
 .١٤/٢٥٣الموسوعة الفقهية :  وينظر)٤(
 .١٥٨، ١/١٥٢ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن عرفة الدسوقي )٥(
، منتهى اإلرادات في الجمـع بـين المقنـع مـع التنقـيح وزيـادات البـن            ١/٨٣ اإلقناع لطالب االنتفاع للحجاوي      )٦(

 .١/١٠٤النجار الفتوحي 
، أمــا عنــد أصــحابنا الحنابلــة؛ فهــو قــول   ٢/١٥٨كمــا فــي حاشــية الدســوقي  -هــو المــذهب عنــد المالكيــة   )٧(

اإلنـصاف فـي معرفـة الـراجح        : ينظـر . زاغوني وأبـو البركـات مجـد الـدين        اختاره أبو يعلى والشيرازي وابن ال     
 .١/١٠٩، غاية المنتهى في جمع اإلقناع والمنتهى لمرعي الكرمي ٢/٢٥٤من الخالف لعالء الدين المرداوي 

 .١٤/٢٥٣الموسوعة الفقهية الكويتية :  وينظر)٨(



 

 
١٤٦

 ديد اليدين في التيمم حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما في تح
 تخريجًا ودراسة

 ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيِّع.د

 .تخريج طرق حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما: الفصل األول
عبـداهللا بـن مـسعود وأبـو موسـى          : الحديث يرويه عن عمار بن ياسـر رضـي اهللا عنهمـا           

ــا -)١(األشــعري وعبــدالرحمن بــن أبــزى   غــزوان ، ويرويــه أبــو مالــك -رضــي اهللا عــنهم جميعً

وسـيأتي  . -علـى حـسب الخـالف   -الغفاري، وعبداهللا بن عتبة بـن مـسعود أو عبيـداهللا ابنـه        

 .في هذا الفصل تخريج تلك الطرق

 :طرق حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنه وعن أبيه وأمه
عبــداهللا بــن مــسعود وأبــو موســى األشــعري؛ ورواه عنهمــا أبــو وائــل شــقيق بــن  : أولًــا

 .سلمة

أَرَأَيْتَ :  فَقَالَ لَهُ أَبْو مُوسَى،كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِاهللاِ وَأَبِي مُوسَى: نِ سَلَمَةَ قَالَعَنْ شَقِيقِ بْ

لَـا يُـصَلِّي حَتَّـى يَجِـدَ     : يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً، كَيْفَ يَصْنَعُ؟، فَقَالَ عَبْدُاهللاِ   

: فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَولِ عَمَّارٍ حِيْنَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اهللاُ عَلَيهِ وَسَـلَّمَ            : ىفَقَالَ أَبُو مُوسَ  . المَاءَ

فَـدَعْنَا مِـنْ قَـوْلِ     : فَقَـالَ أَبُـو مُوسَـى     . أَلَمْ تَرَ عُمَـرَ لَـمْ يَقْنَـعْ بِـذَلِكَ؟         : ، قَالَ !؟))كَانَ يَكْفِيْكَ ((

إِنَّـا لَـوْ رَخَّـصْنَا لَهُـمْ فِـي          : ؟، فَمَا دَرَىَ عَبْدُاهللاِ مَا يَقُـولُ، فَقَـالَ        )٢(يَةِعَمَّارٍ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ اآل    

ــيَمَّمَ    ــهُ وَيَتَ ــاءُ أَنْ يَدَعَ ــدِهِمْ المَ ــى أَحَ ــرَدَ عَلَ ــكَ إِذَا بَ ــذَا لَأَوْشَ ــتُ . هَ ــشُ[-فُقُلْ ــلُ األَعْمَ  -]القَائِ

 .نَعَمْ: ا؟ قَالَلِشَقِيْقٍ فَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُاهللاِ لِهَذَ

والرواية في الصحيحين من حـديث األعمـش عـن أبـي وائـل عـن عبـداهللا وأبـي موسـى                      

 .عن عمار رضي اهللا عنهم

أخرجهــا بهــذا اللفــظ البخــاري فــي كتــاب التــيمم بــاب إذا خــاف الجنــب علــى نفــسه        

 .، من طريق حفص بن غياث، وليس فيه ذكر صفة التيمم)٣٤٦... (المرض أو الموت

                                     
 الكوفــة، واســتعمله علــي رضــي اهللا عنــه عبـدالرحمن بــن أبــزى، الخزاعــي، مــوالهم، صــحابي صــغير، ســكن  )١(

، أسد الغابـة فـي معرفـة الـصحابة البـن      ٤/٤٦٦معجم الصحابة ألبي القاسم البغوي    : ينظر. على خراسان 
 .٤/١٤٩، اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر ٣/٣١٨األثير 

 .-ألعمش اآلتيةكما بينتها رواية محمد بن سالم وغيره عن أبي معاوية عن ا- يعني آية المائدة )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤٧

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

ــى نفــسه المــرض أو        وأخرجهــ ــاب إذا خــاف الجنــب عل ــيمم ب ــاب الت ا البخــاري فــي كت

 .من طريق شعبة، وليس فيه ذكر صفة التيمم) ٣٤٥.. (الموت

كالهما عن األعمش عن شقيق أبي وائل عن عبـداهللا وأبـي موسـى رضـي اهللا عنهمـا               

 .ولم يذكرا صفة التيمم. عن عمار رضي اهللا عنه

الواحد بن زياد ويعلى بـن عبيـد عـن األعمـش، وذكـروا         ورواه أبو معاوية الضرير وعبد    

 .صفة التيمم، لكنهم اختلفوا في تقديم اليدين على الوجه

 .أما أبو معاوية فتفرد بتقديم مسح اليدين على الوجه

عــن محمــد بــن ســالم،  ) ٣٤٧(فــأخرج البخــاري فــي كتــاب التــيمم بــاب التــيمم ضــربة    

حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكـر       ): ١١٠) (٣٦٨(وأخرج مسلم في كتاب الطهارة باب التيمم        

 .بن أبي شيبة وابن نمير؛ جميعهم عن أبي معاوية عن األعمش به

فــضرب بكفــه ضــربة علــى األرض، ثــم نفــضهما، ثــم مــسح بهــا  : (ولفظــه عنــد البخــاري

قــدَّم اليــدين علــى ). ، ثــم مــسح بهمــا وجهــه-أو ظهــر شــماله بكفــه-ظهــر كفــه بــشماله 

 .الوجه

واحـد بـن زيـاد ويعلـى بـن عبيـد كالهمـا عـن األعمـش فـذكرا تقـديم الوجــه            وأمـا عبدال 

 .على اليدين

وحـدثنا أبـو كامـل الجحـدري        ): ١١١) (٣٦٨(أخرج مسلم في كتاب الحيض باب التيمم        

، وضـرب بيديـه إلـى     ))إنما كان يكفيك أن تقول هكذا     : ((حدثنا عبدالواحد، فقال في حديثه    

 .هاألرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفي

 عنــه اإلمــام أحمــد هُووصــلُ-علــى يعلــى بــن عبيــد ) ٣٤٧(وعلــق البخــاري عقــب حــديث 

 .؛ ومسح وجهه وكفيه واحدة))إنما يكفيك هكذا: (( وفيه-٢٧٩-٣٠/٢٧٨) ١٨٣٣٤(

 :عبدالرحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر رضي اهللا عنهم :ثانيًا

ي أَجْنَبْـتُ فَلَـمْ أُصِـبْ المَـاءَ، فَقَـالَ عَمَّـارُ بْـنُ           إِنَّـ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّـابِ فَقَـالَ        

أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَـا وَأَنْـتَ، فَأَمَّـا أَنْـتَ فَلَـمْ تُـصَلِّ، وَأَمَّـا أَنَـا           : يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ   



 

 
١٤٨

 ديد اليدين في التيمم حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما في تح
 تخريجًا ودراسة

 ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيِّع.د

ــتُ ــلَّى ا   )١(فَتَمَعَّكْ ــذَكَرْتُ لِلْنَّبِــيِّ صَ ــصَلَّيْتُ، فَ ــلَّى اهللاُ عَلَيــهِ     فَ ــيُّ صَ ــلَّمَ، فَقَــالَ النَّبِ ــهِ وَسَ هللاُ عَلَي

فَـضَرَبَ النَّبِـيُّ صَـلَّى اهللاُ عَلَيـهِ وَسَـلَّمَ بِكَفَّيْـهِ األَرَضَ،       -)) إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هَكَذَا  : ((وَسَلَّمَ

 .)٢(-وَنَفَخَ فِيْهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ

عــزرةُ بــن   : ابنُــه ســعيدُ بــن عبــدالرحمن بــن أبــزى، وعــن ســعيدٍ        : ن عبــدِالرحمن وعــ 

 .عبدالرحمن، وذر بن عبداهللا المرهبي

 : عزرة بن عبدالرحمن عن سعيد بن عبدالرحمن عن أبيه عن عمار:الوجه األول

 .قتادة بن دعامة السدوسي: وعن عزرة رواه

 عبــدالرحمن عــن ســعيد بــن   فــرواه أبــان بــن يزيــد العطــار عــن قتــادة عــن عــزرة بــن    

 :عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار رضي اهللا عنه، لم يُختلف على أبان في إسناده

، ١/٥٧٧) ٧٧٢(، وأخرجـه الـدارمي   ٣٠/٢٥٤) ١٨٣١٩(أخرجه بهذا اللفـظ اإلمـام أحمـد      

حدثنا إبراهيم بـن هـانئ، وأخرجـه ابـن الجـارود      : ٤/٢٢٧) ١٣٨٩(وأخرجه البزار في مسنده   

) ٥٤٥(حــدثنا محمــد بــن يحيــى، وأخرجــه ابــن المنــذر فــي األوســط  : ٤١صـــ) ١٢٦(لمنتقــى فــي ا

) ١٠٣٦(وحـــدثونا عـــن محمـــد بـــن إســـماعيل، وأخرجـــه الـــشاشي فـــي مـــسنده  : ٥٢-٢/٥١

 مـن طريـق الحـسن بـن         ١/٣٣٧) ٦٩٧(حدثنا أحمد بن زهيـر، وأخرجـه الـدارقطني          : ٢/٤٣٠

 . محمد ومحمد بن إسحاق؛ جميعهم عن عفان بن مسلم

وقـرن روايتـه    - عن يونس بـن محمـد المـؤدب        ٣٠/٢٥٤) ١٨٣١٩(وأخرجه اإلمام أحمد    

 .-عنه بروايته عن عفان المتقدمة

عن أبان بن يزيد العطار عن قتادة عن عزرة بـن عبـدالرحمن             ) عفان ويونس (كالهما  

 .عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار رضي اهللا عنه

                                     
 .٤/٣٤٤النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير : ينظر.  أي تمرغت في التراب)١(
وهي فـي الـصحيحين   .  هذا لفظ حديث ذر بن عبداهللا المرهبي عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه             )٢(

 .كما سيأتي



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤٩

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

ضــربة :  (( عـن عمـار بـن ياســر رضـي اهللا عنهمـا مرفوعًـا      :ولفـظ حـديث عفـان ويــونس   

 )).للكفين والوجه

ــرى     ــي الكبـ ــه اهللا فـ ــي رحمـ ــار البيهقـ ــر؛     ١/٢١٠وأشـ ــي الخبـ ــان فـ ــى أبـ ــتالف علـ ــى اخـ  إلـ

واختلــف عليــه فــي ذكــر عــزرة فــي . وكــذلك رواه أبــان بــن يزيــد العطــار عــن قتــادة:"..بقولــه

 ".إسناده

كمـا أشـار الحـافظ فـي         -ق حـديث عمـار      ومع كونه رحمه اهللا قد أحسن سـياق طـر         

، إال أنه رحمـه اهللا لـم يـذكر طريقًـا مـن طـرق االخـتالف علـى أبـان                      -١/٤١٤  الحبير التلخيص

 .في ذكر عزرة في إسناده

 :ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، واختلف على سعيد فيه

بـن بكـر   فرواه يزيد بن زريع، وإسـماعيل بـن عليـة، وعبـدالوهاب بـن عطـاء، ومحمـد             

البرســاني؛ جمــيعم عــن ســعيد بــن أبــي عروبــة عــن قتــادة عــن عــزرة عــن ســعيد بـــن              

 :-كرواية أبان عن قتادة-عبدالرحمن عن أبيه عن عمار 

) ١٦٣٨ ( فـي مـسنده    ، وأبـو يعلـى    )٣٢٧(أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب التـيمم          

أخرجــه ابــن حبــان ، و٤/١٢٧) ١٣٠٣(، ومـن طريــق أبــي يعلـى ابــنُ حبــان فــي صـحيحه    ٣/٢٠٤

عـن محمـد   ) أبـو داود وأبـو يعلـى والحـسن    ( عن الحسن بـن سـفيان؛ كلهـم      ٤/١٣٢) ١٣٠٨(

ضربة واحدة للوجه والكفين، وأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة بـاب           : بن المنهال، وفيه  

) نوع آخر (، والنسائي في الكبرى كتاب الطهارة باب كيف التيمم          )١٤٤(ما جاء في التيمم     

) الترمـذي والنـسائي والبـزار     (؛ كلهم   ٢٢٧-٤/٢٢٦) ١٣٨٧(، والبزار في مسنده     ١/١٩٤) ٣٠٢(

. التــيمم للوجــه والكفــين، ولــيس فيــه تحديــد الــضربة    : عــن عمــرو بــن علــي الفــالس، وفيــه   

أبو يعلى  (؛ كالهما   ٢/٤٣٠) ١٠٣٧(، والشاشي في مسنده     ٣/١٨٣) ١٦٠٨(وأخرجه أبو يعلى    

 القـواريري، وفيـه التـيمم للوجـه والكفـين؛ عنـد أبـي               من طريق عبيداهللا بن عمر    ) والشاشي

ــسنن        ــي الـ ــدارقطني فـ ــه الـ ــالق، وأخرجـ ــشاشي اإلطـ ــد الـ ــدة، وعنـ ــربة واحـ ــى ضـ ) ٦٩٦(يعلـ

 .التيمم للوجه والكفين:  من طريق محمد بن عمرو بن أبي مذعور، وفيه٣٣٧-١/٣٣٦
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 يزيـد  عـن ) محمد بن المنهال وعمرو بن علي والقواريري، ومحمد بن عمرو(جميعهم  

 .بن زريع

ضـــربة للوجـــه  : ، وفيـــه ١٨٩-٢/١٨٨) ١٦٩٨(وأخرجـــه ابـــن أبـــي شـــيبة فـــي المـــصنف      

 مـن طريـق يعقـوب بـن إبـراهيم،           ١/١٣٤) ٢٦٧(والكفين، وأخرجه ابن خزيمة فـي صـحيحه         

 .عن ابن علية) ابن أبي شيبة ويعقوب(ضربة للوجه والكفين؛ كالهما : وفيه

فـأمره بالوجـه   : حدثنا علي بن معبـد، وفيـه  : ١/١١٢وأخرجه الطحاوي شرح معاني اآلثار     

فـأمرني  :  من طريق يحيى بن أبي طالب، وفيه١/٢١٠والكفين، وأخرجه البيهقي في الكبرى     

ــا    ــدة؛ كالهمـ ــربة واحـ ــين ضـ ــه والكفـ ــد ويحيـــى بـــن أبـــي طالـــب   (بالوجـ عـــن ) علـــي بـــن معبـ

 .عبدالوهاب بن عطاء

فـأمره  :  بكر البرساني، وفيـه    حدثنا محمد بن  : ٣٨صـ) ١٣(وأخرجه السراج في مسنده     

 .بالوجه والكفين

عن سعيد عن قتادة عن     ) يزيد بن زريع وابن عليه وعبدالوهاب والبرساني      (جميعهم  

 .-كرواية أبان عن قتادة-عزرة عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار

عن وخالفهم الحسن بن صالح وعيسى بن يونس وعبداألعلى بن عبداألعلى؛ فرووه 

سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبدالرحمن عن أبيه عن عمار، لـم يـذكروا            

 :عزرة بين قتادة وسعيد بن عبدالرحمن

وحـدثنا يوسـف بـن موسـى نـا عبيـداهللا بـن         : ٤/٢٢٧) ١٣٨٨(أخرجه البزار فـي مـسنده       

 .ولم يسق البزار متنه". لم يذكر عزرة:"قال البزار. موسى نا الحسن بن صالح

ونـا  : ١/٣٨٣) ١٢٨) (مختصر األحكام (أخرجه الطوسي في مستخرجه على الترمذي       و

 .ضربة للوجه والكفين: علي بن خشرم نا عيسى بن يونس، وفيه

 مــن ١١/٣٦١، وأخرجــه الخطيــب فــي تــاريخ بغــداد  ١/٣٨٢) ١٢٧(وأخــرج الطوســي أيــضًا 

 عبـداألعلى بـن     طريق زكريـا بـن يحيـى الـساجي؛ كالهمـا عـن محمـد بـن المثنـى البـصري نـا                      

 .وقد عطف السراج عليه السند السابق. ضربة للوجه واليدين: عبداألعلى، وفيه
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عـن سـعيد عـن    ) الحسن بن صالح، وعيسى بن يونس، وعبـداألعلى الـسامي  (ثالثتهم  

لم يذكروا عزرة   . قتادة عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى أن أباه حدثه أن عمار بن ياسر             

 .الرحمنبين قتادة وسعيد بن عبد

 ذر بن عبداهللا المرهبي عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن :الوجه الثاني

 :عمار

 .الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل: ورواه عن ذر

فرواه شعبة عن الحكم عن ذر بن عبداهللا عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبـزى عـن            

 :)١(أبيه عن عمار بن ياسر رضي اهللا عنهم

مختـصرًا، وابـن ماجـه    ) ٣٤٣(ي كتـاب التـيمم بـاب هـل يـنفخ فيهمـا        أخرجه البخـاري فـ    

، واإلمام أحمـد مطولًـا   )٥٦٩(مطولًا في كتاب الطهارة باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة   

-٤/١٣٢) ١٣٠٩(،  ٤/١٣١) ١٣٠٦(، وابـن حبـان      ١/١٣٥) ٢٦٨(، وابن خزيمـة     ٣٠/٢٧٥) ١٨٣٣٢(

؛ كلهم من طرق    ١/٣٣٨) ٦٩٩(قطني في السنن    ، والدار ٤/٢٢٣) ١٣٨٥(، والبزار مطولًا    ١٣٣

 .عن غندر، وفيه ذكر الكفين

، ومــن طريقــه ابــن  )٣٣٨(وأخرجــه البخــاري فــي كتــاب التــيمم بــاب هــل يــنفخ فيهمــا     

، وأخرجـه أبــو  ٢/١٠٨) ٣٠٨(، والبغـوي فــي شـرح الــسنة   ٢٧٢-١٩/٢٧١عبـدالبر فـي التمهيــد   

، عــن آدم بــن أبـــي   ١/٢٠٩كبــرى  ، والبيهقــي فــي ال  ٢٥٦-١/٢٥٥) ٨٨٢(عوانــة فــي مــسنده    

 .إياس، وفيه ذكر الكفين

، وأبو عوانة فـي     )٣٣٩(وأخرجه البخاري في كتاب التيمم باب التيمم للوجه والكفين          

، مــن طريــق ٢/٤٣١) ١٠٣٨(، ٢/٤٢٩) ١٠٣٤(، والــشاشي فــي مــسنده ١/٢٥٦) ٨٨٥(مــسنده 

 .ذكر الكفين: حجاج بن المنهال، مطولًا وفيه

                                     
 وإن وقــع ،فــي حديثــه) الكفــين ( أطلــت فــي تخــريج حــديث شــعبة مــع كونــه فــي الــصحيحين؛ ألحــرر لفــظ   )١(

 .؛ فإنه خالف ال يضر-كما سيأتي-اختالف في السند 
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حــدثنا محمــد بــن  :  مــن هــذا الوجــه ١/١١٢فــي شــرح معــاني اآلثــار  ووقــع عنــد الطحــاوي  

خزيمة حدثنا حجاج ثنا شعبة أخبرني الحكم عن ذر عـن عبـدالرحمن بـن أبـزى عـن أبيـه                     

هكـذا قـال محمـد      :"قـال الطحـاوي رحمـه اهللا      ). عبدالرحمن(قبل  ) ابن(لم يذكر   . عن عمار 

وإنمـا هـو عـن ذر عـن         . عن أبيه عن عبدالرحمن بن أبزى     : بن خزيمة في إسناد هذا الحديث     

 ".ابن عبدالرحمن عن أبيه

، واإلمـام أحمـد   )٣١٨(وأخرجه النسائي في كتـاب الطهـارة بـاب نـوع آخـر مـن التـيمم                

، "أن شــعبة ضــرب بيديــه علــى ركبتيــه : "، مــن طريــق بهــز بــن أســد، وفيــه ٣١/١٨٣) ١٨٨٨٧(

 .وليس فيه ذكر المفصل

مــن طريــق  ) ٣١٨) (نــوع آخــر( التــيمم وأخرجــه النــسائي فــي كتــاب الطهــارة بــاب فــي   

وقــرن فــي روايتــه عــن شــعبة عــن الحكــم وســلمة، وفيــه -)١(الحجــاج بــن محمــد المصيــصي

 .-المرفقين أو الذراعين: شك سلمة

 مـن طريـق يزيـد بـن زريـع           ٤/٧٩) ١٢٦٧(، وابن حبـان     ٣/١٨٣) ١٦٠٧(وأخرجه أبو يعلى    

 .مطولًا، وفيه ذكر الكفين

 ، ٢/٤٢٧) ١٠٣١(، والــشاشي فــي مــسنده   ١/١٣٤) ٢٦٦ (وأخرجــه ابــن خزيمــة مختــصرًا  

 . بذكر الوجه والكفين،، من طريق يزيد بن هارون٤٢٩-٢/٤٢٨) ١٠٣٣(

 من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم،        ١/٢٥٦) ٨٨٦(وأخرجه أبو عوانة في مسنده      

 .ولم يسق متنه

فيـه ذكـر    من طريق عفـان بـن مـسلم، و     ٢/١٦٩) ٥٤١(وأخرجه ابن المنذر في األوسط      

 .الكفين

                                     
عنـــد شـــرحه لحـــديث البخـــاري عـــن حجـــاج عـــن شـــعبة الطريـــق    - قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر رحمـــه اهللا   )١(

هــو ابــن منهــال، وقــد روى النــسائي هــذا الحــديث مــن طريــق حجــاج بــن  " حــدثنا حجــاج:"قولــه:"-المتقدمــة
فـتح البـاري بـشرح صـحيح     ". ير هذا السياق، ولم يسمع البخاري من حجاج بن محمد        محمد عن شعبة بغ   

 .١/٤٤٥البخاري البن حجر 
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 مـن طريـق أبـي الوليـد الطيالـسي، مطولًـا             ٢/٤٣١) ١٠٣٩(وأخرجه الشاشي في مـسنده      

 .وفيه ذكر الكفين

غندر، وآدم، وحجـاج بـن المنهـال، وبهـز، وحجـاج بـن محمـد، ويزيـد بـن زريـع،                      (كلهم  

) دويزيد بن هارون، وأبو النضر هاشم، وعفـان، وأبـو الوليـد الطيالـسي، وعبـدالرحمن بـن زيـا                   

ولـم يـذكروا فـي روايـتهم تحديـد الكـف بالمفـصل، إال مـا كـان                   . عن شعبة عن الحكم، به    

: من رواية حجاج بن محمد عن شـعبة عـن الحكـم وسـلمة، وفيـه ذكـر شـك سـلمة فيـه                       

 .إلى المرفقين أو إلى الذراعين

، وخالد  )٢(والنضر بن شميل  ،  )١(هكذا رواه الجماعة عن شعبة، ورواه يحيى بن سعيد        

وعبدالرحمن بن زياد الرصاصي جميعًا عن شعبة عن الحكم سمعت ذرًّا، به حارث، بن ال

وقـد سـمعته مــن ابـن عبـدالرحمن، وفـي روايــة      : ، وعـن الحكــم قـال  -كروايـة الجماعـة  -

 :ثم سمعته من ابن عبدالرحمن بن أبزى بخراسان: عن الحكم: عبدالواحد

طولًـا، ، وابـن الجـاورد فـي         م) ١١٢) (٣٦٨(أخرجه مسلم في كتـاب الحـيض بـاب التـيمم            

وحدثنيه : وقال الحكم: ، من طريق يحيى بن سعيد القطان عن شعبة        ٤١صـ) ١٢٥(المنتقى  

وحــدثني ســلمة عــن ذر فــي هــذا  : قــال. ابــن عبــدالرحمن بــن أبــزى عــن أبيــه مثــل حــديث ذر  

 .وفيه ذكر الكفين. اإلسناد الذي ذكر الحكم

مـن هــذا الوجــه عــن يحيــى  ) ٣٢٦(تــيمم ووقـع عنــد أبــي داود فــي كتـاب الطهــارة بــاب ال  

 .كرواية الجماعة، لم يذكر رواية شعبة عن الحكم عن ابن عبدالرحمن بن أبزى

                                     
عن شعبة عن الحكم عن ذر عن سـعيد بـن عبـدالرحمن، وعـن        : رواه يحيى في سياق واحد بثالثة أوجه       )١(

لطريـق  وسـيأتي ذكـر ا  . شعبة عـن الحكـم عـن سـعيد بـن عبـدالرحمن، وعـن شـعبة عـن سـلمة عـن ذر                     
 .الثالثة في االختالف على سلمة بن كهيل

 )".حدثني سلمة عن ذر(ولم يذكر :" لحديث النضر)١١٣) (٣٦٨(نصت رواية اإلمام مسلم اآلتية  )٢(
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وعلقه البخـاري   - مختصرًا) ١١٣) (٣٦٨(وأخرجه مسلم في كتاب الحيض باب التيمم        

حــــدثني إســــحاق بــــن منــــصور حــــدثنا النــــضر بــــن شــــميل، قــــال   : -)٣٣٩(عقــــب حــــديث 

 . وليس فيه ذكر التيمم".وساق الحديث:"مسلم

، مـن طريـق خالـد    ) ٣١٩(وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب نوع آخر من التـيمم      

أن الحكــم ســمعه مــن ذر عــن ســعيد بــن  : وفيــه. ذكــر الكفــين: بــن الحــارث، مطولًــا، وفيــه

 .عبدالرحمن بن أبزى، وأن الحكم سمعه أيضًا من سعيد مباشرة

 مـــن طريـــق بحـــر بـــن نـــصر بـــن ســـابق عـــن        ١/٢٠٩وأخرجـــه البيهقـــي فـــي الكبـــرى    

أن الحكــم لقــي ابــن عبــدالرحمن بخراســان : ، وفيــه-هــو الرصاصــي- عبــدالرحمن بــن زيــاد

ثم ضرب بيديه إلى األرض، ثم نفخ فيهما،       ) إنما يكفيك هكذا  : (وسمعه منه، وفيه مرفوعًا   

 .ومسح وجهه وكفيه، ولم يجاوز الكوع

 :ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة ولفظه

أَتَــى رَجُــلٌ عُمَــرَ فَــذَكَرَ أَنَّــهُ كَــانَ فِــي  : عَــنْ عَبْــدِالرِّحْمَنِ بْــنِ أَبْــزَى رَضِــيَ اهللاُ عَنْهُمَــا قــال 

 .الَ يُصَلَّي: سَفَرٍ فَأَجْنَبَ وَلَمْ يَجِدْ المَاءَ فَقَالَ

نْـتَ فِـي سَـرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَـا فَلَـمْ نَجِـدْ            أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ المُـؤْمِنِينَ إِذْ كُنْـتُ أَنَـا وَأَ           : فَقَالَ عَمَّارٌ 

المَاءَ؛ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيتُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُـولِ اهللاِ                 

ــكَ   ــالَ لَ ــهُ فَقَ ــا ذَلِــكَ لَ ــلَّمَ ذَكَرْنَ ــلَّى اهللاُ عَلَيــهِ وَسَ ــ: ((صَ ــدَعَ  أَمَّ ا أَنْــتَ فَلَــمْ يَكُــنْ يَنْبَغِــي لَــكَ أَنْ تَ

الــصَّالةَ، وَأَمَّــا أَنْــتَ يَــا عَمَّــارُ فَلَــمْ يَكُــنْ يَنْبَغِــي لَــكَ أَنْ تَمَعَّــكَ كَمَــا تَتَمَعَّــكُ الدَّابَّــةُ؛ إِنَّمَــا كَــانَ   

ــكَ  ــلَّى اهللاُ عَلَيــهِ وَسَــلَّمَ بِيَــدِهِ     -يُجْزِئُ ــى التُّــرَابِ ثُــمَّ قَــالَ   وَضَــرَبَ رَسُــولُ اهللاِ صَ  -: األَرْضَ إِلَ

 .الذِّرَاعَانِ: ، فَنَفَخَ فِيْهَا، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيهِ إِلَى المِفْصَلِ  وَلَيسَ فِيهِ))هَكَذَا

حـدثنا شـعبة   : ٣١-٢/٣٠) ٦٧٣(أخرجه الطيالسي رحمه اهللا بهذا اللفـظ فـي مـسنده     

 .ن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه، بهعن الحكم سمع ذرَّ بن عبداهللا يحدث عن اب

، والبيهقــي فــي ١/١١٢ومــن طريــق الطيالــسي أخرجــه الطحــاوي فــي شــرح معــاني اآلثــار  

 .١/٢١٤الكبرى 
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، ولكـن تحديـد المـسح    -كما تقدم في التخريج-فأصل الحديث ثابت في الصحيحين      

ه عـن  إلى المفـصل تفـرد بـذكره أبـو داود الطيالـسي مـن بـين أصـحاب شـعبة مـن هـذا الوجـ                     

 .-كما تقدم-الحكم؛ إذ رواه أصحاب شعبة بذكر الكفين 

 :ورواه سلمة بن كهيل، واختلف عليه فيه

فرواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبـداهللا عـن سـعيد بـن عبـدالرحمن بـن          

 .-كروايته عن الحكم المتقدمة-أبزى عن أبيه به 

ن الغفـــاري عـــن ورواه ســـفيان الثـــوري عـــن ســـلمة بـــن كهيـــل عـــن أبـــي مالـــك غـــزوا 

 .-فجعله عن أبي مالك-عبدالرحمن بن أبزى عن عمار

 .ورواه األعمشُ عن سلمة، واختلف على األعمش فيه

فرواه وكيع وجرير بن حازم وأبو يحيى التميمي وعيسى بن يونس وعبداهللا بن نمير              

ويعلـى بـن عبيـد ومحاضـر بـن المـورع؛ جمـيعهم عـن األعمـش عـن سـلمة عـن سـعيد بــن              

 . بن أبزى عن أبيه عن عمارعبدالرحمن

ــن           ــل عـ ــن كهيـ ــلمة بـ ــن سـ ــن األعمـــش عـ ــرواه عـ ــاث؛ فـ ــن غيـ ــالفهم حفـــص بـ وخـ

 .عبدالرحمن بن أبزى، ولم يذكر سعيد بن عبدالرحمن

 .هذا مجمل االختالف على سلمة بن كهيل في الحديث

 :وأما تفصيل االختالف
رحمن بـن   فرواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبداهللا عن سعيد بن عبـدال              

 :-كروايته عن الحكم المتقدمة-أبزى عن أبيه به

فـي كتـاب الحـيض بـاب        ) ١١٢) (٣٦٨(أخرجه مسلم عقب حديث شعبة عـن الحكـم          

 كالهمـا عـن   ٤١صــ ) ١٢٥(التيمم، وابن الجارود في المنتقى عقب حديث شعبة عن الحكم  

تعرضـا لمـا قالـه      عبداهللا بن هاشم العبدي حدثنا يحيى بن سـعيد، ولـم يـسوقا لفظـه، ولـم ي                 

 .شعبة من شك سلمة فيه
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، والنسائي فـي كتـاب الطهـارة        )٣٢٤(وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب التيمم         

، كالهما عن بندار محمد بن بشار، وأخرجـه اإلمـام أحمـد فـي      )٣١٣(باب التيمم في الحضر     

جعفـر، وفيـه    عن غندر محمد بـن      ) بندار واإلمام أحمد  (، كالهما ٣٠/٢٧٦) ١٨٣٣٣(المسند  

 ". أو إلى الكفين فيه إلى المرفقين، قال!ال أدري:"ذكر شك سلمة

، ومــن طريقــه البيهقــي فــي   )٣٢٥(وأخرجــه أبــو داود فــي كتــاب الطهــارة بــاب التــيمم     

كـان  :"قـال شـعبة   . حدثنا علي بن سهل الرملي حـدثنا حجـاج يعنـي األعـور            : ١/٢١٠الكبرى  

؛ فإنـه ال    !انظـر مـا تقـول     : ال له منصور ذات يـوم     فق. الكفين والوجه والذراعين  : سلمة يقول 

 !".يذكر الذراعين غيرك

الطحـاوي فـي شـرح معـاني      : ، ومن طريقـه   ٢/٣١) ٦٧٤(وأخرجه الطيالسي في مسنده     

 .، مختصرًا، وفيه ذكر شك سلمة في حد المسح١/٢١٠، والبيهقي في الكبرى ١/١١٣اآلثار 

و بن مرزوق، مطولًـا، وفيـه الـشك          من طريق عمر   ١/٢٠٩وأخرجه البيهقي في الكبرى     

 .في حد المسح

جمــيعهم عــن شــعبة عــن ســلمة عــن ذر بــه، علــى الــشك؛ هــل ذَكَــرَ الــذراعين أم           

 .الكوعين

ــي مالــك غــزوان الغفــاري عــن           ــل عــن أب ــن كهي ــوري عــن ســلمة ب ورواه ســفيان الث

 :-فجعله عن أبي مالك، ولم يذكر سعيدًا-عبدالرحمن بن أبزى عن عمار 

، ومــن طريقــه ابـن عبــدالبر فــي  )٣٢٢(اود فــي كتـاب الطهــارة بــاب التـيمم   أخرجـه أبــو د 

وضرب بيديه إلـى األرض، ثـم       )): إنما كان يكفيك أن تقول هكذا     : ((، وفيه ١٩/٢٧٣التمهيد  

 وأخرجه الطحاوي في شرح معـاني       .نفخهما، ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع        

، والبيهقي في الكبـرى     ) وجهه ويديه إلى الذراعين    فمسح بهما : ( مختصرًا، وفيه  ١/١١٣اآلثار  

 .إلى نصف الذراع، عن محمد بن كثير: ، وفيه١/٢١٠

وأخرجــه النــسائي فــي كتــاب الطهــارة بــاب نــوع آخــر مــن التــيمم والــنفخ فــي اليــدين       

ــد  )٣١٧( ــام أحمــــ ــى  ١٧٦-٣١/١٧٥) ١٨٨٨٢(، واإلمــــ ــو يعلــــ ــن ١٨٢-٣/١٨١) ١٦٠٦(، وأبــــ ، عــــ
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عـن أبـي    : "ووقع مـن هـذا الوجـه عـن سـلمة          ). وبعض ذراعيه : (عبدالرحمن بن مهدي، وفيه   

 ".مالك وعبداهللا بن عبدالرحمن بن أبزى

وجهه وذراعيه إلى قريب : (، وفيه٢٣٩-١/٢٣٨) ٩١٥(وأخرجه عبدالرزاق في المصنف   

 ).من نصف الذراع

 من طريـق مؤمـل، وأحـال بـه علـى مـتن             ١/١١٣وأخرجه الطحاوي في شرح معاني اآلثار       

 .حمد بن كثيرحديث م

عن الثوري عن سلمة عـن  ) محمد بن كثير وابن مهدي وعبدالرزاق ومؤمل      (أربعتهم  

 .أبي مالك عن عبدالرحمن بن أبزى به، مرفوعًا

 :ورواه األعمشُ عن سلمة، واختلف على األعمش فيه

فرواه وكيع وجريـر بـن حـازم وأبـو يحيـى التميمـي وعيـسى بـن يـونس وعبـداهللا بـن                  

عبيد ومحاضر بن المورع؛ جميعهم عن األعمـش عـن سـلمة عـن سـعيد                نمير ويعلى بن    

 :بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار

 عـن وكيـع، ولـم يـذكر فيـه موضـع            ١/٢٩٠) ١٦٨٩(أخرجه ابن أبـي شـيبة فـي المـصنف           

 .المسح من اليدين

) ٧٠٠(، وأخرجــه الــدارقطني فــي الــسنن    ٤/٢٢٥) ١٣٨٦(وأخرجــه البــزار فــي المــسند    

عـن يوسـف بـن موسـى،        ) البـزار والحـسن   ( حدثنا الحسين بن إسماعيل؛ كالهمـا        :١/٣٣٨

حـدثنا يزيـد بـن سـنان     :١/٢٥٥) ٨٨٠(ولم يذكر حد اليدين، وأخرجه أبو عوانة فـي مـسنده           

 .ثنا الحسن بن عمر بن شقيق، وليس فيه ذكر حد اليدين؛ كالهما عن جرير بن حازم

نــا عبــداهللا بــن ســعيد األشــج ثنــا أبــو ث:١/١٣٥) ٢٦٩(وأخرجــه ابــن خزيمــة فــي صــحيحه 

 .، ولم يذكر حد اليدين-وهو التميمي-يحيى 

حـدثنا محمـد بـن الحجـاج ثنـا علـي بـن              :١/١١٢وأخرجه الطحاوي في شرح معاني اآلثـار        

 .معبد ثنا عيسى بن يونس، وليس فيه ذكر حد اليدين
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ــة فــي المــسند     ــو عوان خرجــه حــدثنا الحــسن بــن عفــان، وأ  : ١/٢٥٥) ٨٨١(وأخرجــه أب

/ ٢) ١٠٣٠(حــدثنا عيــسى بــن أحمــد العــسقالني، و     : ٢/٤٢٥) ١٠٢٨(الــشاشي فــي مــسنده   

ــدارقطني فــي الــسنن      :٤٢٧ وحــدثنا : ١/٣٣٨) ٧٠٠(حــدثنا ابــن عفــان العــامري، وأخرجــه ال

 .الحسين حدثنا ابن كرامة، أربعتهم عن عبداهللا بن نمير، وليس فيه ذكر حد اليدين

حــدثنا عيــسى العــسقالني، وأخرجــه   :٢/٤٢٩ )١٠٣٥(وأخرجــه الــشاشي فــي مــسنده  

وحدثنا الحسين حدثنا أحمد بن منـصور؛ كالهمـا عـن  يعلـى بـن         : ١/٣٣٨) ٧٠٠(الدارقطني  

 .عبيد

حــدثنا العبــاس الــدوري ثنــا محاضــر بــن :٢/٤٢٥) ١٠٢٧(وأخرجــه الــشاشي فــي مــسنده 

 .المورِّع

ى عـن   كلهم عن األعمش عن سلمة بـن كهيـل عـن سـعيد بـن عبـدالرحمن بـن أبـز                    

 .وليس فيه ذكر مدى المسح من اليدين. أبيه عن عمار عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

ــلمة بـــن كهيـــل عـــن       ــرواه عـــن األعمـــش عـــن سـ ــاث؛ فـ ــالفهم حفـــص بـــن غيـ وخـ

 :عبدالرحمن بن أبزى، ولم يذكر سعيد بن عبدالرحمن

ثنا حـدثنا محمـد بـن العـالء حـد     ): ٣٢٣(أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب التـيمم          

إلـى  : وفيـه . حفص عـن األعمـش عـن سـلمة عـن عبـدالرحمن بـن أبـزى عـن عمـار مرفوعًـا                   

 .نصف الساعد

 :أبو مالك الغفاري عن عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما: ثالثًا
ا أَتَـى  أَنَّهُ أَجْنَبَ فِي سَفَرٍ لَهُ، فَتَمَعَّكَ فِي التُّـرَابِ ظَهْـرًا لِـبَطْنٍ، فَلَمَّـ        : عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ   

إِنَّمَا كَـانَ يَكْفِيْـكَ أَنْ تَـضْرِبَ بِكَفَّيْـكَ          ! يَا عَمَّارُ : ((النَّبِيَّ صَلَّى اهللاُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ فَقَالَ      

 .)٢()))١(سْغَيْنِفِي التُّرَابِ، ثُمَّ تَنْفَخَ فِيْهِمَا، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ إِلَى الرُّ

 :ه حصين بن عبدالرحمن السلمي عن أبي مالك، واختلف على حصين فيهوروا

                                     
 .٢/٢٢٧النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير :  ينظر.مفصل ما بين الكف والساعد:  الرُّسغ)١(
 .أخرجها الدارقطني كما سيأتي. بي مالك هذا لفظ المرفوع من رواية أ)٢(
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 :فرواه إبراهيم بن طهمان عن حصين عن أبي مالك عن عمار مرفوعًا

 مـن طريـق داود بـن شـبيب حـدثنا            ٣٣٩-١/٣٣٨) ٧٠٠(أخرجه الدارقطني فـي الـسنن       

ــا عمــار : ((إبــراهيم بــن طهمــان عــن حــصين عــن أبــي مالــك عــن عمــار، وفيــه        كــان إنمــا! ي

يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب، ثـم تـنفخ فيهمـا، ثـم تمـسح بهـا وجهـك وكفيـك           

 )).إلى الرسغين

وخالفه عبدُاهللا بنُ إدريس وأبو األحوص وشعبة وزائدة؛ فرووه عن حصين عـن أبـي               

 :مالك عن عمار موقوفًا

وفيـه  .  عـن عبـداهللا بـن إدريـس    ٢٩٢-١/٢٩١) ١٦٩٦(أخرجه ابن أبي شيبة في المـصنف     

 .ذكر مسح اليدين ونصَّ على أنه لم يمسح ذراعيه

) ٥٤٤(، وابـــن المنـــذر فـــي األوســـط ١/١١٢وأخرجـــه الطحـــاوي فـــي شـــرح معـــاني اآلثـــار  

ــا ابـــن أبـــي عـــدي عـــن شـــعبة : حـــدثونا عـــن بنـــدار قـــال : قـــال- ١٧١-٢/١٧٠ أخرجـــه ، و-ثنـ

منذر عـن   ، من طريق شعبة وزائدة، وعند ابن ال       ١/٣٣٩) ٧٠٣(،  )٧٠٢(الدارقطني في السنن    

سمعت عمار بـن ياسـر يخطـب        : شعبة وحده، وعند ابن المنذر والدارقطني عن أبي مالك        

 .بالكوفة

 . من طريق أبي األحوص٢/١٧٠) ٥٤٣(وأخرجه ابن المنذر في األوسط 

 .أربعتهم عن حصين بن عبدالرحمن عن أبي مالك عن عمار رضي اهللا عنه موقوفًا

لــم يــروه عــن حــصين مرفوعًــا غيــرُ :"طهمــانقــال الــدارقطني عقــب إخــراج روايــة ابــن 

وأبو مالك في سـماعه مـن عمـار نظـر؛     . إبراهيم بن طهمان، ووقفه شعبة وزائدة وغيرهما    

 ".عن أبي مالك عن ابن أبزى عن عمار، قاله الثوري عنه: فإن سلمة بن كهيل قال فيه

م يمسح وجميعهم لم يذكروا الذراعين، بل ذكر ابن إدريس اليدين، ونص على أنه ل     

 .ذراعيه

ذكْـر  : إلى المفصل، وعند ابن المنـذر     : عند الطحاوي والدارقطني  : ورواية شعبة وزائدة  

 .ذكْر الكفين: ورواية أبي األحوص. الكفين



 

 
١٦٠

 ديد اليدين في التيمم حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما في تح
 تخريجًا ودراسة

 ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيِّع.د

 عـن عمـار رضـي اهللا        -أو ابنه عبيداهللا بـن عبـداهللا      -عبداهللا بن عتبة بن مسعود      : رابعًا
 :عنه

 .تنًايرويه الزهري، واختلف عليه فيه سندًا وم

 : الزهري عن عبيداهللا بن عبداهللا عن أبيه عن عمار:الوجه األول

 :مالك وأبو أويس عبداهللا بن عبداهللا المدني: وعنه

، )٣١٦(أخرجه النسائي مختصرًا في كتاب الطهارة بـاب االخـتالف فـي كيفيـة التـيمم                  

ــاب    ــاب والبـ ــرى فـــي الكتـ ــدالبر فـــي ال  ١/١٩١) ٢٩٧(وفـــي الكبـ ــه ابـــن عبـ ــد ، ومـــن طريقـ تمهيـ

ــري، وأخرجــه الطحــاوي     : ٢٨٤-١٩/٢٨٣ ــدالعظيم العنب ــا العبــاس بــن عب  فــي شــرح  أخبرن

 مـن   ٢/٤٣٤) ١٠٤٢(حـدثنا ابـن أبـي داود، وأخرجـه الـشاشي فـي مـسنده                :١/١١٠ معاني اآلثـار  

أخبرنـا الفـضل    :١٣٤-٤/١٣٣) ١٣١٠(طريق أحمد الدورقي، وأخرجه ابـن حبـان فـي صـحيحه             

 من طريق إسماعيل بن إسـحاق  ١/٢٠٨يهقي في السنن    بن الحباب الجمحي، وأخرجه الب    

 .القاضي

 .كلهم عن عبداهللا بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية

 مـن طريـق سـعيد بـن داود، ولـم يـسق              ١/١١٠وأخرجه الطحاوي في شرح معاني اآلثـار        

 .الطحاوي متنه

 :، ولفظه عن الزهري، بهعن مالك بن أنسكالهما 

 اهللاِ صَلَّى اهللاُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالتُّرَابِ، فَمَـسَحْنَا بِوُجُوهِنَـا وَأَيْـدِيْنَا إِلَـى               تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ  ((

 .))المَنَاكِبِ

حــدثنا حجــاج حــدثنا يعقــوب حــدثنا أبــو      :٣/١٩٩) ١٦٣١(وأخرجــه أبــو يعلــى مختــصرًا    

 .-هو عبداهللا بن عبداهللا المدني-أويس 

عبيـداهللا عـن أبيـه عـن عمـار، ولـيس فيـه        عـن الزهـري عـن    ) مالك وأبو أويـس  (كالهما  

 .الضربة للتيمم، وفيه ذكر التيمم إلى المناكب



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦١

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

لـم يـذكر    -الزهري عـن عبيـداهللا بـن عبـداهللا عـن عمـار رضـي اهللا عنـه                   :الوجه الثاني 

 :-أباه

فَجْـرِ، فَـضَرَبُوا   تَمَسَّحُوُا وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اهللاِ صَلَّى اهللاُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالـصَّعِيدِ لِـصَلَاةِ ال            ((

ــأَكُفِّهِمْ      ــضَرَبُوا بِ ــادُوا فَ ــمَّ عَ ــدَةً، ثُ ــسْحَةً وَاحِ ــوهَهَمْ مَ ــسَحُوُا وُجُ ــمَّ مَ ــأَكُفِّهِمْ الــصَّعِيْدَ، ثُ بِ

 .)١())الصَّعِيْدَ مَرَّةً أُخْرَى، فَمَسَحُوا بِأَيْدِيْهِمْ كُلِّهَا إِلَى المَنَاكِبِ وَاآلبَاطِ مِنْ بُطُونِ أَيْدِيْهِمْ

 :يونس بن يزيد والليث بن سعد ومحمد بن عبدالرحمن ابن أبي ذئب:  الزهريوعن

، وابـن ماجـه فـي كتـاب         )٣١٩(،  ) ٣١٨(أخرجه أبو داود فـي كتـاب الطهـارة بـاب التـيمم              

، من طريق عبداهللا بن وهـب، وأخرجـه اإلمـام أحمـد             )٥٧١(الطهارة باب ما جاء في التيمم       

 .ان بن عمر؛ كالهما عن يونس بن يزيدحدثنا عثم: ١٨٩-٣١/١٨٨) ١٨٨٩٣(

حدثنا محمـد بـن   ): ٥٦٥(وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ما جاء في التيمم       

 .رمح حدثنا الليث

 حدثنا حجاج، وفيه ذكر الضربة، والتيمم إلـى  ٣١/١٨٤) ١٨٨٨٨(وأخرجه اإلمام أحمد  

ومـن طريقـه البيهقـي فــي    ، ٢٩-٢/٢٨) ٦٧٢(المناكـب واآلبـاط، وأخرجـه الطيالـسي مطولًــا     

 مـن   -١٦/٥٥٠) ٤٠٩٧(كما فـي المطالـب العاليـة        -أحمد بن منيع    أخرجه  ، و ١/٢٠٨السنن  

ــي المـــسند      ــو يعلـــى فـ ــه أبـ ــد، وأخرجـ ــاوي ٣/٢٠١) ١٦٣٣(طريـــق حـــسين بـــن محمـ ، والطحـ

، من طريق يزيـد  ٢/٤٣٣) ١٠٤٠(، والشاشي في مسنده     ١/١١١مختصرًا في شرح معاني اآلثار      

 .بن هارون

عـن  ) حجاج المصيصي، والطيالسي، وحسين بن محمد، ويزيـد بـن هـارون       : (عهمجمي

 .ابن أبي ذئب

عن الزهري عـن عبيـداهللا عـن عمـار،          ) يونس بن يزيد، والليث، وابن أبي ذئب      : (ثالثتهم

 .وفيه ذكر الضربتين

                                     
 .وستأتي.  هذا لفظه عند أبي داود من حديث ابن وهب عن يونس عن الزهري به)١(



 

 
١٦٢

 ديد اليدين في التيمم حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما في تح
 تخريجًا ودراسة

 ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيِّع.د

 الزهري عن عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة بن مسعود عـن ابـن عبـاس                :الوجه الثالث 

 :ضي اهللا عنهمعن عمار ر

كُنْـتُ فِــي القَــوْمِ حَتَّــى نَزَلَــتْ الرُّخْــصَةُ فِــي المَــسْحِ بِــالتُّرَابِ إَذَا لَــمْ نَجِــدْ المَــاءَ، فَأُمِرْنَــا  (

 .)١()فَضَرَبْنَا وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ، ثُمَّ ضَرَبْنَا أُخْرَى لِلْيَدَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ

 .بن إسحاقمحمد بن إسحاق وعبدالرحمن : وعنه

وحـــدثناه إبـــراهيم بـــن هـــانئ، وأخرجـــه     :٤/٢٢١) ١٣٨٤(أخرجـــه البـــزار فـــي مـــسنده    

عـن أحمـد بـن      :حدثنا ابـن أبـي داود؛ كالهمـا       :١/١١٠الطحاوي في شرح معاني اآلثار مختصرًا       

 .خالد الوهبي

حـدثنا إبـراهيم بـن سـعيد الجـوهري حـدثنا            :٤/٢٢١) ١٣٨٣(أخرجه البزار في مـسنده      و

 .ألموييحيى بن سعيد ا

 .عن محمد بن إسحاق)  يحيى األموي وأحمد بن خالد الوهبي(كالهما 

حـدثنا عبيـداهللا    :٣/٢١٣) ١٦٥٢(،  ٣/١٨٤) ١٦٠٩(وأخرجه أبو يعلى في مسنده مختـصرًا        

 .بن عمر القواريري حدثنا يوسف بن خالد حدثنا عبدالرحمن بن إسحاق

ي عـن عبيـداهللا بـن       عـن الزهـر   ) محمد بن إسـحاق وعبـدالرحمن بـن إسـحاق         (كالهما  

 .عبداهللا عن ابن عباس عن عمار

ورواه معمر وسفيان ابن عيينة، وإبراهيم بن سعد؛ جميعهم عن الزهري، واختلـف             

 :-على أن االختالف على إبراهيم من رواية ابنه عنه كما سيأتي-عليهم فيه 

 :االختالف على معمر

كروايـة مالـك   -ن عمـار    فروي عنه عن الزهري عن عبيـداهللا بـن عبـداهللا عـن أبيـه عـ                

 :-وأبي أويس

 أخبرنـا الثقـة عـن    :-١/١٢٨) ١٢٨(كما فـي شـفاء العـي     - أخرجه الشافعي في مسنده   

 .معمر عن الزهري به

                                     
 . هذا لفظ البزار من رواية ابن إسحاق عن الزهري اآلتية)١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٣

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

كروايــة ابــن أبــي ذئــب -وروي عنــه عــن الزهــري عــن عبيــداهللا بــن عبــداهللا عــن عمــار  

 :-والليث

ابــن عبـــدالبر فـــي   اإلمـــام هومـــن طريقــ ، ١٨٧-٣١/١٨٦) ١٨٨٩١(أخرجــه اإلمـــام أحمــد   

ــد  ــن ١٩/٢٨٥التمهيــ ــدالرزاق عــ ــوعبــ ــصنف ، وهــ ــي مــ ــق  ٢١٤-١/٢١٣) ٨٢٧ (ه فــ ــن طريــ ، ومــ

، عن معمـر  ٢/٤٧) ٥٣٥(، وابن المنذر في األوسط     ٣/٢٠٠) ١٦٣٢(أبو يعلى   : عبدالرزاق أيضًا 

 . وفيه ذكر نزول آية التيمم.عن الزهري، به

 :االختالف على سفيان بن عيينة

كروايـة مالـك   - عبيـداهللا بـن عبـداهللا عـن أبيـه عـن عمـار                فروي عنه عن الزهري عن    

 :-وأبي أويس

) ٥٣٦(، ومن طريقه ابن المنذر فـي األوسـط          ١/٢٣٢) ١٤٣(أخرجه الحميدي في مسنده     

٢/٤٧. 

-حـدثنا أبـو بكـر بـن خـالد       : ١/٢٠٨) ٢٧٨(وأخرجه ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثـاني         

ه مـن طريـق ابـن أبـي عمـر عـن سـفيان عـن         وقرن معه ابن أبي عمر، وسيأتي عند ابـن ماجـ        

 .-عمرو بن دينار عن الزهري

حدثنا محمد بـن عمـرو بـن العبـاس البـاهلي،            : ٤/٢٣٩) ١٤٠٣(وأخرجه البزار في مسند     

 ".وال نعلم روى عبداهللا بن عتبة عن عمار إال هذا الحديث:"وقال عقبه

 .ريق الشافعي من ط١٥-٢/١٤) ١٥٦١(وأخرجه البيهقي في معرفة السنن واآلثار 

جميعهم عن سفيان بـن عيينـة عـن الزهـري عـن عبيـداهللا بـن عبـداهللا بـن عتبـة عـن                       

 .أبيه عن عمار، وفيه ذكر التيمم إلى المناكب

وروي عنه عن عمرو بن دينار عن الزهري عن عبيداهللا بن عبداهللا عن أبيه عن عمـار     

 :-عن عمارزاد عمروًا بينه وبين الزهري، وجعله عن عبيداهللا عن أبيه -



 

 
١٦٤

 ديد اليدين في التيمم حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما في تح
 تخريجًا ودراسة

 ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيِّع.د

حـدثنا محمـد بـن      ): ٥٦٦(أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة  باب ما جاء في التـيمم              

وتقـدم أن ابـن أبـي عاصـم رواه عـن ابـن              -أبي عمر العدني، وفيه ذكر التيمم إلى المناكـب          

 .-أبي عمر عن سفيان عن الزهري

ر، بلفظ ابـن  ، من طريق إبراهيم بن بشا    ١/١١١وأخرجه الطحاوي في شرح معاني اآلثار       

 .ماجه

 .كالهما عن سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري، به

 :االختالف على إبراهيم بن سعد الزهري

 :وعنه ابنه يعقوب بن إبراهيم، وقد اختلف على يعقوب فيه

فــرواه محمــد بــن أحمــد بــن أبــي خلــف، ومحمــد بــن يحيــى، واإلمــام أحمــد، والــدوري؛      

د الزهري عن أبيه إبراهيم بـن سـعد عـن صـالح          جميعهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سع      

 :بن كيسان عن الزهري عن عبيداهللا عن ابن عباس عن عمار رضي اهللا عنهم

، ومن طريقه البيهقي في معرفة      )٣٢٠(أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب التيمم         

أبــي حــدثنا محمــد بــن أحمــد بــن  : ١٩/٢٨٤، وابــن عبــدالبر فــي التمهيــد  ٢/١٦الــسنن واآلثــار 

 .خلف

وقـرن معـه محمـد بـن أحمـد      -) ٣٢٠(وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة بـاب التـيمم       

 عبدالبر في ، وابنُ ٢/١٦بن أبي خلف، ومن طريق أبي داودَ البيهقيُّ في معرفة السنن واآلثار             

، وفـي   )٣١٥(، وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب التـيمم فـي الـسفر              ١٩/٢٨٤التمهيد  

، ومـن طريقـه الحـازمي فـي       ١/١٩٠) ٢٩٦(كتاب الطهارة باب التـيمم فـي الـسفر          الكبرى في   

، عــن محمــد بــن يحيــى  ٤٠صـــ) ١٢١(، وأخرجــه ابــن الجــارود فــي المنتقــى  ٥٩-٥٨االعتبــار صـــ

وال : قال ابن شهاب فـي حديثـه      : قال ابن يحيى  :"النيسابوري، وفيه ضربة واحدة، وفي آخره     

 ".اس بهذا الن-]بالعين المهملة[-يعتبر 

ضـربة واحـدة، وفيـه      :  ، وفيه  ٢٦٠-٣٠/٢٥٩) ١٨٣٢٢(وأخرجه اإلمام أحمد في المسند      

 . بالغين المعجمة)وال يغتر بهذا الناس: (قول الزهري مدرجًا



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٥

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 حدثنا عباس الدوري، وفيـه الـضربة، وفيـه          ٢/٤٢١) ١٠٢٤(وأخرجه الشاشي في مسنده     

 ).ال يعتبر: (قول ابن شهاب مدرجًا في الخبر ولفظه

عـن  ) محمد بن أحمد بن أبي خلف، ومحمد بن يحيى، واإلمام أحمد، والدوري           : (كلهم

يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه إبراهيم بن سعد عن صالح بـن كيـسان عـن               

 .الزهري به

وخالفهم إبراهيم بن سعيد الجوهري؛ فرواه عن يعقوب عن أبيه عـن ابـن إسـحاق                

 :عباس عن عمارعن الزهري عن عبيداهللا عن ابن 

هـو ابـن سـعيد شـيخه، وقـد          [-قـال إبـراهيم     :٤/٢٢١) ١٣٨٣(أخرجه البزار في مـسنده      

 عن يعقوب عن أبيه عن ابن إسـحاق عـن الزهـري عـن عبيـداهللا عـن          -]قرنه باإلسناد قبله  

 .ابن عباس عن عمار

 :ورواه حجاج بن يوسف الشاعر عن يعقوب على الوجهين

حدثنا حجـاج بـن يوسـف الـشاعر     : ١٩٩-٣/١٩٨) ١٦٢٩(فأخرجه أبو يعلى في المسند     

، وفيــه ذكــر الــضربة، ولــيس فيــه ذكــر قــول  -كروايــة الجماعــة عــن يعقــوب-عــن يعقــوب

 .الزهري

كرواية -حدثنا حجاج عن يعقوب    :٣/١٩٩) ١٦٣٠(وأخرجه أبو يعلى أيضًا في مسنده       

 .-إبراهيم بن سعيد الجوهري

@       @      @ 

 



 

 
١٦٦

 ديد اليدين في التيمم حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما في تح
 تخريجًا ودراسة

 ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيِّع.د

 .الختالف في حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهمادراسة ا: الفصل الثاني
نعرض في هذا الفصل بمباحثه دراسـة االخـتالف الـوارد فـي طـرق حـديث عمـار وبيـان          

 .الراجح من أوجه االختالف، ودراسة متون الطرق وبيان الراجح منها

 .دراسة االختالف في أسانيد الحديث: المبحث األول
مـسعود وأبـي موسـى عـن عمـار رضـي اهللا عـنهم               رواية عبـداهللا بـن      : المطلب األول 

 .جميعًا
ولـم تختلـف   . -كما تقـدم -عن عبداهللا وأبي موسى  )٢( عن أبي وائل)١(يرويه األعمش

 .رواية الصحيحين في إسنادها

قـال  . وأعل اإلمام يحيى بـن سـعيد القطـان رحمـه اهللا ذكـر صـفة التـيمم فـي الحـديث             

كان : ؛ فسألت حفص بن غياث فقال     -عيدبن س ايعني  -وأنكره يحيى   :"عفان بن مسلم  

 .)٣("األعمش يحدثنا به عن سلمة بن كهيل، وذكر أبا وائل

فوجه إعالل اإلمام يحيى رحمه اهللا لخبر األعمش أن يكون دَخَـلَ علـى األعمـش فـي           

 .حديثِهِ عن شقيق حديثُهُ عن سلمة بن كهيل؛ إذ فيه ذكر صفة التيمم

نكــر يحيــى بــن ســعيد هــذه اللفظــة، وتوقــف فيهــا وإنمــا أ:"يقــول ابــن رجــب رحمــه اهللا

؛ ألن شعبة وحفص بن غياث وابن عيينة وغيرهم رووه عن األعمش، ولـم     )٤(اإلمام أحمد 

 .)٥(.."يذكروا الضربة الواحدة، وال صفة التيمم في حديثه عن شقيق عن أبي موسى

                                     
. يقـه اتفـق العلمـاء علـى توث    . ثقـة حـافظ   . سليمان بن مهران األسدي الكاهلي، موالهم، أبو محمد الكوفي        ) ١(

، الكاشف لمن له ٤/١٤٦الجرح والتعديل البن أبي حاتم      : ينظر. توفي رحمه اهللا سنة ثمان وأربعين ومائة      
 .٢٥٤صـ) ٢٦١٥(، تقريب التهذيب ١/٤٦٤رواية في الكتب الستة للذهبي 

ين قـال ابـن معـ   . تابعي ثقة، أدرك النبي صلى اهللا عليه وسلم ولـم يـره   . شقيق بن سلمة األسدي، الكوفي    ) ٢(
، ٤/٣٧١الجـرح والتعـديل     : ينظـر . توفي رحمه اهللا سنة ثنتـين وثمـانين       ". سأل عن مثله  ثقة، ال يُ  :"رحمه اهللا 

 .٢٦٨صـ) ٢٨١٦(، تقريب التهذيب ،٤/١٦١ير أعالم النبالء س
 .٣٠/٢٧٣ مسند اإلمام أحمد )٣(
إن كـان مـا روى أبـو معاويـة     :"رم رجب رحمه اهللا كالمَ اإلمام أحمد رحمه اهللا فـي روايـة األثـ            قد قدَّم ابنُ  ) ٤(

ــا ، ثــم ذكــر كالمــه الــذي  -٢/٨٨فــتح البــاري البــن رجــب  -..."  روى عــن األعمــش عــن شــقيق القــصة ،حقًّ
ثـم ذكـر أحمـد أن أبـا     :"ذكرتُه هنا من توقف اإلمام أحمد رحمه اهللا، ثم ذكر بعـد ذلـك مـا نقلتُـه مـن قولـه              

 .٢/٨٨فتح الباري البن رجب ". ت نكارة التفردمعاوية وعبدالواحد قد اتفقا على هذه اللفظة؛ فزال
 .٢/٨٨  البن رجب فتح الباري)٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٧

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 : هذه العلة بما يلينويمكن أن يجاب ع

ة األعمـش بـذكر كيفيـة التـيمم دالٌّ علـى ثبوتهـا              ن على تخريج روايـ    يق الشيخ ااتف-١

 . عنه

 ويعلى بـن عبيـد    ،  )٢( وهو ثقة   وعبدالواحد بن زياد   ،)١( الضرير وهو ثقة   اتفق أبو معاوية  -٢

-فهـذا جميعًـا     :" جميعهم عن األعمش في رواية الكيفيـة؛ قـال اإلمـام أحمـد             ،)٣(وهو ثقة 

                                     
قــال ابــن ســعد . ثقــة، مــن أحفــظ النــاس لحــديث األعمــش . محمــد بــن خــازم أبــو معاويــة الــضرير، الكــوفي ) ١(

وكـان يـرى   :"، وزاد العجلـي "كثيـر الحـديث، يـدلس، وكـان مرجئًـا         :"، زاد ابن سـعد    "ثقة:"والعجلي والنسائي 
طبقـات  : ينظـر . توفي رحمه اهللا سنة خمس وتسعين ومائـة . يعني في اإلرجاء" رجاء، وكان لين القول   اإل

) ٥٨٤١(، تقريــب التهــذيب  ٧/٢٤٦، الجــرح والتعــديل  ٢/٢٣٦، معرفــة الثقــات للعجلــي   ٨/٥١٥ابــن ســعد  
 .٤٧٥صـ

اهللا عــن ابــن عبــدالبر نقــل الحــافظ ابــن حجــر رحمــه  . ثقــة. عبدالواحــد بــن زيــاد العبــدي، مــوالهم، البــصري ) ٢(
 ".أجمعوا ال خالف بينهم أن عبدالواحد ثقة ثبت:"رحمه اهللا قوله

 .وتكلم فيه يحيى بن سعيد وأبو داود الطيالسي
ما رأيت عبدالواحد يطلب حديثًا قط بالبصرة وال بالكوفـة، وكنـا نجلـس علـى بابـه يـوم             :"قال يحيى بن سعيد   

 ". يعرف منه حرفاًالجمعة بعد الصالة أذاكره حديث األعمش ال
 ..".عمد إلى أحاديث كان يرسلها األعمش فوصلها كلها:"وقال أبو داود الطيالسي

عبدالواحد رحمه اهللا معدود في الثقات مـن أهـل العلـم، وحديثـه عـن األعمـش وعـن غيـره مخـرج فـي                           : قلت
الواحـد أثبـت   أن عبد: عـن ابـن معـين     ) هـدي الـساري   (الصحيحين وغيرهما، بل نقل الحافظ ابن حجـر فـي           

 .أصحاب األعمش
 . ذاكره من حفظه وكان عبدالواحد صاحب كتاب بن سعيدولعل اإلمام يحيى

وأما ما قاله أبو داود رحمه اهللا؛ فإن العقيلي وابن عدي رحمهما اهللا لم يـسوقا لعبدالواحـد حـديثًا منكـرًا عـن       
من بـن إسـحاق عـن النعمـان بـن      وساق له ابن عدي فقط حديثًا واحدًا من روايتـه عـن عبـدالرح      . األعمش

وعبدالواحد من أجلة :"، ثم قال))خيركم من تعلم القرآن وعلمه: ((سعد عن علي رضي اهللا عنه مرفوعًا   
 ".أهل البصرة، وقد حدَّث عنه الثقات المعروفون بأحاديث مستقيمة

فاء الكبيــر ، الــضع٦/٢٠الجــرح والتعــديل  : ينظــر. تــوفي عبدالواحــد رحمــه اهللا ســنة ســت وســبعين ومائــة      
، تهـذيب   ١٨/٤٥٠  للمـزي  ، تهـذيب الكمـال    ٥/٣٠٠، الكامل فـي ضـعفاء الرجـال البـن عـدي             ٣/٥٥للعقيلي  
 .٤٢٢ صـ البن حجر، هدي الساري٦/٤٣٤  البن حجرالتهذيب

". كان صحيح الحديث، وكان صالحًا في نفسه:"قال اإلمام أحمد. ثقة. يعلى بن عبيد بن أبي أمية الكوفي      ) ٣(
تـوفي رحمـه   . وتكلم ابـن معـين رحمـه اهللا فـي روايتـه عـن الثـوري             .  الشيخين وبقية الجماعة   وحديثه عند 



 

 
١٦٨

 ديد اليدين في التيمم حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما في تح
 تخريجًا ودراسة

 ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيِّع.د

قـال ابـن   . )١("ضـربة للوجـه والكفـين   : والن قد اتفقا عليه؛ يقـ  -]يعني أبا معاوية وعبدالواحد   [

إال أن األئمـة اعتمـدوا علـى روايـة     :"-بعد أن ذكر إعالل يحيـى رحمـه اهللا  -رجب رحمه اهللا    

 .)٢(.." للضربة الواحدةهُحدَأبي معاوية وعبدالواحد ويعلى عن األعمش عن شقيق وَ

دة، وذكــر  روايتــه عــن شــقيق؛ فــذكر ضــربة واحــ  رَرَّ كــون األعمــش رحمــه اهللا حــَ -٣

، وأمـا روايتـه عـن سـلمة فقـد      -لم يُختلف عليه فـي ذلـك ال سـندًا وال متنًـا         -المسح للكفين   

 .اختلف عليه في إسنادها

ويبقى النظر في مخالفة أبي معاوية لعبدالواحد بن زياد ويعلى بن عبيد الطنافـسي فـي             

 .تقديم الوجه على اليدين

، إال أنـه  )٣(مقـدَّمًا فـي أصـحاب األعمـش    وإن كان -وأبو معاوية الضرير محمد بن خازم      

فــي ذكــر "، واختلــف عليــه)٤(قــد اختُلــف عليــه فــي تقــديم مــسح الوجــه علــى مــسح الكفــين  

 .)٥()"ثم(هل هو بالواو أو بلفظ : مسح الوجه وعطفه

وقــد أنكــر اإلمــام أحمــد رحمــه اهللا روايــة أبــي معاويــة هــذه؛ قــال ابــن رجــب رحمــه             

رواية أبي معاوية عن األعمش فـي تقـديم         :"ة أحمد بن عبدة   قال اإلمام أحمد في رواي    :"اهللا

 .)٦("."مسح الكفين على الوجه غلط

فثبت بذلك رواية عبدالواحد بـن زيـاد ويعلـى بـن عبيـد عـن األعمـش بـه، بـذكر تقـديم                 

 .الوجه على اليدين في صفة التيمم، وبذكر الكفين، وهي المخرجة في الصحيحين

                                                                                   
ــائتين  ــر. اهللا ســـنة تـــسع ومـ ، تقريـــب التهـــذيب ٧/٢٨٦، ميـــزان االعتـــدال ٩/٣٠٤الجـــرح والتعـــديل : ينظـ

 .٦٠٩صـ) ٧٨٤٤(
 .٢/٨٨فتح الباري .  نقله ابن رجب عن أبي بكر األثرم عن اإلمام رحمهم اهللا)١(
 .٢/٨٩ فتح الباري البن رجب )٢(
، معرفــة أصــحاب األعمــش ٢/٨٩، فــتح البــاري البــن رجــب ٢/٦٢٠شــرح علــل الترمــذي البــن رجــب : ينظــر) ٣(

 .١٤٣، ٩٦محمد التركي صـ. د.لفضيلة أ
 .٢/٨٩فتح الباري البن رجب ) ٤(
 .٢/٩٠فتح الباري البن رجب ) ٥(
 .٢/٩٠ فتح الباري البن رجب )٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٩

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 .من بن أبزى عن عمار بن ياسر رضي اهللا عنهمرواية عبدالرح: المطلب الثاني
 عزرة بن عبدالرحمن عـن سـعيد بـن عبـدالرحمن عـن أبيـه عـن عمـار                    :الوجه األول 

 :عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

 .قتادة بن دعامة السدوسي: وعن عزرة رواه

، وهـي الروايـة     )٤(بـه )٣(عـن سـعيد   )٢(عـن عـزرة   )١( قتـادة  رجَّح ابـن رجـب رحمـه اهللا روايـة         

 :؛ لما يليلراجةا

وما جـاء عـن     . -ولم يختلف عليه فيها   -)٥( وهو ثقة  هكذا رواها أبان بن يزيد العطار     -١

 .قتادة من غير طريق أبان مختلف فيه

                                     
توفي رحمه اهللا سـنة سـبع   . ثقة ثبت، متفق على توثيقه. مة السدوسي، أبو الخطاب البصري   قتادة بن دعا  ) ١(

 .٤٥٣صـ) ٥٥١٨(، تقريب التهذيب ٢/١٣٤، الكاشف ٧/١٣٣الجرح والتعديل : ينظر. أو ثمان عشرة ومائة
فـي روايـة   - قـال ابـن المـديني وابـن معـين         . ثقـة . عزرة بن عبدالرحمن بن زرارة الخزاعي، الكوفي، األعـور        ) ٢(

، الجـرح والتعـديل     ٢/٤٠٢تـاريخ ابـن معـين بروايـة الـدوري           :  ينظـر  .خـرج لـه مـسلم والثالثـة       ". ثقة:"-الدوري
 .٣٩٠صـ) ٤٥٧٦(، تقريب التهذيب ٧/٢١

ثقــة، وثقــه النــسائي والــذهبي وابــن حجــر،  . ســعيد بــن عبــدالرحمن بــن أبــزى، الخزاعــي، مــوالهم، الكــوفي  ) ٣(
، الثقـات  ٤/٣٩الجـرح والتعـديل   : ينظـر .  خـرج لـه الـشيخان وبقيـة الجماعـة         .وذكره ابن حبـان فـي الثقـات       

 .٢٤٥صـ) ٢٣٤٦(، تقريب التهذيب ٤/٤٨١، سير أعالم النبالء ١٠/٥٢٤، تهذيب الكمال ٤/٢٨٨البن حبان 
 .٢/٥٦فتح الباري البن رجب  )٤(
، وقـال   "كان عندنا ثقـة   :"يني رحمه اهللا  ثقة، قال اإلمام علي بن المد     . أبان بن يزيد العطار، البصري، أبو يزيد      ) ٥(

 .خرج له الشيخان والثالثة". ثقة في كل المشايخ:"اإلمام أحمد رحمه اهللا
بل هو ثقة :"قال الذهبي رحمه اهللا". ال أروي عنه:"وأورده ابن الجوزي في الضعفاء، ونقل قول يحيى بن سعيد     

ــا فــي كــل : حجــة، ناهيــك أن أحمــد بــن حنبــل ذكــره فقــال   ولــوال أن ابــن عــدي وابــن  ...  المــشايخ كــان ثبتً
 ".الجوزي ذكرا أبان بن يزيد لما أوردته أصلًا

قالـه  . أما ما نقل عن يحيى بـن سـعيد؛ فهـو مـن روايـة الكـديمي، وهـي ال تـصح، والكـديمي لـيس بمعتمـد               : قلت
ي عـن  كـان يحيـى بـن سـعيد يـرو     :"بل جاء في تاريخ ابـن معـين بروايـة الـدوري         . الذهبي والحافظ ابن حجر   

 .وهذا دافع لما أورده الكديمي". أبان بن يزيد العطار، ومات وهو يروي عنه
هـو حـسن الحـديث متماسـك، يكتـب حديثـه، لـه أحاديـث صـالحة عـن قتـادة                    :"أما ابـن عـدي رحمـه اهللا فقـال         

 ، الجـرح ٢/٦تاريخ ابن معين برواية الـدوري  : ينظر". وغيره، وعامتها مستقيمة، وأرجو أنه من أهل الصدق 



 

 
١٧٠

 ديد اليدين في التيمم حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما في تح
 تخريجًا ودراسة

 ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيِّع.د

، وانتقاهـا ابـن     )١("صح إسـناده  :"الدارميُّ رحمه اهللا؛ فقال   : صحح رواية أبان عن قتادة    -٢

حـديث عمـار   :"يث عمـار مـن هـذا الوجـه        ، وقال الترمذي بعد تخريج حد     )٢(الجارود رحمه اهللا  

 .)٣("حديث حسن صحيح

يزيـد  : وافق أبانَ على إسناده سعيدُ بن أبي عروبة في روايـة جلـة مـن أصـحابه عنـه                -٣

 .)٦(، وهما مقدمان في حديث سعيد)٥(، وابن علية)٤(بن زريع

روايــة أبــان عــن قتــادة عــن عــزرة بــه موافقــة لمــا فــي الــصحيحين مــن روايــة ذر بــن     -٤

 .اهللا عن سعيد بن عبدالرحمن بهعبد

 ذر بن عبداهللا المُرهِبي عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن :الوجه الثاني

 :عمار عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

                                                                                   
، ميــزان ١/٢٠، الــضعفاء البــن الجــوزي   ١/٣٩٠، الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال البــن عــدي      ٢/٢٩٩والتعــديل 

 .٤٠٧، هدي الساري صـ٨٧صـ) ١٤٣(، تقريب التهذيب ١/١٣٠االعتدال 
 .١/٥٧٧ سنن الدارمي )١(
المنتقـى  (كتـاب  صـاحب  :" قال الذهبي رحمه اهللا في ترجمـة ابـن الجـارود       .٤١صـ) ١٢٦( المنتقى البن الجارود     )٢(

مجلد واحد في األحكام، ال ينزل فيه عن رتبـة الحـسن أبـدًا، إال فـي النـادر فـي أحاديـث يختلـف                   ) في السنن 
وهو مـصنف  :"وقال ابن عبدالهادي رحمه اهللا في ترجمته. ١٤/٢٣٩سير أعالم النبالء   ". فيها اجتهاد النقاد  

 .٢/٤٦٩طبقات علماء الحديث . "في مجلد في السنن، وهو نظيف األسانيد) المنتقى(كتاب 
 ).١٤٤(سنن الترمذي حديث رقم  )٣(
قـال إبـراهيم بـن محمـد بـن عرعـرة عـن          . ثقـة ثبـت، متفـق علـى توثيقـه         . يزيد بن زريع البصري، أبو معاويـة      ) ٤(

تـوفي رحمـه   ".  أحـد أثبـت مـن يزيـد بـن زريـع      -]يعني في البـصرة [-لم يكن ها هنا   :"اإلمام يحيى بن سعيد   
، تقريـب التهـذيب     ٣٢/١٢٤، تهـذيب الكمـال      ٩/٢٦٣الجرح والتعديل   : ينظر. نتين وثمانين ومائة  اهللا سنة ث  

 .٦٠١صـ) ٧٧١٣(
ثقـة حـافظ،    ). ابن عُليَّة (إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم األسدي، موالهم، أبو بشر البصري، المعروف بـ           ) ٥(

الجـرح والتعـديل    : ينظـر . ين ومائـة  توفي رحمه اهللا سنة ثـالث وتـسع       . متفق على توثيقه، خرج له الجماعة     
 .١٠٥صـ) ٤١٦(، تقريب التهذيب ٩/١٠٧، سير أعالم النبالء ٢/١٥٣

عن صالح بن أحمد بن محمـد بـن حنبـل عـن علـي بـن المـديني         : ذكرت ألبي :"قال ابن أبي حاتم رحمه اهللا     ) ٦(
مـن يُقـدم    : رثأنـه سـئل عـن يزيـد بـن زريـع وابـن عليـة وبـشر بـن المفـضل وعبـدالوا                       -عن يحيـى القطـان      

  ثــميزيــد ثــم ابــن عليــة ثــم بــشر    : هــو كمــا قــال  : فقــال أبــي . يزيــد ثــم ابــن عليــة  : ، فقــال يحيــى -مــنهم؟
 .٩/٢٦٤الجرح والتعديل ". عبدالوارث



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧١

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 :وقد صحت الرواية على الوجهين

 عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار،       )٣(عن ذر )٢(عن الحكم )١(شعبة

كم عن سعيد بـن عبـدالرحمن عـن أبيـه عـن عمـار رضـي اهللا عنهمـا ؛ لمـا                     وشعبة عن الح  

 :يلي

 .اتفق الشيخان على إخراج حديث شعبة عن الحكم عن ذر-١

وعلقــه - قــد رواه مــسلم وابــن الجــارود مــن طريــق يحيــى بــن ســعيد، ورواه مــسلم-٢

نيـة مـن    ، وهـو معـدود فـي الطبقـة الثا         )٤( من طريق النضر بن شميل     -البخاري بصيغة الجزم  

، وهـو فـي   )٦( ورواه النسائي من طريق خالد بـن الحـارث الهجيمـي     ،)٥(أصحاب شعبة الغرباء  

                                     
ثقـة حـافظ، متفـق علـى     . شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، موالهم، أبو بسطام الواسطي، ثـم البـصري            ) ١(

. توفي رحمه اهللا أول عام سـتين ومائـة       ". شعبة أمير المؤمنين في الحديث    :"قال الثوري رحمه اهللا   . توثيقه
 .٢٦٦صـ) ٢٧٩٠(، تقريب التهذيب ٧/٢٠٢، سير أعالم النبالء ٤/٣٩٦الجرح والتعديل : ينظر

قـال لـي يحيـى بـن أبـي      :" قال األوزاعي.الحكم بن عتيبة، أبو محمد الكندي، الكوفي، ثقة ثبت، متفق عليه          ) ٢(
قــــال ". أمــــا إنــــه لــــيس بــــين البتيهــــا أفقــــه منــــه : قــــال. نعــــم: قلــــت.  الحكــــم بــــن عتيبــــة؟يــــتَقِلَ أَ: كثيــــر

الجــرح والتعــديل : ينظــر. خــرج حديثــه الجماعــة ". وذلــك بمنــى. وعطــاء وأصــحابه يومئــذ أحيــاء :"األوزاعــي
 .١٧٥صـ) ١٤٥٤(، تقريب التهذيب ٥/٢٠٨، سير أعالم النبالء ٣/١٢٣

لكنــه رمــي باإلرجــاء، . "ثقــة:" قــال ابــن معــين والنــسائي .ثقــة. مــداني، الكــوفيذر بــن عبــداهللا المرهبــي، اله) ٣(
 ،٨/٥١١، تهـذيب الكمـال   ٣/٤٥٣الجـرح والتعـديل   : ينظـر . وحديثه مخـرج فـي الـصحيحين وعنـد الجماعـة         

 .٢٠٣صـ) ١٨٤٠(، تقريب التهذيب ٤٠٢، هدي الساري صـ٣/٥٠ميزان االعتدال 
ــو الحــ    )٤( ــميل المــازني، أب ــو حــاتم رحمــه    . ثقــة ثبــت . سن، النحــوي، البــصري، نزيــل مــرو    النــضر بــن شُ قــال أب

الجـرح والتعـديل    : ينظـر . تـوفي رحمـه اهللا سـنة أربـع ومـائتين          . خـرج لـه الجماعـة     ". ثقة، صـاحب سُـنة    :"اهللا
 .٥٦٢صـ) ٧١٣٥(، تقريب التهذيب ٩/٣٢٨، سير أعالم النبالء ٨/٤٧٧

  معرفـة أصـحاب شـعبة   محمـد التركـي فـي   .د.وعَـدَّهُ أ . ١٣٨صــ رجال عـروة بـن الزبيـر لإلمـام مـسلم      :  ينظر )٥(
 . في الطبقة األولى من الغرباء١٩٦صـ

إليــه المنتهـى فــي  :"قـال اإلمــام أحمـد  . ثقـة ثبــت . خالـد بـن الحــارث بـن عبيــد الهُجيمـي، أبــو عثمـان البــصري      )٦(
، تقريــب ٨/٣٥، تهــذيب الكمــال ٣/٣٢٥الجــرح والتعــديل : ينظــر. خــرج لــه الجماعــة". التثبــت فــي البــصرة

 .١٨٧صـ) ١٦١٩(التهذيب 



 

 
١٧٢

 ديد اليدين في التيمم حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما في تح
 تخريجًا ودراسة

 ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيِّع.د

 ورواهـــا البيهقـــي مـــن طريـــق عبـــدالرحمن بـــن زيـــاد ،)١(الطبقـــة األولـــى مـــن أصـــحاب شـــعبة

 جمـيعهم عـن شـعبة عـن         -وإن كان على رواية عبـدالرحمن تعقـب سـيأتي         -)٢(الرصاصي

 .حدالحكم على الوجهين في سياق وا

والظــاهر أنــه ســمعه مـن ذر عــن ســعيد، ثــم لقــي  :"يقـول الحــافظ ابــن حجــر رحمـه اهللا  

وكـأن ســماعه مـن ذر كــان أتقـن؛ ولهـذا أكثــر مـا يجــيء مـن الرويــات       . سـعيدًا فأخـذه عنــه  

 .)٣ (.."بإثباته

 : رحمه اهللا)٤(وأما االختالف على سلمة بن كهيل

ر عــن ســعيد عــن أبيــه عــن  ســلمة عــن ذ:  صــحة الوجــوه عنــه-واهللا أعلــم-فــاألقرب 

لكـن سـلمة    . عمار، وسلمة عن سعيد عن أييه عن عمار، وسلمة عن أبي مالك عن عمـار              

 .رحمه اهللا اضطرب في متنه

ورواه سلمة بـن كهيـل عـن ذر بـن عبـداهللا المرهبـي، إال أنـه         :"يقول البيهقي رحمه اهللا   

ن أبـزى عـن عمـار       هـذا االخـتالف فـي مـتن حـديث ابـ           :"، وقال )٥("شك في متنه واضطرب فيه    

 .)٦(.."إنما وقع أكثره من سلمة بن كهيل؛ لشك وقع له

                                     
محمــد التركــي  . د.، معرفــة أصــحاب شــعبة لفــضيلة أ ١٣٦رجــال عــروة بــن الزبيــر لإلمــام مــسلم صـــ   : ينظــر )١(

 .١٨٩صـ
روى عـن شـعبة، وسـمع منـه كثيـرًا، وروى عـن آخـرين،        .  عبدالرحمن بن زياد الرصاصي، بصري، ثـم مـصري   )٢(

، "ال بـأس بـه  :"، وقـال أبـو زرعـة   "صـدوق :"قـال أبـو حـاتم   . صـدوق . نوروى عنه الحميدي وبحر بن نصر وآخرو   
، الكامـل فـي الـضعفاء البـن         ٨/٣٧٤، الثقـات    ٥/٢٣٥الجرح والتعديل   : ينظر. وذكره ابن حبان في الثقات    

 .٧/٦٩) في ترجمة وهب بن جرير(عدي 
 .١/٤٤٥فتح الباري  )٣(
قــال ابــن المبــارك عــن  .  متفــق علــى توثيقــهثقــة مــتقن،. ســلمة بــن كُهيــل الحــضرمي، أبــو يحيــى الكــوفي ) ٤(

تـوفي رحمـه اهللا سـنة       ". وشـد قبـضته   -حدثنا سلمة بن كهيـل وكـان ركنًـا مـن األركـان              :"سفيان الثوري 
) ٢٥٠٨(، تقريــب التهــذيب  ٥/٢٩٨، ســير أعــالم النــبالء   ٤/١٧٠الجــرح والتعــديل  : ينظــر. إحــدى وثمــانين 

 .٢٤٨صـ
 .١/٢٠٩ سنن البيهقي )٥(
 .١/٢١٠ي  سنن البيهق)٦(
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 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 :ويدل على صحة الوجوه عنه ما يلي

، وعـن   -وهي رواية الـصحيحين   -عن الحكم عن ذر     : شعبة قد ضبطه على أوجهِهِ    -١

-، وفيهـا الـشك مـن سـلمة فـي متنـه        -والتي خرجها مسلم وابـن الجـارود      -سلمة عن ذر  

عند الطحاوي  -، وعن حصين عن أبي مالك عن عمار موقوفًا        -م أحمد عند أبي داود واإلما   

عبداهللا بن إدريس وأبو األحوص وزائدة بـن قدامـة،   : وابن المنذر والدارقطني، وتابعه عليها   

 .، وميَّز المرفوع من الموقوف، وما وقع فيه الجزم والشك-كما سيأتي

ذر بـه، وانتقاهـا ابـن    خرج اإلمام مـسلم فـي الـصحيح روايـة شـعبة عـن سـلمة عـن                  -٢

 .، رحمهم اهللا جميعًا)١(الجارود، ورجحها أبو زرعة
. الثوري إمام حافظ، ولم يختلف عليه في إسناد الحديث عن سلمة عن أبي مالك-٣

 -عنـد النـسائي واإلمـام أحمـد    -)٢(عبـدالرحمن بـن مهـدي    : قد رواه عنه من ثقات أصـحابه      
و حـاتم رحمـه اهللا روايـة الثـوري عـن            ، وقـد رجـح أبـ      )٣(وهو ممن يقـدم فـي حـديث سـفيان         

سلمة عن أبي مالك بـه علـى روايـة شـعبة عـن سـلمة عـن ذر؛ لكـون سـفيان أحفـظ مـن                      
 .)٤(شعبة
، وهو من الطبقة الثانية من الـرواة       )٥( رواه الجماعة عن األعمش بمن فيهم وكيع       -٤

، -)٧( مــع الثــوري وأبــي معاويــة بــل بعــض أهــل العلــم قدمــه فــي األعمــش  -)٦(عــن األعمــش

                                     
 .٣٩٤-١/٣٩٣) ٢( العلل البن أبي حاتم )١(
اتفقوا على إمامتـه  . ثقة ثبت متقن .  عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري، موالهم، أبو سعيد البصري          )٢(

". هو إمام ثقة، أثبـت مـن يحيـى بـن سـعيد وأتقـن مـن وكيـع        :"قال أبو حاتم. وكان بصيرًا بالرجال . وإتقانه
، ٩/١٩٢، سـير أعـالم النـبالء    ٥/٢٨٨الجـرح والتعـديل   : ينظـر .  ثمـان وتـسعين ومائـة     توفي رحمه اهللا سـنة    

 .٣٥١صـ) ٤٠١٨(تقريب التهذيب 
 .٢/٧٢٢شرح علل الترمذي البن رجب :  ينظر)٣(
 .١/٤٥٠) ٣٤( العلل البن أبي حاتم )٤(
فـع اإلمـام أحمـد أمـره     ثقة حافظ، اتفقوا على توثيقـه، ور .  وكيع بن الجراح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي       )٥(

، ســير أعــالم النــبالء   ٩/٣٧الجــرح والتعــديل  : ينظــر. تــوفي رحمــه اهللا ســنة ســبع وتــسعين ومائــة    . جــدًّا
 .٥٨١صـ) ٧٤١٤(، تقريب التهذيب ٩/١٤٠

 .١٤٣ محمد التركي صـ.د.لفضيلة أمعرفة الرواة عن األعمش :  ينظر)٦(
 عده الـدارقطني  و.٣/٥٥٦تاريخ ابن معين برواية الدوري    . قدمه اإلمام أحمد على أبي معاوية وأبي أسامة        )٧(

 .٤٦ صـ للدارقطني سؤاالت ابن بكير.مع سفيان وأبي معاوية
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، )٣(، وعبـداهللا بـن نميـر   )٢( وهو من الطبقـة الثالثـة مـن أصـحاب األعمـش          )١(وعيسى بن يونس  
 .ويعلى بن عبيد، عن األعمش عن سلمة عن سعيد بن عبدالرحمن عن أبيه عن عمار

 النـسائي رحمـه اهللا فـي        هُدَّوروايتهم مقدمة على رواية حفـص بـن غيـاث؛ فإنـه وإن عـَ              

، وإن اعتمـده    )٥(، وهـو مـن الثقـات؛ إال أنـه تغيـر بـأخرة             )٤(عمشالطبقة الثانية من أصحاب األ    

؛ إال أن البخــاري لــم يخــرج حــديث أبــي  )٦(البخــاري فــي تمييــز مــا ســمعه األعمــش ومــا دلــسه  

 .)٧(كريب محمد بن العالء عنه

رأيـت أبـا جحيفـة، ودخلـت     :"ومما يدل على خطأ هذه الرواية؛ أن سلمة بن كهيل قال          

ــم   ــم، وسـ ــد بـــن أرقـ ــفيان  علـــى زيـ ــة عـــن   )٨(.."عت مـــن جنـــدب بـــن سـ ــه روايـ ــو كانـــت لـ ، ولـ

 .عبدالرحمن بن أبزى رضي اهللا عنه لعدها من مناقبه

                                     
قـال  . اتفقـوا علـى توثيقـه     . ثقة ثبت .  عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، كوفي نزل الشام مرابطًا           )١(

الجــرح : ينظــر. ســنة ســبع وثمــانين مائــةتــوفي رحمـه اهللا  !".عيــسى يُــسأل عنــه؟:"اإلمـام أحمــد رحمــه اهللا 
 .٤٤٩صـ) ٥٣٤١(، تقريب التهذيب ٨/٤٣٠، سير أعالم النبالء ٦/٢٩١والتعديل 

 .١٤٤ محمد التركي صـ.د.فضيلة أمعرفة أصحاب األعمش ل:  ينظر)٢(
و ، وقــال أبــ "ثقــة:"قــال يحيــى بــن معــين والعجلــي   . ثقــة.  عبــداهللا بــن نُمَيــر الهمــداني، أبــو هــشام الكــوفي    )٣(

. تـوفي رحمـه اهللا سـنة تـسع وتـسعين ومائـة       . ، واحـتج بـه الـشيخان وبقيـة الـستة          "مستقيم األمر :"حاتم
 .٣٢٧صـ) ٣٦٦٨(، تقريب التهذيب ٩/٢٤٤، سير أعالم النبالء ٥/١٨٦الجرح والتعديل : ينظر

. د.ضيلة أ لفـ ، معرفـة أصـحاب األعمـش    ٨١صـ )ضمن ثالث رسائل لإلمام النسائي     (الطبقات للنسائي :  ينظر )٤(
 .١٤٣ صـمحمد التركي

قـال  . ثقة ثبت، تغيـر قليلًـا بـأخرة   .  حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي، أبو عمر، الكوفي، القاضي           )٥(
سـاء حفظـه بعـدما    :"قال أبـو زرعـة  ". ويُتقى بعض حفظه. ثقة ثبت إذا حدث من كتابه:"يعقوب بن شيبة  

من األئمـة األثبـات أجمعـوا    :"قال ابن حجر". ال فهو كذا استقضي؛ فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح، وإ        
تـوفي  ". على توثيقه واالحتجاج به، إال أنه ساء حفظه؛ فمن سمع مـن كتابـه أصـح ممـن سـمع مـن حفظـه                       

ــة    ــزان ٧/٥٦، تهــذيب الكمــال  ٣/١٨٥الجــرح والتعــديل  : ينظــر. رحمــه اهللا ســنة أربــع وتــسعين ومائ ، مي
 لعبـدالقيوم بـن عبـدرب النبـي         ، ملحق الكواكـب النيـرات     ١٧٣صـ) ١٤٣٠(، تقريب التهذيب    ٢/٣٣١االعتدال  

 .٤٥٨ صـ)مع الكواكب النيرات البن الكيال(
 .٣٩٨هدي الساري مقدمة فتح الباري البن حجر صـ:  ينظر)٦(
 .٧/٥٩  للمزيتهذيب الكمال:  ينظر)٧(
 .٢/٢٢٦ تاريخ ابن معين برواية الدوري )٨(
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 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

الحــديث عــن ذر عــن ســعيد بــن عبــدالرحمن، وعــن أبــي مالــك عــن عبــدالرحمن،       -٥

عراقي بصري كوفي؛ رواه قتادة عن عزرة بن عبدالرحمن عن سـعيد، ورواه الحكـم عـن                 

وسـلمة  . اشرة، ورواه حصين بـن عبـدالرحمن عـن أبـي مالـك            ذر عن سعيد وعن سعيد مب     

 . واهللا أعلم.من ثقات الكوفيين؛ فيشبه أن يكون عنده على تلك الوجوه

 .رواية أبي مالك الغفاري عن عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما: المطلب الثالث
 .عن عمار موقوفًا)٢(عن أبي مالك)١(حصين: -واهللا أعلم-الراجح فيها 

 .فحديث حصين عن أبي مالك؟":أبي حاتم أباهسأل ابن 

الثوري أحفظ، ويُحتمل أن يكون سمع أبو مالك من عمـار كالمًـا غيـر مرفـوع،                 : فقال

ــا مــن عبــدالرحمنِ بــن أبــزى، عــن عمــار، عــن النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم        ويــسمع مرفوعً

 .)٣("القصة

 حـصين بـن     وسـئل عـن حـديث إبـراهيم بـن طهمـان عـن             -وقال أبو حـاتم رحمـه اهللا        

ــا    والــصحيح عــن عمــار  :"-عبــدالرحمن عــن أبــي مالــك عــن عبــدالرحمن عــن عمــار مرفوعً

 .)٤("موقوف من حديث حصين عن أبي مالك

وأبـو مالـك فـي سـماعه مـن         :"وتوقف الدارقطني في سـماع أبـي مالـك مـن عمـار فقـال              

 .)٥("عن أبي مالك عن ابن أبزى عن عمار :عمار نظر؛ فإن سلمة بن كهيل قال فيه

                                     
خـرج لـه   . ثقة، لكنـه كبـر فـساء حفظـه ولـم يخـتلط      . أبو الهذيل الكوفي ،  حصين بن عبدالرحمن السلمي   ) ١(

، الجـــرح ١/٣١٤الـــضعفاء الكبيـــر للعقيلـــي : ينظـــر. تـــوفي رحمـــه اهللا ســـنة ســـت وثالثـــين ومائـــة. الجماعـــة
، الكواكــب النيــرات فــي معرفــة مــن اخــتلط مــن الــرواة  ١٧٠صـــ) ١٣٦٩(، تقريــب التهــذيب ٣/١٩٣والتعــديل 

 .١٢٦ل صـالثقات البن الكيا
، وذكـره ابـن     "ثقـة :"قـال ابـن معـين وابـن حجـر         . ثقـة . غزوان الغفاري، أبو مالك الكوفي، مـشهور بكنيتـه        ) ٢(

، الثقـات البـن   ٧/٥٥الجـرح والتعـديل   : ينظـر . خـرج لـه البخـاري تعليقًـا، وخـرج لـه الثالثـة       . حبـان فـي الثقـات   
 .٤٤٢صـ) ٥٣٥٤(تقريب التهذيب ، ٥/٢٩٣حبان 

 .٤٥١-١/٤٤٨) ٣٤(ي حاتم  العلل البن أب)٣(
 .٥٢٨-١/٥٢٧) ٨٥( العلل البن أبي حاتم )٤(
 .١/٣٣٩سنن الدارقطني  )٥(
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فــإن كــان الــدارقطني رحمــه اهللا يعنــي عــدم ســماع أبــي مالــك مطلقًــا مــن عمــار، فقــد  

 .)١(أثبت ابن أبي حاتم سماعه من عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما

وإن قــصد رحمــه اهللا عــدم ســماعه الحــديث المعــين مــن عمــار؛ فقــد تقــدم قــول أبــي      

غيـر مرفـوع، ويـسمع    يحتمل أن يكون سمع أبو مالـك مـن عمـار كالمًـا      :"حاتم رحمه اهللا  

 ".مرفوعًا من عبدالرحمن بن أبزى

 عـن   -أو ابنه عبيـداهللا بـن عبـداهللا       -رواية عبداهللا بن عتبة بن مسعود       : المطلب الرابع 
 .عمار رضي اهللا عنه

الزهـري عـن عبيـداهللا بـن عبـداهللا عـن       : رجح النسائي رحمه اهللا وجهين عن الزهري  

قال رحمه اهللا   . بن عبداهللا عن أبيه عن عمار     والزهري عن عبيداهللا     ابن عباس عن عمار،   

وهـو ظـاهر اختيـار ابـن حبـان رحمـه اهللا؛ إذ              . )٢("وكالهما محفـوظ  :"بعد أن خرج الحديثين   

كـان هـذا حيـث نـزل آيـة      :"قال بعد تخريج حديث الزهري عن عبيداهللا عن أبيه عـن عمـار      

، والرواية التي نصت )٣("ممالتيمم، قبل تعليم النبي صلى اهللا عليه وسلم عمارًا كيفية التي

 .على ذكر آية التيمم هي رواية الزهري عن عبيداهللا عن ابن عباس عن عمار

قــال . ورجــح أبــو حــاتم وأبــو زرعــة روايــة الزهــري عــن عبيــداهللا عــن أبيــه عــن عمــار      

وسـألت أبـي وأبـا زرعـة عـن حـديث رواه صـالح بـن                 :"عبدالرحمن بن أبـي حـاتم رحمـه اهللا        

بن إسحاق، عن الزهري عن عبيداهللا بن عبـداهللا عـن ابـن عبـاس               كيسان، وعبدالرحمن   

هـذا خطـأ؛ رواه مالـك، وابـن     : فقـاال . عن عمار عن النبي صلى اهللا عليه وسلم فـي التـيمم؟         

، عــن الزهــري عـن عبيــداهللا بــن عبــداهللا عـن أبيــه عــن عمـار، وهــو الــصحيح، وهمــا    )٤(عيينـة 

، عن الزهري عن عبيداهللا بن عبداهللا       قد رواه يونس، وعقيل، وابن أبي ذئب      : قلت. أحفظ

                                     
 .١٦٤بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه البن أبي حاتم صـ: ينظر )١(
 .١/١٩١السنن الكبرى للنسائي  )٢(
 .٤/١٣٤صحيح ابن حبان  )٣(
. بن عيينة، وقد أشار أبـو داود إلـى اضـطراب ابـن عيينـة رحمـه اهللا فيـه       استدل أبو حاتم وأبو زرعة برواية ا    )٤(

 ).٣٢٠(ينظر كالم أبي داود رحمه اهللا في سننه عقب الحديث رقم 
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مالـك صـاحب   : فقـاال ! عن عمـار عـن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم؛ وهـم أصـحاب الكتـب؟            

 .)١(."كتاب، وصاحب حفظ

 : ما ذهب إليه أبو حاتم وأبو زرعة؛ لما يلي-واهللا أعلم-ولعل الراجح 

 . رحمه اهللا في إسناد الخبر)٢(لم تختلف الرواية عن اإلمام مالك-١

أثبت من  :"اإلمام مالك رحمه اهللا مقدَّم في الزهري؛ قال عمرو بن علي رحمه اهللا            -٢

، وابــن -)٤(، وقدمــه اإلمــام أحمــد )٣("روى عــن الزهــري ممــن ال يختلــف فيــه مالــك بــن أنــس  

 .، رحمهم اهللا جميعًا)٦(، وأبو حاتم)٥(معين

هنا جاءت الروايـة    الزهري عن عبيداهللا عن ابن عباس، و      : غرابة اإلسناد؛ فالجادة  -٣

وال نعلـم روى عبـداهللا بـن عتبـة عـن عمـار إال          :"البزار رحمه اهللا   قال   .عن عبيداهللا عن أبيه   

 .)٨(؛ فإتيان اإلمام مالك رحمه اهللا بهذا اإلسناد الغريب دال على حفظه له)٧("هذا الحديث

                                     
 ويفهم من كالم أبي حاتم رحمـه اهللا أن االخـتالف فـي الحـديث        .٤٨٩-١/٤٨٨) ٦١( العلل البن أبي حاتم      )١(

 .ليس من الزهري بل من الرواة عنه
تـوفي رحمـه   . اإلمام، نجم السنن، إمام دار الهجـرة   . لك بن أنس بن مالك األصبحي، أبو عبداهللا المدني         ما )٢(

، ٨/٤٨، سـير أعـالم النـبالء    ٨/٢٠٤الجـرح والتعـديل   : ينظر. اهللا في ربيع األول سنة تسع وسبعين ومائة  
 .٥١٦صـ) ٦٤٢٥(تقريب التهذيب 

 .٨/٢٠٥الجرح والتعديل  )٣(
 .٣٤٩، ٢/٣٤٨ الرجال لإلمام أحمد رواية ابنه عبداهللا العلل ومعرفة )٤(
، تـاريخ الـدارمي عثمـان بـن سـعيد عـن       ١/١٢٠معرفة الرجال عن يحيى بن معين وغيـره، روايـة ابـن محـرز           )٥(

 .٤١يحيى بن معين صـ
 .٨/٢٠٦الجرح والتعديل  )٦(
 .٤/٢٣٩مسند البزار  )٧(
مــا خرجــه يعقــوب بــن  : علــى تــرجيح روايــة الحــافظ الــضابط وممــا جــاء فــي اعتبــار غرابــة اإلســناد قرينــةً    )٨(

ثنا سفيان حدثنا صفوان بن سليم عـن امـرأة   : قال الحميدي :"٧٠٧-٢/٧٠٦سفيان في المعرفة والتاريخ     
أنـا  ((: يقال لها أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهرية عن أبيهـا أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال       

فــإن عبــدالرحمن بــن : قيــل لــسفيان. - وأشــار بإصــبعيه-))فــي الجنــة كهــاتينوكافــل اليتــيم لــه أو لغيــره 
 :ومـا يدريـه أدرك صـفوان؟ فقـالوا       : قال سـفيان  . ن سفيان أصوب في هذا الحديث من مالك       إ: مهدي يقول 

عـن أنيـسة عـن أم سـعيد         : وقـال سـفيان    ، عن صفوان عـن عطـاء بـن يـسار          : قاله كًاإن مال : ولكنه قال . ال



 

 
١٧٨

 ديد اليدين في التيمم حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما في تح
 تخريجًا ودراسة

 ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيِّع.د

 .دراسة االختالف في متن الحديث: المبحث الثاني
 .بداهللا بن مسعود وأبي موسى رضي اهللا عنهمامتن رواية ع: المطلب األول

رواية أبي معاوية وعبدالواحـد بـن زيـاد ويعلـى بـن عبيـد جميعًـا عـن األعمـش عـن أبـي                    

ولـم تختلـف فـي ذكـر     . وائل عن عبداهللا وأبي موسى رضي اهللا عنهما ذكـرتْ صـفة التـيمم     

تفـرد  .  على الوجه  إنما وقع الخالف في تقديم اليدين     . -وهو المقصود بالبحث هنا   -الكفين  

 .بها أبو معاوية عن األعمش، وأعلها اإلمام أحمد

 .متن رواية عبدالرحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر رضي اهللا عنهم: المطلب الثاني
 . رواية عزرة بن عبدالرحمن عن سعيد بن عبدالرحمن عن أبيه عن عمار:أولًا

ن عن سـعيد بـن عبـدالرحمن    رواية قتادة عن عزرة بن عبدالرحم    : الراجح من الرواية  

 .بن أبزى عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما

هكذا رواه أبان بن يزيد العطـار عـن قتـادة، ولـم يختلـف عليـه فـي مـتن الحـديث بـذكر                    

 .الكفين

سعيد بن أبي عروبة في روايـة يزيـد بـن زريـع وإسـماعيل بـن                 : وتابعه على هذا اإلسناد   

م تختلـف روايـة أصـحابه عنـه بـذكر الكفـين، إنمـا اختُلـف                 ول. -كما تقدم -علية وغيرهما   

 .هل هي بإطالق أم بالتقييد بواحدة: عليهم في تحديد الضربة

 :رواية يزيد بن زريع: أولًا

لم يُختلف عليه في عدم تحديد مدى اليدين في التيمم، واختلف عليه في ذكر الـضربة           

 .الواحدة وإطالقها

 . واحدة للوجه والكفينضربة:  ذكر)١(لمحمد بن المنهاف

                                                                                   
 لـو قـال لنـا صـفوا إزار     ،!مـا أحـسن مـا قـال    :  قـال سـفيان    . فمـن أيـن جـاء بهـذا اإلسـناد؟          ؛هـا بنت مرة عن أبي   
 ."ن أهون علينا من أن نجيء بهذا اإلسناد الشديد كاعطاء بن يسار

ثقــة حــافظ  "قــال أبــو حــاتم . ثقــة حــافظ . محمــد بــن المنهــال، الــضرير، أبــو عبــداهللا أو أبــو جعفــر البــصري      )١(
: ينظــر. تــوفي رحمــه اهللا ســنة إحــدى وثالثــين ومــائتين  .  وأبــو داود والنــسائيخــرج لــه الــشيخان ..". كــيس

 .٥٠٨صـ) ٦٣٢٨(، تقريب التهذيب ٢/٢٢٤، الكاشف ٨/٩٢الجرح والتعديل 
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 .جاءت تارة بذكر الضربة الواحدة وتارة باإلطالق)١(ورواية عبيداهللا بن عمر القواريري

جـاءت بـاإلطالق    )٣(، ومحمـد بـن عمـرو بـن أبـي مـذعور            )٢(ورواية عمرو بن علي الفـالس     

 ).التيمم للوجه والكفين(

ين، وجــاءت فيتحــصل مــن روايــة يزيــد بــن زريــع عــن ســعيد أنهــا جــاءت بــذكر الكفــ     

هكذا رواها محمد بن المنهال، وهو بـصري ثقـة، مـن أروى النـاس             . بالتقييد بالضربة الواحدة  

كتـب علـي بـن المـديني كتـاب      : سـمعت أبـي يقـول   :"قال ابن أبي حاتم رحمه اهللا. عن يزيد 

، وقــصده أبــو زرعــة ليقــرأ عليــه تفــسير يزيــد بــن زريــع؛ فــأماله عليــه مــن        )٤("يزيــد بــن زريــع 

 .)٥(!حفظه

 .ويمكن أن تحمل رواية اإلطالق على رواية التقييد

 : رواية ابن علية عن سعيد:ثانيًا

                                     
وكـان  :"قـال ابـن سـعد   . ثقـة ثبـت  . عبيداهللا بن عمرو بن ميسرة القواريري، أبو سعيد البصري، نزيل بغـداد         )١(

. توفي رحمه اهللا سـنة خمـس وثالثـين ومـائتين    . يخان وأبو داود والنسائي   خرج له الش  ". كثير الحديث ثقة  

 .٣٧٤صـ) ٤٣٢٥(، تقريب التهذيب ٥/٣٢٧، الجرح والتعديل ٩/٣٥٣طبقات ابن سعد : ينظر

قـال النـسائي   . ثقـة حـافظ  . عمرو بن علي بن بحر بن كَنيز، أبو حفص الفالس، الصيرفي، البـاهلي، البـصري           )٢(

الجــرح : ينظــر. تــوفي رحمــه اهللا ســنة تــسع وأربعــين ومــائتين  ". احب حــديث، حــافظثقــة، صــ:"رحمــه اهللا

 .٤٢٤صـ) ٥٠٨١(، تقريب التهذيب ١٢/٢١١، تاريخ بغداد ٦/٢٤٩والتعديل 

عداده في أهل . محمد بن عمرو بن سليمان بن أبي مذعور، القحطبي، أبو عبداهللا، يعرف بابن أبي مذعور           )٣(

محمـد بـن عمـرو    :" الحسن بن أبي طالب عن أبـي الحـسن الـدارقطني قـال    أخرج الخطيب عن . ثقة. بغداد

". ثقـة مـأمون   :"وفـي سـؤاالت الـسهمي عـن الـدارقطني رحمـه اهللا            ". كنيته أبـو عبـداهللا    . بن أبي مذعور ثقة   

 .٣/٣٤٦، تاريخ بغداد ٣٠٠، سؤاالت السهمي للدارقطني صـ٩/١٢٩الثقات البن حبان : ينظر

 .٨/٩٢الجرح والتعديل  )٤(

 ٨/٩٢الجرح والتعديل  )٥(



 

 
١٨٠

 ديد اليدين في التيمم حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما في تح
 تخريجًا ودراسة

 ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيِّع.د

ضـربة  : (، ولم يختلفـا عليـه فـي لفظـه         )٢(ويعقوب بن إبراهيم  )١(ابن أبي شيبة  : رواها عنه 

 ).للوجه والكفين

 :)٣( رواية عبدالوهاب بن عطاء:ثالثًا

، ورواهــا عنــه يحيــى بــن أبــي     )ينفــأمره بالوجــه والكفــ  : ()٤(رواهــا عنــه علــي بــن معبــد    

 ).فأمره بالوجه والكفين ضربة واحدة: ()٥(طالب

 إال أنها نـصت علـى ذكـر    -وإن لم تبلغ في الصحة مبلغ رواية يزيد -ورواية عبدالوهاب   

ويقــال فيهــا مــا تقــدم فــي روايــة يزيــد بحمــل مطلــق روايــة علــي علــى مقيــد روايــة    . الكفــين

 .يحيى

                                     
صـاحب المـصنف   . عبداهللا بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمـان الواسـطي األصـل، الكـوفي، أبـو بكـر              )١(

كـان متقنًــا حافظًـا دينًــا، ممـن كتــب وصــنف    :"قـال ابــن حبـان رحمــه اهللا  . المـشهور والمــسند، ثقـة حــافظ  
تــوفي . يخان وأبــو داود والنــسائي وابــن ماجــه خــرج لــه الــش". وذاكــر، وكــان أحفــظ أهــل زمانــه بالمقــاطيع 

، ٨/٣٥٨، الثقــات البــن حبــان   ٥/١٦٠الجــرح والتعــديل  : رحمــه اهللا ســنة خمــس وثالثــين ومــائتين ينظــر     
 .٣٢٠صـ) ٣٥٧٥(تقريب التهذيب 

قــال الخطيــب رحمــه . ثقــة حــافظ. يعقــوب بــن إبــراهيم بــن كثيــر، العبــدي، مــوالهم، أبــو يوســف الــدورقي   )٢(
تــوفي رحمــه اهللا ســنة ثنتــين وخمــسين . خــرج لـه الجماعــة ". ة حافظًــا متقنًــا، صــنف المــسندكـان ثقــ :"اهللا

 .٦٠٧صـ) ٧٨١٢(، تقريب التهذيب ١٢/١٤١، سير أعالم النبالء ١٤/٢٧٩تاريخ بغداد : ينظر. ومائتين
ر قـــال البـــزا. صـــدوق. عبــدالوهاب بـــن عطـــاء الخفـــاف، أبـــو نـــصر العجلـــي، مـــوالهم، البـــصري، نزيـــل بغـــداد  )٣(

، زاد "صـدوق :"قـال الـذهبي وابـن حجـر    ". وقد احتمل أهل العلـم حديثـه  :"، زاد البزار "ليس بالقوي :"والنسائي
خــرج لــه مــسلم ". ربمــا أخطــأ، أنكــروا عليــه حــديثًا فــي العبــاس، يقــال دلــسه عــن ثــور :"الحــافظ ابــن حجــر

، الجــرح والتعــديل ٣/٧٧ الــضعفاء الكبيــر للعقيلــي: ينظــر. تــوفي رحمــه اهللا ســنة أربــع ومــائتين . واألربعــة
، ســير أعــالم  ١/٦٧٥، الكاشــف ١٨/٥٠٩، تهــذيب الكمــال  ٥/٣٩٦، الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال    ٦/٧٢

 .٣٦٨صـ) ٤٢٦٢(، تقريب التهذيب ٩/٤٥١النبالء 
كــان :"قــال ابــن أبــي حــاتم رحمــه اهللا. صــدوق. علــي بــن معبــد بــن نــوح البغــدادي، نزيــل مــصر، وهــو الــصغير )٤(

". والرجل فثقة صادق صاحب حديث، ولكنه يأتي بغرائب عمن يحتملها      :"هبي رحمه اهللا  وقال الذ ". صدوقًا
، سـير   ٦/٢٠٥الجـرح والتعـديل     : ينظـر . تـوفي رحمـه اهللا سـنة تـسع وخمـسين ومـائتين            . خرج لـه النـسائي    

 .٤٠٥صـ) ٤٨٠٢(، تقريب التهذيب ١٠/٦٣٢أعالم النبالء 
كتـب عنـه أبـو حـاتم وابنـه عبـدالرحمن،       . صـدوق .  جعفـر يحيى بن أبي طالب البغـدادي، واسـم أبـي طالـب       )٥(

 .٩/١٣٤الجرح والتعديل : ينظر". محله الصدق:"وقال أبو حاتم
عـن يزيـد   . محدث مـشهور :"وقال. وترجم الذهبي في ميزان االعتدال ليحيى بن أبي طالب جعفر بن الزبرقان   

أشـهد أنـه   :"وقـال موسـى بـن هـارون    . ي وغيـره  وثقـه الـدارقطن   . وعنه ابن السماك وابن البختـري     . بن هارون وطبقته  
 .١٩٢-٩/١٩١ميزان االعتدال ". فاهللا أعلم. عنى في كالمه، ولم يعن في الحديث". يكذب

. يحيى بن جعفر بن الزبرقان، هو يحيى بـن أبـي طالـب          :" وقال ٩/١٦٦وقدم ترجمة له في ميزان االعتدال أيضًا        
 ".وسيعاد. س به عنديال بأ. لم يطعن فيه أحد بحجة: قال الدارقطني
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 ).فأمره بالوجه والكفين: ( بكر البرساني، ففيها أما رواية محمد بن:رابعًا

فتحــصل ممــا ســبق بــأن الــصحيح مــن روايــة قتــادة ذكــر الكفــين، وهــي المقــصودة هنــا 

 .بالتحرير

 . ذر بن عبداهللا المرهبي عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار:ثانيًا

، عبدالرحمن بن أبزى الحكم عن ذر بن عبداهللا عن سعيد بن  رواية شعبة عن   -أولًا

 . عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي اهللا عنهموعن الحكم عن سعيد بن عبدالرحمن،

لم تختلف الرواية عن شعبة في مـتن الحـديث بـذكر ضـرب اليـدين بـاألرض ومـسح         -١

ــد ذكــر قــصة عمــار مــع عمــر رضــي اهللا عنهمــا وبعــضهم       . الوجــه والكفــين  وبعــضهم يزي

 .يختصرها

ــنفخ فــي اليــدين  : بةجميــع مــن روى عــن شــع  -٢  ،)١( القطــان بــن ســعيد  يحيــى:ذكــر ال

 وخالد بـن الحـارث،   ،)٤( وحجاج بن محمد ،)٣( والنضر بن شميل، وبهز    ،)٢(وحجاج بن المنهال  

                                     
ال :"قـال ابـن مهـدي ليحيـى بـن معـين          . اإلمـام . يحيى بن سعيد بن فروخ التيمي، أبو سـعيد القطـان، البـصري             )١(

الجــرح : ينظــر. تــوفي رحمــه اهللا ســنة ثمــان وتــسعين ومائــة     ". تــرى بعينيــك مثــل يحيــى بــن ســعيد أبــدًا      
 .٢٩٨صـ) ٧٥٥٧(ب ، تقريب التهذي٩/١٧٥، سير أعالم النبالء ٩/١٥٠والتعديل 

". ثقـة فاضـل  :"قال أبـو حـاتم  . حجاج بن المنهال األنماطي، أبو محمد السلمي، موالهم البصري، ثقة فاضل           )٢(
الجــرح والتعــديل : ينظــر. تــوفي رحمــه اهللا ســنة ســت عــشرة أو ســبع عــشرة ومــائتين. خــرج لــه الجماعــة

 .١٥٣صـ) ١١٣٧(، تقريب التهذيب ١٠/٣٥٢، سير أعالم النبالء ٣/١٦٧
مخـرج لـه عنـد    ". بهز بن أسد إليه المنتهى في التثبـت :"قال اإلمام أحمد . ثقة ثبت . بهز بن أسد العمَّي، أبو األسود البصري       )٣(

 .١٢٨صـ) ٧٧١(، تقريب التهذيب ٤/٢٥٧، تهذيب الكمال ٢/٤٣١الجرح والتعديل : ينظر. الجماعة
قـال ابـن   . ثقـة ثبـت  . ي األصل، نزل بغـداد ثـم المصيـصة    بن محمد المِصِّيصِي، األعور، أبو محمد، ترمذ      حجاج )٤(

 ".ثقة:"سعد وابن المديني وغيرهما
رٌ يَـضر   :"قـال الـذهبي رحمـه اهللا   . وذُكر أنه اخـتلط فـي آخـر عمـره رحمـه اهللا          كـان مـن أبنـاء    :"، وقـال "مـاهو تغيـُّ

تـوفي رحمـه اهللا سـنة    ". الثمانين، وحديثه في دواوين اإلسالم، وال أعلم له شئيًا أُنكر عليه مع سعة علمه       
، ســـير أعـــالم النـــبالء  ٣/١٦٦، الجـــرح والتعـــديل ٤٩٥، ٩/٣٣٥طبقـــات ابـــن ســـعد  : ينظـــر. ســـت ومـــائتين

 .٤١٥، هدي الساري صـ١٥٣صـ) ١١٣٥(، تقريب التهذيب ٢/٢٠٥، ميزان االعتدال ٩/٤٤٧
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 ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيِّع.د

، وعبـدالرحمن بـن     )٣(، وأبـو الوليـد الطيالـسي      )٢(، وعفـان  )١(ويزيد بن زريـغ، وأبـو النـضر هاشـم         

 .)٦(د بن هارون ويزي)٥( وآدم بن أبي إياس)٤(سوى غندر. زياد

                                     
ثقــة . قيـصر : ه، ولقبــههاشـم بـن القاســم بـن مــسلم الليثـي، مــوالهم، البغـدادي، أبــو النـضر، مــشهور بكنيتـ        )١(

تـوفي رحمـه اهللا سـنة    . خـرج لـه الجماعـة   ". أبـو النـضر مـن متثبتـي بغـداد        :"قال اإلمام أحمد رحمه اهللا    . ثبت
، تقريــب ٩/٥٤٥، ســير أعــالم النــبالء  ١٤/٦٣، تــاريخ بغــداد ٩/١٠٥الجــرح والتعــديل : ينظــر. ســبع ومــائتين

 .٥٧٠صـ) ٧٢٥٦(التهذيب 
كان ممـن ثبـت فـي فتنـة القـول       . ثقة ثبت . الباهلي، أبو عثمان الصفار، البصري    عفان بن مسلم بن عبداهللا       )٢(

سـألت أبـا عبـداهللا عـن     :"أخرج الخطيب رحمه اهللا بسنده إلى حنبل بن إسـحاق رحمـه اهللا        . بخلق القرآن 
 ".عفان وحبان وبهز هؤالء المُتَثبِّتون: عفان ؛ فقال

تُــرى عفــان بــن مــسلم يــضبط عــن : "يمان بــن حــربذكــره ابــن عــدي رحمــه اهللا فــي الكامــل، ونقــل قــول ســل
؛ واهللا لو جهد جهده أن يضبط عن شعبة حـديثًا واحـدًا مـا قـدر عليـه، كـان بطيئًـا رديء الحفـظ،                   !شعبة؟

 ".واهللا لقد دخل عفان قبره وهو نادم على رواياته عن شعبة: وقال. بطيء الفهم
عفان أجل وأحفظ مـن سـليمان   ... له في كامله    آذى ابن عدي نفسه بذكره      : "وأجاب الذهبي عن ذلك بقوله    

: أو هو نظيره، وكـالم النظيـر واألقـران ينبغـي أن يتأمـل ويتـأنى فيـه؛ فقـد قـال عبـداهللا بـن أحمـد بـن حنبـل                   
 ....".ما رأيت أحدًا أحسن حديثًا عن شعبة من عفان : سمعت أبي يقول

". ن يقـال فيـه شـيء ممـا فيـه إلـى الـضعف       وعفـان أشـهر وأوثـق وأصـدق مـن أ     :"قال ابن عـدي رحمـه اهللا    : قلتُ
، الكامــل فــي ٧/٣٠الجــرح والتعــديل : ينظــر. تــوفي رحمــه اهللا ســنة عــشرين ومــائتين . خــرج لــه الجماعــة 

، تقريـب  ٥/١٠٢، ميـزان االعتـدال   ١٠/٢٤٢، سير أعالم النبالء     ١٢/٢٦٩، تاريخ بغداد    ٥/٣٨٤ضعفاء الرجال   
 .٣٩٣صـ) ٤٦٢٥(التهذيب 

قال أبو حاتم الرازي رحمه    . ثقة ثبت . لك الباهلي، موالهم، أبو الوليد الطيالسي، البصري      هشام بن عبدالم   )٣(
تـوفي رحمـه اهللا سـنة    . خرح له الجماعـة ". أبو الوليد إمام فقيه عاقل ثقة، وما رأيت في يده كتابًا قط     :"اهللا

ــا وتــسعين ســنة     ــر أربعً  تهــذيب الكمــال  ،٩/٦٥الجــرح والتعــديل  : ينظــر. ســبع وعــشرين ومــائتين، وعُمِّ
 .٥٧٣صـ) ٧٣٠١(، تقريب التهذيب ٣٠/٢٢٦

ــا، ومــن أثبــت النــاس فــي   . محمــد بــن جعفــر الهــذلي، البــصري، المعــروف بغنــدر   )٤( ثقــة، مــن أصــح النــاس كتابً
غنـدر فـي شـعبة أثبـت     :"وقـال عبـد الـرحمن     ". كان عبدالرحمن يحثنا علـى غنـدر      :"قال ابن المديني  . شعبة
 إلينا غندر جرابًا من جرب الطيالسة فيه حديث ابن عيينـة، فنظـر فيـه خلـف           أخرج:"وقال ابن معين  ". مني

: ينظر".  فما أصابوا  -وكان على ودِّهم أن يصيبوا فيه خطأً      -المحرمي ونظرنا فيه على أن نصيب فيه خطأً         
، تقريـب التهـذيب   ٢٥/٥، تهـذيب الكمـال   ٧/٢٢١، الجـرح والتعـديل   ٢/٥٠٨تاريخ ابن معين برواية الدوري     

 .٤٧٢صـ) ٥٧٨٧(
قـال  . ثقـة عابـد  . آدم بن أبي إياس عبدالرحمن العسقالني، أصله خراساني، يكنى أبا الحسن، نشأ ببغـداد      )٥(

خـرج لـه البخـاري والترمـذي والنـسائي وابـن        ". ثقة مأمون متعبد، من خيار عبـاد اهللا       :"ابن أبي حاتم عن أبيه    
، سـير أعـالم النـبالء       ٢/٢٦٨الجرح والتعـديل    : رينظ. توفي رحمه اهللا سنة إحدى وعشرين ومائتين      . ماجه
 .٨٦صـ) ١٣٢(، تقريب التهذيب ١٠/٣٣٥

ثقـة مـتقن عابـد؛ قـال اإلمـام أحمـد رحمـه              . يزيد بن هارون بن زاذان السُّلَمي، موالهم، أبو خالـد الواسـطي            )٦(
، وقـال  !" أجمع أمـر يزيـد   ما كان ! ... ما أفطنه وأذكاه وأفهمه   :"، وقال أيضًا  "كان حافظًا متقنًا للحديث   :"اهللا

 ".ثقة إمام صدوق في الحديث ال يسأل عن مثله:"أبو حاتم
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 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 إال أن جلـة مـن ثقـات الطبقـة األولـى مـن            -وإن كان مقدمًا في أصحاب شعبة     -وغندر  

 قـد  )٣(وخالـد بـن الحـارث   ، )٢(ويزيـد بـن زريـغ   ، )١( القطـان  بـن سـعيد  يحيى: أصحاب شعبة هم 

 .فهي ثابتة صحيحة مخرجة في الصحيحين. ذكروا النفخ

اهللا عليــه وســلم عمــارًا بــالقول ال  بــذكر تعلــيم النبــي صــلى   تفــرد يحيــى بــن ســعيد -٣

إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك األرض، ثم تـنفخ، ثـم تمـسح بهمـا وجهـك،                (: (بالفعل

 .))وكفيك

                                                                                   
يزيد بن هارون ليس من أصـحاب الحـديث؛ ألنـه ال    :"إال أنه نقل أحمد بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين أنه قال 

ه ربمـا   أنـ -حيـث ذهـب بـصره   -كـان يعـاب علـى يزيـد بـن هـارون       :"ونقل عن أبيه ". يميز وال يبالي عمن روى    
 ".سئل عن الحديث ال يعرفه فيأمر جارية له فتحفظه من كتابه

بأن يزيدَ قد ضعف حفظه لما كبـر وعمـي مقارنـة بمـا كـان عليـه قبـل ذلـك، فـال يُعَـدُّ الكـالم            : ويجاب عن هذا 
 .فيه مُخرِجًا له عن دائرة االحتجاج

ن يستثبت جاريتـه فيمـا شـك فيـه، ويأمرهـا           لعله ساء حفظه لما كُفَّ بصره وعَلَتْ سِنُّهُ، فكا        :"قال الخطيب 
 ".بمطالعة كتابه لذلك
كــان المتقــدمون يتحــرزون عــن الــشيء اليــسير مــن التــساهل؛ ألن هــذا يلــزم منــه   :"وقــال الحــافظ ابــن حجــر

اعتماده على جاريته وليس عندها من اإلتقان ما يميز بعض األجزاء عن بعض، فمـن هنـا عـابوا عليـه هـذا                      
 ".قيقة ال يلزم منه الضعف وال التليين، وقد احتج به الجماعة كلهمالفعل، وهذا في الح

تـوفي رحمـه اهللا   ". ما بهذا الفعل بأس مع أمانة من يلقنـه :"قال الذهبي بعد أن نقل كالم أحمد بن أبي خيثمة  
، تـاريخ بغـداد     ٩/٢٩٥، الجـرح والتعـديل      ٢/٦٧٧تاريخ ابن معـين بروايـة الـدوري         : ينظر. سنة ست ومائتين  

 .٤٥٣، هدي الساري صـ٦٠٦صـ) ٧٧٨٩(، تقريب التهذيب ٩/٣٥٨، سير أعالم النبالء ١٤/٣٣٧
، ومـسلم   -٨/٦٥،  ٥/٣٨١ابن المديني كما في إكمـال تهـذيب الكمـال لمغلطـاي             : عَدَّهُ في الطبقة األولى    )١(

ك ، والحــاكم فـي المــستدر ٨/٦٥، ٥/٣٨١، وإكمـال تهــذيب الكمـال   ١٣٦صــ ) رجـال عــروة بـن الزبيــر  (فـي  
 .١٩٠محمد التركي في معرفة أصحاب شعبة صـ.د.، وأ١/٢٤٨على الصحيحين 

، وفـي إكمـال تهـذيب الكمـال لمغلطـاي          ١٣٦مسلم في رجـال عـروة بـن الزبيـر صــ           : عَدَّهُ في الطبقة األولى    )٢(
محمد التركـي فـي معرفـة أصـحاب شـعبة      .د.، وأ١/٢٤٨، والحاكم في المستدرك على الصحيحين   ٨/٦٦
 .١٩٠صـ

ــ      : عَــدَّهُ فــي الطبقــة األولــى    )٣( ، ٨/٦٦، وإكمــال تهــذيب الكمــال   ١٣٦مــسلم فــي رجــال عــروة بــن الزبيــر صـ
 .١٨٩محمد التركي في معرفة أصحاب شعبة صـ.د.وأ
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سئل الدارقطني رحمه اهللا عن أقوى أصحاب شـعبة         . ومثل هذا التفرد من يحيى يُقبل     

 .)١(فبدأ بيحيى القطان ثم عبدالرحمن بن مهدي

)). إنمــا يكفيــك هكــذا ((: رب اليــدين علــى الــركبتين تفــرد بهــز بــن أســد بــذكر ضــ   -٤

 .وضرب شعبة يديه على ركبتيه ونفخ في يديه، ثم مسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة

وهـذا التفـرد محتمــل؛ إذ لـم يرفـع هــذا إلـى النبـي صــلى اهللا عليـه وسـلم، بــل هـو يحكــي          

 .-فكأنه يطبق لهم معنى الحديث-فعل شعبة 

 .ذكر دَلْكِ اليدين إحداهما باألخرى من فعل شعبة بخالد بن الحارثتفرد -٥

وتفــرُّدُ خالــد أيــضًا محتمــل، ويقــال فيــه مــا تقــدم فــي روايــة بهــز؛ إذ هــو يحكــي مــا فعلــه   

 .شعبة

 ).ولم يجاوز الكوعين: ( بقولهعبدالرحمن بن زيادتفرد  -٦

 :واإلشكال على رواية عبدالرحمن يأتي من وجوه

كمــا تقــدم فــي  -التعــديل؛ إذ لــيس هــو بالثقــة الثبــت  منزلتــه مــن حيــث الجــرح و : األول

 .-ترجمته

 - )٣(كمــا قــال اإلمــام أحمــد-، مــع أنــه )٢(لــم يُــذكر فــي طبقــات أصــحاب شــعبة: الثــاني

 .سمع كثيرًا من شعبة

ومع هذا؛ فإن روايته أيضًا مختملة؛ فعدم اشتهاره عن شـعبة لكونـه رحـل إلـى مـصر،               

ن حــديث شــعبة عــن الحكــم عــن ذر عــن ســعيد بــن  والظــاهر أنــه ضــبط إســناد الخبــر؛ فبــيَّ 

: عبدالرحمن، وحـديث شـعبة عـن الحكـم عـن سـعيد بـن عبـدالرحمن، ووافقـه علـى هـذا                      

                                     
 .٤٣صـ. سؤاالت ابن بكير للدارقطني )١(
. د.لة ألفـضي ) معرفة أصـحاب شـعبة  (لإلمام مسلم، وال في ) رجال عروة بن الزبير (لم أقف على ذكره في       )٢(

 .١٢/٤٨٨بل لم يذكره المزي رحمه اهللا في تالميذ شعبة في تهذيب الكمال . محمد التركي
 .٧/٦٩الكامل في ضغفاء الرجال البن عدي  )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٥

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

، وكذا وافقه   -وهما من الطبقة األولى في أصحاب شعبة      -يحيى القطان وخالد بن الحارث    

 .)١(وهو من الثقات من الطبقة الثانية من الرواة الغرباء عن شعبة-النضر بن شميل 

، -واهللا أعلــم-لعلــه رواهــا بــالمعنى المفهــوم مــن الكــف ) ولــم يجــاوز الكــوع(ولفظــة 

 . لرواية أبي داود الطيالسي اآلتية-من حيث المعنى-وهي موافقة 

 بــذكر المــسح إلـــى المفــصل، ونــص علـــى عــدم ذكـــر      )٢(تفــرد أبــو داود الطيالـــسي  -٧

 شــعبة عــن ه الــصحيح مــن روايــةلعــل الطيالــسي رحمــه اهللا أراد أن يبــين الوجــف .الــذراعين

                                     
 .١٩٦محمد التركي صـ.د.، معرفة أصحاب شعبة لفضيلة أ١٣٨رجال عروة بن الزبير لإلمام مسلم صـ )١(
أبو داود الطيالسي   :"قال ابن المديني  . ثقة حافظ . اود الطيالسي، البصري  سليمان بن داود بن الجارود، أبو د       )٢(

 ".ما رأيت أحفظ من أبي داود الطيالسي:"، وقال ابن المديني"أصدق الناس
أنه روى أحاديث يزيد بن زريـع ونـسبها لنفـسه، وأنـه دلـس             : غُمز عليه الخطأ في أحاديث، وزعم ابن المنهال       

 .يزيد بن زريع
 ".أخطأ أبو داود الطيالسي في ألف حديث:"ليه في حفظه؛ فقال إبراهيم بن سعيد الجوهريأما ما غمز ع
 ".وليس بعجب مَن يُحدِّث بأربعين ألف حديث من حفظه أن يخطئ في أحاديث منها:"قال ابن عدي

نـه  إ: فقلـت . ثقـة صـدوق  : فقـال . سألت أحمد بن حنبل عن أبـي داود :"قال أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي   
 ".يُحتمل له: يخطئ؟، فقال

فتركته . ال: قال. سمعت من ابن عون شيئًا؟   : قلت ألبي داود صاحب الطيالسة يومًا     :"وأما ما قاله ابن المنهال    
سـمعت مـن   ! يا أبـا داود : فلما كان سنة قلت له:"قال".  حتى نسي  -وكنت أتهمه بشيء قبل ذلك    -سنة  

فعـدها كلهـا؛ فـإذا    . عُـدَّها علـي  : قلـت .  عشرون حديثًا ونيِّـف :كم؟، قال: قلت. نعم: ابن عون شيئًا؟، قال   
 ".هي أحاديث يزيد بن زريع ما خال واحدًا له ما أعرفه

حدثت بهمـا أبـا داود فكتبهمـا عنـي ثـم      :  قال يزيد  -فذكر حديثين -حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة       :"وقال
 ".حدث بهما عن شعبة

وأبو داود الطيالـسي كـان فـي أيامـه أحفـظ مـن بالبـصرة، مقـدَّمًا                  :"نهالقال ابن عدي معلقًا على كالم ابن الم       
، وهـو كمـا قـال عمـرو بـن      !على أقرانه؛ لحفظه ومعرفته، وما أدري ألي معنـى قـال فيـه ابـن المنهـال مـا قالـه                   

 ".، وإنما أتى ذلك من حفظه، وما أبو داود عندي إال متيقظ ثبت....ثقة: علي
 !".ما ، فكان ماذا؟دلَّسه:"وقال الذهبي معلقاً

، الكامـل  ٤/١١١الجـرح والتعـديل   : ينظـر . تـوفي رحمـه اهللا سـنة أربـع ومـائتين         . والحاصل إن أبا داود ثقة حافظ     
) ٢٥٥٠(، تقريــب التهــذيب ٣/٢٨٩، ميــزان االعتــدال ١١/٤٠١، تهــذيب الكمــال ٣/٢٧٨فــي ضــعفاء الرجــال 

 .٢٥٠صـ



 

 
١٨٦

 ديد اليدين في التيمم حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما في تح
 تخريجًا ودراسة

 ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيِّع.د

 ذر عــن ســعيد بــن عبــدالرحمن بــن أبــزى، وأن ســلمة بــن كهيــل وهــم فــي          الحكــم عــن 

 .الحديث

ويؤيد هذا أن الطيالسي رحمه اهللا أخرج حديث شعبة عن الحكم عن ذر، ثـم أخـرج                 

ثـم شـك سـلمة، فلـم يـدرِ إلـى            :"قـال شـعبة   : حديث شعبة عن سلمة عـن ذر، وقـال عقبـه          

 .)١(" المرفقينالكوعين أو إلى

بـذكر الكفـين،   : بأن اللفظ الصحيح عن شـعبة عـن الحكـم جـاء       : فتحصل مما سبق  

 .والنفخ في اليدين، وتعليم النبي صلى اهللا عليه وسلم لعمار التيمم قولًا وفعلًا

 . رواية سلمة بن كهيل-ثانيًا

بروايتـه عـن ذر عـن سـعيد عـن أبيـه عـن          : تقدم بـأن األقـرب صـحة األوجـه عـن سـلمة            

 .عمار، وبسماعه من سعيد عن أبيه عن عمار، وبسماعه عن أبي مالك عن عمار

 :لكنه اضطرب في متن الحديث وشك فيه

أخـرج أبـو داود والنـسائي عـن         : فروى شعبة عنه الشك في متن الخبـر بإسـناد صـحيح           

،  اإلمــام أحمــد، كالهمــا عــن غنــدر محمــد بــن جعفــر       هوأخرجــ ،)٢(ر محمــد بــن بــشار  ابنــد

                                     
 .٢/٣١ مسند أبي داود الطيالسي )١(
 لقب له؛ ألنه كان بُندار الحديث فـي عـصره   هوو. نداربن عثمان العبدي، البصري، أبو بكر، بُ       بشارمحمد بن    )٢(

 ابـن  ، وقـال "بـصري ثقـة كثيـر الحـديث     :" رحمـه اهللا   قـال العجلـي   .  ثقـة  .قالـه الـذهبي   . ببلده ، والبُندار الحـافظ    
 ".األثباتمن الحفاظ :" وقال الدارقطني،"كان ممن يحفظ حديثه ويقرؤه من حفظه:"حبان

 . رحمهم اهللا ابن المديني وابن معين وعمرو بن عليتكلم فيهو
ــ      هــذا كــذب، حــدثني أبــو داود  :"ا، فقــالأمــا ابــن المــديني فقــد ســئل عــن حــديث رواه محمــد بــن بــشار مرفوعً

 .وأنكره أشد اإلنكار". اموقوفً
، وقـد يقـال إنهـا     تعمـد الكـذب  الوقول ابن المديني إنما هو في حديث بعينه، ثم إن مـراده بالكـذب هنـا الخطـأ           

فـي قـصة ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا مـع نـوف البكـالي فـي           - ابن حجـر رحمـه اهللا     قال الحافظ . للمبالغة
محمـوالن علـى إرادة المبالغـة    ) عدو اهللا : ( وقوله ،)كذب:(وقوله":-حديث موسى والخضر عليهما السالم    

 . ٨/٤١٣ لباري افتح..." في الزجر والتنفير عن تصديق تلك المقالة
 .ثم الخطأ وارد على الثقة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٧

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

عـن شـعبه، وفيـه ذكـر شـك سـلمة فـي              ) والطيالـسي غنـدر   : (السي؛ كالهمـا  وأخرجه الطي 

 .هل ذكر الذراعين أم الكوعين: الخبر

 :الحجــاج بــن محمــد حــدثنا : )١(حــدثنا علــي بــن ســهل  : وأخــرج أبــو داود بــسند صــحيح  

 ومـسح بهـا وجهـه وكفيـه إلـى           ،ثم نفخ فيها  (: ، قال )٢(حدثني شعبة بإسناده بهذا الحديث    

الكفـين والوجـه والـذراعين،    : كان سـلمة يقـول  :  قال شعبة  -إلى الذراعين أو  - )المرفقين

 !". فإنه ال يذكر الذراعين غيرك!انظر ما تقول": فقال له منصور ذات يوم

 :رواية أبي مالك غزوان عن عمار رضي اهللا موقوفًا: المطلب الثالث
 .فًا عن عمار موقو حصين بن عبدالرحمن السلمي عن أبي مالكالصحيح رواية

                                                                                   
يعنـي أنـه كانـت فيـه سـالمة،      :"اقال الحـافظ معلقـً   ". ولوال سالمة فيه ترك حديثه    :"أما قول أبي داود رحمه اهللا     

 ".فكان إذا سها أو غلط يحمل ذلك على أنه لم يتعمد
 بـن معـين فجـرى ذكـر بنـدار،      كنـا عنـد يحيـى   :"وأما يحيى بن معـين رحمـه اهللا، فقـد قـال عبـداهللا بـن الـدورقي              

 ".فرأيت يحيى ال يعبأ به ويستضعفه
بندار كتب الناس عنه وقبلوه، وليس قـول يحيـى والقـواريري ممـا يجرحـه،       :"قد أجاب األزدي عن ذلك بقوله     و

 ".ا ذكره إال بخير وصدقوما رأيت أحدً
 .يريد يحيى القطان-ن يحيى  يروي عا يكذب فيماوأما عمرو بن علي الفالس فقد كان يحلف على أن بندارً

 ".كذبه الفالس فما أصغى أحد إلى تكذيبه ؛ لتيقنهم أن بندارًا صادق أمين: "قال الذهبي
 ".وضعفه عمرو بن علي الفالس ولم يذكر سبب ذلك ، فما عرجوا على تجريحه:"وقال الحافظ

لـم أذكـر بنـدارًا     :"بـه بقولـه   ثـم اعتـذر عـن ذكـره فـي كتا          ". ثقـة حجـة   :"وذكره الذهبي في كتابه المغني فقـال      
ووصـفه  ". فـيهم مقـال   : وأمثاله في كتابي للين فيهم عنـدي، ولكـن لـئال يتعقـب علـيَّ فـيهم ، فيقـول قائـل                     

 معرفــة الثقــات: ينظــر. تــوفي رحمــه اهللا ســنة ثنتــين وخمــسين ومــائتين . باإلمــام الحــافظ راويــة اإلســالم 
، الثقــات البــن حبــان ٧/٢١٤، الجــرح والتعــديل ٢/١٤٢، ١/٤٤٧، ســؤاالت اآلجــري ألبــي داود ٢/٢٣٣ للعجلــي

، ميـزان االعتـدال     ١٢/١٤٤، سـير أعـالم النـبالء        ٢٤/٥١١، تهـذيب الكمـال      ٢/١٠١  للخطيب ، تاريخ بغداد  ٩/١١١
 .٤٥٩ ، هدي الساري صـ ٤٦٩صـ ) ٥٧٥٤(، تقريب التهذيب ٢/٢٧٠  في الضعفاء للذهبي، المغني٦/٧٩

اإلمـام   بالـذهبي ، ووصـفه   "نـسائي ثقـة   :"قـال النـسائي   . ثقـة  .، نـسائي األصـل    بـن قـادم الرَّملـي       علي بـن سـهل     )١(
، تهــذيب الكمــال ٦/١٨٩الجــرح والتعــديل :  ينظــر.تــوفي رحمــه اهللا ســنة إحــدى وســتين ومــائتين  .الحجــة

 .٤٠٢صـ) ٤٧٤١(، تقريب التهذيب ١٢/٢٤١ ، سير أعالم النبالء ٢٠/٤٥٤
 .يعني حديث شعبة عن سلمة عن ذر )٢(



 

 
١٨٨

 ديد اليدين في التيمم حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما في تح
 تخريجًا ودراسة

 ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيِّع.د

 ولــم تختلــف . عبــدُاهللا بــنُ إدريــس وأبــو األحــوص وشــعبة وزائــدة:ورواهــا عــن حــصين

روايــتهم فــي عــدم ذكــر مــسح الــذراعين، بــل نــص عبــداهللا بــن إدريــس فــي روايتــه بأنــه لــم  

 .يمسح ذراعيه

 عـن  عبداهللا بن إدريـس حدثنا : ٢٩٢-١/٢٩١) ١٦٩٦(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  

عمار أنه تيمم، فمسح بيديه التراب ثـم نفـضها، ثـم مـسح بهمـا           حصين عن أبي مالك عن      

 .وجهه ويديه ولم يمسح ذراعيه

تقـدمت  -ابن أبي شيبة صاحب المصنف كـوفي ثقـة فقيـه          : وهذا إسناد كوفي صحيح   

 .)١(، وعبداهللا بن إدريس األودي كوفي ثقة فقيه-ترجمته

، )إلـى المفـصل  : (ا؛ وفيه وتابعه زائدة بن قدامة وشعبة عند الطحاوي بسند صحيح أيضً         

 .ولم يرفعه

، عــن أبــي داود الطيالــسي  )٢( عــن أبــي بكــرة بــصري ثــم مــصري ثقــة   أخرجــه الطحــاوي 

 وشــعبة، عــن )٣(صــاحب المــسند الثقــة المــشهور بــصري، عــن زائــدة بــن قدامــة ثقــة كــوفي

 .حصين به

                                     
ــ)١( ــو محمــد الكــوفي       عب ــدالرحمن، األودي، أب ــد بــن عب ــد  . داهللا بــن إدريــس بــن يزي ــه عاب قــال اإلمــام  . ثقــة فقي

: ينظـر .تـوفي رحمـه اهللا سـنة ثنتـين وتـسعين ومائـة            . خرج لـه الجماعـة    ". ابن إدريس نسيج وحده   :"أحمد
 .٢٩٥صـ) ٣٢٠٧(، تقريب التهذيب ٩/٤٢، سير أعالم النبالء ٥/٨الجرح والتعديل 

ر بن قتيبة بن أسد، البكراوي، ينتهي نسبه إلى أبـي بكـرة نفيـع بـن الحـارث رضـي اهللا عنـه، بـصري ثـم                    بكا )٢(
وذكـره ابـن حبـان فـي     ". كان على قضاء مصر، وكان ثقة     :"قال مسلمة بن قاسم   . مصري، ولي قضاء مصر   

، سـير أعـالم     ٨/١٥٢، الثقات   ٢/٤٦تاريخ ابن يونس    : ينظر. توفي رحمه اهللا سنة سبعين ومائتين     . الثقات
، الثقـات ممـن لـم يقـع فـي الكتـب الـستة البـن قطلوبغـا            ١/١٠٦، مغاني األخيار للبدر العينـي       ١٢/٥٩٩النبالء  

٣/٦٨. 
: المتثبتـون فـي الحـديث أربعـة       :"قـال اإلمـام أحمـد     . ثقـة ثبـت   . زائدة بن قدامة الثقفي، أبو الـصلت، الكـوفي         )٣(

ــه الجماعــة  ". ســفيان وشــعبة وزهيــر وزائــدة   الجــرح : ينظــر.  تــوفي رحمــه اهللا ســنة ســتين ومائــة   .خــرج ل
 ٢١٣صـ) ١٩٨٢(، تقريب التهذيب ٧/٣٧٥، سير أعالم النبالء ٣/٦١٣والتعديل 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٩

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 عـن   -أو ابنه عبيـداهللا بـن عبـداهللا       -رواية عبداهللا بن عتبة بن مسعود       : المطلب الرابع 
 .عمار رضي اهللا عنه

الزهري عن عبيداهللا بـن عبـداهللا عـن أبيـه عـن عمـار رضـي                : الراجح من حديث الزهري   

 .وهي رواية اإلمام مالك رحمه اهللا. اهللا عنه

 ذكـــر التـــيمم إلـــى  علـــى -علـــى اخـــتالف أســـانيدها - اتفقـــت الروايـــات عـــن الزهـــري و

 .، فهي ثابتة عنه رحمه اهللالمناكب أو اآلباط

، وبعـضها يـذكر نـزول آيـة التـيمم، وفـي            تلفت فـي ذكـر الـضربة والـضربتين للتـيمم          واخ

 ."وال يغتر بهذا الناس:"بعضها قول الزهري رحمه اهللا

وروايــة مالــك الراجحــة لــم تــذكر نــزول آيــة التــيمم، واقتــصرت علــى ذكــر التــيمم إلــى    

 .المناكب

@       @      @ 
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 ديد اليدين في التيمم حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما في تح
 تخريجًا ودراسة

 ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيِّع.د

توجيه االختالف في روايات حـديث       في   مسالك العلماء رحمهم اهللا   : الفصل الثالث 
 . اليدين في التيمم حدعمار رضي اهللا عنه في

ــدها بالمفــصل           ــين ذكــر الكفــين، وتقيي ــا ب ــات م تقــدم ذكــر االخــتالف فــي مــتن الرواي

 .والرسغين، وتقييدها إلى الذراع أو نصفه، أو إلى المناكب واآلباط

االخـتالف فـي مـتن حـديث عمـار          وقد اختلفـت أنظـار العلمـاء رحمهـم اهللا فـي توجيـه               

. سخ، ومــسلك التــرجيحنــ ومــسلك ال،مــسلك الجمــع: رضــي اهللا عنــه علــى ثالثــة مــسالك 

 .ونعرض في هذا الفصل إلى بيان تلك المسالك مع دراستها

 :مسلك الجمع: المسلك األول
 : فرض المسح إلى الكوعين، وما زاد فسنة:الوجه األول

 وهــو .زاد علــى الكــوعين إلــى المــرفقين ســنة فــرض مــسح اليــدين إلــى الكــوعين، ومــا  

 .رحمهم اهللا جميعًا، )٢(الحنابلةقول عند و، )١(ذهب المالكيةم

ذكـر  :"ما يظهر من تبويب ابـن حبـان رحمـه اهللا فـي صـحيحه؛ إذ قـال                 الجواب هو   وهذا  

، ثم خـرج حـديث األعمـش عـن          "خبر ثان يصرح بأن مسح الذراعين في التيمم غير واجب         

 .)٣(بداهللا وأبي موسى عن عمار رضي اهللا عنهم أبي وائل عن ع

 :على هذا الوجه تعقب بما يليو

روايــات حــديث عمــار رضــي اهللا  - جميعهــا هــذا الجمــع حــسن لــو صــحت الروايــات  -١

يقـول  .  أن روايـات المـرفقين والـذراعين مـتكلم فيهـا     دراسـة الحـديث  ، وقد تبيَّن مـن      -عنه

                                     
 وقــد نــسبه ابــن عبــدالبر  .١٥٨، ١/١٥٢ حاشــية الدســوقي علــى الــشرح الكبيــر لمحمــد بــن عرفــة الدســوقي   )١(

 .٣١١-١/٣١٠، االستذكار ١٩/٢٨٢تمهيد ال: ينظر. رحمه اهللا إلى اإلمام مالك رحمه اهللا قولًا له
اإلنـصاف فـي معرفـة الـراجح مـن      : ينظـر .  اختاره القاضي أبو يعلى والشيرازي وابن الزاغوني وأبـو البركـات    )٢(

، غايـة المنتهـى للـشيخ مرعـي الكرمـي       )مع المقنـع والـشرح الكبيـر       (٢/٢٥٤الخالف لعالء الدين المرداوي     
١/١٠٩. 

 .٤/١٣٠: وينظر ، ٤/١٢٨ ابن بلبان  صحيح ابن حبان بترتيب)٣(
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رفوعـة عـن عمـار فـي هـذا الحـديث إنمـا فيهـا ضـربة           أكثـر اآلثـار الم    :"ابن عبدالبر رحمـه اهللا    

 .)١(.."واحدة للوجه واليدين وكل ما يروى في هذا الباب عن عمار فمضطرب مختلف فيه

واعلــم أنــه قــد روي هــذا الحــديث عــن عمــار بلفــظ  :" األلبــاني رحمــه اهللا العالمــةويقــول

ومن المقرر . )٢("حضربتين، كما وقع في بعض طرقه إلى المرفقين، وكل ذلك معلول ال يص            

 .)٣(أن الجمع يكون عند استواء الروايات في القوة

 عمــدة مــن قــال باســتحباب المــسح إلــى المــرفقين مــا ورد فــي البــاب عــن بعــض           -٢

ــار مــا ورد مــن أحاديــث مــسح          ــالوجوب علــى اعتب ــا مــن خــالف مــن قــال ب الــسلف، وخروجً

 .الذراعين

 فــي كيفيــة التــيمم وتعارضــت؛ كــان لمــا اختلفــت اآلثــار:"يقــول ابــن عبــدالبر رحمــه اهللا

للوجـه ضـربة، ولليـدين    : الواجب في ذلك الرجوع إلى ظاهر الكتاب، وهذا يدل على ضـربتين           

قياسًا على الوضـوء، واتباعًـا لفعـل ابـن عمـر رحمـه اهللا؛ فإنـه ال يـدفع                   -أخرى إلى المرفقين    

ك وجـب الوقـوف     ولو ثبت شيء عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في ذلـ           . -علمه بكتاب اهللا  

 .)٤("وباهللا التوفيق. عنه

ويقــول ابــن أبــي عمــر رحمــه اهللا مــن أصــحابنا الحنابلــة فــي توجيــه كــالم القاضــي أبــي      

أنـه قـد روي عـن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم                : أحدهما: وإنما استحب ذلك لوجهين   :"يعلى

نمـا اختـار اإلمـام      وإ. أن فيـه خروجًـا مـن الخـالف        : الثـاني ....أنه تيمم بـضربتين إلـى المـرفقين       

 .)٥("األول؛ ألن األحاديث الصحيحة إنما جاء فيها المسح إلى الكوعين

                                     
 .١٩/٢٨٧  البن عبدالبر التمهيد)١(
 .١/١٨٥ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لأللباني )٢(
إما أن يكون معارضـه     : وإن عورض فال يخلو   :".. يقول الحافظ ابن حجر رحمه اهللا في حديثه عن المقبول          )٣(

 .٩٠نزهة النظر صـ". ثاني ال أثر له؛ ألن القوي ال يؤثر فيه مخالفة الضعيفمقبولًا مثله، أو يكون مردودًا؛ فال
 .١٩/٢٧٨التمهيد  )٤(
 ).مع المقنع واإلنصاف (٢/٢٦٠الشرح الكبير البن أبي عمر  )٥(
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المــسح لليــدين إلــى الكــوعين، ومــا جــاء فــي مــسح الــذراعين احتيــاط  :الوجــه الثــاني

 :الستيعاب اليدين

 .)١(قال به اإلمام الشافعي رحمه اهللا احتماالً

ذكْـر بعـض الـذراعين محفوظًـا؛ فقـد        وعلى تقدير أن يكون     :"قال ابن رجب رحمه اهللا    

 .)٢("يُحمل على االحتياط لدخول الكوعين

 :ويرد على هذا الجواب أمران

 .ما أشار إليه ابن رجب رحمه اهللا من ضعف الرواية: األول

 .إن شاء اهللا-ن عليها جواب سيأتي رواية الزهري بالتيمم إلى اآلباط؛ وإن كا: الثاني

 : من باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل مسح الذراعين:لثالوجه الثا

 :ويستدرك على هذا الوجه من ثالثة أوجه. )٣(ذكره ابن رجب رحمه اهللا

الغرة والتحجيل من أثر الوضوء، وإن كان التيمم بدلًا عنـه؛ لكـن الفـضل خـاص            : األول

ي يـدعون  إن أمتـ  :(( ال بالتيمم؛ إذ نـصَّ عليـه النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم فـي قولـه                    )٤(بالوضوء

ــرًّا محجلــين مــن آثــار الوضــوء  المــروي ":، قــال ابــن دقيــق العيــد رحمــه اهللا)٥())يــوم القيامــة غُ

، ويجـوز أن يقـال بـالفتح؛ أي مـن     )الوُضُـوء (الـضَّم فـي   )) من آثـار الوضـوء  : ((المعروف في قوله 

                                     
 .٢/٢٢واآلثار للبيهقي  معرفة السنن )١(
 .٢/٥٥  البن رجبالباري فتح )٢(
 .٢/٥٥  البن رجبالباري فتح )٣(
، شــرح صــحيح مــسلم للنــووي    ١/٣٩٦ كــشف المــشكل مــن حــديث الــصحيحين البــن الجــوزي       : ينظــر)٤(

 .٤/٣١، التوضيح لشرح الجامع الصحيح البن الملقن ٣/١٣٥
، )١٣٦( خرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الوضوء باب فضل الوضوء والغر المحجلـون مـن آثـار الوضـوء             )٥(

، مـن طريـق نعـيم المجمـر عـن           )٢٤٦(الغـرة والتحجيـل     ومسلم في كتاب الطهارة باب اسـتحباب إطالـة          
 .أبي هريرة رضي اهللا عنه
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ذا ولــ. )١("نــشأ عــن الفعــل بالمــاء: آثــار المــاء المــستعمل فــي الوضــوء؛ فــإن الغــرة والتحجيــل 

 .)٢(جنح الحليمي رحمه اهللا إلى أن الوضوء من خصائص أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم

يقـول ابـن   . طهارة التيمم ليس فيها مسح الرجلين حتى يقال بإطالة التحجيل         : الثاني

التـــيمم بـــدل عـــن الوضـــوء فـــي التطهـــر بـــه، ال أنـــه بـــدل منـــه فـــي جميـــع   :"كثيـــر رحمـــه اهللا

 .)٣("أعضائه

 .دة على المقدر في الوضوء والتيمم تبعًا مما اختلف فيه أهل العلمالزيا:  الثالث

 أنـه   -]يعنـي النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم          [-لـم يثبـت عنـه     "قال ابن القيم رحمه اهللا أنه     

تجـــاوز المـــرفقين والكعبـــين، ولكـــنْ أبـــو هريـــرة كـــان يفعـــل ذلـــك، وتـــأول حـــديث إطالـــة  

لعلماء على عدم مشروعية الزيـادة، وذكـر        بل ذكر ابن بطال رحمه اهللا إجماع ا       . )٤("الغرة

 .)٥(بأن أبا هريرة رضي اهللا عنه لم يتابع على فعله في الزيادة في وضوئه

 : يُحمل مطلق ما جاء فيه ذكر اليدين على ما جاء مقيَّدًا بالمرفقين:رابعالوجه ال

، واختــاره -كمــا تقــدم فــي التمهيــد -وهــو مــذهب الحنفيــة والــشافعية رحمهــم اهللا   

 .، وهو أحد قولي النووي، رحمهم اهللا جميعًا)٦(حاوي، وابن عبدالبرالط

فرأينـا الوجـه   . هـل ييممـان أم ال؟  : ثم اختلف فـي الـذراعين  :"يقول الطحاوي رحمه اهللا  

فكـان  .  ورأينا الرأس والرجلين ال ييمم منهمـا شـيء  ،-كما يغسل بالماء  -ييمم بالصعيد   

 مـا وجـب فيـه التـيمم كـان كالوضـوء        وكـان ،ما سقط التيمم عـن بعـضه سـقط عـن كلـه         

فلمـا ثبـت أن بعـض مـا يغـسل مـن اليـدين فـي حـال وجـود المـاء                . سواء؛ ألنه جعل بدلًا منـه     

                                     
 .٩٤ إحكام األحكام شرح عمدة األحكام البن دقيق العيد صـ)١(
 .٢/٢٦٤ المنهاج في شعب اإليمان للحليمي )٢(
 .٤/٨٤ تفسير القرآن العظيم البن كثير )٣(
 .١/١٩٦ زاد المعاد )٤(
 ابـن بطـال بـانفراد     التـي ذكرهـا    ورد اإلمام النـووي دعـوى اإلجمـاع        .١/٢٢١بطال   شرح صحيح البخاري البن      )٥(

ــادة    ــه بالزي ــرة رضــي اهللا عن ــووي    : ينظــر. أبــي هري ، وينظــر التوضــيح لــشرح   ٣/١٣٤شــرح صــحيح مــسلم للن
 .٤/٣١الجامع الصحيح البن الملقن 

 .١٩/٢٨٧التمهيد  )٦(
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 ثبت بذلك أن التيمم في اليدين إلى المرفقين قياسًا ونظرًا علـى            ،ييمم في حال عدم الماء    

 .)٢)(١("ما بينا من ذلك

لمطلقة هنا هي المقيدة في الوضوء في أول        والظاهر أن اليد ا   :"ويقول النووي رحمه اهللا   

 .)٣("واهللا أعلم. اآلية؛ فال يترك الظاهر إال بصريح

 :وعلى هذا الجواب تعقب من وجهين

إن كان التقييد بالمرفقين مأخوذًا من اآلية؛ حملًا للمطلق علـى المقيـد؛ فالوجـه               : األول

الروايـات المقيـدة للمـرفقين    إذن خارج عـن النـزاع؛ أعنـي بـأن الجمـع بهـذا الوجـه لـم يقـع ب                    

 .)٥)(٤(والذراعين بل باآلية، فال تكون جمعًا بينها وبين الروايات المطلقة

وفيــه وجهــان يتفرعــان عــن القــول باضــطراب روايــة المــرفقين والــذراعين ومــا  : الثــاني

 :شاكلهما

روايـــة الـــصحيحين فيهـــا ذكـــر الكفـــين؛ والكَـــفُّ إذا أُطلقـــت يُـــراد بهـــا الراحـــة مـــع  -١

 .؛ فيُحمل مطلق اليد على الكفين، وال تحمل على المرفقين)٦(صابعاأل

ــه اهللا   ــار ورد بــــذكر الكفــــين فــــي   :"...يقــــول الحــــافظ ابــــن حجــــر رحمــ وحــــديث عمــ

 .)٧("الصحيحين، وورد بذكر المرفقين في السنن؛ فكان ما في الصحيح هو الراجح

                                     
 .١/١١٤ شرح معاني اآلثار للطحاوي )١(
 .١٩/٢٨٧لتمهيد البن عبدالبر ا: ينظر )٢(
 .٤/٦١  للنوويمسلم شرح صحيح )٣(
يقول ابن رجـب رحمـه   .  ولم يُسلَّم حمل مطلق آية التيمم وما ورد من أحاديث فيه على مقيد آية الوضوء    )٤(

ــيمم        : وأجــاب مــن خــالفهم  :"اهللا ــد فــي قــضية واحــدة، والوضــوء والت بــأن المطلــق إنمــا يُحمــل علــى المقيَّ
 .٢/٥٨فتح الباري " لفتان؛ فال يصح حمل مطلق أحدهما على مقيد اآلخرطهارتان مخت

مـن أن ذلـك   : وأمـا مـا اسـتدل بـه مـن اشـتراط المـسح إلـى المـرفقين           :"يقول الحافظ ابن حجـر رحمـه اهللا        )٥(
 .١/٤٤٦فتح الباري ...". أنه قياس في مقابلة النص؛ فهو فاسد االعتبار: مشترط في الوضوء؛ فجوابه

 .٩/٣٣٦ تهذيب اللغة لألزهري : ينظر)٦(
 .٤٤٥-١/٤٤٤فتح الباري : وينظر. ١/٣٠٦ انتقاض االعتراض البن حجر )٧(
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ــا   -٢  فـــي ذكـــر تيمكـــن أن تُحمـــل روايـــة اليـــد علـــى المـــرفقين لـــو لـــم تختلـــف الروايـ

؛ ولكنها اختلفـت؛ فعلـى أي تقييـد يُحمـل مطلـق اليـدين؟، أ       المرفقين والذراعين والمناكب  

، أم إلــى نــصف الــذراع أم إلــى اآلبــاط  -كمــا ذكــر اإلمــام النــووي رحمــه اهللا -إلــى المــرفقين 

 ؟-كما جاء في بقية الروايات-والمناكب 

اهللا عليـه وسـلم للتعلـيم، ال     ما ورد من ذكر الكفين فِعْلٌ منه صلى         :خامسالوجه ال 

 :لبيان جميع ما يحصل به التيمم

سياق القصة يدل على   نظر؛ فإن الجوابوفي هذا  .)١( النووي رحمه اهللا   أشار إليه اإلمام  

 .)٢())إنما يكفيك: ((؛ ألن ذلك هو الظاهر من قولهالقدر الواجبأن المراد بيان 

اجتهـاد مـنهم، ثـم بـيَّن النبـي صـلى        تيمم الصحابة إلى اآلباط كان ب   :سادسالوجه ال 

 :اهللا عليه وسلم لهم بفعله أنه إلى الكوعين

، وابـن  )٥(، وابـن المنـذر، والطحـاوي    )٤(، وأبـو بكـر األثـرم      )٣(وإليه ذهب إسحاق بن راهويه    

 .، رحمهم اهللا جميعًا)٩(، وابن حجر)٨(، وابن الملقن)٧(، والبغوي)٦(حبان

صلى اهللا عليه وسلم لم يُعلِّم أصحابه التيمم علـى          أن النبي   :"قال ابن رجب رحمه اهللا    

ــة تـــشمل الكفـــين       ــد المطلقـ ــة؛ لظـــنهم أن اليـ ــد نـــزول اآليـ ــوه عنـ ــا فعلـ هـــذه الـــصفة، وإنمـ

والذراعين والمنكبين والعضدين؛ ففعلوا ذلك احتياطًا؛ كما تَمَعَّكَ عمارٌ باألرض للجنابـة،   

                                     
: فيــه داللــة لمــذهب مــن يقــول) وضــرب بيديــه األرض، فــنفض يديــه فمــسح وجهــه وكفيــه:"(قــال رحمــه اهللا )١(

 .٤/٦١  للنوويشرح صحيح مسلم..". يكفي ضربة واحدة للوجه والكفين جميعًا
 .٤٤٦-١/٤٤٥فتح الباري البن حجر : نظري )٢(
 .٢/٥٧الباري  ابن رجب في فتح :، وينظر)١٤٤( الترمذي في سننه عقب حديث  نقله عنه)٣(
 .١/١٥٦الراية  نقله عنه الزيعلي في نصب )٤(
 .١١٢-١/١١١ شرح معاني اآلثار للطحاوي )٥(
 .٤/١٣٤حبان  صحيح ابن )٦(
 .٢/١١٤السنة للبغوي  شرح )٧(
 .٥/١٨٥لتوضيح لشرح الجامع الصحيح ا )٨(
 .١/٤٤٥  البن حجرالباري فتح )٩(
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بيَّن النبي صلى اهللا عليه وسلم التـيمم  وظنَّ أن تيمُّمَ الجنب يعم البدن كله كالغسل، ثم        

، فرجـع الـصحابة كلهـم إلـى بيانـه صـلى اهللا عليـه                ))التـيمم للوجـه والكفـين     : ((بفعله وقوله 

 .)١("وسلم ومنهم عمار راوي الحديث

أن عمـارًا علمهـم بعـد    : وممـا يـدل علـى صـحة هـذا القـول        :"وقال ابن المنـذر رحمـه اهللا      

ــلم فـــي و   ــه وسـ ــلى اهللا عليـ ــه     النبـــي صـ ــربة للوجـ ــيمم ضـ ــة التـ ــر علـــى الكوفـ ــام عمـ ــه أيـ اليتـ

 .)٢("والكفين

، ولكـن لـم يقـل    -على فـرض ثبوتهـا  -على رواية المناكب واآلباط  وهذا جواب سديد    

 روايــة المــرفقين  مــن قــدَّمت قــولهم مــن األئمــة رحمهــم اهللا أن هــذا الجــواب يجــري علــى    

 .والذراعين

 :مسلك النسخ: المسلك الثاني
فلو كان ال يجوز أن يكون تيمم عمـار  :"؛ إذ قال)٣(م الشافعي رحمه اهللاوإليه مال اإلما 

إلى المناكب إال بأمر النبي صلى اهللا عليه وسلم مع التنزيل كان منـسوخًا؛ ألن عمـارًا أخبـر            

أن هذا أول تيممٍ كان حين نزلت آية التيمم، فكل تيمم كان للنبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم                

 .)٤("بعده مخالفه فهو منسوخ له

، )٦(، واختـاره الحـازمي    )٥(ونقل ابن رجب رحمه اهللا هذا المـسلك عـن أبـي بكـر األثـرم               

 .، رحمهم اهللا جميعًا)٧(وذكره البيهقي

                                     
 .٢/٥٥  البن رجبالباري فتح )١(
 .٢/١٧٠  البن المنذراألوسط )٢(
ــيمم إلــى المــرفقين        )٣( ــرى الت األم لإلمــام الــشافعي  : ينظــر- مــع مالحظــة أن اإلمــام الــشافعي رحمــه اهللا ي

 .وأدخلته هنا لعموم قوله بالنسخ. كب، وإنما قال بنسخ التيمم إلى المنا-٢/١٠٣
 .١٠/٧٤) األممع ( اختالف الحديث لإلمام الشافعي )٤(
 .فيكون ألبي بكر األثرم رحمه اهللا جوابان على رواية المناكب واآلباط. ٢/٥٨  البن رجبالباري فتح )٥(
 .٦٠ صـ للحازمي االعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من األخبار)٦(
 .٢/٢٢  للبيهقيواآلثارنن  معرفة الس)٧(
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 ا علـى روايـات حـديث عمـار؛ فـإن مخرجهـ          -واهللا أعلـم  -والقول بالنسخ هنـا ال يظهـر        

لـم بالتـاريخ وعـدم    مـع الع -واحد؛ إذ راويـه عمـار رضـي اهللا عنـه، والقـول بالنـسخ يـصار إليـه                   

 .)١( إذا كانت األحاديث المتعارضة مختلفة المخرج-إمكانية الجمع

 :مسلك الترجيح: المسلك الثالث
 :وللعلماء رحمهم اهللا في مسلك الترجيح وجهان

 : ترجيح رواية الكفين على رواية المرفقين والذراعين:األول

ه اهللا لــسلمة بــن كهيــل وهــذا المــسلك هــو اختيــار منــصور بــن المعتمــر؛ إذ قــال رحمــ  

 .)٢("!؛ فإنه ال يذكر الذراعين غيرك!انظر ما تقول:"رحمه اهللا

ــار شــعبة   ــذر )٣(وهــو اختي فــي أحــد  -، والنــووي )٥(، والبيهقــي، وابــن عطيــة  )٤(، وابــن المن

 .، رحمهم اهللا)٩(، والشوكاني)٨(، والصنعاني)٧(، وابن حجر)٦(، وابن الملقن-قوليه

واالعتماد على رواية الحكم بن عتيبة؛ فهو فقيه حـافظ، لـم            :"قال البيهقي رحمه اهللا   

 .)١٠(.."يشك في الحديث، وساقه أحسن سياقه

                                     
رفـع الحكـم الثابـت بخطـاب متقـدم بخطـاب متـراخ            : وحـدُّهُ :" يقول ابن قدامـة رحمـه اهللا فـي حـد النـسخ             )١(

 .١/٢٨٣روضة الناظر وجنة المناظر البن قدامة ". عنه
 ال أن النـسخ : الرابـع :"وذكر العالمة محمد األمين الشنقيطي رحمه اهللا مـن الفـروق بـين النـسخ والتخـصيص                

 .١٠٢مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر صـ..". يكون إال بخطاب جديد
 .-تخريج الحديثكما تقدم في - خرج أبو داود عنه )٢(
 .-في التخريجكما تقدم - إذ ذكر شك سلمة فيه )٣(
 .٢/١٧٢  البن المنذراألوسط )٤(
 .٢/٥٦٩الوجيز في تفسير الكتاب العزيز البن عطية  المحرر )٥(
 .٥/٢١٦  البن الملقنلتوضيح لشرح الجامع الصحيحا )٦(
 .١/٤٤٥  البن حجرالباري فتح )٧(
 .١/٢٨١السالم الموصلة إلى بلوغ المرام لألمير الصنعاني  سبل )٨(
 .١/٣٣٤األوطار شرح منتقى األخبار للشوكاني  نيل )٩(
 .٢٢-٢/٢١  للبيهقيواآلثار معرفة السنن )١٠(
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االخـتالف فـي مـتن حـديث ابـن أبـزى عـن عمـار إنمـا وقـع أكثـره مـن                   ":وقال رحمـه اهللا   

ــه، والحكــم بــن عتيبــة فقيــه حــافظ قــد رواه عــن ذر بــن          ســلمة بــن كهيــل؛ لــشكِّ وقــع ل

بدالرحمن، ثم سمعه من سعيد بـن عبـدالرحمن فـساق الحـديث             عن سعيد بن ع    عبداهللا

 .)١(..."على اإلثبات من غير شك

واحــتج أصــحابنا :"-فــي كالمــه علــى حــد اليــدين فــي التــيمم  -وقــال النــووي رحمــه اهللا 

: وقـد تقـدم   :"وقال ابن رجـب رحمـه اهللا      ،  )٢("بأشياء كثيرة ال يظهر االحتجاج بها فتركتها      

هـل ذكـر فيـه الـذراعين أو الكفـين خاصـة، وهـذا يـدل         : مة شـك أن في رواية شـعبة أن سـل   

 .)٣("على أن ذكر الذراعين أو بعضهما لم يحفظه سلمة

 . ترجيح رواية الكفين أو المرفقين على رواية المناكب واآلباط:الثاني

فهو حديث منكر جـدًّا، لـم   "فرواية التيمم إلى اآلباط يكاد يُجمع العلماء على ضعفها؛  

وروي عـن   "...ال يعتبـر بـه النـاس      :"ء ينكرونه، وقـد أنكـره الزهـري راويـه، وقـال هـو             يزل العلما 

، وروي عـن مكحـول أنـه    !ال أدري ما هو؟   : وروي عنه أنه قال   ...أنه امتنع أن يحدث به    : لزهريا

ــه،          كــان يغــضب إذا حــدَّث الزهــري بهــذا الحــديث، وعــن ابــن عيينــة أنــه امتنــع أن يحــدث ب

اختلفـوا  : وقال أيضًا . ليس بشيء : ، وسئل اإلمام أحمد عنه فقال     "ليس عليه العمل  :"وقال

 .)٤("ما أرى العمل عليه: وقال. زهري يهابهفي إسناده، وكان ال

فقد اضطرب علينا حـديث عمـار هـذا، غيـر أنهـم جميعًـا قـد         :"قال الطحاوي رحمه اهللا   

 .)٥("نفوا أن يكون قد بلغ المنكبين واإلبطين

أنــه مــسح الــذراعين إلــى المرافــق فنحملــه علــى   : ومــا روي:"قــال ابــن بطــال رحمــه اهللا 

 .)٦(" المناكب؛ فاألمة في جميع األمصار على خالفهاالستحباب، وأما التيمم إلى

                                     
 ١/٢١٠الكبرى للبيهقي  السنن )١(
 .٢/٢٤٤المهذب للنووي  المجموع شرح )٢(
 .٢/٥٥الباري البن رجب  فتح )٣(
 .٥٧-٢/٥٦ فتح الباري البن رجب )٤(
 .١/١١٣شرح معاني اآلثار للطحاوي  )٥(
 .١/٤٨٠البخاري البن بطال  شرح صحيح )٦(
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 :وباستعراض ما تقدم يتبين أن المسلك األقرب هو مسلك الترجيح؛ لما يلي

 .-كما تقدم- ذهب إلى مسلك الترجيح جمع من السلف والعلماء -١

الجمع يُصار إليه عند ثبوت الروايتين؛ فكيـف يمكـن الجمـع بـين روايتـين إحـداهما                  -٢

 .)١(خرى فيها ضعف مع اتحاد مخرجهما؟ثابتة وأ

 .-كما تقدم-  أوجه الجمع المتقدمة ال تخلو من مؤاحذة وانتقاد-٣

.  مــسلك النـــسخ فـــرع عــن ثبـــوت الروايـــات، وثبـــوت تقــدم إحـــداها علـــى األخـــرى   -٤

 .-كما تقدم-يات المثبتة للمرفقين والذراعين واآلباط ال تثبت اوالرو

الترجيح؛ ثـم الـصواب مـن قـولي مـسلك التـرجيح          هو مسلك    -واهللا أعلم - فالصواب

ترجيح الروايات التي دلـت علـى االقتـصار علـى الكفـين علـى مـا سـواها مـن ذكـر المـرفقين                         

 :والذراعين والمناكب واآلباط؛ لما يلي

 على  -كما تقدم - أما ترجيحها على المناكب واآلباط فظاهر؛ إلجماع أهل العلم           -١

 .داهللاإنكار رواية الزهري لحديث عبي

وهـو  -يقـول ابـن حجـر رحمـه اهللا        وأما تقديمها على روايـة المـرفقين والـذراعين؛ ف          -٢

فمــا . )٢(..."فأمــا روايــة المــرفقين وكــذا إلــى نــصف الــذراع ففيهمــا مقــال:"-شــافعي المــذهب

كـــان فيهـــا ضـــعف ال تـــنهض لتعـــارض روايـــة الكفـــين الثابتـــة فـــي الـــصحيحين مـــن روايـــة   

هللا بـن مـسعود وأبـي موسـى عـن عمـار رضـي اهللا عـنهم،         األعمش عن أبـي وائـل عـن عبـدا     

ورواية شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبـدالرحمن بـن أبـزى عـن أبيـه عـن عمـار؛          

 .واهللا أعلم. فهما أولى بالترجيح على ما اضطرب سنده ومتنه

                                     
لحـديث  -ت المختلفـة    أن األصل عند المحدثين التـرجيح بـين الروايـا         :"عادل بن عبدالشكور الزرقي   . يرى د ) ١(

ــة؛ خــالفَ مــا تقــرر فــي الفقــه وأصــوله مــن الجمــع بــين المتــون         -واحــد ، ثــم الجمــع بينهــا عنــد تكــافؤ األدل
قواعد العلـل وقـرائن التـرجيح       ..". المتعارضة بادئ الرأي، ثم الترجيح عند تعذر ذلك بقواعد مقررة هنالك          

 .٥٣صـ
 .١/٤٤٥  البن حجرفتح الباري )٢(
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 مما يقوي القول بترجيح رواية الكفين فتيا عمار رضـي اهللا عنـه بـه؛ يقـول الحـافظ                    -٣

وممــا يقــوي روايــة الــصحيحين فــي االقتــصار علــى الوجــه والكفــين كــون عمــار   :" اهللارحمــه

كان يفتي بعد النبي صلى اهللا عليه وسلم بذلك؛ وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره،      

 .)١("ال سيما الصحابي المجتهد

 . أنه ذهب إليه جمع من أهل العلم رحمهم اهللا تقدم ذكرهم-٤

ه تـرجيح االقتـصار علـى الكفـين فـي التـيمم وهـو مـا دلـت عليـه                     فظهر مما سبق تقرير   

وهـذا القـول    :"-وهـو مـن أئمـة الـشافعية       -السنة الصحيحة؛ يقول اإلمام النووي رحمه اهللا        

ــا عنــد األصــحاب؛ فهــو   )٢(وإن كــان قــديماً -] يعنــي رحمــه اهللا التقييــد بــالكفين  [-  مرجوحً

 .)٣("صحيحةالقوي في الدليل، وهو األقرب إلى ظاهر السنة ال
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 .١/٤٤٥ البن حجر فتح الباري )١(
 .رحمه اهللا أي من قولي اإلمام الشافعي )٢(
 .٢/٢٤٣  شرح المهذب للنوويالمجموع )٣(
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 .الخاتمة
 :بعد أن يسر اهللا بكرمه إتمام هذه البحث؛ فقد وصلت فيه إلى النتائج اآلتية

حـديث عمـار بـن ياسـر رضــي اهللا عنهمـا فـي التـيمم قــد اتفـق األئمـة علـى صــحته            -١

ــالقبول  ــه ب ــدين فــي          ، وتلقي ــد الي ــه فــي تحدي ــات عــن عمــار رضــي اهللا عن وقــد اختلفــت الرواي

 .لمسحا

 . اتفق أهل العلم رحمهم اهللا على أن التيمم للوجه والكفين -٢

حُكــي إجمــاع العلمــاء علــى اســتيعاب الوجــه والكفــين فــي المــسح، وهــو ممــا         -٣

 .اتفقت عليه المذاهب األربعة

اختلف أهل العلم رحمهم اهللا في الضربة والضربتين، وفيما يبلغ بـه المـسح مـن        -٤

رحمهم اهللا أن الواجب في اليدين مـسحها       الشافعيةو  مذهب الحنفية  :اليدين على أقوال  

إلــى المــرفقين علــى وجــه االســتيعاب كالوضــوء، والواجــب ضــربتان؛ ضــربة للوجــه وضــربة       

 .لليدين

ــا إلـــى أن فـــرض مـــسح اليـــدين إلـــى    والحنابلـــة ومـــذهب المالكيـــة رحمهـــم اهللا جميعًـ

، وأن  قول عند الحنابلـة    عند المالكية و   الكوعين، وما زاد على الكوعين إلى المرفقين سنة       

 .الفرض ضربة واحدة للوجه واليدين، والثانية سنة

عبــداهللا بــن مــسعود وأبــو   : حــديث عمــار بــن ياســر رضــي اهللا عنهمــا يرويــه عنــه     -٥

ــا-موســى األشــعري وعبــدالرحمن بــن أبــزى   ، وأبــو مالــك غــزوان -رضــي اهللا عــنهم جميعً

 .-على حسب الخالف-هالغفاري، وعبداهللا بن عتبة بن مسعود أو عبيداهللا ابن

. روايــة األعمــش عــن أبــي وائــل عــن عبــداهللا وأبــي موســى ثابتــة فــي الــصحيحين      -٦

ورواية أبي معاوية وعبدالوحد بن زياد ويعلى بن عبيد عن األعمش به جاءت بذكر التيمم               

 .للوجه والكفين، وقد تكلم فيها يحيى القطان والراجح ثبوتها

في ذكـر تقـديم اليـدين علـى الوجـه فـي التـيمم،        وخالف عبدَالواحد ويونسَ أبو معاوية  

 .وقد أعل اإلمام أحمد روايته
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 بـن    عـزرة عـن سـعيد       قتـادة عـن    عـن أبـان بـن يزيـد       : من الرواية عن قتادة   يترجح   -٧

 .عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار

رواية شعبة عن الحكم عن ذر بن عبداهللا المرهبي عن سعيد بـن عبـدالرحمن                 -٨

  عمار عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ثابتة في الصحيحينبن أبزى عن أبيه عن

 سـلمة عـن     : صـحة األوجـه عنـه       في رواية سلمة بن كهيل     -واهللا أعلم - يترجح -٩

ذر عن سعيد عن أبيه عن عمار، وسلمة عـن سـعيد عـن أبيـه عـن عمـار، وسـلمة عـن أبـي                       

 .مالك عن عمار

هللا عنهمــا أنهــا  فــي روايــة أبــي مالــك الغفــاري عــن عمــار بــن ياســر رضــي ا يتــرجح -١٠

 .موقوفة على عمار رضي اهللا

 عـن   -أو ابنه عبيداهللا بن عبداهللا    - في رواية عبداهللا بن عتبة بن مسعود         يترجح -١١

 .الزهري عن عبيداهللا بن عبداهللا عن أبيه عن عمار: عمار رضي اهللا عنه

 عـن أبـي وائـل عـن عبـداهللا وأبـي             الروايات التي ذكرت صفة التيمم عن األعمـش        -١٢

 .ت الكفين، ولم تذكر الذراعين ذكرموسى

 نـصت علـى ذكـر       -بما فيها من اختالف على سعيد عن قتادة فيها        -رواية قتادة    -١٣

 في تأكيد الفعل بضربة واحدة أو إطالقهـا   على سعيد عن قتادة والخالف. الوجه والكفين 

 .وبعضها تذكر قصة عمار وعمر رضي اهللا عنهما وبعضها تختصر. بدون تقييد

بـذكر الكفـين، والـنفخ فـي اليـدين،          : عن شعبة عن الحكـم جـاء      اللفظ الصحيح    -١٤

 .وتعليم النبي صلى اهللا عليه وسلم لعمار التيمم قولًا وفعلًا

روايــة غنــدر، وحجــاج بــن محمــد، وأبــو داود الطيالــسي، وعمــرو بــن مــرزوق عــن        -١٥

شعبة عن سلمة عن ذر عـن سـعيد بـن عبـدالرحمن بـن أبـزى عـن أبيـه عـن عمـار، ذكـروا                   

ى األرض باليدين، والنفخ فيهما، ومسح الوجه والذراعين على الشك؛ هـل ذَكَـرَ              الضرب عل 

وبعــضهم يــذكر قــصة عمــار مــع عمــر رضــي اهللا عنهمــا وبعــضهم . الــذراعين أم الكــوعين

 .يختصرها
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اضطرب سلمة بن كهيل في متن الخبر؛ فنقل عنه شـعبة بـسند صـحيح شـكه                   -١٦

ن ســليمان روايتــه للــذراعين، وأنــه لــم  فــي ذكــر الكفــين والــذراعين، وأنكــر عليــه معتمــر بــ  

 .يذكرها غيره

رواهــا .  عــن عمـار موقوفًــا  حــصين بـن عبــدالرحمن الـسلمي عــن أبــي مالـك   روايـة  -١٧

 ولم تختلف روايتهم في عدم ذكـر        . عبدُاهللا بنُ إدريس وأبو األحوص وشعبة وزائدة       :عنه

 .يهمسح الذراعين، بل نص عبداهللا بن إدريس في روايته بأنه لم يمسح ذراع

 ذكــر التــيمم إلــى علــى -علــى اخــتالف أســانيدها- اتفقــت الروايــات عــن الزهــري  -١٨

واختلفـــت فـــي ذكـــر الـــضربة والـــضربتين  .، فهـــي ثابتـــة عنـــه رحمـــه اهللالمناكــب أو اآلبـــاط 

وال يغتـر بهـذا   :"، وبعضها يذكر نزول آية التيمم، وفي بعضها قول الزهري رحمه اهللا     للتيمم

 ."الناس

 عــن الزهــري عــن عبيــداهللا بــن عبــداهللا عــن أبيــه عــن عمــار لــم  وروايــة مالــك الراجحــة

 .تذكر نزول آية التيمم، واقتصرت على ذكر التيمم إلى المناكب

ســلك أهــل العلــم رحمهــم اهللا فــي الجــواب علــى اخــتالف روايــات حــديث عمــار  -١٩

 :رضي اهللا ثالثة مسالك

 :مسلك الجمع، وذكروا له أوجهًا: المسلك األول

سح لليــدين إلــى الكــوعين، ومــا جــاء فــي مــسح الــذراعين احتيــاط         المــ: الوجــه األول

 .الستيعاب اليدين

 .مسح الذراعين من باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل: الوجه الثاني

 .يُحمل مطلق ما جاء فيه ذكر اليدين على ما جاء مقيَّدًا بالمرفقين: الوجه الثالث

نه صلى اهللا عليه وسـلم للتعلـيم، ال لبيـان           ما ورد من ذكر الكفين فِعْلٌ م      : الوجه الرابع 

 .جميع ما يحصل به التيمم

تيمم الصحابة إلى اآلباط كان باجتهاد منهم، ثم بيَّن النبـي صـلى اهللا          : الوجه الخامس 

 .عليه وسلم لهم بفعله أنه إلى الكوعين
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 .مسلك النسخ: المسلك الثاني

ــرجيح : المـــسلك الثالـــث  ــم اهللا . مـــسلك التـ ــاء رحمهـ ــرجيح  وللعلمـ ــي مـــسلك التـ  فـ

 :وجهان

 .ترجيح رواية الكفين على رواية المرفقين والذراعين: األول

 .ترجيح رواية الكفين أو المرفقين على رواية المناكب واآلباط: الثاني
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النبويــة،   المدينــة ، مكتبــة العلــوم والحكــم  ،١ط. محفــوظ الــرحمن زيــن اهللا،  :  تحقيــق،)التاســع

 .هـ١٤٠٩

دار الكتــب ، ٢ ط. أبــو بكــر بــن مــسعود  ،الكاســاني الحنفــي . بــدائع الــصنائع فــي ترتيــب الــشرائع    -١٥

 .ت. د، بيروت،العلمية

.  عمـر بـن علـي   ،ابـن الملقـن  . البدر المنيـر فـي تخـريج األحاديـث واآلثـار الواقعـة فـي الـشرح الكبيـر                  -١٦

 ، الريـــاض، دار الهجـــرة للنـــشر والتوزيـــع ،١ ط. وآخـــرين مـــصطفى أبـــو الغـــيط عبـــدالحي،: تحقيـــق

 .هـ١٤٢٥

 .الــرازي، عبــدالرحمن بــن أبــي حــاتم محمــد. بيــان خطــأ محمــد بــن إســماعيل البخــاري فــي تاريخــه -١٧

ط، دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر أبــاد الــدكن،      .د. المعلمــي، عبــدالرحمن بــن يحيــى   : تحقيــق

 .هـ١٣٨٠

جمــــع وتحقيــــق ودراســــة . ابــــن يــــونس، عبــــدالرحمن بــــن أحمــــد. تـــاريخ ابــــن يــــونس المــــصري  -١٨

 .هـ١٤٢٤، ، دار الكتب العلمية، بيروت١ط. عبدالفتاح، عبدالفتاح فتحي:وفهرسة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٧

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

.  ســعيد عــن أبــي زكريــا يحيــى بــن معــين فــي تجــريح الــرواة وتعــديلهم تــاريخ الــدارمي، عثمــان بــن -١٩

ط، دار المـأمون للتـراث، دمـشق       .د. نـور سـيف، أحمـد محمـد       : تحقيـق . الدارمي، عثمان بـن سـعيد     

 .ت.وبيروت، د

ط، دار الكتـب  .د. الخطيـب البغـدادي، أحمـد بـن علـي        . ٤٦٣تاريخ بغداد منذ تأسيـسها حتـى عـام           -٢٠

 .ت.العلمية، بيروت، د

 . وآخـرين  مـصطفى الـسيد محمـد،  : تحقيق.  إسماعيل بن عمر،ابن كثير. فسير القرآن العظيم ت -٢١

 .هـ١٤٢١ ، مصر، مكتبة أوالد الشيخ للتراث،مؤسسة قرطبة، ١ط

، دار القلــم ٣ط. عوامــة، محمــد: تحقيــق. العــسقالني، أحمــد بــن علــي بــن حجــر. تقريــب التهــذيب -٢٢

 .هـ١٤١١للطباعة والنشر، دمشق، 

أبو عمر يوسف بن    .  النمري ابن عبدالبر . )١٩المجلد   ( في الموطأ من المعاني واألسانيد     التمهيد لما  -٢٣

ط، وزارة األوقـــاف والـــشؤون اإلســـالمية، المملكـــة  .د. أعـــراب، ســـعيد أحمـــد :تحقيـــق. عبـــداهللا

 .هـ١٤٠٨المغربية، 

 ،العــسقالني). التلخــيص الحبيــر(التمييــز فــي تلخــيص تخــريج أحاديــث شــرح الــوجيز المــشهور بـــ  -٢٤

  وعبدالمقـصود، محمـد الثـاني عمـر   موسـى،  :  وفهرسـة دراسـة وتحقيـق  . بـن حجـر  أحمد بن علـي    

 .هـ١٤٢٨ ، الرياض،دار أضواء السلف، ١ ط.أشرف

. ، مجلــس دائــرة المعــارف النظاميــة١ط. العــسقالني، أحمــد بــن علــي بــن حجــر . تهــذيب التهــذيب -٢٥

 .هـ١٣٢٥. الهند. حيدر آباد الدكن

. عـواد، بـشار  : تحقيـق . المزي، يوسف بن الزكي عبـدالرحمن . رجالتهذيب الكمال في أسماء ال   -٢٦

 .هـ١٤٠٣، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢ط

 ،ط.د. وآخـــرون عبدالـــسالم محمـــد هـــارون،: حققـــه.  محمـــد بـــن أحمـــد،األزهـــري. تهـــذيب اللغـــة -٢٧

 .ت. د، مصر، الدار المصرية للتأليف والترجمة،المؤسسة المصرية العامة للتأليف واألنباء والنشر

 إصدارت وزارة ، سوريا، دار النوادر،١ ط. عمر بن علي،ابن الملقن. التوضيح لشرح الجامع الصحيح    -٢٨

 .هـ١٤٢٩ ،األوقاف والشؤون اإلسالمية في قطر



 

 
٢٠٨

 ديد اليدين في التيمم حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما في تح
 تخريجًا ودراسة

 ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيِّع.د

آل : دراســة وتحقيــق. ابــن قطلوبغــا، زيــن الــدين قاســم. الثقــات ممــن لــم يقــع فــي الكتــب الــستة -٢٩

 .هـ١٤٣٢ر، ، مكتبة ابن عباس، مص١نعمان، شادي بن محمد، ط

 .هـ١٣٩٩، دار الفكر، بيروت، ١ط. البستي، محمد بن حبان. الثقات -٣٠

، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت،     ١ط. الرزاي، عبدالرحمن بن أبي حاتم محمـد      . الجرح والتعديل  -٣١

 .هـ١٣٧٢

 ، بيــروت،دار الغــرب اإلســالمي، ١ط. محمــدحجــي، : تحقيــق.  أحمــد بــن إدريــس،القرافــي. الــذخيرة -٣٢

 .م١٩٩٤

ابــن قدامــة  . روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر فــي أصــول الفقــه علــى مــذهب اإلمــام أحمــد بــن حنبــل       -٣٣

النملــة، عبـدالكريم بــن  :قـدم لــه وحققـه وعلــق عليـه   . المقدسـي، موفــق الـدين عبــداهللا بـن أحمــد   

 .هـ١٤١٧، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ٥ط. علي

ــر الع    -٣٤ ــادزاد المعــاد فــي هــدي خي ــاؤوط،: تحقيــق.  محمــد بــن أبــي بكــر   ،ابــن القــيم . ب  شــعيب األرن

 .هـ١٤١٥،  بيروت، مؤسسة الرسالة،٢٧ ط. وعبدالقادر،األرناؤوطو

. ابــن بكيــر، الحــسين بــن أحمــد. ســؤاالت أبــي عبــداهللا بــن بكيــر وغيــره ألبــي الحــسن الــدارقطني -٣٥

 .هـ١٤٠٨، دار عمار، األردن، ١ط. سلمان، مشهور بن حسن: تحقيق

البــستوي، : تحقيــق. اآلجــري، أبــو عبيــد. االت أبــي عبيــد اآلجــري لإلمــام أبــي داود السجــستانيســؤ -٣٦

 .هـ١٤١٨، مؤسسة الريان، مصر، ١ط. عبدالعليم عبدالعظيم

. ســؤاالت حمــزة بــن يوســف الــسهمي للــدارقطني وغيــره مــن المــشايخ فــي الجــرح والتعــديل             -٣٧

ــزة بـــن يوســـف   ــة وتحقيـــق . الـــسهمي، حمـ ــدالقادر، مو: دراسـ ــة ١ط. فـــق بـــن عبـــداهللا عبـ ، مكتبـ

 .هـ١٤٠٤المعارف، الرياض، 

: حققــه وعلــق عليــه .  محمــد بــن إســماعيل ،الــصنعاني. ســبل الــسالم الموصــلة إلــى بلــوغ المــرام   -٣٨

 .هـ١٤٢٢ ، الرياض، دار العاصمة،١ ط.محمد، طارق بن عوض اهللا

 .هـ١٤٢٠ ، بيروت، مؤسسة الرسالة،١ط. علي بن عمر،الدارقطني. سنن الدارقطني -٣٩



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٩

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 حيـدر آبـاد   ط، مجلـس دائـرة المعـارف النظاميـة،     . د . أحمـد بـن الحـسين      ،البيهقـي . السنن الكبرى  -٤٠

 .هـ١٣٥٢ ، الهند،الدكن

 . حـسن عبـدالمنعم    شـلبي، : حققـه وخـرج أحاديثـه     . أحمـد بـن شـعيب      ،النـسائي . السنن الكبـرى   -٤١

 .هـ١٤٢٢ ، بيروت، مؤسسة الرسالة،١ط

، مؤسـسة الرسـالة،   ١١ط. األرنـاؤط، شـعيب  :  تحقيـق .الذهبي، محمد بن أحمد   . سير أعالم النبالء   -٤٢

 .هـ١٤١٧بيروت، 

ابــن : ضــبط نــصه وعلــق عليــه .  علــي بــن خلــف،ابــن بطــال. شــرح ابــن بطــال علــى صــحيح البخــاري  -٤٣

 .هـ١٤٢٠ ، المملكة العربية السعودية، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع،١، ط ياسرإبراهيم،

 األرنــاؤوط،:  وعلــق عليــه وخــرج أحاديثــه   حققــه.  الحــسين بــن مــسعود  ،البغــوي. شــرح الــسنة  -٤٤

 .هـ١٤٠٣ ، بيروت،المكتب اإلسالمي، ٢ط. محمد زهيرالشاويش، شعيب و

 ،٢ ط . يحيـى بـن شـرف      ،النـووي ). المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجـاج      (شرح صحيح مسلم     -٤٥

 .١٣٩٢، بيروت إحياء التراث العربي، دار

ــذي   -٤٦ ــل الترمـ ــرح علـ ــب . شـ ــن رجـ ــد  ،ابـ ــن أحمـ ــدالرحمن بـ ــة .  عبـ ــق ودراسـ ــعيد، : تحقيـ ــام سـ همـ

 .هـ١٤٢١ ، الرياض، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع،٢ ط.عبدالرحيم

 دار الكتــب ،٢ ط. محمــد زهــريالنجــار،: تحقيــق.  أحمــد بــن محمــد،الطحــاوي. شــرح معــاني اآلثــار -٤٧

 .هـ١٤٠٧ ، بيروت،العلمية

.  محمـد بـن حبـان      ستي،البـ . صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان عالء الدين علي بن بلبان الفارسي            -٤٨

 .هـ١٤١٨ ، بيروت، مؤسسة الرسالة،٣، ط شعيباألرناؤوط،: تحقيق

 ،٢ ط.محمــد مــصطفىاألعظمــي، : تحقيــق.  محمــد بــن إســحاق،ابــن خزيمــة. صــحيح ابــن خزيمــة -٤٩

 .هـ١٤١٢ ، بيروت،المكتب اإلسالمي

دار الكتـب   ،  ١ط. قلعجـي، عبـدالمعطي أمـين     : تحقيـق . العقيلي، محمد بن عمـرو    . الضعفاء الكبير  -٥٠

 .ت.د العلمية، بيروت،



 

 
٢١٠

 ديد اليدين في التيمم حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما في تح
 تخريجًا ودراسة

 ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيِّع.د

، ١ط. القاضي، أبو الفـداء عبـداهللا  : حققه. ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي   . الضعفاء والمتروكين  -٥١

 .هـ١٤٠٦دار الكتب العلمية، بيروت، 

ــدالهادي    . طبقــات علمــاء الحــديث   -٥٢ ــصالحي، محمــد بــن أحمــد بــن عب البوشــي، أكــرم  : تحقيــق. ال

 .هـ١٤١٧، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢ط. البوشي والزيبق، إبراهيم

: تحقيــق. النــسائي، أحمــد بــن شــعيب  ). ضــمن ثــالث رســائل حديثيــة لإلمــام النــسائي   (الطبقــات -٥٣

 .هـ١٤٠٨، مكتبة المنار، األردن، ١ط. سلمان، مشهور حسن والوريكات، عبدالكريم أحمد

. اهللا بن محمـد عباس، وصي : تحقيق وتخريج. ابن حنبل، أحمد بن محمد. العلل ومعرفة الرجال  -٥٤

 .هـ١٤٢٧، ، دار القبس للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية٢ط

المزروعـي، ياسـر   : اعتنى بـه . الكرمي، مرعي بن يوسف. غاية المنتهى في جمع اإلقناع والمنتهى      -٥٥

 .هـ١٤٢٨، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ١ط. بن إبراهيم و الرومي، رائد يوسف

ــاري بــشر   -٥٦ ــه   .  أحمــد بــن علــي بــن حجــر   ،ابــن حجــر .. ح صــحيح البخــاري فــتح الب ــه وأبواب رقــم كتب

 محـب   الخطيـب، : قام بإخراجه وصححه وأشـرف علـى طبعـه        و محمد فؤاد    عبدالباقي،: وأحاديثه

 .ت. د، بيروت، دار المعرفة،ط.د. الدين

بن  طارق   محمد،: تحقيق.  عبدالرحمن بن أحمد   ،ابن رجب . فتح الباري في شرح صحيح البخاري      -٥٧

 .هـ١٤٢٥ ، الدمام، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع،٣، طعوض اهللا

 .هـ١٤٢٥ ، الرياض،دار المحدث، ١ ط. عادل بن عبدالشكور،الزرقي. قواعد العلل وقرائن الترجيح -٥٨

: تحقيـق وتعليـق   .  أحمـد بـن عبـدالحليم      ،ابـن تيميـة   ). القواعـد الكليـة   (القواعد النوارنية الفقهية     -٥٩

 .هـ١٤٢٣ ، الرياض، دار التوبة،١، ط عبدالرحمن محيسن بنالمحيسن،

: قدم له وعلق عليه   . الذهبي، محمد بن أحمد   . الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة         -٦٠

 .هـ١٤١٣، مؤسسة علوم القرآن، جدة، ١ط. عوامة، محمد عوامة، والخطيب، أحمد محمد

يحيـى  وغـزاوي،  سـهيل   زكـار،   : يـق تحق.  عبداهللا بن عـدي    الجرجاني،. الكامل في ضعفاء الرجال    -٦١

 .هـ١٤٠٩ ، بيروت، دار الفكر،٣ط. مختار



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١١

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

: تحقيــق وتخــريج .  محمــد بــن إدريــس  ،الــشافعي). ومعــه كتــاب اخــتالف الحــديث   (كتــاب األم  -٦٢

 .هـ١٤٢٢ ، مصر، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع،١ ط.رفعت فوزيعبدالمطلب، 

: تحقيـق . سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهـري    ابن  ). طبقات ابن سعد  (كتاب الطبقات الكبير     -٦٣

 .هـ١٤٢١، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١ط. عمر، علي محمد

 م،.، دن. د،١ ط. محمـد بـن إدريـس   بـن أبـي حـاتم   الرازي، محمـد    ). علل ابن أبي حاتم   (كتاب العلل    -٦٤

 .هـ١٤٢٧

، ١ط. أمـين الـضناوي، محمـد     : تحقيـق . البهوتي، منصور بـن يـونس     .كشاف القناع عن متن اإلقناع     -٦٥

 .هـ١٤١٧عالم الكتب، بيروت، 

البـواب،  : تحقيـق . عبـدالرحمن بـن علـي     ،  ابـن الجـوزي   . كشف المشكل مـن حـديث الـصحيحين        -٦٦

 .ت. د، الرياض، دار الوطن،ط.د. علي حسين

ومعــه ملحــق الكواكــب النيــرات  (الكواكــب النيــرات فــي معرفــة مــن اخــتلط مــن الــرواة الثقــات    -٦٧

، ٢ط. عبـــدرب النبـــي، عبـــدالقيوم : تحقيـــق ودراســـة.  أحمـــدابـــن الكيـــال، محمـــد بـــن ). للمحقـــق

 .هـ١٤٢٠المكتبة اإلمدادية، مكة المكرمة، 

ومعــــه تكملــــة الــــسبكي (.  يحيــــى بــــن شــــرف،النــــووي. المجمــــوع شــــرح المهــــذب للــــشيرازي  -٦٨

مكتبـــة . ط.د.  محمـــد نجيـــب المطيعـــي:حققـــه وعلـــق عليـــه وأكملـــه بعـــد نقـــصانه . )والمطيعـــي

 .ت. د، جدة،اإلرشاد

ــز    المحــ -٦٩  عبــدالرحمن بــن  ،ابــن عطيــة ). تفــسير ابــن عطيــة  (رر الــوجيز فــي تفــسير الكتــاب العزي

 .هـ١٤٢٨ ، توزيع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف في قطر، بيروت، دار الخير،٢ط. عطية

تحقيـق  .  الحسن بن علـي    ،الطوسي). مستخرج الطوسي على جامع الترمذي    (مختصر األحكام    -٧٠

 .هـ١٤١٥ ، المدينة النبوية، مكتبة الغرباء األثرية،١ ط. بن أحمد أنيساألندونيسي،: ودراسة

، دار ١ط. الــشنقيطي، محمــد األمــين ابــن محمــد المختــار . مــذكرة أصــول الفقــه علــى روضــة النــاظر  -٧١

 .هـ١٤٢٦. عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة



 

 
٢١٢

 ديد اليدين في التيمم حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما في تح
 تخريجًا ودراسة

 ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيِّع.د

ويليــه نقــد (. د بــن علــي محمــ،ابــن حــزم. مراتــب اإلجمــاع فــي العبــادات والمعــامالت واالعتقــادات  -٧٢

 دار ابن حـزم للطباعـة   ،١ ط.بعناية حسن أحمد إسبر. )مراتب اإلجماع لإلمام الحافظ ابن تيمية    

 .هـ١٤١٩ ، بيروت،والنشر والتوزيع

ــسي   -٧٣ ــي داود الطيالـــ ــسند أبـــ ــسي. مـــ ــن داود ،الطيالـــ ــليمان بـــ ــق.  ســـ ــن  التركي،: تحقيـــ ــد بـــ محمـــ

 .هـ١٤٢٠ ، مصر،ع دار هجر للطباعة والنشر والتوزي،١ ط.عبدالمحسن

 . أيمـن عـارف  الدمـشقي، : تحقيـق .  أبو عوانة يعقوب بـن إسـحاق      اإلسفراييني، .مسند أبي عوانة   -٧٤

 .هـ١٤١٩ ، بيروت، دار المعرفة،١ط

 حـسين  أسـد، : حققه وخرج أحاديثه .  أبو يعلى أحمد بن علي      الموصلي، .مسند أبي يعلى الموصلي    -٧٥

 .هـ١٤١٠ ، دمشق،دار المأمون للتراث، ٢ط. سليم

حققــه ثلــة مــن  .  أحمــد بــن محمــد ،بــن حنبــل ا.أحمــد . مــسند اإلمــام أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل   -٧٦

 .هـ١٤٢١ ، بيروت، مؤسسة الرسالة،١ط. )طبعات مختلفة. (الباحثين

: تحقيــق.  محمــد عبــداهللا بــن عبــدالرحمن ،الــدارمي).  الــدارميســنن(مــسند الــدارمي المعــروف بـــ  -٧٧

 .هـ١٤٢١ ، المملكة العربية السعودية،والتوزيعدار المغني للنشر ، ١ط.  حسين سليمأسد،

 إرشــاد األثـري، : ه وخـرج أحاديثــه وعلـق عليـه   حققـ .  محمـد بــن إسـحاق  ،الـسراج . مـسند الـسراج   -٧٨

 .هـ١٤٢٣ ، باكستان،إدارة العلوم األثرية فيصل آباد، ١ ط.الحق

 ).شـــفاء العـــي بتخـــريج وتحقيـــق مـــسند الـــشافعي بترتيـــب العالمـــة الـــسندي(مـــسند الـــشافعي  -٧٩

 ، مكتبـة ابـن تيميـة      ،١ ط . مجدي بن محمـد    عرفات،: تحقيق وتخريج . الشافعي، محمد بن إدريس   

 .هـ١٤١٦ ، جدة، مكتبة العلم،القاهرة

 ،١ ط.محفـوظ الـرحمن  زين اهللا،  : تحقيق.  الهيثم بن كليب   ،الشاشي. )مسند الشاشي  (المسند -٨٠

 .ه١٤١٠ ، المدينة المنورة،مكتبة العلوم والحكم

 محمـد   واللحيـدان،  حمد بن عبـداهللا الجمعة،: تحقيق.  عبداهللا بن محمد   ،ي شيبة ابن أب . المصنف -٨١

 .هـ١٤٢٥ ، المملكة العربية السعودية، مكتبة الرشد،١، طبن إبراهيم
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ــصنعاني. المــصنف -٨٢ ــدالرزاق بــن همــام  ،ال ــرحمن األعظمــي،: تحقيــق.  عب المكتــب ، ٢ ط. حبيــب ال

 .هـ١٤٠٣ ، بيروت،اإلسالمي

 دار العاصـمة  ،١ ط. بـن حجـر    أحمد بـن علـي     لعسقالني،ا. ئد المسانيد الثمانية  المطالب العالية بزوا   -٨٣

 .هـ١٤١٩ ، الرياض،للنشر والتوزيع

الجكنـي، محمـد األمـين بـن محمـد      : دراسة وتحقيـق . البغوي، عبداهللا بن محمد. معجم الصحابة  -٨٤

 .ت.ط، مكتبة دار البيان، الكويت، د.د. محمود

، دار ١ط. التركي، محمد بـن تركـي  . ران األسدي الكوفي معرفة أصحاب األعمش سليمان بن مه      -٨٥

 .هـ١٤٣٠العاصمة، الرياض، 

 .هـ١٤٣٠، دار العاصمة، الرياض، ١ط. التركي، محمد تركي. معرفة أصحاب شعبة بن الحجاج -٨٦

بترتيـب  (معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبـارهم             -٨٧

 الحـسن علـي بـن أبـي بكـر بـن سـليمان الهيثمـي وتقـي الـدين أبـي الحـسن             اإلمامين نور الدين أبي  

البستوي، عبدالعليم  : دراسة وتحقيق . العجلي، أحمد بن عبداهللا   ). علي بن عبدالكافي السبكي   

 .هـ١٤٠٥، مكتبة الدار، المدينة النبوية، ١ط. عبدالعظيم

كر بن أبـي شـيبة ومحمـد بـن     معرفة الرجال عن يحيى بن معين وفيه عن علي بن المديني وأبي ب  -٨٨

.  القصار، محمد كامل: تحقيق. ابن محرز، أحمد بن محمد بن القاسم. عبداهللا بن نمير وغيرهم 

 .هـ١٤٠٥، مجمع اللغة العربية، دمشق، ١ط

وثــق أصــوله وخــرج أحاديثــه وقــارن مــسائله .  أحمــد بــن الحــسين،البيهقــي. معرفــة الــسنن واآلثــار -٨٩

 ، جامعـــة الدراســـات اإلســـالمية،١ ط.عبـــدالمعطي أمـــيني، قلعجـــ: وصـــنع فهارســـه وعلـــق عليـــه

 .هـ١٤١٢.  القاهرة، حلب، دار الوعي،باكستان

، مكتبـة الـدار     ١ط. العمـري، أكـرم ضـياء     : تحقيـق . الفسوي، يعقوب بن سفيان   . المعرفة والتاريخ  -٩٠

 .هـ١٤١٠البيضاء، المدينة المنورة، 

إسـماعيل،  : تحقيق. لعيني، محمود بن أحمد   ا. مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار        -٩١

 .هـ١٤٢٧، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ط. محمد حسن



 

 
٢١٤

 ديد اليدين في التيمم حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما في تح
 تخريجًا ودراسة

 ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيِّع.د

ط، عنـي بطبعـه ونـشره    .د. عتـر، نـور الـدين   : كتبـه . الـذهبي، محمـد بـن أحمـد      . المغني في الضعفاء   -٩٢

 .ت.خادم العلم عبداهللا بن إبراهيم األنصاري، إدارة إحياء التراث اإلسالمي، قطر، د

الحلـــو، عبـــداهللا بـــن عبدالمحـــسن والتركـــي، : تحقيـــق.  عبـــداهللا بـــن أحمـــد، ابـــن قدامـــة.المغنـــي -٩٣

 .هـ١٤١٢ ، مصر، هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن،٢ ط.عبدالفتاح محمد

.  عبـــداهللا،ابـــن الجـــارود. المنتقـــى مـــن الـــسنن المـــسندة عـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم -٩٤

 دار الجنـان للطباعـة    ، مؤسـسة الكتـب الثقافيـة      ،١ط.  عمر  عبداهللا البارودي،: فهرسه وعلق عليه  

 .هـ١٤٠٨ ، بيروت،والنشر والتوزيع

الفتـوحي،  ). مع حاشـية المنتهـى البـن قائـد    (منتهى اإلرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات        -٩٥

. ، مؤســسة الرســالة، بيــروت ١ط. التركــي، عبــداهللا بــن عبدالمحــسن  : تحقيــق. محمــد بــن أحمــد 

 .هـ١٤١٩

 دار  ،١ط.  حلمـي محمـد    فودة،: تحقيق.  الحسين بن الحسن   ،الحليمي. المنهاج في شعب اإليمان    -٩٦

 .هـ١٣٩٩ ، بيروت،الفكر

صـحيح البخاري،صـحيح مـسلم،سنن أبـي داود،سـنن          (موسوعة الحديث الشريف الكتـب الـستة       -٩٧

ز بإشـراف ومراجعـة معـالي الـشيخ صـالح بـن عبـدالعزي           ). الترمذي،سنن النسائي،سنن ابـن ماجـه     

 .هـ١٤٢١ ، الرياض، دار السالم للنشر والتوزيع،٣ط. بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

إعداد وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية فـي   .)٢٣ إلى المجلد  -١من المجلد   (الموسوعة الفقهية  -٩٨

 .هـ١٤٠٤ ، الكويت، ذات السالسل،١ ط.دولة الكويت

معوض، محمـد وعبـدالموجود،   : تحقيق.  أحمدالذهبي، محمد بن. ميزان االعتدال في نقد الرجال   -٩٩

 .هـ١٤١٦، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ط. عادل أحمد

. العـسقالني، أحمـد بـن علـي بـن حجـر      . نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهـل األثـر          -١٠٠

 .هـ١٤٢٩م، .ن، د.، د٢ط. الرحيلي، عبداهللا بن ضيف: تحقيق وتعليق

 .ت. د، مكتبة الرياض الحديثة،ط.د.  عبداهللا بن يوسف،الزيلعي. نصب الراية ألحاديث الهداية -١٠١
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الطنـاحي محمـود محمـد      : تحقيـق . الجزري، المبـارك بـن محمـد      . النهاية في غريب الحديث واألثر     -١٠٢

 هـ١٣٩٩ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، .د. والزاوي، طاهر أحمد

 ،الــشوكاني. ر صــلى اهللا عليــه وســلمنيــل األوطــار شــرح منتقــى األخبــار مــن أحاديــث ســيد األخيــا  -١٠٣

 توزيـع وزارة  ، الرياض، دار عالم الكتب،)هـ١٣٤٤مصورة عن الطبعة المنيرية  (ط. د محمد بن علي  

 .هـ١٤٢٤ ، المملكة العربية السعودية،الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

مــع فــتح ( البخــاريهــدي الــساري مقدمــة فــتح البــاري بــشرح صــحيح اإلمــام محمــد بــن إســماعيل    -١٠٤

: رقم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه      . العسقالني، أحمد بن علي بن حجر     ). الباري بشرح صحيح البخاري   

ط، .د. الخطيب، محب الدين  : عبدالباقي، محمد فؤاد وقام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه        

 .ت.دار المعرفة، بيروت، د

نـو سـيف، أحمـد      : اسـة وترتيـب وتحقيـق     در. يحيى بن معين وكتابه التاريخ برواية عباس الـدوري         -١٠٥

، جامعــة الملــك عبــد العزيــز، مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء التــراث اإلســالمي، كليــة      ١ط. محمــد

 .هـ١٣٩٩الشريعة والدراسات اإلسالمية، مكة المكرمة، 

 :المجالت العلمية

حقيـق  ت. النيـسابوري، مـسلم بـن الحجـاج       . رجال عروة بن الزبير وجماعة من التابعين وغيـرهم         -١٠٦

 .هـ١٣٩٩، صفر ١، الجزء ٥٤مجلة اللغة العربية، دمشق، المجلد . الشهابي، سكينة
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Hadeeth of `Ammaar Bin Yasir, May Allah be Pleased with them, 

in Determining the Part of the Hands to Be RubbedinTayammum 

(Dry Ablution) Documentation and Study 

Dr.Yasir bin Abdulaziz bin Ahmed Al-Rabi`e 

College of Shari`a and Islamic Studies in Al-Ahsa 

Al-Imam Muhammad IbnSaud Islamic University 

Abstract: 

This research deals with the hadith of Ammar bin Yasser concerning the 

limit of wiping off the hands in dry ablution (Tayammum), which is a disputed 

issue as appears in Prophetic traditions. The researcher collected the relevant 

narrations of this hadith, examined their different chains of narrators (isnads) and 

their main texts, and suggested the most authentic narration. The research then 

investigated the stands of Muslim scholars in interpreting this difference. It 

concluded that the hadith is attributed to Ammar by way of elevation (marfu’)

from the hadith of Abdullah bin Mas’ud and the hadith of Abdul Rahman bin 

Abzy. It is also attributed to Ammar as stopped (mauquf) narration from the 

hadith of Abu Malik al-Ghafari. The most authentic narration through Al-Zuhri 

is: Al-Zuhri through Ubaidullah bin Abdullah through his father through Ammar. 

As to the difference in the main text (matn), the most correct narration is: wiping 

off the hands without restriction to arms, elbows, shoulders or armpits. 

Key words: 

Ammar bin Yasir- problematic hadith - Tayammum 
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 تعدد الجُمَعالسياسة الشرعية في  

 في المسجد الواحد في البالد غير اإلسالمية
 
 منصور بن عبدالرحمن بن عبداهللا الحيدري. د
 المعهد العالي للقضاء -السياسة الشرعية سم ق

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
  
  
  

 :ملخص البحث
 

 الفقهاء المتقدمون في حكم تعدد الجمعة في البلد الواحد ما بين مانع مطلقـاً، ومجيـز مطلقـاً،                  اختلف
ثـم نزلـت    .ثم استقر العمل بعد ذلك على تعدد الجمـع فـي البلـد الواحـد عنـد وجـود الحاجـة                    . ومجيز بشروط 

سـكان تلـك الـبالد فـي       نازلة معاصرة مع انتقال عدد من المسلمين للبالد غير اإلسالمية، ودخول الكثيـر مـن                
اإلسالم وبقائهم في بلدانهم، ولقلة المـوارد الماليـة غالبـاً، ولقلـة عـدد المـسلمين فـي بعـض البلـدان التـساع                         
رقعتها، فإن عدد المساجد قليل مقارنة بعددها في البالد اإلسالمية؛ لذا تواجـه األقليـات المـسلمة فـي الـدول                    

لــى إقامــة أكثــر مــن صــالة الجمعــة فــي نفــس المــسجد ألســباب   غيــر اإلســالمية إشــكالية متعلقــة بالحاجــة إ 
وقـد دلـت االسـتبانة المـسحية فـي هـذا       . متعددة كضيق المكان، واختالف جداول العمل والدراسـة، وغيرهـا      

 فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة تقـيم صـالة             - محـل البحـث      – مـن المراكـز اإلسـالمية        %٥١البحث على أن    
لمـسجد الواحـد، فهـل يـشرع هـذا مـن بـاب الـسياسة الـشرعية؟اختلف الفقهـاء            الجمعة أكثر من مرة في ا     

ومن خـالل االطـالع علـى أدلـة الفـريقين،      . المعاصرون في هذه النازلة المعاصرة على قولين ما بين مجيز ومانع 
عـة  واالطالع على واقع حياة األقليات المسلمة في تلك البالد، فقد خلص البحـث إلـى جـواز إقامـة صـالة الجم                   

 .أكثر من مرة في نفس المسجد بضوابط بيّنها في ثنايا البحث
 . تعدد، الصالة، األقليات، المسلمة، تكرار، المسجد الواحدالجمعة، : الدالليةالكلمات



 

 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣١

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 المقدمة
 ونعـــوذ بـــاهللا مـــن شـــرور أنفـــسنا ومـــن ،إن الحمـــد هللا نحمـــده ونـــستعينه ونـــستغفره

  وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا  ، ومن يضلل فال هـادي لـه  ، من يهده اهللا فال مضل له،أعمالنا سيئات

 ١ : وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،وحده ال شريك له

{ T U V W X Y Z [ \ ] ̂  _ z.٢ 

{ A B C D E F G H I J K   L M N O P        QR 
S T U V  W   XY Z [ \       ] ̂ z.٣ 

{ u v w x y z { | } ~  � ¡ ¢ £   ¤¥ 
¦ § ̈ ©  ª «  ¬ ® z ،أما بعد٤ : 

ففيمـــا يحـــرص المـــسلمون فـــي الـــدول غيـــر المـــسلمة علـــى أداء الـــشعائر اإلســـالمية  

بشكل كبير، فإنه تعترض المسلمين المقيمين فـي الـبالد غيـر اإلسـالمية بعـض العقبـات                   

ومـن أهـم مـا يواجـه المـسلمين فـي          .  لما ينبغي  التي قد ال تمكّنهم من أداء شعائرهم وفقاً       

الــبالد غيــر اإلســالمية مــسألة تعــدد الجمــع داخــل المــسجد الواحــد إمــا بــسبب الزحــام، أو    

                                     
أخرجها عـدد مـن      وقد أصحابه، يعلمها وسلّم عليه اهللا صلّى اهللا رسول  هذه هي خطبة الحاجة التي كان      )١(

 محيــي محمــد: تحقيــق داود، أبــي ســنن السِّجِــسْتاني، األشــعث بــن ســليمان داود أبــو: أئمــة الحــديث مثــل

؛ أبـو   ٢/٢٣٨صـيدا، كتـاب النكـاح، بـاب فـي خطبـة النكـاح،                – بيروت العصرية، المكتبة الحميد، عبد الدين

عبـدالفتاح أبـو غـدة، مكتـب المطبوعـات         : عبدالرحمن بن أحمد الخراساني، المجتبى من السنن، تحقيق       

هـ، كتاب النكاح، الخطبة في النكاح، ما يـستحب مـن الكـالم عنـد               ١٤٠٦ية، حلب، الطبعة الثانية،     اإلسالم

القزويني المعروف بابن ماجه، سنن ابن ماجه،    يزيد بن محمد اهللا عبد ؛ أبو ٦/٨٩،  ٣٢٧٧النكاح، الحديث   

، بـاب خطبـة النكـاح،    ت، كتـاب النكـاح  .د. ط.محمد فؤاد عبـدالباقي، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، د     : تحقيق

 . وغيرهم١/٦٠٩، ١٨٩٢الحديث 

 .١٠٢ القرآن الكريم، سورة آل عمران، اآلية )٢(

 .١القرآن الكريم، سورة النساء، اآلية  )٣(
 .٧١-٧٠ القرآن الكريم، سورة األحزاب، اآلية )٤(
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السياسة الشرعية في تعدد الجُمَع في 
 المسجد الواحد في البالد غير اإلسالمية

 منصور بن عبدالرحمن بن عبداهللا الحيدري. د

بــسبب عــدم قـــدرة كثيــر مــن المـــصلين علــى أداء الجمعــة األساســـية بــسبب العمـــل أو        

 طويلـة، فهـل     الدراسة، مما يؤدي إلـى عـدم قـدرتهم علـى أداء الجمعـة إمـا مطلقـاً أو لفتـرة                    

يشرع في مثل هـذه الحالـة تعـدد صـالة الجمعـة فـي المـسجد الواحـد؟ وهـل مـن الـسياسة                

 الشرعية الفتوى بجواز ذلك أو منعه؟

 يضع المركز اإلسالمي فـي مدينـة مـا فـي دولـة غيـر مـسلمة موعـدين           :صورة المسألة 

، واألخــرى  ظهــرا١٢ًلـصالة الجمعــة فــي نفــس المركــز اإلســالمي، واحـدة تقــام فــي الــساعة   

 ظهراً في نفس اليوم لسبب من األسـباب التـي سـترد فـي الدراسـة،             ١:٣٠تقام في الساعة    

 فهل هذا جائز من باب السياسة الشرعية؟

تتفــرع المــسألة محــل الدراســة عــن الخــالف الفقهــي األصــلي فــي حكــم تعــدد إقامــة     

 :مثلالجمع ابتداءً في البلد الواحد، وقد صنفت فيها العديد من المؤلفات 

ــد      " -١ ــين فــي بل ــصام بالواحــد األحــد مــن إقامــة جمعت ــد الكــافي   "االعت  لعلــي بــن عب

 ١ .السبكي

 ٢ . لعمر بن علي الرفاعي"تعدد الجمعة" -٢

 ٣ . البن كمال باشا"جواز صالة الجمعة في موضعين" رسالة  -٣

 "حكــم تعــدد صــالة الجمعــة فــي المــساجد ومــا يتعلــق بإعادتهــا ظهــراً جماعــة  " -٤

 ٤ .إلبراهيم المأموني

                                     
تبــة الحــرمين،  بلــد، مك فــي جمعتــين إقامــة مــن األحــد بالواحــد  علــي بــن عبــدالكافي الــسبكي، االعتــصام  )١(

 .ت.د. ط.الرياض، د
النقـد والبيـان فـي    " لم أتمكن من االطالع عليه وقد أشار له مشهور حسن آل سلمان فـي تحقيـق كتـاب              )٢(

 .ـه١٤٢٣، الطبعة األولى، مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية، فلسطين، "دفع أوهام خزيران
 تركيـا،  –باشـا، دار الخالفـة اإلسـالمية، أسـطنبول      أحمد بن سليمان بن كمـال باشـا، رسـائل ابـن كمـال              )٣(

 .هـ١٣١٦
جماعــة، وهــو   ظهــراً بإعادتهــا يتعلــق ومــا المــساجد فــي الجمعــة صــالة تعــدد  إبــراهيم المــأموني، حكــم )٤(

 .مخطوط في دار الكتب المصرية وفقاً لما ذكره مشهور آل سلمان



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٣

 هـ١٤٣٧ن شوال ولحادي واألربعالعدد ا
 

 لمحمـــد بـــن خـــاتم المـــالكي "اللمعـــة المـــستفادة فـــي إقامـــة الجمعـــة واإلعـــادة " -٥

 ١ .اإلحسائي

 ٢ . لنوح مصطفى الرومي الحنفي"اللمعة في آخر ظهر الجمعة" -٦

 ٣ . إلبراهيم بن محمد بن جمعان"إعادة صالة الجمعة بعد الظهر" -٧

 ٤ . لمؤلف حنفي"بلوغ الرفعة لطالبي أحكام ظهر الجمعة" -٨

ى رسالة القاضي العالمة محمد أحمـد العـنس فـي سـقوط الظهـر فـي                 جواب عل " -٩

  ٥. لفقيه زيدي"كل جمعة

 :المقصود بالسياسة الشرعية في سياق البحث
الرياسـة، يقـال ساسـوهم سَوْسـاً،        : والـسَّوس "مأخوذة من السَّوس،    : السياسة لغة 

لسياسة القيام  وا ... قام به : وساس األمر سياسة  . سوّسوه وأساسوه : وإذا رأّسوه قيل  

  ٦".على الشيء بما يصلحه

                                     
واإلعــادة، وهــو مخطــوط فــي  الجمعــة إقامــة فــي المــستفادة  محمــد بــن خــاتم المــالكي األحــسائي، اللمعــة)١(

 .فقاً لما ذكره مشهور آل سلمانمكتبة جامعة أم القرى المصرية و
الجمعـة، وهـو مخطـوط فـي مكتبـة جامعـة أم القـرى وفـي دار            ظهـر  آخر في  نوح مصطفى الرومي، اللمعة    )٢(

 .الكتب المصرية المصرية وفقاً لما ذكره مشهور آل سلمان
 الملـك  الظهر، وهـو مخطـوط فـي مكتبـة جامعـة           بعد الجمعة صالة  إبراهيم بن محمد بن جمعان، إعادة      )٣(

 .سعود المصرية وفقاً لما ذكره مشهور آل سلمان
الجمعة، وهو مخطوط فـي مكتبـة أسـعد أفنـدي            ظهر أحكام لطالبي الرفعة  مؤلف حنفي ال يعرف، بلوغ     )٤(

 .في أسطنبول المصرية وفقاً لما ذكره مشهور آل سلمان
 فـي  الظهـر  سـقوط  فـي  العـنس  أحمد محمد العالمة القاضي رسالة على  مؤلف زيدي غير معروف، جواب      )٥(

 .بصنعاء الكبير الجامع جمعة، وهو مخطوط في مكتبة كل
 بيـروت، الطبعـة الثالثــة،   – أبـو الفـضل جمــال الـدين محمـد بــن مكـرم بـن منظــور، لـسان العـرب، دار صــادر         )٦(

 .٦/١٠٨هـ، ١٤١٤



 

 
٢٣٤

السياسة الشرعية في تعدد الجُمَع في 
 المسجد الواحد في البالد غير اإلسالمية

 منصور بن عبدالرحمن بن عبداهللا الحيدري. د

 تـدبير : "وأما اصطالحاً فقـد وردت للـسياسة الـشرعية تعريفـات كثيـرة أرجحهـا أنهـا         

 تتغيــر أن شــأنها مــن التــي أو صــريح، نــص بحكمهــا يــرد لــم التــي اإلســالمية الدولــة شــؤون

 ١".العامة وأصولها الشريعة أحكام مع ويتفق األمة، مصلحة فيه بما وتتبدل،

وعنـــد ربـــط هـــذا التعريـــف بموضـــوع البحـــث، فـــيمكن أن يقـــال إن المـــراد بالـــسياسة   

تدبير شؤون الجماعـة المـسلمة فـي الـدول غيـر اإلسـالمية فـي               : الشرعية في هذا السياق   

تنظيم تعدد صالة الجمعة في المركز اإلسالمي الواحد بما فيه مـصلحة الجماعـة، ويتفـق         

غير أنه ربمـا يثـور تـساؤل عـن مـدى إمكانيـة دخـول        . مع أحكام الشريعة وأصولها العامة    

الــسياسة الــشرعية فــي هــذا البــاب؛ إذ الــسياسة الــشرعية ال تــدخل فــي العبــادات؛ لــورود       

 وجواباً على ذلك فإنه يقال إن السياسة الشرعية ال تـدخل فـي              ٢النص الصريح بخصوصها؛  

 وسـائل تنفيـذ     العبادة مـن حيـث هـي عبـادة، ولكـن يمكـن دخـول الـسياسة الـشرعية فـي                    

 ومن ثم فال تدخل السياسة الشرعية في أصل صالة الجمعـة، ولكـن يمكـن     ٣هذه العبادة   

أن تــدخل الــسياسة الــشرعية فــي وســائل تنفيــذها كتنظــيم تعــدد إقامــة صــالة الجمعــة        

النطباق التعريف عليها؛ إذ إن هذا نوع من تدبير شؤون الجماعـة المـسلمة فـي الـدول غيـر              

ه مــصلحة الجماعــة، ويتفــق مــع أحكــام الــشريعة وأصــولها العامــة؛ فــإن  اإلســالمية بمــا فيــ

 لـشؤون  - وهم في مقام أولـي األمـر كمـا سـيأتي           –تدبير القائمين على المراكز اإلسالمية      

الجماعة المسلمة فيما يخص السماح بتعدد صالة الجمعة أو منعه هو مما يحقق مصلحة              

اإلسـالمية وأصـولها العامـة كمـا سـيأتي          الجماعة المـسلمة، ويتفـق مـع أحكـام الـشريعة            

 -هــل يجــوز إلدارة المركــز اإلســالمي    : فيكــون المقــصود مــن هــذا البحــث    . بيانــه تفــصيالً 

                                     
 سـعود اإلسـالمية،    الـشرعية، مطـابع جامعـة اإلمـام محمـد بـن            الـسياسة  إلـى   عبدالعادل عطوة، المـدخل    )١(

 .٥٦، ص ـه١٤١٤الطبعة األولى، 
 . المرجع السابق)٢(
ه، ص ١٤٣٤الـشرعية، دار األلوكـة للنـشر، الطبعـة األولـى،       الـسياسة  سعد بن مطر العتيبي، أضواء على   .  د )٣(

١٥٦. 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٥

 هـ١٤٣٧ن شوال ولحادي واألربعالعدد ا
 

 أن تــسمح أو تمنــع تعــدد إقامــة صــالة الجمعــة فــي  –بحكــم كونهــا صــاحبة الواليــة شــرعاً 

 المسجد الواحد التابع لها لوجود سبب شرعي يقتضي ذلك؟

 يفها هذا البحث؟ ما اإلضافة التي سيض
 :يختلف هذا البحث عن هذه المؤلفات من وجهين

 أن هــذه الكتــب تناولــت مــسألة تعــدد الجمــع مــن منطلــق فقهــي مــذهبي فــي           :األول

ــة المــذاهب بقــدر          ــاولي لهــا شــامل لجميــع المــذاهب مــع استقــصاء أدل األغلــب، فيمــا أن تن

 .اإلمكان، باإلضافة لآلراء الفقهية المعاصرة

ذه المؤلفــات لــم يُتطــرق فــي أيٍّ منهــا لمــشكلة الدراســة؛ إذ أغلــب هــذه     أن هــ:الثــاني

ــاء       ــا الفقهـ ــة، غيـــر أن هـــذه المـــشكلة قـــد تناولهـ المؤلفـــات ألفـــت قبـــل وجـــود هـــذه النازلـ

المعاصرون في فتاواهم سواء أكانت هذه الفتاوى شخصية أم كانت عبر مجـامع ولجـان      

 .فقهية

 :تاليوسوف يكون ترتيب هذا البحث على النحو ال

 .أول تعدد للجمع: تمهيد -

 .حكم تعدد الجمع في المدينة الواحدة: المبحث األول -

 .حكم تعدد الجمع في المسجد الواحد: المبحث الثاني -

ــث  - ــث الثالـ ــات      : المبحـ ــي الواليـ ــالمية فـ ــز اإلسـ ــى المراكـ ــسحية علـ ــتبانة المـ االسـ

 .المتحدة األمريكية

 في المسجد الواحد في ضوء      السياسة الشرعية في تعدد الجمع    : المبحث الرابع  -

 .نتائج الدراسة المسحية

@      @      @ 

 



 

 
٢٣٦

السياسة الشرعية في تعدد الجُمَع في 
 المسجد الواحد في البالد غير اإلسالمية

 منصور بن عبدالرحمن بن عبداهللا الحيدري. د

 : أول تعدد للجمع: تمهيد
أمـا فـي البـصرة،      . ال يُعلم بالتحديـد متـى كـان أول تعـدد للجمـع داخـل المدينـة الواحـدة                  

فقد يقال إن أول ما بدأ تعدد الجمع فيها إنما كان في زمـن عطـاء بـن أبـي ربـاح رحمـه اهللا؛                 

ــه ســئل  وذلــك  ــه أن ــر كيــف      " :لمــا روي عن أرأيــت أهــل البــصرة ال يــسعهم المــسجد األكب

 وعطاء رحمه اهللا ١".عون فيه ثم يجزئ ذلك عنهملكل قوم مسجد يجمِّ: يصنعون؟ قال

ــرِدُ علــى ذلــك أن  ٢.تــوفي فــي الــسنة الرابعــة عــشرة أو الخامــسة عــشرة بعــد المائــة    وقــد يَ

:  تلـك كمـا حكـى الـراوي ابـن جـريج رحمـه اهللا             الناس أنكروا على عطاء رحمه اهللا فتـواه       

  ولكن قد يقال إن إنكار النـاس ال  ٣".فأنكر الناس ذلك أن يجمعوا إال في المسجد األكبر      "

وأمـا فـي    . يعني عدم الممارسة خصوصاً وأن الفتوى أتت من أحد أكابر علماء ذلـك الوقـت              

ة المنـصور؛ حيـث أمـر ببنـاء     بغداد فيمكن أن يقال إن أول تعدد للجمع بدأ فـي عهـد الخليفـ      

 وقـد أنـشأ المهـدي جـامع الرصـافة ببغـداد أول           ٤.جامع ألهل األسواق لكيال يدخلوا المدينة     

 وعنــدما ينقــل الفقهــاء ٦. بعــد وفــاة أبيــه المنــصور ـهــ١٥٨ حيــث ولــي الخالفــة عــام  ٥خالفتــه

 رحمه حصول تعدد الجمع في بغداد، فإنه يرد تساؤل حول ما روى األثرم عن اإلمام أحمد             

 أعلـم  ال: قـال  واحـد؟  مـصر  فـي  جمعتـين  جمع أحداً أن علمت هل": اهللا عبد ألبي اهللا قلت 

                                     
: ق، تحقيــ٥١٩٠، المــصنف، كتــاب الجمعــة، بــاب القــرى الــصغار،   أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الــصنعاني   )١(

 .هـ١٤٠٣ بيروت، الطبعة الثانية، –حبيب الرحمن األعظمي، المكتب اإلسالمي 
 – دار الكتــب العلميــة ،محمــد عبــد القــادر عطــا: تحقيــق الكبــرى، ، الطبقــاتأبــو عبــد اهللا محمــد بــن ســعد  )٢(

 .٦/٢٢، ه١٤١٠األولى،  الطبعة، بيروت
 .٥١٩٠لصغار،، كتاب الجمعة، باب القرى االصنعاني مصنف عبدالرزاق )٣(
مـصطفى عبـدالقادر   : وذيولـه، تحقيـق   بغـداد  ، تـاريخ أبـو بكـر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت الخطيـب البغـدادي           )٤(

 مـسجد  األسـواق  ألهـل  يبنـى  أن أمـر  ثـم  "١٠٠/ ١. هــ ١٤١٧ بيروت، الطبعـة األولـى   –عطا، دار الكتب العلمية     
 ".ذلك لهم ويفرد المدينة يدخلون ال الجمعة يوم فيه يجتمعون

 .١/١٢٣ المرجع السابق، )٥(
 .٣/٩  المرجع السابق، )٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٧

 هـ١٤٣٧ن شوال ولحادي واألربعالعدد ا
 

 ألن أغلب حياة اإلمام أحمد رحمه اهللا كانت في بغـداد التـي بـدأ تعـدد الجمـع                 ١،"فعله أحداً

فيهــا قــديماً، ويبــدو أن اإلمــام أحمــد رحمــه اهللا كــان يقــصد أنــه ال يعلــم أحــداً مــن الــصحابة   

.  التابعين فعله ال مطلق الوقـوع ألن الوقـوع ثابـت قبـل زمـن اإلمـام أحمـد رحمـه اهللا                      وكبار

ويؤيــد ذلــك أن لإلمــام أحمــد رحمــه اهللا روايــةً بــالجواز دون تقييــد بالحاجــة؛ فعنــدما ســئل     

 علـي  قول إلى أَذهبُ. صلِّ "اإلمام أحمد رحمه اهللا عن الصالة في موضعٍ فيه مسجدان قال          

  ٢".الناس بضعفة يصلي رجالً أمر إنه العيد في

ويرى الشيخ عبداهللا بن حميد رحمه اهللا أن أول تعدد للجمـع حـدث فـي اإلسـالم إنمـا                  

 هـ عندما أقامها المعتضد فـي دار الخالفـة بـسبب خـشيته علـى نفـسه مـع                    ٢٨٠حدث عام   

أول  ويوافقه الرأي الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه اهللا أن   ٣قيام الجمعة القديمة في البلد،    

هـ ونقل ٢٤١هـ، بدليل أن اإلمام أحمد رحمه اهللا توفي عام   ٢٧٦ سنة تعدد للجمع كان بعد   

 وربما يشير الشيخ ابن عثيمـين رحمـه اهللا إلـى نفـس     ٤.عنه أنه ال يعلم أنه أقيمت جمعتان  

 ولكن يبدو أن المقصود أنهـا  ٥القصة التي ذكرها الشيخ عبداهللا بن حميد رحمه اهللا تعالى،   

                                     
الخرقي، دار العبيكـان، الطبعـة     مختصر على الزركشي ي، شرح شمس الدين محمد بن عبد اهللا الزركش       )١(

 .٢/١٩٦هـ، ١٤١٣األولى، 
 بيـروت،  -دار الكتـب العلميـة   ، محمـد حامـد الفقـي    : السلطانية، تحقيق   القاضي أبو يعلى الفراء، األحكام     )٢(

 .١٠٣، صهـ١٤٢١الطبعة الثانية، ، لبنان
 ٥/٤٨، هــ ١٤١٧الطبعـة الـسادسة،    النجديـة،    األجوبـة  فـي  الـسنية  ، الـدرر  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم      )٣(

فإن أول جمعة أحدثت في اإلسالم في بلد، مع قيام الجمعة القديمة، على مـا ذكـره الخطيـب فـي تـأريخ           "
خشية الخلفاء علـى أنفـسهم فـي المـسجد     : ة مائتين وثمانين، وسبب ذلكبغداد، في أيام المعتضد، سن    

 ".العام؛ فأقاموا جمعة بدار الخالفة، من غير بناء مسجد لها
هــ،  ١٤٢٢المـستقنع، دار ابـن الجـوزي، الطبعـة األولـى،       زاد علـى  الممتـع   محمد بن صالح بن عثيمين، الـشرح   )٤(

٥/٧٠. 
 إِلَـى  بالرصـافة  المدينـة  مـسجدي  فـي  إال الـسالم  بمدينـة  تقـام  الجمعـة  الةص تكن فلم "١/١٢٣ بغداد،  تاريخ )٥(

 فـي  دجلة على بالحسني المعروف القصر بعمارة أمر المعتضد استخلف فلما المعتضد، خالفة تاريخ وقت
 يـصلون  النـاس  وكـان . ..الخالفـة    بـدار  المرسـوم  القـصر   وهـو  .عظيماً ماالً عليه وأنفق ومائتين ثمانين سنة
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السياسة الشرعية في تعدد الجُمَع في 
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ة أقيمت في غير جـامعٍ بـل فـي دار الخالفـة ال أنهـا أول جمعـة أقيمـت مـع وجـود                         أول جمع 

 .الجمعة األولى بدليل ثبوت تعدد الجمع في منتصف القرن الثاني الهجري كما بينت آنفاً

 

 

@      @      @ 

 

                                                                                   
 عنـد  ويخرجـون  الصالة وقت الدخول في للناس يؤذن وإنما لمسجد، رسم هناك وليس الدار، في عةالجم

 ..."انقضائها 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٩

 هـ١٤٣٧ن شوال ولحادي واألربعالعدد ا
 

 :حكم تعدد الجمع في المدينة الواحدة: المبحث األول

 :خالف العلماء في المسألة
ذكـر اإلمـام ابـن رشـد رحمـه اهللا أن سـبب الخـالف فـي مـسألة تعـدد                        :سبب الخالف 

الجمع هو الحال والصفة التي وردت عن النبي صلى اهللا عليه وسـلم فـي أداء صـالة الجمعـة                   
؛ فمـن رأى مثـل هـذه األحـوال والـصفات      ١حيث لم يؤدها إال في جماعة واحـدة ومـصر واحـد    

ة الجمعـة الـصحيحة فـي أصـلها ووصـفها            فـصال  ٢.شرطاً في صحة الصالة اشـترطها وإال فـال        
وأمـا  . هي الصالة التي تقام في وقتها بشروطها دون أن تسبق بصالة أخرى فـي نفـس البلـد         

صالة الجمعة التي تقـام فـي وقتهـا بـشروطها وتـسبق بـصالة أخـرى فـي نفـس البلـد أو فـي                          

                                     
 فــي ضــابط المــصر علــى أقــوال   - ال شــتراطهم لــصحة الــصالة كونهــا فــي مــصر   – اختلــف علمــاء الحنفيــة  )١(

 أن صانع كل يتمكن أن  أو ...األحكام   وتنفيذ الحدود إلقامة قاض أو سلطان فيه يكون أن: (كثيرة منها 
ــه بـــصنعته يعـــيش ــه يحتـــاج وال فيـ محمـــد بـــن أحمـــد شـــمس األئمـــة   ، )أخـــرى صـــنعة إلـــى التحـــول إلـــى فيـ

 النـاس  يعـده  مـا  الجـامع  المـصر : قـال سـفيان الثـوري       (٢/٢٣،  ـهـ ١٤١٤، المبسوط، دار المعرفـة،      السرخسي
 الجمعة فيه تجوز الذي المصر حد نع الصفار القاسم أبو(أو كما سئل     ) المطلقة األمصار ذكر عند مصرا
، عالء الـدين أبـو بكـر بـن مـسعود الكاسـاني          ) دفعه على قدروا عدو جاءهم لو منعة لهم تكون أن: فقال
 موضــع  كــل(؛ ٢٦٠ /١ هـــ،١٤٠٦الــشرائع، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الثانيــة،      ترتيــب فــي الــصنائع بــدائع
حتـى أن اإلمـام إذا بعـث إلـى قريـة نائبـاً إلقامـة        ... مـام  كل موضع مصر لإل(أو  ) نفر آالف عشرة فيه يسكن
 الـسالم،  عليه اهللا رسول فيه جمع مصراً مساحته بلغت مصر كل(أو  ) صار ذلك الموضع مصراً   ... الحدود  
النعمـاني فقـه أبـي       الفقـه  فـي  البرهـاني  أبو المعالي برهان الدين ابن مازة الحنفي، المحيط       ) جامع مصر فهو

 بيـروت، الطبعـة األولـى    –عبدالمجيـد الجنـدي، دار الكتـب العلميـة     : ن رضـي اهللا عنـه، تحقيـق   حنيفة النعما 
محمد أمين بن عمر بن عابدين الدمـشقي        ،  )بها المكلفين أهله مساجده أكبر يسع ال ما(؛  ٢/٦٥هـ،  ١٤٢٤

 فيــه الــذي هــو(؛ ٢/١٣٧ هـــ،١٤١٢، الطبعــة الثانيــة، بيــروت-دار الفكــر، رد المحتــار علــى الــدر المختــار، الحنفــي
، أبو الحسن علي بن الحـسين الـسُغدي،     )والحدود االحكام وجري والسلطان القائم السوق أشياء ثالثة
ــدين النــاهي، دار الفرقــان   . د: الفتــاوى، تحقيــق  فــي النتــف ــان – مؤســسة الرســالة  –صــالح ال  بيــروت، – عمّ

 .١/٩١هـ، ١٤٠٤الطبعة الثانية 
المقتـصد،   ونهايـة  المجتهـد  ، بدايـة ن رشد القرطبي الـشهير بـابن رشـد الحفيـد    أبو الوليد محمد بن أحمد ب      )٢(

 األحـوال  إلـى  المتطرق االحتمال هو الباب هذا في اختالفهم سبب "١/١٧٠هـ،  ١٤٢٥ القاهرة،   –دار الحديث   
 أو صـحتها  فـي  شـرط  هـي  هـل  - وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  - إياهـا  فعلـه  عنـد  الصالة بهذه اقترنت التي الراتبة

 ومـسجد  ومـصر  جماعـة  فـي  إال - وسلم عليه اهللا صلى - يصلها لم أنه وذلك بشرط؟ ليست أم جوبهاو
 اشـترطها،  الجمعـة  صـالة  فـي  شـرطاً  كونهـا  يوجـب  ممـا  بـصالته  األشـياء  هـذه  اقتـران  أن رأى فمن جامع،
 اشـتراط  وتركـه  المـسجد  مالـك  كاشـتراط  غيـره  دون الـبعض  ذلك اشترط بعض دون بعضها رأى ومن
 تقـام  هـل  اخـتالفهم  مثـل  البـاب  هـذا  مـن  كثيـرة  مـسائل  فـي  اختلفـوا  الوضـع  هـذا  ومـن  والسلطان، صرالم

 بهـا،  المقترنـة  واألفعـال  األحـوال  اشـتراط  فـي  اخـتالفهم  فـي  والسبب تقام؟ ال أو واحد مصر في جمعتان
 اشــتراط علــى اتفقــوا ولــذلك بعــض، مــن الــصالة ألفعــال مناســبة أشــد األحــوال تلــك بعــض كــون هــو
 وال المـصر  مالـك  يـر  ولـم  الـصالة،  في الموجودة األحوال من حال أنها الشرع من معلوماً كان إذ لجماعة،ا

 مناسـبة،  أقـرب  لكونـه  شرطاً المسجد ورأى الصالة ألحوال مناسب غير لكونه ذلك في شرطاً السلطان
 تكون أن هشرط من وهل ال؟ أم السقف المسجد شرط من هل أصحابه من المتأخرون اختلف لقد حتى

 ".يسر اهللا ودين الباب هذا في تعمق كله وهذا ال؟ أم فيه راتبة الجمعة
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الـصالة  نفس المسجد فقد وقع فيها الخـالف، فمـن منـع تعـدد الجمـع فـي نفـس البلـد فـإن               
 :وفيما يلي بسط للخالف في المسالة. صحيحة في أصلها ولكنها فاسدة في وصفها

 :اآلراء الفقهية
 :اختلف العلماء في حكم تعدد الجمع على األقوال التالية

 : حكم تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد:أوالً
 :األقوال الفقهية في المسألة

فال يجـوز بنـاء علـى    : في البلد الواحد ولو لحاجة منع تعدد إقامة الجمعة  :القول األول 
هذا القول تعدد الجمع ولو لحاجة، بل ال تصلّى الجمعة إال في مسجد واحد، وهو مروي عـن       
اإلمام أبي حنيفة وأبي يوسف إن لم يكن بين المسجدين نهر يفصلهما فإن كـان بينهمـا                 

 ٣قال اإلمام الشافعي رحمـه اهللا  وبه ٢ وهو المشهور عند المالكية،   ١نهر فهما كالمدينتين،  

                                     
شـهاب  ؛ ١/١١٣هــ،  ١٤١٩، دار الخيـر،  االختيار لتعليل المختـار ،  عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي        )١(

 -رى األميريــة المطبعــة الكبــالــشلبي،  وحاشــية الــدقائق كنــز شــرح الحقــائق تبيــين ي،الــدين أحمــد الــشلب
؛ "واحـد  موضـع  فـي  إال يجـوز  ال أنـه  حنيفـة  أبـي  عن روي: "قال. ١/٢١٨هـ،  ١٣١٣، الطبعة األولى،    بوالق، القاهرة 

 شـرح  فـي  األنهـر  ، مجمـع   يعـرف بـداماد أفنـدي      ،عبد الرحمن بن محمـد بـن سـليمان المـدعو بـشيخي زاده             
 أعـالم  من ألنها) فقط موضع في (إال تجوز ال) اماإلم وعن(. "١/١٦٧األبحر، دار إحياء التراث العربي،       ملتقى
القـدير،   ؛ كمـال الـدين محمـد بـن عبدالواحـد المعـروف بـابن الهمـام، فـتح               "جماعتها تقليل يجوز فال الدين

 .٢/٥٣دار الفكر، 
دار الغـرب  سعيد أعراب، : ، الذخيرة، تحقيق  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي         )٢(

خليــل بــن إســحاق بــن موســى ضــياء الــدين الجنــدي    ؛ ٢/٣٥٤، م١٩٩٤األولــى،  الطبعــة،  بيــروت-مياإلســال
 محمـد  ؛٤٤، صه١٤٢٦الطبعـة األولـى،     ،  القـاهرة / دار الحـديث   ،أحمـد جـاد   : تحقيق خليل، ، مختصر المالكي

، ب العلميـة  دار الكتـ خليـل،  لمختـصر  واإلكليل ، التاجبن يوسف بن الغرناطي، أبو عبد اهللا المواق المالكي 
 أهـل  صالة فالصالة فعلوا فإن مسجدين في واحد مصر في الجمعة تصلى ال "٢/٥٢٠،  ه١٤١٦الطبعة األولى،   

 اإلمــام مـذهب  علــى الفتـوى  فــي المالـك  العلــي ، فـتح محمــد بـن أحمــد بـن محمــد علـيش   ؛ "العتيـق  المـسجد 
محمـد  : والتحصيل، تحقيـق  البيان، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  ؛  ١/١٤٨مالك، دار المعرفة،    

 عــن مالــك ســئل. "١/٣٥٠ه، ١٤٠٨، الطبعــة الثانيــة،  لبنــان–دار الغــرب اإلســالمي، بيــروت حجــي وآخــرون، 
 بهـم،  يـصلي  القـصبة  علـى  خليفـة  واسـتخلف  الجمعـة  بمكانـه  فـصلى  المدينـة  أقصى في منها نزل بلد إمام
 واحـد،  يـوم  فـي  واحـدة  مدينـة  فـي  جمعتان نفتكو المدينة بأهل خليفته ويصلي حضره بمن يجمع فكان
، ابن الحاجب الكردي المـالكي    ؛  "موضعها في الجمعة ترك ألنه القصبة؛ ألهل إال الجمعة أرى ال: مالك قال

محمد بن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي          ؛  "العتيق للمسجد فالجمعة جمعتان أقيمت لو "١٢٣ األمهات، جامع
أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد الخلـوتي       ؛ ١/٣٧٤كبير، دار الفكر، ، حاشية الدسوقي على الشرح ال    المالكي

، دار )الــصغير الــشرح علــى الــصاوي حاشــية( المــسالك ألقــرب الــسالك ، بلغــةالــشهير بالــصاوي المــالكي 
 .١/٥٠٠المعارف، 

 -بيـروت  المكتـب اإلسـالمي،  المفتـين، زهيـر الـشاويش،     وعمـدة  الطـالبين  يحيى بن شـرف النـووي، روضـة       )٣(
 وإن - مــصر فــي يجمــع وال : -رحمــه اهللا –قــال الــشافعي "، ٢/٥، هـــ١٤١٢الطبعــة الثالثــة، ، مــان ع-دمــشق
 ". واحد موضع في إال - مساجده وكثرت عظم،
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 وقـد حـاول الـبعض      ٢. وهـو قـول عنـد الحنابلـة        ١وإن كان أكثر علماء الشافعية على خالفـه،       
تأويل قول الشافعي على أنه يقصد بـذلك عـدم الجـواز عنـد عـدم وجـود المـشقة، وإمـا إن               

لـك بـأن     وقـد رد اإلمـام أبـو حامـد الغزالـي رحمـه اهللا ذ               ٣وجدت المشقة جـاز تعـدد الجمـع،         
بيّن أن كالم اإلمام الشافعي رحمه اهللا صريح في المنع ولو كثـر النـاس وازدحـم المكـان                   

ويشكل على ذلك أن اإلمام الشافعي رحمه اهللا لما دخـل بغـداد كـانوا            . ٤وال يمكن تأويله  
يقيمون فيها أكثر من جمعة ولم ينقل أنه أنكر عليهم، وأجيب علـى ذلـك بأنـه لـم ينكـر                     

  ٥.سائل االجتهاد وال إنكار في مسائل االجتهادألن هذه من م
 :أدلة القول األول ومناقشتها

أن النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم وخلفــاءه الراشــدين لــم يقيمــوا الجمعــة إال فــي        -١

 ولـو جـاز إقامتهـا فـي موضـعين ألبانهـا النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم بقولـه أو                    ٦مسجد واحد، 

أن الجمعـة لـم تكـن تـصلى فـي       أن الناس لـم يختلفـوا     بل ذكر ابن المنذر رحمه اهللا      ٧.فعله

                                     
الـشافعي، دار الكتـب العلميـة،        اإلمام فقه في ، المهذب أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي        )١(

نقل عن   .٤/٤٥١،  )ت. ، د .ط. د( ،مطبعة المنيرية ،  رح المهذب المجموع ش ؛ يحيى بن شرف النووي،      ١/٢٢٠
؛ يحيــى بــن )واحــد مــسجد فــي إال مــساجده وكثــرت عظــم، وإن مــصر فــي يجمــع وال: (الــشافعي أنــه قــال 

عوض قاسم أحمد عـوض، دار الفكـر،    : الفقه، تحقيق  في المفتين وعمدة الطالبين شرف النووي، منهاج  
الكبيـر،   ، الحـاوي بـو الحـسن علـي بـن محمـد البغـدادي الـشهير بالمـاوردي         ؛ أ ٤٧هــ، ص  ١٤٢٥الطبعة األولى،   

 لبنــان، الطبعــة -، دار الكتــب العلميــة، بيــروت عــادل أحمــد عبــد الموجــود و علــي محمــد معــوض : تحقيــق
 ".واحد مسجد في إال إقامتها يجوز وال مصر، في جمعتان تنعقد ال.  "٢/٤٤٧هـ، ١٤١٩األولى، 

 .٢/١٩٦ الخرقي، ختصرم على الزركشي  شرح)٢(
ــى العمرانــي    أ)٣( ــو الحــسين يحي ــانب ــشافعي، تحقيــق  اإلمــام مــذهب فــي ، البي دار قاســم محمــد النــوري،   : ال

، أبــو الحــسن تقــي الــدين علــي بــن عبــد الكــافي الــسبكي  ؛ ٢/٦٢١هـــ، ١٤٢١، الطبعــة األولــى،  جــدة–المنهــاج 
 .١/١٨٠ السبكي، دار المعارف، فتاوى

 هــذه مــن شــيء يوافــق وال: "قــال اإلمــام أبــو حامــد رحمــه اهللا . ٢/٦٢١الــشافعي،  مــاماإل مــذهب فــي  البيــان)٤(
 )".واحدٍ مسجدٍ في إال أهله، وكثر عظم، وإن مصرٍ، في يُجمع ال: (قال ألنه الشافعي؛ كالم التأويالت

 ةاجتهاديــ المــسألة ألن بغــداد أهــل علــى الــشافعي ينكــره لــم وإنمــا "٤/٥٨٦ المهــذب، شــرح  المجمــوع)٥(
 ".مجتهد على ينكر أن لمجتهد وليس

 .٤/٤٥١، المجموع شرح المهذب؛ ١/٢٢١ الشافعي، اإلمام فقه في ؛ المهذب٣٥٤/ ٢  الذخيرة،)٦(
 .١/١١٣، االختيار لتعليل المختار؛ ٢/٤٤٨ الكبير،  الحاوي)٧(



 

 
٢٤٢

السياسة الشرعية في تعدد الجُمَع في 
 المسجد الواحد في البالد غير اإلسالمية

 منصور بن عبدالرحمن بن عبداهللا الحيدري. د

عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين إال في مـسجد النبـي صـلى اهللا      

 ١.عليه وسلم

 : المناقشة
 علــى التــسليم أنــه لــم تقــم إال جمعــة واحــدة فــي مــسجد واحــد فــإن عــدم إقامــة  :أوالً

للجمعة في أكثر من مسجد إنما كان لعدم الحاجة       النبي صلى اهللا عليه وسلم ومن بعده        

 كمـا أن  ٢إليها، فلما وجدت الحاجة أقام المسلمون بعدهم الجمـع فـي أكثـر مـن مـسجد،        

الصحابة رضوان اهللا عليهم كانوا يؤثرون سماع خطبـة النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى                    

 . غيره

ــاً  كــان الــصحابة مــن أمــاكن   ال يــسلّم هــذا فــإن عــدم النقــل ال يعنــي العــدم، فقــد  :ثاني

بعيـــدة يـــشهدون الـــصلوات الخمـــس مـــع النبـــي صـــلى اهللا عليـــه وســـلم رغـــم أن مـــساجد 

أحيائهم كانت تقام فيها صالة الجماعة، ومثل ذلك الجمعة؛ فإنه والبد أنهـا كانـت تقـام                 

 ٣ .في أحياء الصحابة رغم أن بعضهم يؤثر الحضور للصالة مع النبي صلى اهللا عليه وسلم

عـة يـوم جمعـة إال    ا جم ال: " عن علي بن أبي طالـب رضـي اهللا عنـه أنـه قـال               ما روي  -٢

 ٤".مع اإلمام

                                     
 .٢/١٣٦هـ، ١٤١٩ولى، ، دار الكتب العلمية، الطبعة األالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير )١(
؛ وهبــة ١٢/٣٥٥محمــد بــن ســعد الــشويعر، : بــاز، جمــع ابــن فتــاوى  عبــدالعزيز بــن عبــداهللا بــن بــاز، مجمــوع)٢(

 .٢/٤٣٨دار الفكر، الطبعة الرابعة، : آلياً، الناشر الشاملة بترقيم وأدلته، اإلسالمي الزحيلي، الفقه
 ، إصــالححمــد جمــال الــدين القاســمي؛ م١٢/٣٥٥بــاز،  ابــن فتــاوى ؛ مجمــوع٢/٤٣٨ وأدلتــه، اإلســالمي  الفقــه)٣(

محمـد ناصـر الـدين األلبـاني، المكتـب اإلسـالمي، الطبعـة الخامـسة،                : والعوائد، تحقيـق   البدع من المساجد
 فـي  األعظـم  المـسجد  أن لـداعي  ولكـن  العهـد  ذلـك  فـي  تتعدد، لم أنها ننكر ال نعم: "قال. ٥٩هـ، ص ١٤٠٣
 ".نسبتهم وعلى المجمعين يسع كان وسلم عليه اهللا صلى مدينته

كمــال يوســف الحــوت، مكتبــة : ، تحقيــق الكتــاب المــصنف فــي األحاديــث واآلثــار أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة،)٤(
 .١/٤٦٦هـ، ١٤٠٩ الرياض، الطبعة األولى، –الرشد 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٣

 هـ١٤٣٧ن شوال ولحادي واألربعالعدد ا
 

 أن هذا األثر مرسل عن علي رضي اهللا عنه، كما أن أثر عمر رضـي اهللا عنـه        :المناقشة

، وهــذا يقتــضي تعــدد  ١"كنــتم حيثمــا جمعــوا أن"يخالفــه حيــث كتــب إلــى عمالــه بــالبحرين   

 .الجمع دون قيد

ال جمعـة إال فـي المـسجد األكبـر     : "ن عمر رضي اهللا عنهما أنـه قـال  ما روي عن اب    -٣

 ٢".الذي يصلي فيه اإلمام

 أن المـــراد بـــذلك أال تتـــرك الجمعـــة فـــي المـــساجد الكبيـــرة وتقـــام فـــي   :المناقـــشة

 ٣.المساجد الصغيرة، وليس المقصود أال تقام إال في مسجد واحد فقط

 وال تـشريق،  وال جمعـة،  ال: "ه قـال  ما روي عن علي بن أبي طالب رضـي اهللا عنـه أنـ              -٤

 وال تــشريق، ال: " وفـي روايـة  ٤".عظيمــة مدينـة  أو جـامع،  مـصر  فــي إال أضـحى،  وال فطـر  صـالة 

 ٥".جامع مصر في إال جمعة،

                                     
 أبـي  ابـن  ؛ مـصنف ٣/٢٥٣ بيـروت،  –باآلثـار، دار الفكـر    ، المحلـى أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم     )١(

ــدين األلبــان   ؛ ١/٤٤٠ شــيبة، ــسبيل      ي، محمــد ناصــر ال المكتــب ، إرواء الغليــل فــي تخــريج أحاديــث منــار ال
، وقال عنه األلباني رحمه اهللا إسناده صحيح على شـرط  ٣/٦٦هـ، ١٣٩٩ ألولى االطبعة ، بيروت–اإلسالمي 
 .الشيخين

حمـاد صـغير    أبـو : ، تحقيـق اإلجماع واالخـتالف األوسط في السنن و، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر    )٢(
 .٤/١١٥،  ه١٤٠٥، الطبعة األولى،  السعودية– الرياض - دار طيبة ،أحمد حنيف

محمـد رشـيد رضـا، دار    : المقنـع، تحقيـق   مـتن  علـى  الكبيـر   شمس الـدين عبـدالرحمن ابـن قدامـة، الـشرح         )٣(
 .٢/١٩٠الكتاب العربي، 

أبو الفضل أحمد بن علي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر            : فه ابن حجر  وضع. ١/٤٣٩ شيبة، أبي ابن  مصنف )٤(
 دار ،الــسيد عبــد اهللا هاشــم اليمــاني المــدني    : تحقيــق الهدايــة، أحاديــث تخــريج فــي ، الدرايــةالعــسقالني

 الحـارث  وفيهمـا : "كما ذكر العظيم آبادي أن في إسـناده الحـارث األعـور وقـال         . ١/٢١٤،   بيروت –المعرفة  
محمد أشرف بـن أميـر بـن علـي بـن حيـدر، أبـو عبـد الـرحمن،                  " به االحتجاج يحل ال جداً ضعيف وهو األعور

تهذيب :  عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم         ،شرف الحق الصديقي العظيم آبادي    
 . ٣/٢٨٥،  ه١٤١٥الطبعة الثانية، ،  بيروت–دار الكتب العلمية ه، سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكالت

فقـد حكـم   : ؛ ال يصح الحديث مرفوعاً واختلـف العلمـاء فـي حكمـه موقوفـاً          ١/٤٣٩ شيبة، أبي ابن  مصنف )٥(
جمــال الــدين عبــد اهللا بــن يوســف  . عليــه الزيلعــي بأنــه موقــوف علــى علــي رضــي اهللا عنــه وال يــصح مرفوعــاً   



 

 
٢٤٤

السياسة الشرعية في تعدد الجُمَع في 
 المسجد الواحد في البالد غير اإلسالمية

 منصور بن عبدالرحمن بن عبداهللا الحيدري. د

 أن الحــديث ال يــصح مرفوعــاً إلــى النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم، كمــا أن فــي :المناقــشة

ض صـحته موقوفـاً فهـو يَـرِدُ علـى شـروط        وقفه على علي رضـي اهللا عنـه خالفـاً، وعلـى افتـرا             

المكان الذي تقام فيه الجمعة ال على تعدد الجمع؛ إذْ ال شيء يدل من كالمه رضي اهللا عنه         

ثــم إن اشــتراط المــصر الجــامع  . علــى منــع تعــدد الجمــع فــي مــصر جــامع أو مدينــة عظيمــة  

 .١"أن جمعوا حيث كنتم"معارض بقول عمر رضي اهللا عنه 

                                                                                   
؛ ٢٣٥-٢/٢٣٤، هـــ١٤١٥ ، الطبعــة األولــى، دار الحــديث، نــصب الرايــة فــي تخــريج أحاديــث الهدايــة     ، الزيلعــي

 يـروي  ال"وصحح ابن حجر إسناده موقوفاً إلى علي رضي اهللا عنه، وذكر أن اإلمام البيهقـي رحمـه اهللا قـال             
؛ وضعفه اإلمـام    ١/٢١٤ الهداية، أحاديث تخريج في ، الدراية "شيء ذلك في  وسلم عليه اهللا صلى النبي عن

؛ وذكـر   ٢/١٣٤،  ر في تخريج أحاديث الرافعـي الكبيـر       التلخيص الحبي : أحمد رحمه اهللا كما ذكر ابن حجر      
 االحتجـاج  يحـل  ال جـداً  ضـعيف  وهـو  األعـور  الحـارث  وفيهمـا "العظيم آبادي أن في إسناده الحارث األعـور         

تهــذيب ســنن أبــي داود وإيــضاح عللــه  : عــون المعبــود شــرح ســنن أبــي داود، ومعــه حاشــية ابــن القــيم ، "بــه
 ضـعفاء  فـي  ، الكامـل أبو أحمد بـن عـدي الجرجـاني       :  عدي بالنكارة  ؛ وحكم عليه ابن   ٣/٢٨٥،  ومشكالته
الطبعــة األولــى، ، لبنــان- بيــروت-الكتــب العلميــة  وآخــرين، عــادل أحمــد عبــد الموجــود : تحقيــق الرجــال،
 بـن  اهللا عبـد  عـن  مـرة،  بـن  عمـرو  عـن  تحفظ: لشعبة قلت: قال أبان، بن العزيز عبد حدثنا "١/٤٦٩،  ه١٤١٨

ــي، عــن ســلمة، ؛ كمــا نقــل ابــن   ..."منكــر  هــذا: وقــال جــامع؟ مــصر فــي إال تــشريق وال جمعــة، ال :قــال عل
أبــو الفــضل محمــد بــن طــاهر الــشيباني،      : القيــسراني حكــم شــعبة علــى إســماعيل أحــد رواة الحــديث      

،  الريــاض– دار الــسلف ،عبــد الــرحمن الفريــوائي . د: ، تحقيــقذخيــرة الحفــاظ، المعــروف بــابن القيــسراني 
 هـذا  مـرة  بـن  عمـرو  عـن  تحفـظ : لـشعبة  قلـت : أبـان  بـن  العزيـز  عبـد  قال. "٥/٢٦٤٧،   ه ١٤١٦الطبعة األولى،   

أبـو  : ؛ وحكم عليه النـووي باالنقطـاع      "الحديث متروك كذاب، هذا وإسماعيل. منكر هذا: فقال الحديث؟
ــدين يحيــى بــن شــرف النــووي     ــا محيــي ال  ، خالصــة األحكــام فــي مهمــات الــسنن وقواعــد اإلســالم    ،زكري

. ٢/٧٦٥،  ه١٤١٨ولـى،   الطبعـة األ  ،   بيـروت  – لبنـان    - مؤسـسة الرسـالة      ،سين إسماعيل الجمـل   ح: تحقيق
 الـرحمن  أبـي عبـد   عـن  عبيـدة  سـعد بـن     طلحـة عـن    عن منصورجرير عن   "وصححه العيني موقوفاً بإسناد     

 دار إحيـاء    البخـاري،  صـحيح  شـرح  القـاري  ي، عمـدة   بـدر الـدين العينـ      ،أبو محمد محمود بن أحمـد     ": عن علي 
 .٦/١٨٨،  بيروت–لتراث العربي ا

 .١/٤٤٠ شيبة، أبي ابن ؛ مصنف٣/٢٥٣ باآلثار،  المحلى)١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٥

 هـ١٤٣٧ن شوال ولحادي واألربعالعدد ا
 

 ١.ى جمعة واحدة يحقق المقصود من االجتماع واتفاق الكلمةعل أن االقتصار -٥

 أنه ال يسلّم أن االقتصار على جمعة واحدة يحقق المقصود من االجتمـاع            :المناقشة

واتفاق الكلمة؛ بل قـد يكـون العكـس هـو الـصحيح، فلـو منـع األغلبيـة مـن المـسلمين مـن                    

 وفقـاً لهـذا القـول، فكيـف         - كما فـي بعـض الـدول الغربيـة           -صالة الجمعة بسبب الزحام     

ــع       ــون مـ ــبعض وال يجتمعـ ــرون بعـــضهم الـ ــع المـــسلمون، وهـــم ال يـ ــة ويجتمـ تتفـــق الكلمـ

 المسلمين في عيد األسبوع؟

أنه لو قيل بالزيادة على جمعة واحدة لم ينحصر القول بعد ذلك في عدد الجمع،               -٦

 ٢.وأدى ذلك إلى أن تكون الجمعة كسائر الصلوات

التعليــل؛ فــإن التعــدد إذا علــق علــى إذن اإلمــام فإنــه يمكــن    ال يــسلّم هــذا :المناقــشة

 .حصر عدد الجمع وضبطها بالحاجة

أن من خصائص الجمعة تعطيل الجماعات األخـرى ألجلهـا، ومـن ثَـمّ فيقـال إمـا                   -٧

أنهـا مثــل صــالة الجماعـة فــي المــساجد فــال تحـصر بعــدد، وإمــا أن يقـال إنهــا ال تــصلى إال فــي     

 فثبـت  ٣كصالة الجماعة في كـل مـسجد فـال أحـد يقـول بـذلك،      فأما إقامتها   . مسجد واحد 

 ٤.أنها ال تقام إال في مسجد واحد

                                     
هـــ، ١٤٠٤،  دار الفكــر، بيــروت المنهــاج، شــرح إلــى المحتــاج ، نهايــةأحمــد بــن حمــزة شــهاب الــدين الرملــي    )١(

٢/٣٠١. 
  دار المنهـاج ،حمـود الـدّيب  عبـد العظـيم م    : المـذهب، تحقيـق    دراية في المطلب  أبو المعالي الجويني، نهاية    )٢(

 .١/١١٣، االختيار لتعليل المختار؛ ٢/٥٥٩، ه١٤٢٨الطبعة األولى، 
 إلـى  فيـؤدي  ذلـك  مـن  أكثـر  فـي  جـاز  موضـعين  فـي  إقامتهـا  جـاز  لـو ... ووجه هذه الروايـة      "٢/١٢١ المبسوط،   )٣(

 ".بذلك يقول ال وأحد مسجدهم، في مسجد كل أهل يصلي بأن القول
 انعقادهـا  يـصح  أوال الجماعـة،  بـصالة  إلحاقـاً  مـسجد  كل في انعقادها يصح أن إما "٢/٤٤٨ ،الكبير  الحاوي )٤(

 فـي  انعقادهـا  يصح لم فلما إليه، ترد ثابت أصل ليس إذ الجماعة بتعطيل لها اختصاصاً واحد مسجد في إال
 ".واحد مسجد في إال انعقادها يصح ال أنه ثبت مسجد كل



 

 
٢٤٦

السياسة الشرعية في تعدد الجُمَع في 
 المسجد الواحد في البالد غير اإلسالمية

 منصور بن عبدالرحمن بن عبداهللا الحيدري. د

 : المناقشة
 ال يــسلّم أن الجماعــات األخــرى تعطــل كلّهــا، فهــذا اســتدالل بمحــل الخــالف،         :أوالً

فــيمكن أن تقــام جمــع أخــرى باإلضــافة إلــى الجمعــة األولــى، كمــا أن الجماعــات األخــرى ال    

 عدم الحاجة إلى فعلها، وأما إن احتيج إلى فعلها فـيمكن أن تقـام جماعـة،                 تعطل إال عند  

فمــن فاتتــه صــالة الجمعــة يمكــن أن يــصلي الظهــر جماعــةً، ومــن ال تجــب علــيهم الجمعــة  

 .يمكن أن يصلوا الظهر جماعة

 أن التقسيم والحصر الذي أقيمت عليه الفكـرة غيـر مـسلّم بـه، فلـيس األمـر إمـا             :ثانياً

جمعة كسائر الصلوات في كل مسجد أو ألّا تقام إال مرة واحـدة، بـل يمكـن أن          أن تقام ال  

 .تقام بقدر الحاجة إليها

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم ما خيّـر بـين أمـرين إال اختـار أيـسرهما مـا لـم يكـن                         -٨

إثماً، ولو جاز تعـدد الجمـع ليـسّر النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى الـصحابة فـي زمنـه وأذِن                           

داء الجمعـة فـي مـساجدهم فـي أطـراف المدينـة؛ فـدلّ ذلـك علـى عـدم جـواز تعـدد                        لهم بأ 

 ١.الجمع

ال يسلّم أن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يأذن للصحابة بإقامة الجمـع فـي        :المناقشة

أماكنهم فمجرد عدم النقل ال يعني العـدم، فلـم يـرد نـص ال بـاإلذن وال بـالمنع، بـل الظـاهر                        

ن الجمعة فـي أمـاكن أخـرى رغـم أن بعـضهم يـشهد الجمعـة مـع                   أن الصحابة كانوا يؤدو   

 .النبي صلى اهللا عليه وسلم

أن الصحابة رضي اهللا عنهم ومن بعدهم كانوا يـأتون للـصالة مـع النبـي صـلى اهللا                  -٩

عليه وسـلم والخلفـاء واألمـراء مـن بعـده مـن أمـاكن بعيـدة، ولـو كـان تعـدد الجمـع جـائزاً                       

يــأتي الجمعــة مــن ذي الحليفــة  هريــرة رضــي اهللا عنــه كــان   فهــذا أبــو ٢.لــصلّوا فــي أمــاكنهم

                                     
رئاســة إدارة البحــوث العلميــة  المجموعــة األولــى،  الدائمــة، اللجنــة ، فتــاوىأحمــد بــن عبــد الــرزاق الــدويش   )١(

 .٨/٢٥٧ الرياض، – واإلفتاء
 .١/١٧١ السبكي،  فتاوى)٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٧

 هـ١٤٣٧ن شوال ولحادي واألربعالعدد ا
 

على رأس سـبعة أميـال أو ثمانيـة وكـان     "وكان سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنـه    ١،ماشياً

كانــت العــصبة مــن الرجــال " وروى مجاهــد رحمــه اهللا أنــه ٢،" ال يأتيهــا يأتيهــا وأحيانــاًأحيانــاً

 ٣،" فمـا يـأتون رحـالهم إال مـن الغـد           -  صـلى اهللا عليـه وسـلم       -والنساء يجمعون مع النبي     

يشهد الجمعة في الطائف وهو فـي قريـة يقـال لهـا الـرهط               وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما       

يـدعو النـاس إلـى شـهود الجمعـة علـى             وكان معاوية رضي اهللا عنـه        ٤،على رأس ثالثة أميال   

 مـاترين،  أهل ويدع حتى كذا، أهل يا كذا، أهل يا الجمعة اشهدوا": المنبر بدمشق فيقول 

 ٥،"فـايز  أهـل  يـا  اشـهدوا ": فيقـول  ميال، وعشرين أربعة على دمشق من حينئذ فائن وأهل

 أهــل ويــا قــردا، أهــل يــا":  كــان يقــوم علــى منبــره فيقــول- رضــي اهللا عنــه -عــاذ بــن جبــل م

 إن خمــسة، علــى واألخـرى  فراســخ، أربــع علـى  إحــداهما دمــشق، قـرى  مــن قــريتين دامـرة، 

 ٦".معنا إال جمعة ال أنو لزمتكم، الجمعة

 :المناقشة
 ال يعنــي فعــل هــؤالء الــصحابة أنــه لــم تكــن تقــام أي جمــع أخــرى غيــر التــي كــانوا  :أوالً

يذهبون إليها، بل كان بعضهم يؤثر سماع خطبة النبي صلى اهللا عليـه وسـلم فيحـضر إلـى                  

 المــسجد النبــوي رغــم عــدم وجــوب ذلــك عليــه، ولمــا شــرح اإلمــام ابــن رجــب رحمــه اهللا    

حديث عائشة رضي اهللا عنها أن الناس كانوا يأتون الجمعة مـن العـوالي ليـشهدوا الـصالة          

 اهللا صلى النبي أمر فيه ليس فإنه: "مع النبي صلى اهللا عليه وسلم، قال ابن رجب رحمه اهللا          

                                     
 .١/٤٦٧ شيبة، أبي ابن  مصنف)١(
 .١/٤٤٠ شيبة، أبي ابن  مصنف)٢(
 .١/٤٤١ شيبة، أبي ابن  مصنف)٣(
 .١/٤٤١ شيبة، أبي ابن  مصنف)٤(
 .٣/١٦٤ ،اق الصنعاني عبد الرز مصنف)٥(
زيـن الـدين عبـد الـرحمن     ، وحكم عليه اإلمـام ابـن رجـب باالنقطـاع،         ٣/١٦٤  مصنف عبدالرزاق الصنعاني،   )٦(

محمـود بـن عبدالمقـصود وآخـرين، مكتبـة      : ، تحقيـق فتح الباري شرح صحيح البخـاري     ،  بن أحمد بن رجب   
  .٨/١٦١ه، ١٤١٧الغرباء األثرية، الطبعة األولى، 
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 وقد قال اإلمام أحمد رحمه اهللا عـن حـضور الـصحابة             ١".الجمعة بشهود لهم وسلم عليه

 ٢".عليهم يجب أن غير من بذلك يتطوعون كانوا"حليفة للجمعة من ذي ال

 وردت آثـار أخـرى عـن الـصحابة والتـابعين تخـالف مـا ذكـر، ويَبْعُـدُ أنهـم كـانوا ال                          :ثانياً

يــشهدون الجمعــة؛ بــل الظــن فــيهم أنهــم يقيمــون الجمعــة فــي أحيــائهم، فمــن ذلــك أن     

وروى هشام بـن عـروة    ٣،"ليس على من على رأس ميل جمعة   : "حذيفة رضي اهللا عنه قال    

 ٤"كان أبي عروة يكون بين ثالثة أميـال مـن المدينـة، فـال يـشهد جمعـة، وال جماعـة        : "قال

 بالطـائف،  النـاس  مـع  الجمعة يشهد فال بالوهط، العاص يكون  بن عمرو بن اهللا وكان عبد 

 ٥.ثالثة أو أميال أربعة الطائف وبين بينه وإنما

 موســى أبــي إلــى كتــب البلــدان  عنــهالخطــاب رضــي اهللا  بــن عمــر افتــتح أنــه لمــا  -١٠

 للقبائـل  ويتخـذ  مـسجداً  للجماعـة  يتخـذ  أن يـأمره  البـصرة  على وهو األشعري رضي اهللا عنه   

 ٦.الجمعة فشهدوا الجماعة مسجد إلى انضموا الجمعة يوم كان فإذا مسجداً

 : المناقشة
ل علــى قلــة   ال يعنــي هــذا األثــر المنــع مــن تعــدد الجمــع، بــل غايــة مــا فيــه أن يحمــ       :أوالً

 .عددهم مما يستدعي ضم المصلين في مسجد القبائل إلى المصلين في مسجد الجماعة

                                     
 الغبـار  فـي  فيـأتون  والعـوالي،  منـازلهم  من الجمعة يوم ينتابون الناس كان "٨/١٦٧ رجب، البن باريال  فتح )١(

 وهـو  مـنهم  إنـسان  وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسـول  فـأتى  العـرق،  منهم فيخرج والعرق، الغبار يصيبهم
 ".هذا ليومكم تطهرتم أنكم لو": وسلم عليه اهللا صلى النبي فقال عندي،

 .٨/١٦٨ رجب، البن ريالبا  فتح)٢(
 .١/٤٤١ شيبة، أبي ابن  مصنف)٣(
 .١/٤٤٠ شيبة، أبي ابن  مصنف)٤(
 .٣/١٦٣ الصنعاني، الرزاق عبد  مصنف)٥(
ــاريخ مقدمــة فــي عــساكر ابــن وذكــر. "٢/١٣٧، التلخــيص الحبيــر فــي تخــريج أحاديــث الرافعــي الكبيــر     )٦(  ت

 مـسجدا  يتخـذ  أن وقـاص  أبـي  بـن  سـعد  لـى وإ العـاص  بـن  عمـرو  وإلـى  موسـى  أبـي  إلى كتب عمر أن دمشق
 ".الجمعة فشهدوا الجامع المسجد إلى انضموا الجمعة يوم كان فإذا للقبائل ومسجدا جامعا
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، وهـذا  ١"كنتم حيثما جمعوا أن" أن عمر رضي اهللا عنه كتب إلى عماله بالبحرين     :ثانياً

 .يقتضي تعدد الجمع دون قيد

كليـف   ولو قيل بجواز أكثر من جمعة لكـان الت         ٢أن اهللا أمر بالسعي إلى الجمعة،      -١١

بالــسعي إلــى جميــع الجمــع ألن إحــداهما ليــست بــأولى مــن األخــرى، ولمــا كــان الــسعي إلــى  

ــر جــائز لعــدم فــضل         ــين دون األخــرى غي ــى إحــدى الجمعت جميعهــا مــستحيالً، والــسعي إل

 ٣.إحداهما على اآلخر، فإنه ال يجوز إقامة أكثر من جمعة

لوات الخمـس وغيرهـا مـن       أنه يمكن أن يرد مثل هذا التعليل حتى في الص          :المناقشة

، فيمكن أن يقول قائل إن التكليف بالصالة ٤"وأقيموا الصالة"التكاليف، فإن اهللا تعالى قال      

في جميع المساجد القريبة مـستحيل لعـدم إمكانيـة الـصالة فيهـا كلهـا فـي وقـت واحـد،                       

، وهذا والصالة في أحد المساجد ليس بأولى من الصالة في اآلخر، فال يجوز تعدد الجماعات       

 .ال يقول به أحد

أن الجمعة من األمور العامة التي يشترط لها العـدد والجماعـة، فـال يـصح تعـددها                   -١٢

 ٥.كما ال يصح تعدد البيعة ألكثر من إمام

 قيــاس تعــدد الجمــع علــى تعــدد البيعــات قيــاس مــع الفــارق، فــإن اإلمــام       :المناقــشة

دن؛ فينبني على هذا القـول أن       يمكن أن يكون إماماً يبسط سلطانه على عدد كبير من الم          

                                     
عـالء الـدين علـي بـن حـسام الـدين ابـن قاضـي خـان           ؛  ١/٤٤٠ شـيبة،  أبي ابن ؛ مصنف ٣/٢٥٣ باآلثار،  المحلى )١(

بكـري حيـاني وصـفوة الـسقا،     : ، تحقيـق ال واألفعـال   كنز العمـال فـي سـنن األقـو         ،الشهير بالمتقي الهندي  
 .٨/٣١٣هـ، ١٤٠١مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، 

 .٩ سورة الجمعة، اآلية )٢(
 لوجـب  موضـعين  فـي  إقامتهـا  جـاز  فلـو  إقامتهـا،  عنـد  بالسعي أمر تعالى اهللا وألن. "٢/٤٤٨ الكبير،  الحاوي )٣(

 أحـدهما  وإلـى  مـستحيل،  إليهمـا  وسعيه اآلخر، من إليه عيبالس أولى أحدهما ليس إذ إليهما، السعي عليه
 ".فساده على فدل جائز، غير

 .٤٣ سورة البقرة، اآلية )٤(
 .٢/٤٤٨ الكبير،  الحاوي)٥(



 

 
٢٥٠

السياسة الشرعية في تعدد الجُمَع في 
 المسجد الواحد في البالد غير اإلسالمية

 منصور بن عبدالرحمن بن عبداهللا الحيدري. د

يقـال إن إقامـة صـالة الجمعــة فـي كـل مدينــة تحـت سـلطان هـذا اإلمــام باطلـة قياسـاً علــى           

 .عدم جواز تعدد البيعات، وهذا ال يقول به أحد

أنــه إذا تعــذر إقامــة الجمعــة مــن فئــة للزحــام فإنــه إمــا أن يــصلوها ظهــراً أو يــصلوا    -١٣

شروعة لــورود األدلــة علــى أن مــن فاتتــه الجمعــة جمعــة أخــرى؛ فأمــا صــالة الظهــر فهــي المــ

لعذر صلى الظهر، وأما أن يصلوا جمعة أخرى للحاجة فهـذا ال يجـوز لعـدم الـدليل الـشرعي             

 ١.على تعدد الجمع

 أن هــذه الحالــة المفترضــة إنمــا تكــون فــي حالــة فــوات الجمعــة فــي ذات      :المناقــشة

مـسجد ابتـداءً فمـا المـانع مـن          المسجد، وأما إن كانت هناك جماعـة أخـرى يـضيق بهـم ال             

 إنشاء جمعة أخرى للحاجة؟

ويمكن القول إن منع تعدد الجمع حتى مع الحاجة قول مندثر انعقد اإلجماع العملـي    

على اطراحه وعدم العمل به، فما يزال الناس منـذ عهـد قـديم مـن كـل المـذاهب يقيمـون                      

 .الجمع في أكثر من مسجد

 فعنـد وجـود الحاجـة       :جمعة في البلد الواحد لحاجة     جواز تعدد إقامة ال    :القول الثاني 

فيجوز تعدد إقامة الجمع بشرط االقتصار علـى مـا يـؤدي الغـرض مـن التعـدد؛ فـإن انـدفعت                      

الحاجة بالصالة في جامعين فال يـصلى فـي ثالثـة جوامـع، وإن انـدفعت الحاجـة بالـصالة فـي           

 ٣ بـسبب ضـيق المكـان،    والحاجـة تكـون   ٢.ثالث جوامع فال يصلى في أربعة جوامع وهكـذا        

                                     
 . ١/١٧٨ السبكي،  فتاوى)١(
 حـصل  وان واحـدة،  مـن  أكثـر  يجـوز  فـال  الحاجـة  عـدم  مـع  فأمـا . "٢/١٩٠ المقنـع،  مـتن  علـى  الكبيـر   الشرح )٢(

 البـصرة  أهـل  إن لـه  قيـل  عطـاء  أن إال مخالفـاً  هـذا  فـي  نعلـم  ال زاد مـا  وكـذلك  الثالثـة،  تجـز  لـم  ثنتينبا الغنى
 المـسجد  فـي  التجميـع  مـن  ذلـك  ويجـزي  فيـه  يجمعـون  مـسجد  قـوم  لكـل  قـال  األكبـر  المسجد يسعهم
 ".األكبر

 أن واعلم: "لشموعنقل عن صاحب ضوء ا    . ١/١٤٤ مالك، اإلمام مذهب على الفتوى في المالك العلي  فتح )٣(
 تعـدد  يجـز  لـم  العـداوة  زالـت  إذا"،  "كالـضيق  التعـدد  تبـيح  مـسجد  فـي  اجتمعـوا  إن القوم بين الفتنة خشية

 أولــي ي، دقـائق منـصور بـن يـونس بــن صـالح الـدين البهـوت      ؛ "أعلـم  واهللا العلــة مـع  يـدور  الحكـم  ألن الجمعـة 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥١

 هـ١٤٣٧ن شوال ولحادي واألربعالعدد ا
 

 أو ١أو العداوة الشديدة التي يخشى نشوء الفتنة بسببها عند االجتمـاع فـي نفـس الجـامع،                

 والمعتمـد عنـد   ٤ وهو ما عليه بعض المالكية،     ٣ وهذا القول هو المذهب عند الحنفية،      ٢.البعد

 عـن   وهـو مـا فهمـه ابـن قدامـة رحمـه اهللا            ٦ كمـا أنـه هـو المـذهب عنـد الحنابلـة،            ٥الشافعية،

                                                                                   
 اللجنـة  ؛ فتـاوى  ١/٣١٨هــ،   ١٤١٤طبعـة األولـى،     ، عالم الكتـب، ال    )اإلرادات منتهى شرح(المنتهى   لشرح النهى
 . ٢٥٩-٨/٢٥٨ المجموعة األولى، الدائمة،

 إحـداث  لهـم  يـسوغ  نعـم : "جاء فـي الفتـوى    . ١/١٤٤ مالك، اإلمام مذهب على الفتوى في المالك العلي  فتح )١(
؛ ..."فـال    الوإ منـه  يمنعهم حاكم هناك يكن ولم القتال للجامع بذهابهم خافوا إن الزاوية تلك في خطبة
 - مـسجد  فـي  اجتمعـوا  إذا - القـوم  بـين  الفتنـة  خـشية  أن واعلـم  "١/٥٠١ المسالك، ألقرب السالك بلغة
 .١/٣١٨ ،)اإلرادات منتهى شرح(المنتهى  لشرح النهى أولي ؛ دقائق"كالضيق التعدد تبيح

 . ١٢/٣٥٣باز،  ابن فتاوى ؛ مجموع١/٣١٨ ،)اإلرادات منتهى شرح(المنتهى  لشرح النهى أولي  دقائق)٢(

 فـي  الجمعـة  إقامـة  يجوز أنه تعالى اهللا رحمهما ومحمد حنيفة أبي قول من فالصحيح. "٢/١٢٠  المبسوط، )٣(
 وروى. "١/٢٦١الـشرائع،    ترتيـب  فـي  الـصنائع  ؛ بـدائع  ٥٣/ ٢ القـدير،  ؛ فـتح  "ذلك من موضعين وأكثر  في واحد مصر
، االختيار لتعليل المختـار   وجاء في   " ذلك من أكثر أو ثالثة وأ موضعين في الجمع يجوز أنه حنيفة أبي عن محمد

 . أن رأي اإلمام محمد بن الحسن أنه ال يجوز أكثر من ثالثة مواضع ألن الحاجة تندفع بها١/١١٣
 األمـصار  أمـا  :الحكـم  عبد بن ومحمد عمر بن يحيى قال وقد "١/٣٥٠ والتحصيل، ؛ البيان ٣٥٤/ ٢  الذخيرة، )٤(

 وبغداد فال بأس أن يجمعوا في مسجدين للـضرورة، وقـد فعـل ذلـك والنـاس متـوافرون                    مصر مثل العظام
 .١/٣٧٤ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،"فلم ينكروه

 مــن] بغــداد[عــداها  مــا فأمــا: "قــال اإلمــام الجـويني رحمــه اهللا . ٢/٥٥٨ المــذهب، درايــة فــي المطلــب  نهايـة )٥(
 بغـدادَ  مـن  المـستفادة  المقدمة التفاصيل على واحدة جمعة على لزيادةا يسوّغ ما فيها يوجد لم إذا البالد

 علـى   علمـاء الـشافعية   اتفـق   ". األئمـة  معظـم  مـذهب  وهـو  واحـدة،  جمعـة  على االقتصار من بدّ فال وعِلَلِها،
جواز تعدد الجمع في بغداد واختلفوا في تعليل جواز التعدد فمنهم من قال بسبب الزحـام، ومـنهم مـن              

انفــصال شــقها الغربــي عــن الــشرقي بــالنهر، ومــنهم مــن قــال ألنهــا كانــت حــارات ومحــال       قــال بــسبب 
 فلما اتصلت الحارات اسـتمر تعـدد الجمعـات اسـتمراراً لمـا كـان        متفرقة تقام فيها الجمعة قبل اتصالها

 ؛ روضــة٤/٥٨٥ المهــذب، شــرح ؛ المجمــوع٢/٥٥٨ المــذهب، درايــة فــي المطلــب نهايــة: انظــر. قبــل ذلــك
 .٢/٥المفتين،  وعمدة ينالطالب

ــد كــان وإذا. "٢/١٩٦ الخرقــي، مختــصر علــى الزركــشي شــرح )٦( ــرا البل  فــي الجمعــة فــصالة جوامــع، إلــى يحتــاج كبي
الخـالف، دار   مـن  الـراجح  معرفـة  فـي  ، اإلنـصاف  عالء الدين أبو الحسن علـي بـن سـليمان المـرداوي           ؛  "جائزة جميعها

 .١/٣١٨ ،)اإلرادات منتهى شرح(المنتهى  لشرح النهى أولي ؛ دقائق٢/٤٠٠إحياء التراث العربي، 
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 منصور بن عبدالرحمن بن عبداهللا الحيدري. د

 ورأي اللجنة الدائمة لإلفتاء بالمملكـة       ٢ واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا،       ١عطاء،

 ورأي الــشيخ محمــد بــن  ٤ ورأي الــشيخ عبــدالعزيز بــن بــاز رحمــه اهللا،  ٣العربيــة الــسعودية، 

عثيمين رحمه اهللا إال أنه صحح الصالة مع تعدد الجمـع دون حاجـة ويكـون اإلثـم علـى مـن           

 ٦. وأحد رأيي لجنة الفتوى في موقع الشبكة اإلسالمية٥أذن بها،

 :أدلة القول الثاني ومناقشتها
 ليـصلِّي  - رضيَ اللَّـهُ عنـهُ    -استخلفَ أبا مسعودٍ األنصارِيَّ      "أن عليا رضي اهللا عنه       -١

 وتقاس صالة الجمعة على صالة العيد ألنهما يـشتركان فـي            ٧".بضعَفَةِ النَّاسِ في المسجِدِ   

 .م، ويشتركان في اجتماع الناس، ويشتركان في كثرة الزحامإذن اإلما

                                     
 كـان  متـى  البلـد  أن وجملتـه . "٢/٢٤٨هــ،   ١٣٨٨المغنـي، مكتبـة القـاهرة،         ابن قدامـة،   بو محمد موفق الدين    أ )١(

 عــن مــسجده ضــيق أو أقطـاره،  لتباعــد ذلــك ويتعــذر واحـد،  مــسجد فــي االجتمــاع أهلـه  علــى يــشق كبيـرا، 
 جوامعهـا،  من إليه يحتاج فيما الجماعة إقامة جازت الكبار، األمصار من وهماونح وأصبهان كبغداد أهله،
 ".عطاء قول وهذا

عبـد الـرحمن بـن      : ، مجمـوع الفتـاوى، جمـع      تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميـة الحرانـي             )٢(
 فـي  الجمعـة  فإقامـة "،  ٢٤/٢٠٨،  ه١٤١٦ مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف الـشريف،              ،محمد بن قاسم  

 أقـاموا  جانبـان  ولهـا  بغـداد  بنيـت  لمـا  ولهـذا  العلمـاء؛  أكثـر  عند يجوز للحاجة موضعين في الكبيرة المدينة
 ".الغربي الجانب في وجمعة الشرقي، الجانب في جمعة فيها

 ذاإ الواحـد  البلـد  فـي  الجمعـة  تعـدد  بجـواز  القـول . "٢٦٦-٨/٢٦٧ المجموعـة األولـى،    الدائمـة،  اللجنة  فتاوى )٣(
 مـن  مـضى  فيمـا  المـسلمين  ولعمـل  المطهـر،  الـشرع  لقواعـد  الموافـق  الـصواب  هـو  الحاجـة  ذلك إلى دعت

 ".يحتاج سكانها إلى التعدد التي األمصار جميع في األعصار
 .١٢/٣٦٧ باز، ابن فتاوى  مجموع)٤(
، لعثيمـين مجمـوع فتـاوى ورسـائل فـضيلة الـشيخ محمـد بـن صـالح ا         ،  محمد بـن صـالح بـن محمـد العثيمـين           )٥(

 أمكنـة  فـي  الجمـع  أقيمـت  إذا وأمـا . "١٦/٦٥هــ،   ١٤١٣،   دار الثريا  -دار الوطن   فهد بن ناصر السليمان،     : جمع
 صــلى اهللا عليــه وســلم النبــي عليــه كــان مــا وخــالف الــسنة، خــالف هــذا أن شــك فــال حاجــة بــدون متعــددة
 ".تصح ال العبادة إن ولنق ال هذا مع ولكن العلم، أهل أكثر عند حرام وهو الراشدون، وخلفاؤه

: الموقـــــــــــــــــــع اإللكترونــــــــــــــــــــي . ، لجنـــــــــــــــــــة الفتـــــــــــــــــــوى  فتـــــــــــــــــــاوى الـــــــــــــــــــشبكة اإلســـــــــــــــــــالمية    )٦(
http://www.islamweb.net/fatwa/index.phpإقامـــة منـــع فـــي العلـــم أهـــل كـــالم كـــان وإذا  "؟ 

 فـي  أصل له يعرف وال منعاً، أشد فهو واحد مسجد في تينجمع بإقامة فكيف حاجة، بال بلد في جمعتين
 ".اإلسالم

بـاب اإلمـام يـأمر مـن        ، الـسنن الكبـرى، كتـاب صـالة العيـدين،            أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي        )٧(
أمـر رجـال   "عليا  أن  : ، وفي رواية أخرى   ٦٢٦٠ ركعتين، الحديث     العيد في المسجد    يوم يصلي بضعفة الناس  

محمـد عبـد   :  تحقيـق "أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم فطر أو يوم أضـحى، وأمـره أن يـصلي أربعـاً              
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 أنه ورد حديث آخر أن علياً استخلف عليهم من يصلي بهم فـي المـسجد                :المناقشة

 أن :ويمكــن أن يجــاب .  فيكــون االســتخالف لــصالة الظهــر ال لــصالة العيــد   ١أربــع ركعــات، 

 كمــا فــصولتين عنهمــا ركعتــي العيــد م صــلىركعتــين تحيــة المــسجد ، ثــمالمــراد أنــه صــلى 

 ٢.ذكره اإلمام البيهقي رحمه اهللا

منـــع خلـــق كثيـــر مـــن التجميـــع، وهـــو خـــالف مقـــصود  ى منـــع ذلـــك يفـــضي إلـــأن  -٢

 ٣.الشارع

 أن التزام الجماعة وعدم تعدد الجمع أولـى مـن تجميـع كـل النـاس، كمـا                   :المناقشة

جمعــة  أن حرمــان مــن لــم يــتمكن مــن ال  :ويمكــن أن يجــاب . يمكــنهم أن يــصلوها ظهــراً 

للزحام ونحوه دون تأخر منهم أو تخلف أشد لعدم الدليل على منع التجميع، ومنع الناس               

 .من صالة الجمعة لمجرد توهم الدليل على المنع ال يصح

 ومعلـوم  ٤أن صالة الجمعة بصفة صالة الخوف كما في غزوة ذات الرقاع جائزة،     -٣

حاجة العارضـة، فيجـوز ذلـك       أن هناك جماعتين يصلون في صالة الخوف، فلما جاز ذلك لل          

 ٥.مع الحاجة الدائمة لضيق أو نحو ذلك

                                                                                   
وحكـم اإلمـام النـووي رحمـه اهللا     .  ه١٤٢٤الثالثـة،   الطبعـة ن،   لبنـا  –دار الكتب العلمية، بيـروت      ،  القادر عطا 

 .٢/٨٢٥، خالصة األحكام في مهمات السنن وقواعد اإلسالم: على إسناده بالصحة
 العيــد فــي  يــومبــاب اإلمــام يــأمر مــن يــصلي بــضعفة النــاس، كتــاب صــالة العيــدين، لبيهقــيالـسنن الكبــرى ل  )١(

أمر رجال أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم فطر أو يـوم أضـحى،           "عليا  أن  ،  ٦٢٥٩، الحديث   المسجد
 ."وأمره أن يصلي أربعاً

يـد فـي    الع يـوم بـاب اإلمـام يـأمر مـن يـصلي بـضعفة النـاس        للبيهقـي، كتـاب صـالة العيـدين،          السنن الكبـرى   )٢(
 ".صلوا يوم العيد في المسجد أربع ركعات، ركعتان للسنة، وركعتان للخروج "٦٢٦٠، الحديث المسجد

 .٢/١٩٦ الخرقي، مختصر على الزركشي  شرح)٣(
ه، ١٤١٦، دار الجيــل، إحكــام اإلحكــام شــرح عمــدة األحكــام   ابــن دقيــق العيــد،   :  انظــر فــي صــفة الــصالة  )٤(

 عن يزيد بـن رومـان عـن صـالح بـن خـوات بـن جبيـر عمـن صـلى مـع            :صفة ذلك ما ورد في الحديث . ٣٦٢ص
أن طائفـة صـفت معـه ، وطائفـة وجـاه             "رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم صـالة ذات الرقـاع، صـالة الخـوف                 

، وأتمــوا ألنفــسهم، ثــم انــصرفوا، فــصفوا وجــاه العــدو،     العــدو، فــصلى بالــذين معــه ركعــة، ثــم ثبــت قائمــاً    
، وأتمـوا ألنفـسهم، ثـم سـلم         صلى بهـم الركعـة التـي بقيـت، ثـم ثبـت جالـساً              وجاءت الطائفـة األخـرى، فـ      

 ".بهم
 .٢/١٩٦ الخرقي، مختصر على الزركشي  شرح)٥(



 

 
٢٥٤

السياسة الشرعية في تعدد الجُمَع في 
 المسجد الواحد في البالد غير اإلسالمية

 منصور بن عبدالرحمن بن عبداهللا الحيدري. د

 وعلى التسليم بجوازهـا فـي   ١ أن صالة الخوف ال تقام في الحضر على قولٍ، :المناقشة

الحــضر فــإن قيــاس تعــدد الجمــع علــى تعــدد الجماعــات فــي صــالة الخــوف غيــر مــسلّم، ألن  

اإلمــام الــذي يــصلي بالجمــاعتين  اإلمــام فــي صــفة الــصالة فــي غــزوة ذات الرقــاع هــو نفــس     

 .وليس هناك جماعتان حقيقة وإنما هما جماعة واحدة

أن صالة النبي صلى اهللا عليه وسلم والخلفاء من بعده جمعة واحدة ال يدل علـى                 -٤

ــه وســلم           منــع تعــدد الجمــع؛ إذ لــم تكــن الحاجــة الموجــودة فــي زمــن النبــي صــلى اهللا علي

رضـوان اهللا علـيهم كـانوا يـؤثرون سـماع خطبـة        كما أن الصحابة   ٢تستدعي تعدد الجمع،  

 ٣.النبي صلى اهللا عليه وسلم على غيره

 أن الحاجــة لتعــدد الجمــع كانــت موجــودة فــي عهــد النبــي صــلى اهللا عليــه   :المناقــشة

وسلم ومن بعده بدليل توسعة المسجد النبوي عدة مرات، ومع ذلـك لـم يقيمـوا الجمعـة              

ن عــدم التعــدد ال يعنــي المنــع، كمــا أن الــصحابة   أ:ويمكــن أن يجــاب. إال فــي مــسجد واحــد

كــانوا يــؤثرون ســماع خطبــة النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم علــى غيــره ويــأتون مــن أمــاكن      

 .بعيدة رغم عدم وجوب اإلتيان من ذلك المكان

 وهـو  اإلسـالم،  صـدر  في العملي الواقع إال الجمع تعدد عدم اشترط لمن أنه ليس  -٥

نه من المعلوم أن ترك النبي صلى اهللا عليه وسلم فعل شيء لم        أل ٤دليالً بحد ذاته؛   يصلح ال

 .تدع الحاجة إليه ال يعني عدم مشروعيته عند نشوء الحاجة إليه

                                     
 لهـم  أن والمنصوص فالمذهب الجمعة وحضرت بلد في الخوف كان لو "٤/٤١٩ المهذب، شرح  المجموع  )١(

 البنــدنيجي حكاهمــا وجهــان وقيــل قــوالن جوازهــا فــي وقيــل الرقــاع ذات صــالة هيئــة علــى الجمعــة صــالة
 ".وآخرون

 .٢/٤٣٨ وأدلته، اإلسالمي ؛ الفقه١٢/٣٥٥باز،  ابن فتاوى  مجموع)٢(
 والعوائــد، البــدع مــن المــساجد ؛ إصــالح١٢/٣٥٥بــاز،  ابــن فتــاوى ؛ مجمــوع٢/٤٣٨ وأدلتــه، اإلســالمي  الفقــه)٣(

 مدينتـه  فـي  األعظـم  المـسجد  أن عيلـدا  ولكـن  العهـد  ذلـك  فـي  تتعـدد،  لـم  أنهـا  ننكر ال نعم: "قال. ٥٩ص
 ".نسبتهم وعلى المجمعين يسع كان وسلم عليه اهللا صلى

 .٢/٤٦٨ وأدلته، اإلسالمي  الفقه)٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٥

 هـ١٤٣٧ن شوال ولحادي واألربعالعدد ا
 

 أن تـرك النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم تعـدد الجمـع مـع وجـود الحاجـة إليـه                         :المناقشة

 . يعني أنه غير مشروع، وإال لفعله النبي صلى اهللا عليه وسلم

 :  يجاب بالتاليويمكن أن
 . إنه ال يسلم بعدم تعدد الجمع كما تمت اإلشارة إليه مسبقاً:أوالً

 على التسليم بعـدم التعـدد فـإن الحاجـة لـم تكـن موجـودة فـي زمـن النبـي صـلى                     :ثانياً

 .اهللا عليه وسلم

 على التسليم بوجود الحاجة وعـدم تعـدد الجمـع فـي عهـد النبـي صـلى اهللا عليـه            :ثالثاً

تعـدد الجمـع لـيس مـن األمـور التوقيفيـة التـي ال يجـوز إنـشائها بعـد وفـاة النبـي              وسلم، فـإن    

صلى اهللا عليه وسلم، بل هو أمر إجرائي ال يتعلق بذات العبادة بل بمكانها، وحيث لـم يـرد             

 .نص يمنع من تعدد الجمع فإنه يجوز تعددها

ضي عـدم  أن القول بعدم تعدد الجمع لعدم فعل النبي صلى اهللا عليه وسـلم يقتـ       -٦

جواز صالة الجماعة في مكان لم يصلِّ فيـه النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم؛ وال شـك بـبطالن                       

 ١.هذا القول

 أن هــذا القــول قيــاس مــع الفــارق لوجــود الــنص، فــإن الــصحابة رضــي اهللا      :المناقــشة

عنهم كانوا يـصلون فـي أمـاكن مختلفـة لـم يـصل فيهـا النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم، ومـع                           

 .صالتهمذلك لم يبطل 

أنه قد تحدث فتنة من اجتماع قـوم مختلفـين فـي صـالة جمعـة واحـدة، وقـد أمـر              -٧

 ٢.الشارع بتسكين الفتنة ال بإذكائها؛ ولذا جاز تعدد الجمع بقدر الحاجة

                                     
مكتبــة المعــارف للنــشر ، األجوبــة النافعــة عــن أســئلة لجنــة مــسجد الجامعــة  ، محمــد ناصــر الــدين األلبــاني  )١(

 .٨٠ه،ـ ص١٤٢٠، الطبعة األولى، والتوزيع
 الحـرج  معنـى  واحـد  موضـع  فـي  إال إقامتهـا  تجـوز  ال بأنـه  القـول  وفـي  مـدفوع  الحـرج  وألن "٢/١٢١ ط، المبـسو )٢(

 ذلـك  كـان  موضـع  فـي  اجتمعـوا  لو وجه على اختالف واحد مصر أهل بين يكون فقد الفتنة، تهييج ومعنى
تقي الدين أبو  ؛"ذلك من وأكثر موضعين في إقامتها جوزنا فلهذا بتسكينها أمرنا وقد الفتنة لتهييج سببا

محمــد بــن : الفتــاوى، جمــع مجمــوع علــى ، المــستدركالعبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة الحرانــي  



 

 
٢٥٦

السياسة الشرعية في تعدد الجُمَع في 
 المسجد الواحد في البالد غير اإلسالمية

 منصور بن عبدالرحمن بن عبداهللا الحيدري. د

 :المناقشة
 أن تسكين الفتنة إنما يكون باإلصالح بين الناس ال بتفريقهم جماعات مختلفة             :أوالً

 .بدعوى تسكين الفتنة

ــاً ــة إنمــا يكــون عــن طريــق الطــرق المــشروعة، ولــيس بتعــدد        :ثاني  أن تــسكين الفتن

 .الجمع الذي لم يفعله النبي صلى اهللا عليه وسلم

 إنـه مـن الـسهل نظريـاً القـول إن تـسكين الفتنـة يمكـن أن يكـون                     :ويمكن أن يجاب  

 عن طريق جمع جموع مختلفةٍ فيما بينهـا فـي مكـانٍ واحـدٍ، وإال فـإن تفـريقهم هـو الحـل                      

 .األنسب والمتوافق مع مقاصد الشرع بتسكين الفتنة

قياس صالة الجمعة على صالة العيـد؛ فإنهـا صـالة شـرع لهـا االجتمـاع والخطبـة،           -٨

 ١.فجازت فيما يحتاج إليه من المواضع

ــشة ــي رضــي اهللا عنــه         :المناق ــد اســتناداً لحــديث عل ــسلّم بجــواز تعــدد صــالة العي  ال ي

 الظهر ال العيد، وحتـى علـى القـول بجـواز تعـدد العيـد،       الحتمال أنه استخلف من يصلي بهم    

فإنه كان في مكانين فقط ال أكثر فال يجوز االستدالل به على التعدد دون قيد ولـو للحاجـة             

أن ســبب تعــدد صــالة العيــد إنمــا هــو     : ويمكــن أن يجــاب . كمــا يقــول أصــحاب هــذا القــول   

لسن على الصالة في المصلى، ومـا  الحاجة إما لضيق المكان، أو لعدم قدرة المرضى وكبار ا         

دام األمــر مقيــداً بالحاجــة فــيمكن تعــدد صــالة العيــد بقــدر الحاجــة، ويقــاس عليهــا صــالة        

 .الجمعة

اإلجمــاع العملــي؛ حيــث إنــه لمــا دعــت الحاجــة إلــى تعــدد الجمــع قــام المــسلمون   -٩

 ٢.بذلك دون نكير

                                                                                   
 ألجــل واحــد بلــد فــي جمعتــين إقامــة ويجــوز. "٣/١٢٧هـــ، ١٤١٨عبــدالرحمن بــن قاســم، الطبعــة األولــى،     

 ".نةالفت تزول أن إلى للضرورة ذلك ويجوز الفتنة ووقعت كلهم حضروا بأن الشحناء
 .٢/٢٤٨  المغني،)١(
 ولـم  أمـاكن  فـي  صـليت  األمـصار  فـي  ذلـك  الـى  الحاجة دعت ولما.  "٢/١٩٠ المقنع، متن على الكبير  الشرح )٢(

 ".إجماعاً فصار ينكر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٧

 هـ١٤٣٧ن شوال ولحادي واألربعالعدد ا
 

شروعية أي عمـلٍ   ال يمكن االستدالل باستمرارية الفعل المخالف على مـ     :المناقشة

كان، كما ال يسلّم بعدم اإلنكار بل ما زال العلمـاء ممـن أخـذ بـالرأي األول ينكـر علـى مـن                       

 .يقول بتعدد الجمع

 جواز تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد لحاجة بما ال يزيد عن صالتي :القول الثالث

ثـر، وروي عـن      فعنـد وجـود الحاجـة فيجـوز تعـدد الجمـع فيـصلى فـي جـامعين ال أك                    :جمعة

  ٢. وهو قول عند المالكية١اإلمام أبو يوسف رحمه اهللا من الحنفية،

 : أدلة القول الثالث ومناقشتها
ــار الــسن ونحــوهم االنتقــال مــن جانــب          -١ ــه لمــا كــان يــشق علــى الــضعفة وكب  أن

المدينة إلى جانبها اآلخر لحضور الجمعة، فقد جاز إقامة جمعـة ثانيـة رفقـاً بهـم، ومـا جـاز                  

 ٣.رة فيقدر بقدرها، وقدرها صالتا جمعة فقطللضرو

 أن ربـــط الحاجـــة بجمعتـــين فقـــط يفتقـــر إلـــى دليـــل؛ فـــإن الحاجـــة ربمـــا   :المناقـــشة

تــستدعي إقامــة أكثــر مــن جمعتــين إمــا للزحــام أو لغيــر ذلــك؛ إذْ قــد يــصعب علــى الــضعفة   

 .وكبار السن كذلك االنتقال إلى إحدى الجمعتين فقط

                                     
 فـي  تجـوز  الـروايتين  إحـدى  فـي  روايتـان  فيه - تعالى اهللا رحمه - يوسف أبي وعن: "قال. ٢/١٢٠  المبسوط، )١(

 فــي واحــد مــصر فــي الجمعــة إقامــة يجــوز ال األخــرى الروايــة وفــي ذلــك مــن كثــرأ فــي تجــوز وال موضــعين
 حكـم  فـي  جانـب  كـل  يكـون  فحينئـذ  ببغـداد  هو كما عظيم نهر المصر وسط في يكون أن إال موضعين

 ".حدة على مصر
 .١/١٤٨ مالك، اإلمام مذهب على الفتوى في المالك العلي  فتح)٢(
 الـشيوخ  علـى  فيـشق  الجوانـب  متباعد يكون قد المصر أن األخرى وايةالر ووجه: "قال. ٢/١٢٠  المبسوط، )٣(

 موضـعين  فـي  إقامتهـا  جوزنـا  العـسر  هـذا  فلـدفع  الجمعـة  إلقامـة  جانـب  إلـى  جانـب  مـن  التحـول  والـضعفاء 
 بالـضعفة  يـصلي  مـن  استخلف الجبانة إلى العيد يوم خرج حين - عنه اهللا رضي - علي حديث فيه واألصل

 فـال  موضـعين  فـي  بتجويزهـا  ترتفـع  الـضرورة  وهـذه  بقـدرها  يتقـدر  بالـضرورة  ثبـت  مـا و الجامع، المسجد في
 ".ذلك من أكثر في نجوزها



 

 
٢٥٨

السياسة الشرعية في تعدد الجُمَع في 
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ام صالة العيد في المصلى واسـتخلف أبـا مـسعود البـدري       أن علياً رضي اهللا عنه أق      -٢

ليــصلي بهــم فــي المــسجد، فــإذا قيــست الجمعــة علــى العيــد، فينبغــي أن تكــون الجمعتــان   

 .كافيتين ال يزاد عليهما

 أن المقــصود هــو الحاجــة ال مجــرد العــدد دون تأمــل فــي ســببه؛ وإذا كانــت  :المناقــشة

 .يجوز تعددهاالحاجة ال تندفع إال بأكثر من جمعتين ف

 وعلى القـول بمنـع تعـدد الجمـع سـواء كـان المنـع مـن                  :أثر القول بمنع تعدد الجمع    

تعدد الجمع مطلقاً كما في القول األول، أو كان المنع لما كان زائـداً عـن الحاجـة كمـا فـي        

القول الثاني والثالث، فإن أثر ذلك أن إحدى الجمعتين هي الصحيحة وما عـداها فهـو باطـل                

 أو ١فٍ بينهم في تحديد الجمعة الصحيحة، هل العبـرة بالـسبق فـي ابتـداء الـصالة،          مع اختال 

 أو التـي صـلى معهـم    ٤ أو للمـسجد العتيـق،  ٣ أو مـا أذن اإلمـام بهـا،   ٢السبق في االنتهاء منها، 

                                     
 أديت فإن "١/١٦٧ األبحر، ملتقى شرح في األنهر  ؛ مجمع  ٢/٥٣ القدير، ؛ فتح ١/١١٣،  االختيار لتعليل المختار   )١(

 فيهمـا  وقيل فراغاً وقيل المرجح لعدم ابطلت معا وقعتا فإن تحريمة لألول فالجمعة أكثر أو موضعين في
الهدايـة، دار الكتـب العلميـة،     شـرح  ي، البنايـة بـو محمـد محمـود الغيتـابى الحنفـى بـدر الـدين العينـ        ؛ أ "جميعاً

 لألوليـين،  فالجمعـة  فعلـوا  فـإن  الموضـعين،  فـي  الجـواز  عـدم  عنـه  واألظهـر . "٣/٩٣هــ،   ١٤٢٠الطبعة األولى،   
ــا وإن  وعمــدة الطــالبين ؛ منهــاج١/٢٢١ الــشافعي، اإلمــام فقــة فــي ؛ المهــذب"فــسدتا جهلــت أو معــا وقعت

 .٤٧ص الفقه، في المفتين
 وعلــى منهمــا ســبق لمــن فالجمعــة موضــعين فــي أدوهــا فــإن "١/٢٦٠ الــشرائع، ترتيــب فــي الــصنائع  بــدائع)٢(

الفقـه،   فـي  تـين المف وعمـدة  الطـالبين  ؛ منهاج ١/٢٢١ الشافعي، اإلمام فقة في ؛ المهذب "يعيدوا أن اآلخرين
 .٤٧ص

 فهــي اإلمــام، وإحــداهما جمعــة  حاجــة، غيــر مــن واحــد مــصر فــي جمعتــين صــلوا فــإن "٢/٢٤٨ المغنــي، )٣(
 لـه  وتفويتـا  عليـه،  افتياتـا  اإلمـام  جمعـة  بـبطالن  الحكم في باطلة ألن  واألخرى تأخرت، أو تقدمت صحيحة
 بـأن  ذلـك،  أمكـنهم  البلد أهل صالة وايفسد أن أربعون شاء متى أنه إلى ويفضي معه، يصلي ولمن الجمعة
؛ ٢/٤٠١ الخـالف،  مـن  الـراجح  معرفـة  فـي  ؛ اإلنصاف "الجمعة بصالة البلد أهل ويسبقوا موضع، في يجتمعوا
 .١/٣١٨ ،)اإلرادات منتهى شرح(المنتهى  لشرح النهى أولي دقائق

 بــالمنع قلنــا وإذا "٥٦ صالفقهيــة، ، القــوانينبــو القاســم محمــد بــن أحمــد ابــن جــزي  ؛ أ ٢/٣٥٤  الــذخيرة،)٤(
 فـي  واحـد  مصر في الجمعة تصلى ال "٢/٥٢٠ خليل، لمختصر واإلكليل ؛ التاج "األقدم الجامع جمعة صحت

 ".العتيق المسجد أهل صالة فالصالة فعلوا فإن مسجدين



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٩
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 كما أن هناك تفصيالً دقيقاً في حالة الجهل بالـسبق أو التـزامن أو الـشك              ١السلطان فيها، 

 ٢.يانأو الوهم أو النس

 وهذا هو رأي اإلمام دواد الظاهري رحمه : جواز تعدد الجمع دون حاجة:القول الرابع

قلـت  : "ابـن جـريج   فقـد روى    ٤ و عطاء رحمه اهللا كما نسبه له جماعة من أهل العلم؛           ٣اهللا،

لكـل قـوم    : أرأيت أهل البصرة ال يسعهم المـسجد األكبـر كيـف يـصنعون؟ قـال              : لعطاء

                                     
 لىاألو وعرفت األخرى قبل إحداهما بلد في جمعتان عقدت وإن "١/٢٢١ الشافعي، اإلمام فقه في  المهذب )١(

 باطلـة  والثانية األولى هي فالجمعة األولى مع اإلمام كان أو إمام منها واحدة مع يكن لم فإن نظرت منها
 فوجـب  منهـا  الفـراغ  بعـد  إال بـصحتها  يحكـم  ال ألنه بالفراغ أحدهما: قوالن فيه السبق؟ يعتبر شيء وبأي
؛ "جمعـة  بعـدها  تنعقـد  أن يجـوز  فـال  عقـد تن بـاإلحرام  ألنهـا  بـاإلحرام  يعتبر والثاني بالفراغ السبق يعتبر أن

ــين وعمــدة الطــالبين منهــاج ــي    ؛ ٤٧الفقــه، ص فــي المفت ــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزال  فــي ، الوســيطأب
هـ، ١٤١٧ القاهرة، الطبعة األولى،   –، دار السالم     محمد محمد تامر   ،أحمد محمود إبراهيم  : المذهب، تحقيق 

وعقدت جمعتـان فالـسابقة هـى الـصحيحة         ... واحد   سجدم في االجتماع وعشر الجمع كثر إذا. "٢/٢٦٤
وهـذا التـردد بعيـد عنـد الـشافعي رضـي        ... إن كان فيها السلطان وإن كـان الـسلطان فـي الثانيـة فوجهـان          

ولكـن يـصح للتـرجيح إذ ال يعجـز كـل شـرذمة عـن المبـادرة              اهللا عنه إذ ال تعلـق للجمعـة عنـده بالـسلطان           
  ...". بعقد جمعة فيفوتون على الباقين

 الجـواز  عدم عنه واألظهر "٣/٩٣ الهداية، شرح ؛ البناية ٢/٥٣القدير،   ؛ فتح ١/١١٣،  االختيار لتعليل المختار   )٢(
 ؛ المهذب ٢/٣٥٥ ؛ الذخيرة، "فسدتا جهلت أو معا وقعتا وإن لألوليين، فالجمعة فعلوا فإن الموضعين، في
سليمان بن محمـد بـن      ؛  ٤٧الفقه، ص  في المفتين وعمدة الطالبين ؛ منهاج ١/٢٢١ الشافعي، اإلمام فقة في

 بـالهمزة  اآلخـر  سـبقه  وإن "٢/١٩٦،  ـــ ه١٤١٥ ، دار الفكـر   الخطيب، شرح على الحبيب جيرمي، تحفة عمر الب 
ــو ــا فل ــة فــي شــك أو معــا وقعت ــدر فلــم المعي ــا ي ــا أو معــا أوقعت  الوقــت اتــسع إن الجمعــة اســتؤنفت مرتب

ثـم النظــر فــي   "٢/٢٦٤ المــذهب، فــي ؛ الوسـيط "األخــرى مــن ولـى أ إحــداهما فليــست المعيـة  فــي لتوافقهمـا 
أما إذا وقعتا معـا تـدافعتا    وقيل إلى التحلل وقيل إلى أول الخطبة وهما ضعيفان        السبق إلى تحريمة الصالة   

وإن احتمل التساوق والتالحق تدافعتا أيضا واستؤنفت الجمعة إذ لم يحصل ألحـد بـراءة الذمـة فـي حـال        
وحكــى الربيــع بــن  ن لــم يعـرف الــسابق فقــوالن أظهرهمــا التـدافع إذ لــم تحــصل البـراءة   وإن تالحقـا ولكــ 

أمـا إذا تعـين الـسابق ثـم التـبس            سليمان أنهم يصلون الظهر إذ صحت جمعـة فـي علـم اهللا تعـالى قطعـاً                
 الخــالف، مــن الــراجح معرفــة فــي ؛ اإلنــصاف"فالمــذهب أن الجمعــة فائتــة وقيــل بطــرد القــولين وهــو بعيــد    

 .١/٣١٨ ،)اإلرادات منتهى شرح(المنتهى  لشرح النهى أولي ؛ دقائق٢/٤٠٣
الفقهـاء،   مذاهب معرفة في العلماء ، حلية محمد بن أحمد بن الحسين أبو بكر الشاشي القفال الفارقيّ          )٣(

، الطبعـة األولـى،   عمـان / بيـروت  -األرقـم    دار/مؤسـسة الرسـالة   ،  ياسين أحمد إبـراهيم درادكـة     : تحقيق
 ".مساجدهم في يصلوها أن يجوز الصلوات كسائر الجمعة داود وقال. "٢/٢٥٢م، ١٩٨٠

وفي إطالق القول بالجواز نظر؛     ". جمع البلد في يجوز وداود عطاء وقال "٤/٥٩١ المهذب، شرح  المجموع )٤(
 .إذ إن إجازته لتعدد الجمع كان للحاجة كما هو ظاهر في السؤال
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 وهو مروي عـن اإلمـام   ٢ ورأي عمرو بن دينار،١،"زئ ذلك عنهممسجد يجمعون فيه ثم يج  

 ويمكن أن يستدل على ذلك بأنـه قـد سـئل عـن الـصالة فـي مدينـة فيهـا مـسجدان                      ٣أحمد،

كمـا نـسبه    ٤،"النـاس  بـضعفة  يـصلي  رجالً أمر إنه العيد في علي قول إلى أذهب. صل": فقال

ه هو المذهب؛ حيث أشار ابـن        بل صرح بعضهم بأن    ٥بعضهم إلى اإلمام محمد بن الحسن،     

 اإلمام وذكر: "نجيم إلى رأي السرخسي في جواز تعدد إقامة الجمعة الثنتين وأكثر فقال           

 مـسجدين  في واحد مصر في إقامتها جواز حنيفة أبي مذهب من الصحيح أن السرخسي

 األصـح  القدير فتح وفي فقط، المصر شرط "مصر في إال جمعة ال": إلطالق نأخذ وبه وأكثر

 بيناً حرجاً الموضع اتحاد إلزام في فإن كمصرَ كبيراً مصراً كان إذا خصوصاً مطلقاً الجواز

 التعدد جواز على الفتوى أن اإلمامة باب في وذكر األكثر على المسافة تطويل الستدعائه

 مـن أن ظـاهر الروايـة جوازهـا فـي موضـعين، وال              ٦وبما ذكرناه انـدفع مـا فـي البـدائع         مطلقاً  

                                     
 .٥١٩٠معة، باب القرى الصغار، الصنعاني، كتاب الج الرزاق عبد  مصنف)١(
 فلتـصل  للـصالة  فيـه  تجمـع  المـسجد  كـان  إذا: قـال  أنـه  دينـار  بـن  عمـرو  عن وروينا. "٣/٢٥٩ باآلثار،  المحلى )٢(

ويحتمل أن عمرو بن دينار أجابه عن ضابط المكان الذي تصح فيه الجمعة وهو ما تصح فيـه               ". الجمعة فيه
 .الجماعة دون التطرق لتعدد الجمعات

 ".المفردات من وهو مطلقا، يجوز: وعنه"، ٢/٤٠٠ الخالف، من الراجح معرفة في  اإلنصاف)٣(
 .١٠٣السلطانية، ص  األحكام)٤(
 ووقـع : "، حيث ذكر اإلمام السبكي رحمه اهللا أثناء مناقشته رأيـاً للحنفيـة مـا يلـي    ١/١٨٦ السبكي،  فتاوى )٥(

 تـوهم  مـشكل  بـالظهر  إياهـا  وتشبيهه كالظهر، قال أنه محمد عن النقل في متأخريهم بعض عبارة في
 فـي  جمعتين جواز يلزمك: له فقلت كالظهر الحاجة عدم عند الجواز على يدل أنه معه بحثت من بعض
 العبـارة  هـذه  أن شـك  وال إجماعاً باطل ذلك إن وغيره االختيار صاحب قول له أخرجت واحد ثم   مسجد
 - رسـوله  وسـنة  اهللا كتـاب  حـسبنا  ثـم  مطلقـا  التعـدد  غيـر  شيء في بالظهر التشبيه على محمولة مؤولة
 ".السلف وإجماع - وسلم عليه اهللا صلى

 الروايـة  ظـاهر  فـي  موضعين في تجوز الجمعة أن على يدل فهذا :"١/٢٦١ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع       )٦(
 ".ذلك من أكثر في تجوز وال موضعين، في تجوز أنه االعتماد وعليه
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 فيحتمل أنـه أراد     ١".فإن المذهب الجواز مطلقاً   .  أكثر من ذلك، وعليه االعتماد اهـ      يجوز في 

باإلطالق نفي التقييد بجمعتين ال أكثر، ويحتمل أنه أراد إقامـة أكثـر مـن جمعـة دون تقييـد          

 قولـه (: "بعدد ودون حاجة؛ ويؤيد االحتمال الثاني ما فهمه ابن عابدين رحمه اهللا حيث قـال     

 ال أو كبيـر كبغـداد    نهـر  جانبيه بين فصل وسواء ال أو كبيراً المصر كان واءس أي) مطلقاً

 يفـاد  هكـذا  أكثـر  أو مـسجدين  في التعدد كان وسواء متصالً بقي أو الجسر قطع وسواء

 كــالم عليــه يــدل كمــا الحاجــة بقــدر التعــدد يكــون أن يلــزم ال أنــه ومقتــضاه ،٢الفــتح مــن

لـى المنـع مـن تعـدد الجمـع ووصـفه بالـسخف          كما شنع اإلمـام ابـن حـزم ع         ٣".السرخسي

 وهذا الرأي هو اختيار اإلمام الـشوكاني رحمـه اهللا   ٤.الذي ال يؤيده نص وال إجماع وال قياس     

حيث ال رواية تؤيد القول بمنع تعدد الجمع؛ حيث إن كـان المـستند مجـرد الـرأي فـال حجـة          

  وهــو رأي ٥.ل علــى المنــع ألحــد علــى أحــد بمجــرد رأيــه، وإن كــان المــستند الروايــة فــال دليــ     

                                     
دار الــدقائق،  كنــز شــرح الرائــق ، البحــر إبــراهيم بــن محمــد، المعــروف بــابن نجــيم المــصري  زيــن الــدين بــن )١(

 .٢/١٥٤، الطبعة الثانية، الكتاب اإلسالمي
: السرخــسي قــال ولهــذا حنيفــة أبــي عــن  ورواه.مطلقــا تعــددها يجــوز محمــد وعــن "٥٣/ ٢ القــدير،  فــتح)٢(

 ال: إلطـالق  نأخـذ  وبـه  فـأكثر،  مـسجدين  مـن  واحـد  مـصر  فـي  إقامتهـا  جـواز  حنيفـة  أبي مذهب من الصحيح
 ".منها كل حق في تحقق تحقق فإذا المصر، شرط مصر، في جمعة

 .١٤٤-٢/١٤٥، رد المحتار على الدر المختار )٣(
 وال قــرآن، يعــضدهما ال ألنــه لــه نهايــة ال حيــث الــسخف مــن المــذهبين هــذين كــال. "٣/٢٥٧ باآلثــار،  المحلــى)٤(

 ".قياس وال إجماع وال صاحب، قول وال سنة،
األزهـار، دار ابــن   حــدائق علـى  المتــدفق الجـرار  ، الــسيلمحمـد بـن علــي بـن محمــد بـن عبــد اهللا الـشوكاني      )٥(

 مـنهم  صـنّف  مـن  فيهـا  وصنّف فيها وتكلموا المذاهب أهل بين اشتهرت قد المسألة هذه "١٨٦حزم، ص 
 كونـه  مـن  فيهـا  المتكلمـين  بعـض  ظنـه  ومـا  قـط  علـم  مـن  أثـارة  عليها وليس أساس غير على مبنية وهي
 التـي  الـشروط  مـن  زعمـوه  مـا  إال الفاسـدة  األقـوال  هـذه  فـي  أوقعهـم  وما الداللة عن بمعزل هو عليها دليالً

 وقـت  فـي  تقـام  أن يجوز الصلوات من صالة الجمعة صالة أن  فالحاصل .دليل والشبهة دليل بال اشترطوها
 كانــت ولــو الواحــد المــصر فــي الــصلوات ســائر جماعــات تقــام كمــا واحــد مــصر فــي متعــددة جمــع واحــد

 أحـد  على بحجة ذلك فليس الرأي مجرد زعمه مستند كان فإن هذا خالف زعم ومن متالصقة المساجد
 ".رواية فال الرواية زعمه مستند كان وإن



 

 
٢٦٢

السياسة الشرعية في تعدد الجُمَع في 
 المسجد الواحد في البالد غير اإلسالمية

 منصور بن عبدالرحمن بن عبداهللا الحيدري. د

 ومـال إليـه الـشيخ محمـد ناصـر الـدين األلبـاني رحمـه            ١الشيخ صديق حسن خـان رحمـه اهللا،       

  ٢.اهللا إال أنه عدَّ تعدد الجمع من غير ضرورة مخالفة للسنة

 :أدلة القول الرابع ومناقشتها
أرأيــت أهــل البــصرة ال يــسعهم المــسجد    " :مــا روي أن عطــاءً رحمــه اهللا ســئل   -١

 ٣".عون فيه ثم يجزئ ذلك عنهملكل قوم مسجد يجمِّ: بر كيف يصنعون؟ قالاألك

 : المناقشة
 أن قول عطاء رحمه اهللا إنما هو مقيد بالحاجة بدليل ما جـاء فـي الـسؤال مـن أن          :أوالً

المسجد األكبر ال يسعهم وال يصح نسبة القول بالجواز دون تقييـد بحاجـة لعطـاء رحمـه                  

 عطاء رحمه اهللا قد أجاز لكل قوم مسجد أن يجمعوا فيه؛ مما أن:  ويمكن أن يجاب.اهللا

 .يعني أن التعدد غير مربوط بالحاجة وإنما يمكن ألهل كل مسجد أن يقيموا فيه الجمعة

ــاً  علــى فــرض صــحة نــسبة القــول لعطــاء رحمــه اهللا دون تقييــد، فــإن المعاصــرين    :ثاني

فـأنكر النـاس ذلـك أن      ": ابـن جـريج    لعطاء رحمه اهللا قد أنكروا عليه فتواه هذه، فقـد قـال           

أن العبرة بالدليل ال باإلنكار دون دليل : ويمكن أن يجاب ٤".عوا إال في المسجد األكبريجمِّ

 . من الكتاب أو السنة

أن اهللا تعــالى أمــر بالــسعي إلــى الجمعــة؛ فتخــصيص الــسعي إلــى الجمعــة بجــامع    -٢

 ٥.واحد دون غيره تخصيص من غير دليل

                                     
ة مـن  صالة الجمعة صـال : "قال األلباني رحمه اهللا . ٨٠، ص األجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة       )١(

الصلوات، يجوز أن تقام في وقت واحد جمع متعددة في مصر واحد، كما تقـام جماعـات سـائر الـصلوات        
في المصر الواحد، ومن زعم خالف هذا؛ كـان مـستند زعمـه مجـردَ الـرأي، ولـيس بـذلك بحجـة علـى أحـد،                    

 ".وإن كان مستند زعمه الرواية، فال رواية
 .٨٣، ٨٠، صد الجامعةاألجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسج )٢(
 .٥١٩٠الصنعاني، كتاب الجمعة، باب القرى الصغار،  الرزاق عبد  مصنف)٣(
 .٥١٩٠الصنعاني، كتاب الجمعة، باب القرى الصغار،  الرزاق عبد  مصنف)٤(
 .٣/٢٥٧ باآلثار،  المحلى)٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٣

 هـ١٤٣٧ن شوال ولحادي واألربعالعدد ا
 

 تخــصيص الــسعي إلــى جــامع واحــد تخــصيص دون دليــل، فــإن         كمــا أن:المناقــشة

. تعمــيم الــسعي إلــى كــل مــسجد مهمــا كــان حجمــه وعــدد مــصليه، هــو تعمــيم دون دليــل  

أن التعمــيم هــو األصـل فــإن الــدليل يؤيــده ولـيس التخــصيص هــو األصــل   : ويمكـن أن يجــاب 

 .ليبحث عن دليل على التعميم

هم في زمن النبي صلى اهللا عليه أن عدم النقل أن الصحابة يجمعون في مساجد        -٣

وسلم ال يعني أنه لم تكـن تقـام إال جمعـة واحـدة؛ حيـث إنـه كـان ينقـل أيـضاً أن الـصحابة             

يشهدون مع النبي صلى اهللا عليه وسلم صالة الجماعة من أماكن متفرقة فـي المدينـة، وال        

لنبـي  يعني ذلك أن غيـرهم لـم يكونـوا يـصلون فـي مـساجدهم، بـل كـان فريـق يـصلي مـع ا                

 ١.صلى اهللا عليه وسلم وآخرون يصلون في مساجدهم

 كما أن عدم النقل ال يعني عدم تعدد الجمع، فإنه ليس هناك دليل إثبات      :المناقشة

على أنهم كانوا يجمعون في غير مسجد النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم؛ فحتـى مـع احتمـال                      

معـة علـيهم ، فإنـه       عدم حضورهم لمسجد النبي صلى اهللا عليـه وسـلم لعـدم وجـوب الج              

إنه يبعد أن يفـرِّط الـصحابة   : ويمكن أن يجاب. يمكن أنهم كانوا يصلونها ظهراً ال جمعة 

رضي اهللا عليهم وهم أحـرص النـاس علـى الـسنّة فـي صـالة الجمعـة رغـم الوعيـد الـشديد            

على من تخلف عنهـا دون عـذر، فـال يبقـى إال أنهـم كـانوا يـصلونها جمعـة فـي غيـر مـسجد             

 . اهللا عليه وسلمالنبي صلى

أن السعي لصالة الجمعة ال يجـب إال عنـد النـداء لهـا، ومعلـوم أن مـن كـان بعيـداً                  -٤

عن المسجد ال يـدرك الـصالة إذا سـعى إليهـا بعـد النـداء؛ فمعنـى ذلـك أنـه يجـب علـى كـل                    

طائفــة أن تقــيم الجمعــة حيــث يمكــن إدراك الــصالة عنــد الــرواح لهــا، وإال كــان الزم ذلــك  

 ٢.للجمعة قبل النداءإيجاب الرواح 

                                     
 .٣/٢٥٨ باآلثار،  المحلى)١(
 ثلثـي  أو ميـل،  نـصف  نحـو  علـى  كـان  مـن  أن وبالـضرورة  ": قـال ابـن حـزم رحمـه اهللا         ٣/٢٥٨ باآلثار،  المحلى )٢(

 بـد  ال أنـه  ضـرورة   فـصح  .إليهـا  بـالرواح  تعـالى  اهللا أمـره  الذي الوقت في إليها راح إذا أصالً الصالة يدرك ال ميل



 

 
٢٦٤

السياسة الشرعية في تعدد الجُمَع في 
 المسجد الواحد في البالد غير اإلسالمية

 منصور بن عبدالرحمن بن عبداهللا الحيدري. د

ــداء لهــا، بــل إن        :المناقــشة ال يــسلّم بــأن الــسعي لــصالة الجمعــة ال يجــب إال عنــد الن

 .السعي لها قبل وقتٍ كافٍ من النداء هو من قبيل ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب

أنه إن قيل بالمنع من تعدد إقامة الجمعة لعدم فعل النبي صلى اهللا عليه وسـلم،                -٥

طراد بمنع صالة العيـد فـي غيـر المـصلى ألن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم لـم يـصلِّ                     فيجب اال 

 ١.العيد إال في المصلى

 أنـه ال يلـزم المنـع مـن تعـدد الجمـع؛ وذلـك ألن عليـاً رضـي اهللا عنـه أمـر مـن                :المناقشة

 ومعلـوم أن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم أمـر باالقتـداء بالخلفـاء                ٢يصلي بالناس في المـصلى،    

 . ومنهم علي رضي اهللا٣لراشدين المهديين من بعده،ا

أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه أمر بإقامة الجمعـة حيـث كـان النـاس، ويلـزم                    -٦

: هريـرة  أبـي  عـن  رافـع  أبـي  من ذلك جواز إقامتها حيث وجدت الجماعة ولو تعـددت، فعـن         

 أن: إليهم بفكت بالبحرين؟ وهم الجمعة عن يسألونه الخطاب بن عمر إلى كتبوا أنهم"

 .٤"كنتم حيثما جمِّعوا

                                                                                   
 الخطبـة  أدركـوا  فيـه  إليـه  بالرواح أمروا الذي الوقت في إليه راحوا إذا فيه يجمعون مسجد من طائفة لكل

 عنـدهم  لـيس  مـا  وإيجـاب  تنـاقض  وهـذا  بواجـب،  ليس حين الرواح أوجب فقد هذا غير قال منو والصالة،
 ".واجباً

 .٨١، صاألجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة )١(
 العيـد فـي    يـوم بـاب اإلمـام يـأمر مـن يـصلي بـضعفة النـاس       ، كتـاب صـالة العيـدين،        لبيهقـي السنن الكبـرى ل    )٢(

 .٥٧٨٢ديث ، الحالمسجد
: ، تحقيـق ٢٦٧٦، الجـامع الـصحيح، حـديث       محمد بن عيسى بـن سَـوْرة بـن موسـى بـن الـضحاك الترمـذي                 )٣(

هــ،  ١٣٩٥ ، الطبعـة الثانيـة،   مـصر – شـركة مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي           أحمد شـاكر وآخـرين،    
 كثيــراً، تالفــاًاخ يــرى مــنكم يعــش مــن فإنــه حبــشي، عبــد وإن والطاعــة، والــسمع اهللا بتقــوى أوصــيكم"

 الراشــدين الخلفــاء وســنة بــسنتي فعليــه مــنكم ذلــك أدرك فمــن ضــاللة فإنهــا األمــور ومحــدثات وإيــاكم
 ".بالنواجذ عليها عضوا المهديين،

 .١/٤٤٠ شيبة، أبي ابن ؛ مصنف٣/٢٥٣ باآلثار،  المحلى)٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٥

 هـ١٤٣٧ن شوال ولحادي واألربعالعدد ا
 

 تعرض للتعـدد وإنمـا فيـه    - رضي اهللا عنه  -ليس في هذا األثر عن عمر        أنه   :المناقشة

 على هـذا اإليـراد أن   ويمكن أن يجاب ١.إجازته الجمعة في أي مكان كان من القرى والمدن  

 .النص مطلق يشمل إجازة الجمعة في أي مكان كما يشمل تعدد الجمع

صـل صـحة األحكــام التعبديـة فـي كــل زمـان ومكـان، إال أن يــدل دليـل علــى        أن األ -٧

 ٢.المنع، وال دليل هنا

 :الترجيح بين األقوال
أرى أن الــراجح هــو جــواز تعــدد الجمــع للحاجــة؛ غيــر أن ذلــك ال يعنــي عــدم اإلثــم عنــد  

تعددها دون حاجـة؛ فقـد يتوجـه القـول بـإثم مـن أقـام جمعـة ثانيـة دون حاجـة؛ وذلـك لمـا                           

وأمـا مـن   .  ال لوجـود الـدليل الخـاص علـى منـع التعـدد        ٣يؤدي إليـه ذلـك مـن تفـرق المـسلمين؛          

جهــة صــحة الــصالة، فــإن القــول بالتــأثيم ال يعنــي عــدم صــحة الــصالة؛ إذْ ال تبطــل الــصالة إال    

 :ويترجح هذا القول لما يلي. بدليل شرعي وال دليل على البطالن

 الـذي قـد ال يـسلم    –وى الواقـع العملـي   عدم الدليل على المنع من تعدد الجمع س    -١

قال شيخ اإلسالم   .  الذي ال يسوغ بموجبه منع التعدد مع اختالف الظروف والحاجات          -به  

 كـان  مـا  بخـالف  سـنة  الراتـب  الفعـل  أن كمـا  سـنة  الراتـب  والتـرك : "ابن تيميـة رحمـه اهللا     

 لـشروط وا المقتضيات من بعده وحدث مانع وجود أو شرط فوات أو مقتض لعدم تركه

 وجمــع المــصحف، فــي القــرآن كجمــع حينئــذٍ فعلــه علــى الــشريعة دلــت مــا المــانع وزوال

                                     
 .١/١٧١ السبكي،  فتاوى)١(
 .٨١، صةاألجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامع )٢(
 بالتفـصيل،  قيـل  لـو  لكـن : " قـال الـشيخ ابـن عثيمـين رحمـه اهللا      ٥/٢٦ المـستقنع،  زاد علـى  الممتـع   الشرح )٣(

 أذن سـواء  إقامتها، وجب الشروط تمت إذا وأنه اإلمام، إذن لها يشترط ال البلد في الجمعة إقامة أن: وهو
 بهـذا  قيـل  فلـو  الجمـع،  تعـدد  فـي  النـاس  تالعبي لئال اإلمام؛ إذن له فيشترط الجمعة تعدد وأما يأذن، لم أم

 شـك  ال القـول  وهـذا  اإلفتـاء،  دار مراجعـة  بعـد  إال الجمعـة  تقـام  ال عنـدنا  عليه والعمل وجه، له لكان القول
 اإلمـام،  مراجعـة  بدون الجمعة أقام حي أي من شاء من كل إن: قلنا لو ألننا الناس؛ يضبط وسط قول أنه
 ".الجمعة يقيمون صغيراً ولو حي، في عشرة كل وصار ،فوضى الناس ألصبح نائبه؛ أو
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السياسة الشرعية في تعدد الجُمَع في 
 المسجد الواحد في البالد غير اإلسالمية

 منصور بن عبدالرحمن بن عبداهللا الحيدري. د

 ممـا  ذلـك  وغيـر  للعلـم،  النقلة وأسماء العربية، وتعلم واحد، إمام على التراويح في الناس

 تركـه  وإنمـا  بـه،  إال الـشرعية  المـستحبات  أو الواجبـات  تـتم  ال بحيـث  الدين في إليه يحتاج

 فترْكُ النبي صلى اهللا عليه وسلم ومن ١".مانع وجود أو شرطه لفوات سلمو عليه اهللا صلى

 إنمـا كـان تركـاً لعـدم مقـتضٍ         – لو سلّم بذلك     –بعده من الخلفاء الراشدين لتعدد الجمع       

اســتجد هــذا المقتــضى فيمــا بعــد؛ فلــيس الخطيــب اآلن هــو إمــام المــسلمين الــذي كانــت        

ــاً أســبوعياً عــن األمــة وتفقــداً     ــه بيان  ألحوالهــا وتوضــيحاً لمــا تحتاجــه األمــة، كمــا أن     خطبت

المسجد النبوي كان كافياً لعدد المسلمين في المدينة ممن كانت تجب علـيهم الجمعـة              

ــة وفــي غيرهــا         ــة النبوي ــى التوســع تعــددت الجمــع فــي المدين ــيج إل ــذلك لمــا احت كمــا أن . ول

ى تعـددها فـي البلـدان    الحاجة لتعـدد الجمـع فـي البلـدان غيـر المـسلمة أكثـر مـن الحاجـة إلـ                

المسلمة ألمور كثيرة كغالء تكلفة بناء المساجد، وحاجـة النـاس إلـى التثبيـت علـى ديـن                   

اهللا لوجودهم داخـل البيئـة الكـافرة وتـأثرهم بهـا، وكثـرة القـوانين الحاكمـة علـى حجـم               

 .المساجد وعدد زوارها وعدد مواقف المركبات ونحو ذلك

ار توحد الكلمة واتفاق المسلمين، فلما كان       أن المنع كان لعللٍ من أهمها إظه       -٢

منع التعدد سيؤدي إلى نقيض العلة التي منع ألجلها التعدد وهي تفرق المـسلمين وتـشتت        

كلمتهم، وعدم قدرة فريق كبير منهم على أداء صـالة الجمعـة، فإنـه يناسـب القـول اآلن                   

 .بجواز التعدد ألنه هو المتسق مع علة المنع األولى

منـع تعـدد الجمـع حتـى لـو أدى ذلـك إلـى تفويـت الجمعـة علـى جماعـة                أن القول ب   -٣

 يتنـاقض مـع حـرص الـشارع         – كالمقيمين في البالد غير المسلمة       –كبيرة ولو زمناً طويالً     

على صالة الجمعة والوعيد الشديد بحق من تركها مثـل قـول النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم                     

ــمُ عــن أقــوام لينتهــين"  مــن ليكــونن ثــم قلــوبهم، علــى اهللا يخــتمنل أو الجمعــات، وَدْعِهِ

                                     
 .٢٦/١٧٢ الفتاوى،  مجموع)١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٧

 هـ١٤٣٧ن شوال ولحادي واألربعالعدد ا
 

 فكيف تطيب نفسٌ بالقول بمنـع تعـدد الجمعـات وهـو يعلـم أنـه سـيفوِّت علـى          ١،"الغافلين

خلق عظـيم صـالة الجمعـة ربمـا لـسنوات طويلـة مـع عـدم الـدليل الـصريح علـى منـع النبـي                     

 صلى اهللا عليه وسلم لتعدد الجمع؟

 :لشريعة من أوجه عديدةأن القول بالجواز هو المتسق مع مقاصد ا -٤

واعتـصموا بحبـل     }  أن الشارع حض على الوحدة وعدم التفرق كما قال تعـالى           •

 - والقول بمنع تعـدد الجمـع وحرمـان عـدد كبيـرٍ مـن المـسلمين                ٢ z اهللا جميعاً وال تفرقوا   

 سـيؤدي تـدريجياً إلـى تفـرقهم     -قد يصل إلى ثلثي المسلمين في بعض مـدن الـبالد الغربيـة              

ع كلمــتهم؛ إذْ الجمعــة هــي االجتمــاع األســبوعي الوحيــد الــذي يلتقــون فيــه     وعــدم اجتمــا 

 .ويناقشون شؤونهم ويتعرفون على بعضهم البعض

مـا يريـد اهللا ليجعـل علـيكم      }أن الحرج مرفوع عن هـذه األمـة كمـا قـال تعـالى             •

 فـالقول بمنـع تعـدد الجمـع مـع      ٤، z وما جعل عليكم في الـدين مـن حـرج    } ٣، z من حرج 

الــصريح علــى المنــع هــو إيقــاع للحــرج علــى األمــة، والقــول بجــواز التعــدد عنــد      عــدم الــدليل 

 .الحاجة هو المتسق مع قاعدة رفع الحرج

ــا العــسر كمــا قــال ســبحانه       • ــا اليــسر وال يريــد بن يريــد اهللا بكــم   }أن اهللا يريــد بن

المـشقة تجلـب    } وكمـا نـصت القواعـد الفقهيـة علـى أن        ٥، z اليسر وال يريد بكم العسر    

                                     
المسند الـصحيح المختـصر بنقـل العـدل عـن العـدل       ، سلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري   م )١(

ء محمد فـؤاد عبـدالباقي، دار إحيـا   :  المعروف بصحيح مسلم، تحقيق    إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
 .٨٦٥التراث العربي، بيروت، كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب التغليظ في ترك الجمعة، الحديث 

 .١٠٣ سورة آل عمران، اآلية )٢(
 .٦ سورة المائدة، اآلية )٣(
 .٧٨ سورة الحج، اآلية )٤(
 .١٨٥ سورة البقرة، اآلية )٥(



 

 
٢٦٨

السياسة الشرعية في تعدد الجُمَع في 
 المسجد الواحد في البالد غير اإلسالمية

 منصور بن عبدالرحمن بن عبداهللا الحيدري. د

 فالقول بمنـع تعـدد الجمـع دون دليـل صـريح هـو نـوع                 ١"إذا ضاق األمر اتسع   " و أنه    z التيسير

 .من التعسير ال التيسير

 أن القول بمنع تعدد الجمع مطلقاً أدى إلى نشوء بدعة صالة الظهر بعد الجمعـة        -٥

 فـانظر كيـف أدى التـشديد دون دليـلٍ إلـى             ٢احتياطاً في حالة عدم معرفة الجمعة السابقة،      

... : " قال ابـن نجـيم رحمـه اهللا عنـد كالمـه علـى هـذه البدعـة                  ٣.دعة استمرت قروناً  نشوء ب 

 أن الجهلـة  اعتقـاد  وهـو  العظيمـة،  المفـسدة  مـن  زماننـا  فـي  ]الظهر[فعلها   من لزم ما مع

                                     
، ه١٤١١الطبعـة األولـى   ،  دار الكتـب العلميـة  النظـائر، و ، األشـباه تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي       )١(

١/٤٩. 
 فـي  العلمـاء  اخـتالف  مـع  بهـا  الجمعتـين  بإقامـة  مـرو  أهـل  ابتلـي  لما "٣/٩٣ الهداية، شرح البناية:  انظر مثالً  )٢(

ي أنـه ال ينبغـ     "٢/١٥٤ الرائـق شـرح كنـز الـدقائق،        ؛ البحـر  "احتياطـاً  الجمعـة  بعد األربع بأداء.... أمر جوازهما
 فقـد  وبالجملة "٢/١٤٦؛ حاشية ابن عابدين، " عن الخالف  التردد في ندبها على القول بجواز التعدد خروجاً       

؛ "منــدوب أو واجــب أنــه تحقيــق فــي الكــالم بقــي لكــن الجمعــة، بعــد األربــع بهــذه اإلتيــان ينبغــي أنــه ثبــت
 أن "١/٢٧٥بـة اإلسـالمية،   الرملـي، المكت  ، فتـاوى شهاب الدين أحمد بـن حمـزة األنـصاري الرملـي الـشافعي           

 تلـك  بأمكنـة  االجتمـاع  عـسر  ينتهـي  أن إلـى  مرتبـاً  أم معـاً  أوقعت سواءً صحيحة مصر في الواقعة الجمع
 تعـدد  منـع  مـن  خالف من خروجاً تستحب لكنها يومها ظهر صالة مصليها من أحد على يجب فال الجمع
 بمنـع  القـول  لرعاية هو إنما احتياطاً الظهر فعل بأن خبير وأنت"٢/١٩٥ جيرمي، الب ؛ حاشية "بالبلد الجمعة
 لهــذا مراعــاة فــرادى ولــو الظهــر فعــل فينــدب مراعاتــه تطلــب لكنــه ضــعيفاً كــان وإن وهــو مطلقــاً، التعــدد
 ".القول

 ٣٦٥/ ١٢ بـاز،  ابـن  فتـاوى  ؛ مجمـوع  ٥٠،  ٣٣والعوائـد،    البدع من المساجد إصالح:  انظر في تبديع هذا الفعل     )٣(
 والحـذر  تركه فالواجب اهللا به يأذن لم شرع وإيجاد وضاللة بدعة الجمعة بعد الظهر ةصال أن: والخالصة"

الــشيخ محمــد بــن صــالح     ورســائل فتــاوى ؛ مجمــوع"الجمعــة بــصالة واالكتفــاء منــه النــاس وتحــذير منــه
 سـنة  فـي  وال اهللا، كتـاب  فـي  تـأت  لـم  ألنهـا  البـدع؛  مـن  الجمعـة  صـالة  بعـد  الظهـر  وصالة "٦٤/ ١٦ العثيمين،
هُ  صَلَّى رسوله  أن المـشروع  مـن  لـيس  فإنـه  الجمـع  تعـددت  ولـو  حتـى  عنهـا،  النهـي  فيجـب  وَسَـلَّمَ،  عَلَيْـهِ  اللـَّ
 المـرء  علـى  يوجـب  لـم  تعـالى  اهللا ألن منكـرة؛  بدعـة  هـي  بل الجمعة، صالة بعد الظهر صالة اإلنسان يصلي
يـسألونك،   لـدين عفانـة، فتـاوى    ؛ حـسام ا   "بهـا  أتـى  وقـد  الجمعة، وهي واحدة صالة سوى الواحد الوقت في

ــزام "٢٦٦/ ٢،  فلــسطين–مكتبــة دنــديس، الــضفة الغربيــة     بدعــة الجمعــة بعــد الظهــر بــصالة النــاس وإل
 ".عليها دليل ال محدثة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٩

 هـ١٤٣٧ن شوال ولحادي واألربعالعدد ا
 

 الجمعـة  وأن الفـرض،  أنهـا  فيظنـون  الظهر صالة من يشاهدون لما بفرض ليست الجمعة

 وهذا من جنس ١".تركها في االحتياط فكان معةالج أداء عن فيتكاسلون بفرض ليست

 أوقـع  مـا  أغلـب  تأملـت   ولقـد  : "ما ذكـر شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رحمـه اهللا فـي بـاب الغـرر                   

 وإما...  أمورهم في بتضييق عليها جُوْزُوا ذنوب  إما:شيئين أحد فوجدته الحيل، في الناس

 إلـــى االعتقـــاد هـــذا طرهمفاضـــ الـــشارع، تحـــريم مـــن اعتقـــدوه لمـــا التـــشديد فـــي مبالغـــةً

 مـا  وأدى لـه،  أحـل  مـا  وأخـذ  اهللا اتقى فمن وإال االجتهاد، خطأ من وهذا بالحيل، االستحالل

 فـي  علينا يجعل لم سبحانه فإنه أبداً، المبتدعة الحيل إلى يحوجه ال اهللا فإن عليه، أوجب

 ٢."السمحة بالحنيفية وسلم عليه اهللا صلى نبينا بعث وإنما حرج، من الدين

أن القول بصحة صالة الجمعة مبني على األصل الـشرعي صـحة العبـادات متـى مـا        -٦

اكتملت شروطها وأركانها إال لدليل شرعي يقتضي البطالن وال دليل على البطالن مطلقاً،             

 لـزوم  علـى  دليـل  فيـه  والحـديث : "قال الـشيخ العظـيم آبـادي      . بل على مدعي البطالن الدليل    

 وال دونهـا  فمـا  أميـال  ثالثـة  مـسافة  علـى  كـان  لمـن  لجمعةا لصالة الجامع المسجد حضور

 الـسنة  خـالف  فقـد  شـرعي  عذر غير من غيره في جمع فمن غيره في التجميع له يحسن

 فيــه جــاء ومــا وســلم عليــه اهللا صــلى النبــي أمــر فيــه ورد مــا ألنــه صــالته تبطــل ال لكــن وأثــم

 ٣"...وعيد

اب ســد مــا يــستدعي فرقــة  أن القــول بتــأثيم تعــدد الجمــع دون حاجــة إنمــا مــن بــ   -٧

 .المسلمين دون حاجة، ال لدليلٍ خاص في المسألة

 هـذه  إن: يقـول  أن ولقائـل : "وما أجمل ما قاله ابن رشد رحمه اهللا حول هـذه المـسألة            

 وال - والـسالم  الصالة عليه - عنها يسكت أن جاز لما الصالة صحة في شروطا كانت لو

                                     
 .٢/١٥٥ الدقائق، كنز شرح الرائق  البحر)١(
 .٢٩/٤٥ الفتاوى،  مجموع)٢(
تهـــذيب ســنن أبـــي داود وإيــضاح عللـــه   : عــون المعبــود شـــرح ســنن أبـــي داود، ومعــه حاشـــية ابــن القــيم       )٣(

 .٣/٢٦٨ومشكالته، 



 

 
٢٧٠

السياسة الشرعية في تعدد الجُمَع في 
 المسجد الواحد في البالد غير اإلسالمية

 منصور بن عبدالرحمن بن عبداهللا الحيدري. د

 الـذي  لهـم  لتبين": تعالى ولقوله ١"إليهم نزل ما ناسلل لتبين }: تعالى لقوله بيانها يترك أن

 .٣ z للصواب المرشد واهللا ،٢"فيه اختلفوا

 

 

@      @      @ 

 

                                     
 .٤٤ سورة النحل، آية )١(
 .٦٤ سورة النحل، آية )٢(
 .١/١٧٠ المقتصد، ونهاية المجتهد  بداية)٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧١

 هـ١٤٣٧ن شوال ولحادي واألربعالعدد ا
 

 :حكم تعدد الجمع في المسجد الواحد: المبحث الثاني
هل كان تعدد الجمع في المـسجد الواحـد موجـوداً؟ يمكـن أن يـستدل علـى أن تعـدد                     

 ا رواه األثـرم عـن اإلمـام أحمـد رحمـه اهللا قـال قلـت                الجمع في المسجد الواحد موجود بمـ      

فعله،  أحداً أعلم ال: قال واحد؟ مصر في جمعتين جمع أحداً أن علمت هل": اهللا عبد ألبي

وجمعــة بعــد جمعــة ال   " فقــول اإلمــام أحمــد رحمــه اهللا    ١"وجمعــة بعــد جمعــة ال أعــرف   

مع لألخرى وهـي المـسألة      ، يحتمل أنه كان يشير إلى تعدد الجمع وسبْقِ إحدى الج          "أعرف

التــي يوردهــا الفقهــاء كثيــراً فــي مــسألة تعــدد الجمــع وأيّ الجمــع الــصحيحة وأيهــا الباطلــة،  

ويحتمل أن اإلمام أحمد رحمه اهللا يشير إلـى تعـدد الجمـع فـي مـسجدٍ واحـدٍ بـأداء جمعـةٍ           

 . تليها جمعةٌ بسبب ضيق المكان مثالً

سجد الواحد لـم تكـن إشـكالية كمـا هـي      وعلى كلٍ فإن الحاجة لتعدد الجمع في الم       

اليوم خصوصاً في البالد غير اإلسالمية، فلم يكـن هنـاك فـي الماضـي تجمعـات للمـسلمين                   

في الدول غير اإلسالمية بنفس الحجم الحالي، كما أن تعداد المـسلمين لـم يكـن بحجـم             

اسـة فيمـا    التعداد الحالي الذي تضاعفت فيه أعداد المسلمين، كما أن ظـروف العمـل والدر             

مضى كانت مكيفة لتتوافق مع وقت صالة الجمعة فيسعى الناس جميعاً في وقـت واحـد                

 .ألدائها وإن اختلفت مساجدهم

كما أنه ليست هنـاك إشـكالية فـي تعـدد الجمـع فـي مـساجد مختلفـة فـي الـبالد غيـر                         

ة اإلســالمية؛ فكمــا يُــرى مــن خــالل األقــوال الماضــية أن المعمــول بــه فــي المــذاهب الثالثــ           

هــو القــول بجــواز تعــدد الجمــع عنــد الحاجــة، ويبقــى القــول   ) الحنفيــة، الــشافعية، الحنابلــة(

األشهر عند المالكية نظرياً بمنع تعدد الجمع، وإن كان الواقع هو تعددها فـي كافـة الـبالد                  

إال أن اإلشكالية التي تواجهها المراكز اإلسالمية في الـدول          . التي تعمل بالمذهب المالكي   

سالمية هو تعدد الجمع فـي ذات المـسجد، بـسبب كثـرة المـصلين أحيانـاً، وبـسبب                   غير اإل 

                                     
 .١٠٣السلطانية، ص  األحكام)١(



 

 
٢٧٢

السياسة الشرعية في تعدد الجُمَع في 
 المسجد الواحد في البالد غير اإلسالمية

 منصور بن عبدالرحمن بن عبداهللا الحيدري. د

فهـل يجـوز تعـدد الجمـع فـي ذات المـسجد لهـذه        . ظروف العمـل أو الدراسـة أحيانـاً أخـرى        

 األعذار؟

 :اختلف العلماء فيها على قولين

 فـال يجـوز إقامـة الجمعـة فـي         :  المنع من تعدد الجمع في نفس المسجد       :القول األول 

ذات المسجد أكثر من مرة مهما كان العـذر سـواء كـان العـذر ضـيق المـسجد أو ظـروف                      

العمل أو الدراسة، ولو اختلف الخطباء واختلف المأمومون، وهـو رأي اإلمـام النـووي رحمـه                

 وهــو رأي اللجنــة الدائمــة  ٢،- أورده عرضــاً - وهــذا هــو رأي اإلمــام الــسبكي رحمــه اهللا   ١اهللا

  ٣.العربية السعوديةلإلفتاء في المملكة 

                                     
تــد  فعنــدما تكلــم عــن االســتخالف فــي صــالة الجمعــة ممــن لــم يق ١٤/ ٢ روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين، )١(

 بـه،  يقتـد  لـم  مـن  اسـتخلف  إن نُظِـر،  االسـتخالف،  جوزنا وإن: "باإلمام الذي طرأ على صالته ما يقطعها قال      
، وفـي موضـع     "جمعـة  بعـد  جمعـة  ابتـداء  يجـوز  ال ألنـه  الجمعـة،  يـصلي  أن الخليفـة  لذلك يكن ولم يصح، لم

 لـم  إن بهـم،  يـتم  مـن  اسـتخالف  وافأراد المأمومين، صالة تتم ولم اإلمام، صالة تمت إذا: "١٨/ ٢: آخر قال 
 ألن يجــز، لــم مــسبوقين، كــانوا بــأن الجمعــة، فــي كــان فــإن وإال لهــم، يجــز لــم لإلمــام، االســتخالف نجــوز

 ".جمعة بعد تنشأ ال الجمعة
 ووقـع : "، حيث ذكر اإلمام السبكي رحمه اهللا أثناء مناقشته رأيـاً للحنفيـة مـا يلـي                ١/١٨٦ السبكي،  فتاوى )٢(

 تـوهم  مـشكل  بـالظهر  إياهـا  وتشبيهه كالظهر، قال أنه محمد عن النقل في متأخريهم بعض عبارة في
 فـي  جمعتين جواز يلزمك: له فقلت كالظهر الحاجة عدم عند الجواز على يدل أنه معه بحثت من بعض
 العبـارة  هـذه  أن شـك  وال إجماعاً باطل ذلك إن وغيره االختيار صاحب قول له أخرجت واحد ثم   مسجد
- رسـوله  وسـنة  اهللا كتـاب  حـسبنا  ثـم  مطلقـاً  التعـدد  غيـر  شيء في بالظهر التشبيه على حمولةم مؤولة
 ".السلف وإجماع - وسلم عليه اهللا صلى

 وال شـرعاً،  جـائز  غيـر  واحـد  مسجد في جمعتين إنشاء "٨/٢٦٣ المجموعة األولى،  الدائمة، اللجنة  فتاوى )٣(
ــه نعلــم  لعــذر إال الجمــع تتعــدد وال الواحــد، البلــد فــي واحــدة معــةج تقــام أن واألصــل اهللا، ديــن فــي أصــالً ل

 عـــن فيـــه تقـــام الـــذي األول المـــسجد يـــضيق أو علـــيهم، تجـــب مـــن بعـــض علـــى مـــسافة كبعـــد شـــرعي؛
 جمعـة  يقـام  ذلـك  فعنـد  ثانيـة  جمعـة  إلقامـة  مـسوغاً  يـصلح  ممـا  ذلـك  نحـو  أو المـصلين،  جميـع  استيعاب
 آخـر  مكانـاً  يلتمـسوا  أن الـسائلين  اإلخـوة  فعلـى  تعـددها  من الغرض فيه بإقامتها يتحقق مكان في أخرى
 لـم  ولـو  حتـى  أخـرى،  جمعـة  فيـه  ويقيمـوا  فيـه  الجمعـة  صـالة  وإعـادة  المطلـوب  للمـسجد  يـأتون  مـن  وسط
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 :أدلة القول األول
 ١. عدم وجود الدليل الشرعي على تعددها واألصل في العبادات التوقيف -١

 صحيح أن األصل في العبادات التوقيف، ولكن ال يسلَّم أن مكان العبـادة األصـل             :قلت

 تقـام   فيه التوقيف؛ إذْ إن العبرة باكتمال أركان العبادة وتحقق شروطها ال بالمكـان الـذي              

 .فيه ما لم يرد نص خاص بتحريم مكانٍ ما من إقامة الصالة فيه

 ٢ . أن السبكي نقل اإلجماع على منع ذلك -٢

 إن نقــل اإلجمــاع يــسير ولكــن العبــرة بثبــوت اإلجمــاع؛ إذْ ال يــصح إجمــاع دون    :قلــت

وجود مستند ولو لم ينقل إلينا، ومـسألة تعـدد الجمـع مـن المـسائل التـي لـيس لهـا مـستند                        

 كما أن هذه المسألة من المسائل الدقيقة التـي لـم تـذكر فـي كتـب الفقهـاء          ٣. صريح نصي

بشكل صريح، فكيـف يظـن أن يكـون فيهـا إجمـاع؟ كمـا أننـي لـم أجـد فـي االختيـار الـذي                     

إن ذلــك باطــل  "وربمــا يكــون قولــه   . أحــال إليــه الــسبكي رحمــه اهللا إشــارة إلــى المــسألة      

عام ال إلى تعدد الجمع في مسجد واحد، وإن كان       يرجع إلى تعدد الجمع بشكل      " إجماعاً

 . هذا بعيداً لعدم اإلجماع على ذلك بدليل وجود الخالف بين الفقهاء

 فيجـوز تعـدد الجمـع فـي ذات          : جـواز تعـدد الجمـع فـي نفـس المـسجد            :القول الثـاني  

المسجد لحاجة؛ كما لو لم يكن في تلك المدينة إال مسجد واحد ال يكفي كـل المـصلين؛                   

ث جرت العادة فـي الـدول غيـر اإلسـالمية أن تمـنح الرخـصة للمـسجد إلقامـة األنـشطة                      حي

فيــه بمــا ال يتجــاوز عــدداً محــدداً، فــإذا زاد عليــه كــان ذلــك مخالفــة موجبــة للغرامــة وربمــا        

سحب الترخيص، أو عندما يحدث االزدحام المروري الذي يؤذي جيران المـسجد مـن غيـر                

                                                                                   
 عنهـا  المـسؤولة  الجهـات  تـسمح  التـي  العامـة  والميـادين  وكالحـدائق  الخاصـة  كالمـساكن  مسجداً يكن
 ".فيها الجمعة بإقامة

 .٨/٢٦٣ المجموعة األولى، الدائمة، ةاللجن  فتاوى)١(
 .١/١٨٦ السبكي،  فتاوى)٢(
 المنيـر،  الكوكـب  شـرح  التحريـر  ، مختـصر تقي الدين محمد بـن أحمـد بـن الفتـوحي المعـروف بـابن النجـار                )٣(

 .٢٥٩/ ٢، ه١٤١٨الطبعة الثانية ،  مكتبة العبيكان،محمد الزحيلي ونزيه حماد: تحقيق
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السياسة الشرعية في تعدد الجُمَع في 
 المسجد الواحد في البالد غير اإلسالمية

 منصور بن عبدالرحمن بن عبداهللا الحيدري. د

وهــذا الــرأي هــو أحــد رأيــي لجنــة  . شــكوى ضــد المــسجدالمــسلمين ممــا يــدعوهم إلــى رفــع  

 ورأي المجلس األوروبي للفتوى وقيّد الجواز بإشراف  ١الفتوى في موقع الشبكة اإلسالمية،    

إدارة المركز اإلسالمي على اختيار الوقت واإلمام فال يقـوم أي مجموعـة مـن النـاس بـأداء                   

 الدائمــة لإلفتــاء بمجمــع فقهــاء     ورأي اللجنــة٢صــالة الجمعــة دون إذن المركــز اإلســالمي،   

                                     
 لقد أدى تزايد عدد المـصلين فـي   -ألمانيا االتحادية - مسجد المهاجرين في بون      في: "السؤال:  نص الفتوى  )١(

مــسجدنا يـــوم الجمعـــة إلــى اضـــطرار المـــصلين إلـــى الــسجود علـــى ظهـــور بعــضهم بعـــضاً بـــسبب ضـــيق     
المــساحة فــي المــسجد وبالتــالي إلــى تهديــدنا مــن قبــل بلديــة المدينــة بــإغالق المــسجد لمخالفــة الــشروط   

دد عدد المصلين بمائة مصلٍ فقط، ومع ذلك نحن مضطرون أمام هـذا التهديـد إلـى إقامـة           الفنية، إذا لم نح   
صالتي جمعة في نفس المسجد بإمامين وخطبتين في وقتـين مختلفـين، نرجـو إفادتنـا مـا إذا كـان هنـاك             

 ".ما يمنع من ذلك؟ ولكم جزيل الشكر
ان في عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقد فاألصل أن تقام في البلد جمعة واحدة، كما ك     : "فكانت اإلجابة 

فإذا ما كان يـوم الجمعـة اجتمعـوا    . كانت هناك عدة مساجد في المدينة يصلون فيها الصلوات الخمس   
للصالة في مسجد النبي صلى اهللا عليه وسلم، ولكـن لـو كبـرت البلـد وعـسر الحـضور إلـى مكـان واحـد، أو           

ن تقـام جمعـة أخـرى فـي مكـان آخـر، أو مكـانين حـسب         لم يوجد مكان واحد يسعهم، فيجوز حينئـذ أ       
وأما إقامتها في مكان واحـد مـرتين لـضيق المكـان الـذي تقـام فيـه الجمعـة وعـدم وجـود مكـان                     .الحاجة

، والذي يظهـر لنـا أنـه ال        آخر إلقامتها، فلم نقف على كالم العلماء في هذه الصورة وال وقوعها منهم عمالً             
 يمكـن  ."واهللا أعلـم  .ر أو في نفس المكان، ما دامـت الحاجـة للتعـدد قائمـة            فرق بين إقامتها في مكان آخ     

 : االطالع على الفتوى على هذا الرابط
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=A&Id=٧٢٦٨٩

&Option=FatwaId  
 ١ رجــب إلــى ٢٧ فتــوى المجلــس األوروبــي لإلفتــاء والبحــوث، الــدورة الحاديــة والعــشرون، المنعقــدة بتــاريخ  )٢(

 م٢٠١١ يوليـــــــــــــــــــــــــــــــــو ٢ يونيـــــــــــــــــــــــــــــــــو إلـــــــــــــــــــــــــــــــــى ٢٨ه الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق ١٤٣٢شـــــــــــــــــــــــــــــــــعبان 
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=artic

le&id=٣٪١٩٨٣A٤٥-٢٤-٠٧-١٢-٠٧-٢٠١١&catid=٣٪١٤٨A٣٢-٠٩-١١-٠٧-٢٠١٠-
٤٨&Itemid=٨٨ 

 :نص الفتوى
د تضيق بالمصلين يوم الجمعة مما يضطرون معه إلى الصالة في الـشوارع المجـاورة         بعض المساج : السؤال

للمـسجد، األمــر الــذي يـؤدي إلــى إربــاك المـارة والتجــار، ممــا دعـا بعــضهم إلــى شـكوى ذلــك إلــى الــسلطات      
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 ٤عبـدالفتاح إدريـس،   .  و د  ٣حاتم الحـاج،  .  و د  ٢صالح الصاوي .  واختيار د  ١الشريعة في أمريكا،  

بل نصت إحدى فتـاوى موقـع مجمـع فقهـاء الـشريعة علـى وجـود تعـدد الجمـع فـي الحـرم                

 ٥.المكي والجامع األزهري دون توثيق المعلومة ودون ذكر اسم المفتي

                                                                                   
الرسمية، األمر الذي حدا بـبعض تلـك الـسلطات إلـى منـع الـصالة فـي الـشوارع، بـل وصـل الحـال حتـى إلـى                       

يد بإغالق المسجد، فهل يجوز للجمعية القائمة على المسجد أن تقيم الجمعة مرتين في المسجد         التهد
 الواحد؟ وإن جاز، فهل يقوم بذلك اإلمام نفسه، أم ال بد من إمام آخر لم يصل الجمعة مع األول؟

لـد الواحـد، حيـث    تناول الفقه اإلسالمي منذ القديم مسألة إقامة الجمعة في أكثر من مـسجد فـي الب         : اإلجابة
فكانت اجتهادات الفقهـاء  . اقتضى توسع المدن إلى أن تتعدد المساجد، وبالتالي تتعدد الجمعة بحسبها     

بين مانع مطلقاً، وبين من يرى أن الجمعة هي التي تقام في المسجد العتيق، وبـين مـن يـرى أنهـا لألسـبق،                   
تـصام بالواحـد األحـد مـن إقامـة جمعتـين فـي        االع: "حتى أن اإلمام السبكي رحمه اهللا أصدر فتوى بعنوان  

وسبب الخالف في ذلك انتفاء وجود نص آمر أو ناهٍ فـي المـسألة، فكانـت اجتهـادات الفقهـاء تميـل                ". بلد
واليوم تعددت المـساجد الجوامـع فـي المدينـة الواحـدة،       .الى المنع سداً لذريعة الفتنة والتفرق واالختالف    

ومثل ذلك قـضية الـسؤال، فتـارة لـضيق المكـان وكثـرة المـصلين،                .ورواقتضت الحاجة ذلك، وزال المحذ    
وتــارة لتعــذر اجتمــاع النــاس فــي وقــت واحــد، كمــا هــو حاصــل بحكــم طبيعــة التــزام النــاس بأعمالهــا              
ووظائفهــا فــي أوروبــا، والمــساجد قليلــة فــي البلــدة الواحــدة، فــإن المجلــس ال يــرى مانعــاً مــن تكــرر إقامــة     

حــد، مــا وُجــد الــسبب الــدافع لــذلك، كالــذي تقــدم مــن ضــيق المكــان، أو تعــذر       الجمعــة فــي المــسجد الوا 
والمنع من ذلك مفسدة، إذ يُحرم كثير من المسلمين أداء هذه الفريضة التي تعد من الشعائر              . االجتماع

العظيمــة فــي اإلســالم، ولهــا مقاصــد حاجيــة، كاجتمــاع المــسلمين وتــأليف قلــوبهم، وحــصول التعــارف      
لكن ينبه المجلس على ضرورة أن يرعى تكرار    .يتحقق فيها من التوجيه والوعظ والتعليم     بينهم، مع ما    

الجمعـة فــي المـسجد الواحــد إدارة المـسجد أو المركــز، وهــي التـي تقــرر مـا يحقــق ذلـك، كاختيــار اإلمــام       
ج أن يقيمهـا  واألولـى أن تُـصلى الجمعـة األخـرى بإمـام آخـر غيـر اإلمـام األول، إال إذا تعـذر، فـال حـر                     .والوقت

اإلمام األول، فقد كان معاذ بن جبل رضي اهللا عنه يصلي العشاء خلف رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم،            
 ".ثم يعود الى مسجد قباء فيؤم الناس في صالة العشاء

  ٢٥٦=http://www.amjaonline.com/ar_f_details.php?fid:  انظر الفتوى)١(
  ٢٣٢١٥=http://www.amjaonline.com/ar_f_details.php?fid:  انظر الفتوى)٢(
  ١٦٦٠=http://www.amjaonline.com/en_f_details.php?fid:  انظر الفتوى)٣(
-static.reverse.softlayer.com/english/ask-the-٢٠٨٫٤٣٫٧١٫١٩٦//:http:  انظــــــــــــر الفتــــــــــــوى)٤(

scholar/acts-of-worship/prayer/friday-prayer/١٧٤٨٢٥.html  
 ، وبمــــا أن تعــــدد ٢٩٥٢=http://www.amjaonline.com/ar_f_details.php?fid:  انظــــر الفتــــوى)٥(

هبي كان موجوداً فيحتمل تعدد الجمع كذلك، ويحتمل كـذلك      الصلوات المكتوبة بسبب التعصب المذ    
محمـد طـاهر   : انظـر . أن يصلي الجمعة إمام من المذهب الذي ينتمي إليه السلطان دون غيره من المـذاهب        

الكــردي المكــي، التــاريخ القــويم لمكــة وبيــت اهللا الكــريم، دار خــضر للطباعــة والنــشر والتوزيــع، الطبعــة     



 

 
٢٧٦

السياسة الشرعية في تعدد الجُمَع في 
 المسجد الواحد في البالد غير اإلسالمية

 منصور بن عبدالرحمن بن عبداهللا الحيدري. د

 :صحاب هذا القول بما يليواستدل أ

أنه ال فرق بين تعدد إقامة الجمعة في مسجدين وبين تعـددها فـي مـسجد واحـد                   -١

 ١.لحاجة، فبما أنه يجوز تعدد الجمع لحاجة

 ال يسلم أن تعدد إقامة الجمعة في مسجدٍ واحدٍ كتعددها في مسجدين؛       :المناقشة

ين، كمـا أن هـذا سـيؤدي إلـى         إذْ سيفضي إلى الشقاق بين المسلمين وتفرقهم إلـى جمـاعت          

 إن هذا التفرق ما كـان ليحـدث         :ويمكن أن يجاب  . تكرار الجمعة لتكون مثل صالة الظهر     

لوال الحاجة؛ إذْ ال يكفي مسجد واحد جميع مسلمي المدن في الدول غير اإلسـالمية، كمـا            

 .أنه يمكن ضبط التكرار بقدر الحاجة تحت إشراف إدارة المركز اإلسالمي

أشهد أن ال إله إال : إذا قلت: أنه قال لمؤذنه في يوم مطير" بن عباس عبداهللاعن  -٢

قـال  . صـلوا فـي بيـوتكم     : قـل . حـي علـى الـصالة     :  رسول اهللا، فال تقل    اهللا أشهد أن محمداً   

إن . أتعجبــون مــن ذا؟ قــد فعــل ذا مــن هــو خيــر منــي: فقــال. فكــأن النــاس اســتنكروا ذاك

أذن : وفي روايـة  . تمشوا في الطين والدحض   وإني كرهت أن أحرجكم، ف    . الجمعة عزمة 

وكرهـت  : وقـال . فذكر نحو حديث ابن عليـة . مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير  

 فلئن جاز تعطيـل الجمعـة ألجـل المـشقة كمـا فعـل ابـن           ٢".أن تمشوا في الدحض والزلل    

                                                                                   
عبداهللا الغازي المكي الحنفي، إفادة األنـام بـذكر أخبـار بلـد اهللا الحـرام مـع تعليقـه                  ؛  ٥/٩٥هـ،  ١٤٢٠األولى  

عبــدالملك بــن عبــد اهللا بــن دهــيش، مكتبــة األســدي للنــشر والتوزيــع،   : المــسمى بإتمــام الكــالم، تحقيــق 
 .٢/٥١٧هـ، ١٤٣٠الطبعة األولى، 

)١( http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=A&Id=٧٢٦٨٩&Option=FatwaId  
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسـول اهللا  ،  محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي        )٢(

، محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر :  المعــروف بــصحيح البخــاري، تحقيــق وأيامــهصــلى اهللا عليــه وســلم وســننه  
، الطبعــة دار طــوق النجــاة، ٩٠١كتــاب الجمعــة، بــاب الرخــصة إن لــم يحــضر الجمعــة فــي المطــر، الحــديث    

ــى،  هـــ؛ صــحيح مــسلم، كتــاب صــالة المــسافرين وقــصرها، بــاب الــصالة فــي الرحــال فــي المطــر،         ١٤٢٢األول
محمد محيي الدين عبد : ، سنن أبي داود، تحقيق سليمان بن األشعث السِّجِسْتاني  أبو داود ؛  ٦٩٩الحديث  
ــرة، الحــديث          الحميــ ــة المطي ــاردة أو الليل ــة الب ــصالة، بــاب التخلــف عــن الجماعــة فــي الليل ، ١٠٦٦د، كتــاب ال

 .  صيدا–المكتبة العصرية، بيروت 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٧

 هـ١٤٣٧ن شوال ولحادي واألربعالعدد ا
 

لمـسجد  عباس رضي اهللا عنهما، فمن باب أولى أن يجوز تعدد إقامة الجمعـة ولـو فـي ذات ا          

ألجل المشقة؛ فـإن تعطيـل الجمعـة أشـد مـن إعادتهـا؛ فتعطيلهـا مخالفـة لألصـل بعمـارة              

 ١.المسجد فيما أن إعادتها موافقة ألصل عمارة المساجد بذكر اهللا وعبادته

 أن هذه المصلحة وإن كانت في ظاهرها معتبـرة إال أنهـا مخالفـة لإلجمـاع           :المناقشة

 أن اإلجمــاع ال يمكــن إثباتــه،  :ويمكــن أن يجــاب. دبمنــع تعــدد الجمــع فــي المــسجد الواحــ  

 .ومصلحة إقامة الجمعة أظهر من منع تعدد الجمع

أن صالة الجماعة يصح تعددها في ذات المـسجد فقـد أبْـصرَ النبـي صـلى اهللا عليـه                     -٣

 وال فـرق بـين      ٢،"معـه؟  فيُـصلي  هـذا  علـى  يتـصدقُ  رجـل  أال: "فقـال  وحـده  يُـصلّي  رجـالً  وسلم

ة الجماعة من هذا الوجه؛ إذْ إن امتياز الجمعة إنما هو ألجل أمور أخـرى               صالة الجمعة وصال  

 ٣.ال ارتباط لتعدد الصالة فيها بها

 أن من الفروق بينهما تعطيل الجماعـات األخـرى ألجلهـا، وهـذا منتـفٍ فـي                  :المناقشة

صالة الجماعة، كما أنـه يمكـن تعـدد الجماعـات فـي صـالة الجماعـة لعـدم ارتباطهـا بإمـام              

: ويمكن أن يجاب. كس صالة الجمعة التي اشترط بعض األئمة إذن اإلمام في إقامتهـا  بع

أن قياس تكرار الجمعة على تكرار الجماعات إنما هو بجامع اشتراكهما فـي عـدم تـأثير         

المكان على العبادة متى ما اكتملـت شـروطها وأركانهـا، وهـذا متـوفر فـي صـالة الجماعـة                     

 .وصالة الجمعة

                                     
 :لشمالي، ومشاركته على هذا الرابط هذه لكاتب على الشبكة العنكبوتية رمز السمه بأبي حمزة ا)١(
 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=١٠٨١٦٩  
، ووجـه الداللـة أن انـضمام    ٥٧٤ سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب في الجمع في المسجد مرتين، الحديث              )٢(

قـال األلبـاني   . خص إلى المصلي الذي فاتته الجماعة يـشكل جماعـة ثانيـة أقيمـت فـي نفـس المـسجد                الش
. الــذهبي  الحــاكم، ووافقــه  وصــححه حجــر، وابــن حــزم،  ابــن وقــوّاه صــحيح، إســناده: قلــت: "رحمــه اهللا
  ،٣/١١٦ داود، أبــي ، صــحيحاأللبــاني محمــد ناصــر الــدين ".صــحيحيهما "فــي حبــان وابــن خزيمــة ابــن وأخرجــه

 .هـ١٤٢٣الطبعة األولى، ، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت
 . أبو حمزة الشمالي)٣(
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 المسجد الواحد في البالد غير اإلسالمية

 منصور بن عبدالرحمن بن عبداهللا الحيدري. د

عت للعبادة، ولذلك فإن العبادة ليست مرتبطـة بالمـساجد بـل            أن المساجد شر   -٤

 ولــذلك فمــن غيــر الــسائغ أن يقــال بمنــع أداء العبــادة فــي    ١المــساجد هــي التــي تــرتبط بهــا،  

 .المساجد التي شرعت لها دون دليل

 فـي مكـان آخـر       – عنـد مـن يقـول بجـواز تعـددها            –أن إجازة تعدد إقامـة الجمعـة         -٥

، ولـو فـي الحـدائق، أو الميـداين، أو المـساكن الخاصـة، ينـاقض                 غير المسجد الذي أديت فيـه     

قولهم بجواز التخلف عـن الجمعـة ألجـل المـشقة كـالمطر والبـرد الـشديد ونحـو ذلـك؛ إذْ                     

 ٢كيف يجوز تعطيل العبادة ألجل المشقة وال يجوز تعددها ألجل المشقة؟

ستقالل عن  أن منع السلف من تكرار الجماعات إنما كان لمنع المبتدعة من اال            -٦

الجماعــة األساســية؛ حيــث كــان المبتدعــة فــي زمــن الــسلف يلجــأون للتــأخر عــن الــصالة       

ليتعمــدوا إقامــة صــالة مــستقلة، فــشنّع علــيهم الــسلف لفــضحهم والتــشهير بهــم، وهــذه 

 ٣.العلة منتفية في تعدد الجمع الموجود في زماننا حيث يتم تعددها للحاجة

تــأليف القلــوب ومنــع التنــاحر والتنــازع، وهــذه أن المنــع مــن تعــدد الجمــع إنمــا هــو ل -٧

 بـل إن مـن أسـباب تـأليف القلـوب            ٤العلة منتفية في تعدد الجمع فـي الـدول غيـر اإلسـالمية؛            

وتعارف الناس وائتالفهم إقامة جمـع متعـددة، كمـا أن المنـع مـن تعـدد الجمـع يفـضي إلـى              

 شـرعي يـدل علـى    حرمان شريحة كبيرة من المسلمين من أداء هـذه الـشعيرة دون دليـل       

 ٥.المنع

والــراجح هــو القــول الثــاني واهللا أعلــم؛ التفاقــه مــع مقاصــد الــشريعة، كمــا بينــت ذلــك    

 .بالتفصيل في المبحث الثالث

                                     
 . المرجع السابق)١(
 . المرجع السابق)٢(
 . المرجع السابق نقالً عن الشيخ عبداهللا بن جبرين رحمه اهللا)٣(
 . السابقةالمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث فتوى )٤(
 . المرجع السابق)٥(
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 :المبحث الثالث
 :االستبانة المسحية على المراكز اإلسالمية في الواليات المتحدة األمريكية

 تعــدد الجمــع فــي المراكــز   قمــت بإعــداد اســتبانة مــسحية حــول  :الحــدود المكانيــة

اإلسالمية في الواليات المتحـدة األمريكيـة، وقـد كـان اختيـار الواليـات المتحـدة األمريكيـة                   

ألسباب متعددة منها دراسـتي الـسابقة فيهـا فـي مرحلـة الدراسـات العليـا، واطالعـي علـى                     

ة تعدد الجمـع هنـاك بـشكل مباشـر، وعالقتـي بعـدد مـن القـائمين علـى المراكـز اإلسـالمي                 

هناك، كما أن عدد المراكز اإلسالمية فيها كثير مقارنة بدول أخرى، باإلضافة إلـى اتـساع               

وقد أعددت االسـتبانة باللغـة اإلنجليزيـة ألن العينـة     . مساحتها وتنوع األصول العرقية فيها    

ــى اللغــة اإلنجليزيــة، كمــا حكّمــت االســتبانة مــن أحــد            المــستهدفة فــي دولــة لغتهــا األول

 . اإلحصاء للتأكد من عدم اشتمالها على ما قد يخرج نتائج غير دقيقةالمتخصصين في

 تم استهداف جميع المراكز اإلسالمية التي كانت لها وسـيلة اتـصال        :اختيار العينة 

 ٣٩٤متاحــة فــي مــواقعهم علــى شــبكة اإلنترنــت، وقــد كــان عــدد المراكــز التــي راســلتها     

في كل الواليات المتحدة األمريكية، وكان      مركزاً إسالمياً تمثل أغلب المراكز اإلسالمية       

ــي تجاوبــت مــع االســتبانة       ــا يــشكل    ٤٩عــدد المراكــز اإلســالمية الت  مركــزاً إســالمياً أي م

 مــــن المراكــــز اإلســــالمية التــــي تمــــت مراســــلتها، ويظهــــر لــــي أن ســــبب ضــــعف  %١٢٫٤٣

بـل  االستجابة راجـع إلـى أمـور مـن أهمهـا عـدم تفعيـل اسـتخدام البريـد اإللكترونـي مـن ق                       

أكثر المراكـز اإلسـالمية، وعـدم تحـديث معلومـات البريـد اإللكترونـي؛ إذ قـد يكـون البريـد                      

 .أحياناً باسم شخص وليس باسم المركز اإلسالمي فإذا تغير لم يصبح للبريد فائدة

كما أن الفئة المستهدفة داخل المركز اإلسالمي كانت الفئة التي تتخذ القرار بتعـدد     

مجلس اإلدارة، ومدير المركز اإلسـالمي، أو مـساعد مـدير المركـز        إقامة الجمعة كأعضاء    

اإلسالمي، أو اإلمام؛ فلذا فإن ما شاركوا بـه فـي االسـتبانة لـيس أمـراً انطباعيـاً بقـدر مـا هـو                         

 .بيان للواقع المطبق وسبب اتخاذ هذا القرار ممن اتخذه
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ــائج االســتبانة المــسحية  انة المــسحية  أظهــرت اإلجابــات التــي احتوتهــا االســتب  :نت

 :النتائج التالية

 %٤٨٫٩٧ تبلغ نسبة المراكز اإلسالمية التي ال تـصلي إال جمعـة واحـدة               :تعدد الجمع 

مــن المراكــز اإلســالمية، فيمــا تــصل نــسبة المراكــز اإلســالمية التــي يــصلى فيهــا أكثــر مــن     

 . من المراكز اإلسالمية التي شملتها الدراسة% ٥١٫٠٢جمعة إلى 

 يظهـر أن الزحـام داخـل المركـز اإلسـالمي هـو أهـم األسـباب                  :أسباب تعـدد الجمـع    

 من المشاركين، فيما كـان اخـتالف وقـت العمـل       %٦٠المؤدية إلى تعدد الجمع؛ إذ اختاره       

 مــــن عــــدد %٤٨والدراســــة لمرتــــادي المــــسجد ســــبباً لتعــــدد الجمــــع فــــي نــــسبة بلغــــت   

ب إلقـاء الخطبـة   المشاركين، وتظهر أسباب أخرى لتعدد الجمع كـأن يكـون التعـدد لـسب          

بلغــة أخــرى فتكــون إحــداهما باللغــة العربيــة واألخــرى باللغــة اإلنجليزيــة، أو الخــالف بــين       

جماعة المسجد فقد كان سبباً في تعدد الجمع في مـسجد واحـد وهـو مـا يـشكل نـسبة                      

 . من المراكز اإلسالمية التي شملتها الدراسة لكل من السببين%٤

وفـي سـؤال آخـر حـول أهـم العوامـل            : ر بتعدد الجمـع   العوامل المؤثرة في اتخاذ القرا    

 أن العامــل األهــم هــو %٧٢المـؤثرة فــي اتخــاذ القــرار بتعـدد الجمــع داخــل المــسجد أجـاب    

 أن العامــل الــذي يليــه هــو حجــم مواقــف  %٥٦حجــم المــسجد وعــدد الحــضور، فيمــا ذكــر  

 من حيث  أن أحد العوامل المهمة اختالف جدول مرتادي المسجد  %٤٠السيارات، وذكر   

 إلــى أن عامــل األمــن يــشكل عــامالً مهمــاً فــي اتخــاذ القــرار   %٢٠العمــل والدراســة، وأشــار 

 إلــى أن أحــد العوامــل المــؤثرة هــو تمكــين طــالب المرحلــة     %٤بتعــدد الجمــع، فيمــا أشــار   

 .الثانوية من إدراك صالة الجمعة في المسجد

 مـن   %٨٤ فقـد أشـار      وأمـا مـن حيـث عـدد الحاضـرين للجمعـة،           : الصالة األكثر حضوراً  

 %١٦المشاركين إلى أن الجمعـة األساسـية هـي التـي تحظـى بالحـضور األكبـر، فيمـا أشـار                 

 .إلى أن عدد الحضور متساوٍ في الجمعتين
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تختلف المراكز اإلسالمية في وقت صالة الجمعة اإلضافية، فمـنهم مـن            : وقت الصالة 

 مـن المراكـز اإلسـالمية،       %٤٠ يجعلها قبل الزوال فتكون قبل الصالة األساسية وهذا فـي         

 . من المراكز اإلسالمية بعد الجمعة األساسية%٦٠فيما يقيمها 

يقيم الصالة الثانيـة نفـس اإلمـام األول فـي مركـز إسـالمي واحـد        : إمام الصالة األخرى 

 مـن  %٧٦، فيما يقيم الصالة الثانية خطيـب وإمـام مختلـف فـي      %٤وهذا ما يشكل نسبة     

 مـن المراكـز     %٢٠يخطب نفس الخطيـب فيمـا يـصلي إمـام آخـر فـي               المراكز اإلسالمية، و  

 . اإلسالمية التي شملتها االستبانة

 

@      @      @ 

 



 

 
٢٨٢

السياسة الشرعية في تعدد الجُمَع في 
 المسجد الواحد في البالد غير اإلسالمية

 منصور بن عبدالرحمن بن عبداهللا الحيدري. د

 :المبحث الرابع
السياسة الشرعية في تعدد الجمـع فـي المـسجد الواحـد فـي ضـوء نتـائج الدراسـة                    

 :المسحية
ــادات،مــن الجــدير اإلشــارة ابتــداء إلــى أن الــسياسة الــشرعية ال تــدخل فــي       ١ ذات العب

كوقــت صــالة الجمعــة، أو عــدد ركعاتهــا، أو شــروطها، وإنمــا يمكــن أن تــدخل الــسياسة      

 كتحديـد شـروط   ٢الشرعية في أمور خارجـة عـن ذات العبـادات فـي أمـور ذات عالقـة بهـا،                

لمن يتولى خطبة الجمعة كأن يكون حامالً للشهادة الجامعية في تخصص شرعي، أو أن              

ة أمــور هندســة المــساجد والجوامــع، وعــدد مواقــف الــسيارات     تــنظم الــسياسة الــشرعي 

فيهــا، ونحـــو ذلـــك مــن األمـــور المـــصلحية، ومــن ذلـــك الـــسماح بتعــدد إقامـــة الجمعـــة فـــي     

المسجد الواحد عند وجود المقتضي لذلك؛ إذ ليس في األمر نص صريح بمنعها كما سبق           

 .بيانه عند ذكر الخالف في المسألة

ل غير اإلسـالمية الواليـة الـشرعية فـي قـضايا المـسلمين              ولجماعة المسلمين في الدو   

هنــاك بنــاء علــى اآلراء الفقهيــة التــي منحــت قيــام جماعــة المــسلمين مقــام القاضــي أو           

 يـسوغ  مـا  أما:" قال اإلمام الجويني رحمه اهللا. الحاكم عند عدم وجوده حقيقة أو حكماً     

 ومراجعــة األمــر، ذوي ةمطالعــ فيــه يقتــضي األدب ولكــن بأنفــسهم فيــه النــاس اســتقالل

 الـنفس  فـي  القـصاص  واستيفاء الجهاد، إلى العساكر وجر الجمع، كعقد العصر، مرموق

 سلطان عن وخال اإلمام عن الزمان شغر فإذا...  ٣ .الدهر خلو عند الناس فيتواله والطرف،

 اخـتالف  علـى  الخالئـق  علـى  وحـق  العلمـاء،  إلـى  موكولة فاألمور ودراية، وكفاية نجدة ذي

 فـإن  رأيهـم،  عـن  الواليـات  قـضايا  جميـع  فـي  ويـصدروا  علمائهم، إلى يرجعوا أن طبقاتهم

                                     
 .٥٥الشرعية، ص السياسة إلى المدخل )١(
 .١٥٦الشرعية، ص  السياسة  أضواء على)٢(
: الجـــويني، غيـــاث األمـــم فـــي التيـــاث الظلـــم، تحقيـــق    محمـــد بـــن يوســـف بـــن اهللا عبـــد بـــن الملـــك  عبـــد)٣(

 .٣٨٦ه، ص١٤٠١عبدالعظيم الديب، مكتبة إمام الحرمين، الطبعة الثانية، 
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 وقـال اإلمـام أبـو       ١".العبـاد  والة الـبالد  علمـاء  وصـار  السبيل، سواء إلى هدوا فقد ذلك، فعلوا

 فـإن . نظـرت  قاضـيا،  علـيهم  قلدوا أن على أجمعوا قاض من خال قد بلد أهل أن ولو: "يعلى

 وقـال   ٢".علـيهم  أحكامه ونفذت صح، مفقودا كان وإن. التقليد بطل داموجو اإلمام كان

 لعـدم  النـاس  تجـرح  إذا: السيوري عن األقضية مسائل في البرزلي قال: "الحطاب المالكي 

ــر لكــونهم أو القــضاة ــة فجمــاعتهم عــدول غي ــع فــي كافي ــع وفــي وصــفته مــا جمي  جمي

 اآلجـال  ضـرب  فـي  فقـده  مـع  ضـي القا مقـام  فيقومون والفضل الدين أهل فيجتمع األشياء

 فيجـوز  كفـار  والة عليهـا  بـالد  في وأما: " وقال ابن عابدين رحمه اهللا     ٣".ذلك وغير والطالق

  ٤".المسلمين بتراضي قاضيا القاضي ويصير واألعياد، الجمع إقامة للمسلمين

ولذا فإن لجماعة المـسلمين ممثلـين بـالمراكز اإلسـالمية التـي يـصلّون فيهـا، ويلتقـون             

ي رحباتها، النظر فـي تعـدد إقامـة الجمـع فـي مـسجدهم، وتقـدير الحاجـة والمـصلحة فـي                       ف

وبما أن تعدد الجمع في ذات المسجد مـسألة نازلـة لـم تكـن               . ذلك وفقاً للقواعد الشرعية   

موجودة فيمـا قبـل ولـم يكـن مقتـضاها موجـوداً، وكمـا اسـتقرت الفتـوى علـى جـواز تعـدد                

 فإن الحاجة لتعددها في مـسجد واحـد كمـا فـي الـبالد               الجمع للحاجة في مساجد متعددة؛    

يمكــن : فعلــى ســبيل المثــال . الغربيــة أولــى مــن الحاجــة إلــى تعــددها فــي مــساجد مختلفــة   

للشخص في الدولة اإلسالمية أن يجد مسجداً آخر ليصلي فيه الجمعة ولو كان بعيداً عنـد                 

لـم يـصلِّ فـي المـسجد الوحيـد        امتالء مسجده القريب؛ إال أن المسلم في الدول الغربية إن           

 . في المدينة فإنه لن يصلي الجمعة

وتأسيــساً علــى القــول بجــواز تعــدد الجمــع فــي المدينــة الواحــدة عنــد الحاجــة، ولعــدم  

 أنـــه يجـــوز - واهللا أعلـــم –الـــدليل الـــصريح علـــى المنـــع مـــن تعـــدد الجمـــع كمبـــدأ، فيظهـــر 

                                     
 .٣٩١  غياث األمم في التياث الظلم، ص)١(
 .٥٥السلطانية، ص  األحكام)٢(
خليــل، دار  مختــصر شــرح فــي الجليــل المغربــي، مواهــب الطرابلــسي الــرحمن عبــد بــن محمــد بــن  محمــد)٣(

 .٦/٩٠ هـ،١٤١٢الفكر، الطبعة الثالثة 
 .٤/١٧٥ ،رد المحتار على الدر المختار )٤(
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سة الظروف المصاحبة، الـسماح    لمجلس إدارة المركز اإلسالمي بعد دراسة الحاجة ودرا       

 :بتعدد الجمع في ذات المسجد للتالي

 فإن مـن مقاصـد الـشريعة إقامـة الـدين، كمـا قـال                : اتفاقها مع مقصد إقامة الدين     :أوالً

أن أقيمـوا الـدين وال تتفرقـوا        :" وكما قـال سـبحانه     ١،"فأقم وجهك للدين القيّم   : "اهللا تعالى 

ألقليات من إقامة شـعائر دينهـا والحفـاظ علـى أصـول             إذ ال مناص من تمكين هذه ا       "٢؛"فيه

وإقامة صالة الجمعـة أكثـر مـن مـرة ولـو فـي المـسجد الواحـد عنـد الحاجـة مـن                   ٣".عقيدتها

إقامة الدين؛ إذ المنع من تعدد الجمع يفضي إلى ترك الكثيـر لـصالة الجمعـة مـدداً طويلـة إذ               

التـي تؤقـت   (يـر سـاعة الغـداء    قد يكون الشخص موظفـاً ال يتـيح لـه وقتـه أن ينـصرف فـي غ               

فعندما يحضر ويكـون المـسجد ممتلئـاً فإنـه      ) المراكز اإلسالمية وقت صالة الجمعة عليها     

لن يصلي الجمعة بـشكل مـستمر علـى القـول بمنـع التعـدد، وإن لـم يحـضر وقـع فـي حـرج                           

 التـرك  اسـتمرار  أو جمـع  ثـالث  تركهـا  معـه  ترك الجمعة دون عـذر شـرعي للتـرك يـسوغ          

 قد يكون المسلم طالبـاً يتعـارض جدولـه مـع وقـت صـالة الجمعـة لفـصل دراسـي                      كما. لها

كامل أو أكثر وغالباً ما تكون هذه المواد إجبارية في تخصصه؛ فتخييره بـين صـالة جمعـة                  

وقــد ظهــر مــن خــالل االســتبانة   . وحيــدة أو تــرك دراســته إيقــاع لــه فــي حــرج ال دليــل عليــه   

ة التــي شــملتها الدراســة أشــارت لهــذا الملحــظ  مــن المراكــز اإلســالمي%٤٨المــسحية أن 

 أن اخــتالف %٤٠عنــد الكــالم علــى أســباب تعــدد الجمــع، فيمــا ذكــر المــشاركون بنــسبة  

.  جدول عمل أو دراسة مرتادي المسجد يشكل عامالً مهماً في اتخاذ القرار بتعدد الجمـع              

 كبيرة ولو زمناً    فالقول بمنع تعدد الجمع حتى لو أدى ذلك إلى تفويت الجمعة على جماعة            

ــبالد غيــر المــسلمة    –طــويالً   يتنــاقض مــع حــرص الــشارع علــى صــالة    – كــالمقيمين فــي ال

                                     
 .٤٣ سورة الروم، آية )١(
 .١٣ سورة الشورى، آية )٢(
 يــسري إبــراهيم، فقــه النــوازل لألقليــات المــسلمة تأصــيالً وتطبيقــاً، دار اليــسر، الطبعــة األولــى            محمــد.  د)٣(

 .١/٢٦٩هـ، ١٤٣٣
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الجمعة والوعيد الـشديد بحـق مـن تركهـا كمـا مـرَّ، فعلـى القـول أن تعـدد الجمـع مفـسدة                      

فيــرجح جانــب هــذه المفــسدة لتفــادي مفــسدة أعظــم وهــي تــرك صــالة الجمعــة مطلقــاً،      

 الشديد في ترك الجمع وعدم ورود الـنص الـصريح فـي منـع تعـدد                 خصوصاً مع ورود الوعيد   

إذا اجتمعت المفاسد المحـضة، فـإن أمكـن    : "يقول العز بن عبدالسالم رحمه اهللا  . الجمع

 ثـم ذكــر  ١".درؤهـا درأناهـا، وإن تعـذر درء الجميـع درأنـا األفـسد فاألفـسد، واألرذل فـاألرذل        

لك كما لو خيـر الـشخص بـين أن يقتـل شخـصاً              العز بن عبدالسالم رحمه اهللا مثاالً على ذ       

آخر وبين أن يُقتل، فذكر أنه يستسلم للقتل؛ ألن اإلجماع منعقد على تحـريم قتـل غيـره،     

فيما أن هناك خالفـاً فـي تـسليم نفـسه للقتـل، فيقـدم درء المفـسدة المجمـع علـى درئهـا                       

، فـإن اإلجمـاع المبنـي     وإذا طبقناهـا فـي مثالنـا هـذا       ٢ .على درء المفسدة المختلف فـي درئهـا       

علــى الــنص المعــروف منعقــد علــى وجــوب صــالة الجمعــة وتحــريم تركهــا، فيمــا أن تعــدد      

الجمع بـشكل عـام مـسألة قـد وقـع فيهـا الخـالف، فيقـدم درء المفـسدة المجمـع عليهـا               

 .على درء المفسدة المختلف فيها

ح والمفاسـد مـع     بل قد يقال إن من نظائر مسألة تعدد الجمع التي تجتمع فيها المـصال             

رجحان المصالح الصالةُ مع وجود الحدث الدائم؛ فإن الصالة مع النجاسة مفسدة محرمـة              

ألن رعاية مقاصد الصالة أولى مـن     "يجب اتقاؤها، ومع ذلك فإذا تعذر تجنبها جازت الصالة          

وكـذلك فـإن الغيبـة     ٣".تحصيل مصلحة الطهارتين، أو مـن دفـع مفـسدة الحـدث والخبـث        

ــا أرجـــح كمـــصلحة   مفـــسدة محرمـــ ــا تبـــاح إذا كانـــت المـــصلحة المتحققـــة منهـ ة، ولكنهـ

 ٤ .المشاورة في النكاح

                                     
عثمـان  . نزيـه حمـاد و د     . د:  عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم، قواعد األحكـام فـي إصـالح األنـام، تحقيـق                )١(

 .١/١٣٠هـ، ١٤٢١ دمشق، الطبعة األولى -ضميرية، دار القلم 
 . المرجع السابق)٢(
 .١/١٣٩ المرجع السابق، )٣(
 .١/١٥٣ المرجع السابق، )٤(



 

 
٢٨٦

السياسة الشرعية في تعدد الجُمَع في 
 المسجد الواحد في البالد غير اإلسالمية

 منصور بن عبدالرحمن بن عبداهللا الحيدري. د

:  كما قال اهللا سبحانه:اتفاقها مع مقصد تبليغ رسالة اإلسالم والدعوة إلى اهللا :ثانياً

؛ فالحاجـة لتعـدد الجمـع فـي البلـدان           ١"ادع إلى سـبيل ربـك بالحكمـة والموعظـة الحـسنة           "

ة ألمور كثيـرة كغـالء تكلفـة بنـاء المـساجد وقلّتهـا، وحاجـة النـاس                  غير المسلمة ضروري  

إلى التثبيت علـى ديـن اهللا لوجـودهم داخـل البيئـة الكـافرة وتـأثرهم بهـا؛ فمنـع المـسلمين              

من تعدد الجمع هـو فـي حقيقتـه حرمـان للمـسلمين مـن المـصدر اإلرشـادي األسـاس الـذي                      

 مـن المـشاركين   %٦٠ائج االسـتبانة أن   ولذلك فقـد أظهـرت نتـ      . يتلقون منه تعاليم دينهم   

ولــذا . يـرى أن الزحـام داخــل المـسجد وكثــرة عـدد األشـخاص ســبب رئـيس لتعــدد الجمـع       

فحتى علـى القـول أن تعـدد الجمـع مفـسدة، فـإن هـذه المفـسدة مرجوحـة بمـصلحة تلقـي                      

ــى التثبيــت           ــالد هــم أحــوج مــا يكونــون فيهــا إل ــه فــي ب رســالة اإلســالم وتعاليمــه وتوجيهات

 .عليم والتوجيهوالت

فالـشريعة قـد جـاءت بالتيـسير ورفـع          :  اتفاقها مع مقصد التيسير ورفـع الحـرج        :ثالثاً

؛ إذ لو افتـرض قـدرة   ٢"يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر  : "الحرج كما قال سبحانه   

الجميـع علــى الحـضور فــي وقـت واحــد واتـساع المــسجد لهـم، فــإن قـوانين الــدول الغربيــة       

 صــالة الجمعــة للجميــع؛ إذْ هنــاك قــوانين تــنظم عــدد الحــضور فــي المــسجد،      تعيــق إقامــة 

وتنظم عدد مواقف السيارة، والزحام الناتج عن السيارات، ونجد الكثيـر مـن اسـتفتاءات               

المراكز اإلسـالمية تركـز علـى هـذه النقطـة؛ إذ يكـررون دائمـاً أن الـسلطات ربمـا تـسحب                

 تغلق المسجد بشكل نهائي في حالة تكرر ترخيص المسجد، أو تفرض غرامات، أو ربما 

فبما أن الحرج مرفوع عن هذه األمة، فالقول بمنع تعـدد الجمـع مـع عـدم         . تلك المخالفات 

الدليل الصريح على المنع هو إيقاع للحرج على األمة، والقول بجواز التعدد عنـد الحاجـة هـو         

كثير من األحكام تختلف ف: "يقول ابن عابدين رحمه اهللا. المتسق مع قاعدة رفع الحرج    

باختالف الزمان لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضـرورة، أو فـساد أهـل الزمـان بحيـث لـو بقـي             

                                     
 .١٢٥ سورة النحل، آية )١(
 .١٨٥ سورة البقرة، آية )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٧

 هـ١٤٣٧ن شوال ولحادي واألربعالعدد ا
 

الحكم على ما كان عليه أوالً للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الـشريعة          

الفوا ولهذا ترى مشايخ المذهب خ ... المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد

ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنـه لعلمهـم بأنـه لـو كـان                

ــه        ــه أخــذاً مــن قواعــد مذهب ــا قــالوا ب ــائج االســتبانة    ١".فــي زمــنهم لقــال بم  وقــد أظهــرت نت

ــدد    %٦٠المــــسحية أن  ــام داخــــل المــــسجد وكثــــرة عــ  مــــن المــــشاركين يــــرى أن الزحــ

ما كان حجم مواقـف الـسيارات المحـدود عـامالً           األشخاص سبب رئيس لتعدد الجمع، ك     

 . من المشاركين%٥٦مؤثراً في اتخاذ القرار بتعدد الجمع عند 

 فـإن االجتمـاع مقـصد شـرعي كمـا           : اتفاقها مع مقصد االجتماع وعدم الفرقة      :رابعاً

 فـالمنع مـن تعـدد الجمـع فـي األصـل             ٢،"واعتصموا بحبل اهللا جميعـاً وال تفرقـوا       : "قال تعالى 

 غير أن منع تعدد الجمع في    ٣ لعللٍ من أهمها إظهار توحد الكلمة واتفاق المسلمين،        كان

البلـــدان غيـــر المـــسلمة ســـيؤدي إلـــى نقـــيض العلـــة التـــي منـــع ألجلهـــا التعـــدد وهـــي تفـــرق    

المــسلمين وتــشتت كلمــتهم، وعــدم قــدرة فريــق كبيــر مــنهم علــى أداء صــالة الجمعــة،     

تـسق مـع علـة المنـع األولـى؛ إذْ الجمعـة هـي المـالذ                 فناسب القول بجـواز التعـدد ألنـه هـو الم          

. األسبوعي الوحيد الذي يلتقون فيه ويناقشون شؤونهم ويتعرفون علـى بعـضهم الـبعض    

فمصلحة االجتماع ولو بتعدد الجمع مقدمة على مفسدة الفرقة بترك جماعة للمسلمين            

 علـى القـول   – صالة الجمعة دهـراً، وكـذلك يقـال بعكـسها، وهـو أن مفـسدة تعـدد الجمـع             

 مقدمـة علـى مفـسدة االفتـراق بـين المـسلمين فـي بـالد هـم أقليـة فيهـا                –بكونها مفسدة   

 .وهم أحوج ما يكونون إلى االجتماع واالصطفاف

 وقـع  جـدا  النفـع  عظيم فصل هذا: "وأخيراً أختم بما قال العالمة ابن القيم رحمه اهللا  

 ال مـا  وتكليـف  والمـشقة  جالحـر  مـن  أوجـب  الـشريعة  على عظيم غلط به الجهل بسبب

                                     
 .٢/١٢٥ نشر العَرف في بناء بعض األحكام على العرف، مجموعة رسائل ابن عابدين، )١(
 .١٠٣ سورة آل عمران، آية )٢(
 .٢/٣٠١منهاج، ال شرح إلى المحتاج  نهاية)٣(



 

 
٢٨٨

السياسة الشرعية في تعدد الجُمَع في 
 المسجد الواحد في البالد غير اإلسالمية

 منصور بن عبدالرحمن بن عبداهللا الحيدري. د

ــه ســبيل ــا إلي ــشريعة أن يعلــم م ــاهرة ال ــي الب ــى فــي الت ــأتي ال المــصالح رتــب أعل ــه؛ ت  فــإن ب

 عـدل  وهـي  والمعـاد،  المعـاش  فـي  العبـاد  ومـصالح  الحكـم  على وأساسها مبناها الشريعة

 إلـى  العـدل  عـن  خرجت مسألة فكل كلها؛ وحكمة كلها، ومصالح كلها، ورحمة كلها،

 العبـث؛  إلـى  الحكمـة  وعـن  المفـسدة،  إلـى  المـصلحة  وعـن  ضدها، إلى الرحمة وعن الجور،

 ١".بالتأويل فيها أدخلت وإن الشريعة من فليست

 :غير أن الجواز يجب أن يكون معلقاً على تحقق الشروط التالية

ــد         -١ ــي أحـ ــصلَّى فـ ــه بحيـــث يُـ ــسيق معـ ــن التنـ ــر يمكـ ــسجد آخـ ــاك مـ ــون هنـ أال يكـ

ــاك مــسجد آخــر يمكــن     .  وقــتٍ آخــر المــسجدين فــي وقــتٍ وفــي اآلخــر فــي     فــإن كــان هن

التنسيق معه دون إضرار بجماعة أحد المسجدين، فقد يقـال إنـه ال يجـوز تعـدد الجمـع فـي                  

 .ذات المسجد

أن يكون ذلـك للحاجـة الداعيـة لـذلك، ومـن الحاجـة الزحـام، أو اخـتالف جـدول               -٢

الجمعة األسـاس،  األعمال لعدد غير يسير من المسلمين يؤدي إلى تخلفهم المستمر عن      

 .أو وجود إشكاالت تنظيمية مع سلطات المدينة تمنع من إقامة جمعة واحدة

أن يكون ذلك بموافقـة وإشـراف إدارة المركـز اإلسـالمي والـذي يجـب أن يحـدد          -٣

 .الحاجة بناء على تقصي أحوال المسلمين في المدينة

لـى المـسلمين،   فإن توفر مكان آخر يمكن أداء الجمعة فيه دون مشقة وال تكليـف ع         

فاألولى أن تؤدى فيه الجمعة خروجاً من خالف من منع ذلك؛ غير أن عدم االلتزام بذلك ال                 

 .يعني اإلثم وال بطالن الصالة؛ إذْ ال دليل على المنع وال على البطالن

 :وفي ختام هذا البحث، يظهر للقارئ ما يلي

 المـسجد  فـي  عـة الجم صـالة  هـو  الواحـد  المـسجد  فـي  الجمعة بتعدد المقصود أن -١

 .مرة من أكثر اليوم ذات في الواحد

                                     
محمـد  : الجوزيـة، إعـالم المـوقعين عـن رب العـالمين، تحقيـق       قـيم  شـمس الـدين ابـن      بكـر  أبـي  بن  محمد )١(

 .٣/١١هـ، ١٤١١عبدالسالم إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٩

 هـ١٤٣٧ن شوال ولحادي واألربعالعدد ا
 

 صـاحبة  كونهـا  بحكم - اإلسالمي المركز إلدارة يجوز هل: هو البحث محل أن -٢

 لهـا  التـابع  الواحـد  المسجد في الجمعة صالة إقامة تعدد تمنع أو تسمح أن – شرعاً الوالية

 ذلك؟ يقتضي شرعي سبب لوجود

 يمكــن كــان وإن الجمعــة، صــالة إقامــة فيهــا تعــددت ألول محــدد تــاريخ يوجــد ال -٣

 اهللا رحمـه  المنـصور  عهد في تعددها يظهر أنه غير اهللا، رحمه عطاء زمن بدأت إنها القول

 تعـدد  أول أن العلمـاء  بعـض  يـرى  فيمـا  األسـواق،  ألهـل  آخـر  جامعـاً  أنـشأ  عندما هـ١٥٨ عام

 .المعتضد عهد في هـ٢٨٠ عام كان للجمع

: أقـوال  أربعـة  علـى  الواحـد  البلد في الجمعة إقامة تعدد جواز في الفقهاء اختلف -٤

 عـدد  عن النظر بغض للحاجة أجازها من ومنهم للحاجة، ولو حتى مطلقاً منع من فمنهم

 .مطلقاً أجازها من ومنهم جامعين، على تجيز أال بشرط أجازها من ومنهم الجمع،

 صـالة  نعـ  المتـأخرة  الجمعـة  صـالة  صـحة  فـي  األقـوال  هـذه  بين الخالف أثر يظهر -٥

 فعلـى  الـسبق  معيـار  عـن  النظـر  وبغـض  الـسبق،  معيـار  فـي  اختلفـوا  فقـد  السابقة، الجمعة

 تعـدد  كـان  إن تـصح  والثالث الثاني القول وعلى مطلقاً، المتأخرة الصالة فتبطل األول القول

 .الرابع القول على أثر أي يترتب وال لحاجة، الجمعة

 فــي الواحــد المــسجد فــي لجمعــةا صــالة إقامــة تعــدد نازلــة العــصر هــذا فــي نـشأت  -٦

 أو والدراســة، العمــل جــداول اخــتالف أو المــسجد، كــضيق عديــدة ألســباب الغربيــة الــبالد

بـالجواز،   واآلخـر  بـالمنع،  أحـدهما  قـولين  علـى  المعاصـرون  الفقهاء فيها اختلف وقد غيرها،

ة وقد أظهـرت االسـتبانة المـسحية وجـود عـدد كبيـر مـن المـساجد التـي تتعـدد فيهـا إقامـ                        

ــى       ــصل إلـ ــسبة تـ ــالمية بنـ ــر اإلسـ ــبالد غيـ ــي الـ ــات فـ ــز   %٥١الجمعـ ــساجد والمراكـ ــن المـ  مـ

 .اإلسالمية محل عينة البحث

 غيـر  الـبالد  فـي  الواحد المسجد في الجمعة صالة إقامة تعدد جواز للباحث يظهر -٧

 مقــصد مــع تتفــق إذ وأهــدافها؛ اإلســالمية الــشريعة مقاصــد مــع المتفقــة ألنهــا اإلســالمية؛



 

 
٢٩٠

السياسة الشرعية في تعدد الجُمَع في 
 المسجد الواحد في البالد غير اإلسالمية

 منصور بن عبدالرحمن بن عبداهللا الحيدري. د

 ومع الحرج، ورفع التيسير مقصد ومع اهللا، إلى والدعوة اإلسالم رسالة وتبليغ ين،الد إقامة

 .الفرقة وعدم االجتماع مقصد

 قريـب  آخـر  مـسجد  هنـاك  يكـون  بـأال  مقيـداً  يكـون  أن يجب المذكور الجواز أن  -٨

 وبحيــث آخــر، وقــت فــي واآلخــر وقــت فــي مــسجد فــي يــصلّى بحيــث معــه التنــسيق يمكــن

 دينيـاً  بالمـسلمين  اإلضـرار  إلـى  يـؤدي  بمـا  ذلك إلى داعية الحاجة تكون وبأن للجميع، يتسع

 ذلـك  يكـون  وأن الـسلطات،  مـع  تنظيميـة  إشـكاالت  وجـود  أو الجمعـة،  صالة عن بالتخلف

 .وإشرافه اإلسالمي المركز إدارة بموافقة

 .هأسأل اهللا أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطالً ويرزقنا اجتناب

 

@      @      @ 
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 :المراجع

 .القرآن الكريم
 :الحديث، الشروح، التخريج، الرجال

 .ـه١٤١٦، دار الجيل، إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكامابن دقيق العيد،  -

 عــادل أحمــد عبــد الموجــود  : تحقيــق ،الرجــال ضــعفاء فــي الكامــل، أبــو أحمــد بــن عــدي الجرجــاني   -

 .ـه ١٤١٨الطبعة األولى، ، انلبن- بيروت-الكتب العلمية وآخرين، 

 أحاديــث تخــريج فــي الدرايــة، و الفــضل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العــسقالني  أبــ -

 . بيروت– دار المعرفة ،السيد عبد اهللا هاشم اليماني المدني: تحقيق ،الهداية

عبـد  . د: تحقيـق ، ذخيـرة الحفـاظ  ، أبو الفضل محمـد بـن طـاهر الـشيباني، المعـروف بـابن القيـسراني              -

 .ـه ١٤١٦الطبعة األولى، ،  الرياض– دار السلف ،الرحمن الفريوائي

دار ، محمـد عبـد القـادر عطـا       : ، تحقيـق  الـسنن الكبـرى   ،  أبو بكر أحمد بن الحسين بـن علـي البيهقـي           -

 .ـه ١٤٢٤الثالثة،  الطبعةن،  لبنا–الكتب العلمية، بيروت 

كمال يوسف الحوت، مكتبة : ، تحقيقمصنف في األحاديث واآلثار  الكتاب ال  أبو بكر بن أبي شيبة،     -

 .هـ١٤٠٩ الرياض، الطبعة األولى، –الرشد 

حبيــب الــرحمن األعظمــي، المكتــب   : ، تحقيــقالمــصنف، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الــصنعاني    -

 .هـ١٤٠٣ بيروت، الطبعة الثانية، –اإلسالمي 

حمـاد   أبـو : ، تحقيـق سط في الـسنن واإلجمـاع واالخـتالف   األو، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر  -

 .ـه ١٤٠٥، الطبعة األولى،  السعودية– الرياض - دار طيبة ،صغير أحمد حنيف

د، محمد محيي الدين عبد الحمي    : ، تحقيق سنن أبي داود  ،  أبو داود سليمان بن األشعث السِّجِسْتاني      -

 . صيدا–المكتبة العصرية، بيروت 

ــد   - ــا محيــي ال خالصــة األحكــام فــي مهمــات الــسنن وقواعــد     ،ين يحيــى بــن شــرف النــووي  أبــو زكري

ولــى، الطبعــة األ،  بيــروت– لبنــان - مؤســسة الرســالة ،حــسين إســماعيل الجمــل: تحقيــق ،اإلسـالم 

 .ـه ١٤١٨



 

 
٢٩٢

السياسة الشرعية في تعدد الجُمَع في 
 المسجد الواحد في البالد غير اإلسالمية

 منصور بن عبدالرحمن بن عبداهللا الحيدري. د

 فــؤاد محمــد: تحقيــق ،ماجــه ابــن ســنن ماجــه، بــابن المعــروف القزوينــي يزيــد بــن محمــد اهللا عبــد أبــو -

 .ت.د. ط.د العربية، كتبال إحياء دار عبدالباقي،

 مكتــب غــدة، أبــو عبــدالفتاح: تحقيــق ،الــسنن مــن المجتبــى الخراســاني، أحمــد بــن عبــدالرحمن أبــو -

 .هـ١٤٠٦ الثانية، الطبعة حلب، اإلسالمية، المطبوعات

 . بيروت–، دار الفكر باآلثار المحلى، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم -

 دار إحيـاء التـراث   ،البخـاري  صـحيح  شـرح  القاري عمدةي، دين العينأبو محمد محمود بن أحمد بدر ال  -

 . بيروت–العربي 

 .هـ١٤١٩، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -

، دار الحــديث، نــصب الرايــة فــي تخــريج أحاديــث الهدايــة ، جمــال الــدين عبــد اهللا بــن يوســف الزيلعــي  -

 .هـ١٤١٥ األولى،الطبعة 

محمـود بـن   : ، تحقيـق فـتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري     ، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب      -

 .ـه ١٤١٧عبدالمقصود وآخرين، مكتبة الغرباء األثرية، الطبعة األولى، 

كنـز العمـال فـي سـنن         ،عالء الدين علي بن حسام الـدين ابـن قاضـي خـان الـشهير بـالمتقي الهنـدي                   -

بكــري حيــاني وصــفوة الــسقا، مؤســسة الرســالة، الطبعــة الخامــسة،       : ، تحقيــقفعــالاألقــوال واأل

 .هـ١٤٠١

عون  ،محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن شرف الحق الصديقي العظيم آبادي          -

تهــذيب ســنن أبــي داود وإيــضاح عللــه     : ، ومعــه حاشــية ابــن القــيم   المعبــود شــرح ســنن أبــي داود   

 .ـه ١٤١٥الطبعة الثانية، ،  بيروت–كتب العلمية دار ال، هومشكالت

الجــامع المــسند الــصحيح المختــصر مــن أمــور   ، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــداهللا البخــاري الجعفــي   -

محمد زهيـر بـن   : المعروف بصحيح البخاري، تحقيق   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه       

 .ـه ١٤٢٢، الطبعة األولى، دار طوق النجاة، ناصر الناصر

أحمد شاكر : ، تحقيقالجامع الصحيح، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك الترمذي -

 .هـ١٣٩٥ ، الطبعة الثانية، مصر–شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  وآخرين،



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٣

 هـ١٤٣٧ن شوال ولحادي واألربعالعدد ا
 

 –المكتــب اإلســالمي ، إرواء الغليــل فــي تخــريج أحاديــث منــار الــسبيل ي، محمــد ناصــر الــدين األلبــان -

 .هـ١٣٩٩ ألولى االطبعة ،تبيرو

الطبعــة ،  مؤســسة غــراس للنــشر والتوزيــع، الكويــت  ،داود أبــي صــحيح، األلبــاني محمــد ناصــر الــدين  -

 .ـه ١٤٢٣األولى، 

المسند الـصحيح المختـصر بنقـل العـدل عـن           ،  سلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري      م -

محمـــد فـــؤاد :  مـــسلم، تحقيـــق المعـــروف بـــصحيحالعـــدل إلـــى رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم 

 .عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

 :الفقه الحنفي
صالح الدين الناهي، دار الفرقان . د: ، تحقيقالفتاوى في النتفأبو الحسن علي بن الحسين السُغدي،    -

 .هـ١٤٠٤ بيروت، الطبعة الثانية – عمّان – مؤسسة الرسالة –

النعمــاني فقــه أبــي حنيفــة  الفقــه فــي البرهــاني المحــيط مــازة الحنفــي، أبــو المعــالي برهــان الــدين ابــن -

 بيــروت، الطبعــة األولــى –عبدالمجيــد الجنــدي، دار الكتــب العلميــة  : ، تحقيــقالنعمــان رضــي اهللا عنــه

 .هـ١٤٢٤

، دار الكتــب العلميــة،  الهدايــة شــرح البنايــةي، بــو محمــد محمــود الغيتــابى الحنفــى بــدر الــدين العينــ    أ -

 .هـ١٤٢٠ولى، الطبعة األ

دار ،  الدقائق كنز شرح الرائق البحر،  زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري          -

 .، الطبعة الثانيةالكتاب اإلسالمي

المطبعـة الكبـرى    ،  الشلبي وحاشية الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين ي،شهاب الدين أحمد الشلب    -

 .هـ١٣١٣ألولى، ، الطبعة ا بوالق، القاهرة-األميرية 

 فـي  األنهـر  مجمـع ،  يعـرف بـداماد أفنـدي    ،د الـرحمن بـن محمـد بـن سـليمان المـدعو بـشيخي زاده               عب -

 .، دار إحياء التراث العربياألبحر ملتقى شرح

 .ـه ١٤١٩، دار الخير، االختيار لتعليل المختار، عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي -
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، دار الكتـب العلميـة،   الـشرائع  ترتيـب  فـي  الـصنائع  بـدائع ، كاسـاني عالء الدين أبو بكر بن مسعود ال   -

 .هـ١٤٠٦الطبعة الثانية، 

 .، دار الفكرالقدير فتحكمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهمام،  -

، بيـروت -دار الفكر ،رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عابدين الدمشقي الحنفي        -

 .هـ١٤١٢نية، الطبعة الثا

، نــشر العَــرف فــي بنــاء بعــض األحكــام علــى   محمــد أمــين بــن عمــر بــن عابــدين الدمــشقي الحنفــي   -

 .العرف، مجموعة رسائل ابن عابدين

 .ـه ١٤١٤، دار المعرفة،  المبسوط،محمد بن أحمد شمس األئمة السرخسي -

 :الفقه المالكي
 .األمهات جامع، ابن الحاجب الكردي المالكي -

 المــسالك ألقــرب الــسالك بلغــة،  بــن محمــد الخلــوتي الــشهير بالــصاوي المــالكي أبــو العبــاس أحمــد -

 .، دار المعارف)الصغير الشرح على الصاوي حاشية(

دار سـعيد أعـراب،   : ، تحقيـق الـذخيرة ، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الـشهير بـالقرافي         -

 .م١٩٩٤األولى،  الطبعة،  بيروت-الغرب اإلسالمي

 .الفقهية القوانين، مد بن أحمد ابن جزيبو القاسم محأ -

 ونهايــة المجتهــد بدايــة، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي الــشهير بــابن رشــد الحفيــد    -

 .هـ١٤٢٥ القاهرة، –، دار الحديث المقتصد

دار محمـد حجـي وآخـرون،       : ، تحقيـق  والتحـصيل  البيـان ،  بو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي        أ -

 .ـه ١٤٠٨، الطبعة الثانية،  لبنان–المي، بيروت الغرب اإلس

 دار  ،أحمـد جـاد   : تحقيـق  ،خليـل  مختـصر ،  خليل بن إسحاق بن موسى ضـياء الـدين الجنـدي المـالكي             -

 .ـه ١٤٢٦الطبعة األولى، ، القاهرة/الحديث

 .، دار الفكرحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي -
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، دار مالــك اإلمــام مــذهب علــى الفتــوى فــي المالــك العلــي فــتح، د بــن محمــد علــيش محمــد بــن أحمــ  -

 .المعرفة

دار خليـل،    مختـصر  شرح في الجليل ، مواهب المغربي الطرابلسي الرحمن عبد بن محمد بن محمد -

 .هـ١٤١٢الفكر، الطبعة الثالثة 

 دار ،خليــل لمختــصر ليــلواإلك التــاج، محمــد بــن يوســف بــن الغرنــاطي، أبــو عبــد اهللا المــواق المــالكي -

 .ـه ١٤١٦الطبعة األولى، ، الكتب العلمية

 :الفقه الشافعي

، دار الكتـب  الـشافعي  اإلمـام  فقـه  فـي  المهـذب ، أبو اسحاق إبراهيم بن علـي بـن يوسـف الـشيرازي      -

 .العلمية

 .، دار المعارفالسبكي فتاوى، أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي -

علي محمد معوض : ، تحقيقالكبير ، الحاوي حمد البغدادي الشهير بالماوردي   بو الحسن علي بن م    أ -

 .هـ١٤١٩ لبنان، الطبعة األولى، -، دار الكتب العلمية، بيروت عادل أحمد عبد الموجودو 

دار قاسـم محمـد النـوري،    : ، تحقيـق الـشافعي  اإلمـام  مـذهب  في البيان،  بو الحسين يحيى العمراني   أ -

 .ـه ١٤٢١ األولى، ، الطبعة جدة–المنهاج 

 دار ،عبــد العظــيم محمــود الــدّيب: ، تحقيــقالمــذهب درايــة فــي المطلــب نهايــةأبــو المعــالي الجــويني،  -

 .ـه ١٤٢٨الطبعة األولى،  المنهاج

 محمـد  ،أحمـد محمـود إبـراهيم    : ، تحقيـق المـذهب  فـي  الوسـيط ، أبو حامد محمد بن محمـد الغزالـي       -

 .هـ١٤١٧ألولى،  القاهرة، الطبعة ا–، دار السالم محمد تامر

 .هـ١٤٠٤،  دار الفكر، بيروت،المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية، أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي -

 .ــه١٤١٥ ، دار الفكر،الخطيب شرح على الحبيب تحفةجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر الب -

 .إلسالمية، المكتبة االرملي فتاوى، شهاب الدين أحمد بن حمزة األنصاري الرملي الشافعي -

: ، تحقيــقغيــاث األمــم فــي التيــاث الظلــم الجــويني،  محمــد بــن يوســف بــن اهللا عبــد بــن الملــك عبــد -

 .ـه ١٤٠١عبدالعظيم الديب، مكتبة إمام الحرمين، الطبعة الثانية، 
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 مـذاهب  معرفـة  فـي  العلمـاء  حليـة ،  محمد بن أحمد بن الحـسين أبـو بكـر الـشاشي القفـال الفـارقيّ                -

، عمـان / بيـروت  -األرقـم    دار/مؤسـسة الرسـالة   ،   أحمـد إبـراهيم درادكـة      ياسين: ، تحقيق الفقهاء

 .م١٩٨٠الطبعة األولى، 

 ).ت. ، د.ط. د( ،مطبعة المنيرية، المجموع شرح المهذبيحيى بن شرف النووي،  -

المكتـــب الــشاويش،   زهيـــر: ، تحقيــق المفتـــين وعمــدة  الطــالبين  روضـــةيحيــى بــن شـــرف النــووي،     -

 .هـ١٤١٢الطبعة الثالثة، ، ان عم- دمشق-بيروت اإلسالمي،

عـوض قاسـم أحمـد      : ، تحقيـق  الفقـه  فـي  المفتـين  وعمـدة  الطـالبين  منهـاج يحيى بن شرف النووي،      -

 .هـ١٤٢٥عوض، دار الفكر، الطبعة األولى، 

 :الفقه الحنبلي
 .هـ١٣٨٨، مكتبة القاهرة، المغني  ابن قدامة،بو محمد موفق الدينأ -

محمـد رشـيد رضـا،      : ، تحقيـق  المقنـع  مـتن  على الكبير لشرحاشمس الدين عبدالرحمن ابن قدامة،       -

 .دار الكتاب العربي

، دار العبيكـان،  الخرقـي  مختـصر  علـى  الزركـشي  شـرح ي، شمس الدين محمد بن عبد اهللا الزركش     -

 .هـ١٤١٣الطبعة األولى، 

 .ـه ١٤١٧الطبعة السادسة، ، النجدية األجوبة في السنية الدرر، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم -

، دار الخــالف مــن الــراجح معرفــة فــي اإلنــصاف، عــالء الــدين أبــو الحــسن علــي بــن ســليمان المــرداوي -

 .إحياء التراث العربي

 -دار الكتــب العلميــة ، محمــد حامــد الفقــي: ، تحقيـق الــسلطانية األحكــامالقاضـي أبــو يعلــى الفــراء،   -

 .هـ١٤٢١الطبعة الثانية، ، بيروت، لبنان

، دار ابــن الجــوزي، الطبعــة األولــى، المــستقنع زاد علــى الممتــع شرحالــمحمــد بــن صــالح بــن عثيمــين،  -

 .هـ١٤٢٢

، )اإلرادات منتهى شرح(المنتهى  لشرح النهى أولي دقائقي، منصور بن يونس بن صالح الدين البهوت -

 .ـه ١٤١٤عالم الكتب، الطبعة األولى، 
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 :الفقه العام وأصول الفقه والقواعد الفقهية والفتاوى

رئاسة إدارة البحوث العلمية  المجموعة األولى،    ،الدائمة اللجنة فتاوى،  رزاق الدويش أحمد بن عبد ال    -

 . الرياض– واإلفتاء

الطبعـة األولـى    ،   دار الكتـب العلميـة     ،والنظـائر  األشـباه ،  تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي        -

 .ـه ١٤١١

، الفتـاوى  مجمـوع  علـى  المـستدرك ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحرانـي                -

 .هـ١٤١٨محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، الطبعة األولى، : جمع

عبد الـرحمن   : ، جمع مجموع الفتاوى ،  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني           -

 .ـه ١٤١٦ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ،بن محمد بن قاسم

 الكوكــب شــرح التحريــر مختــصر، بــن الفتــوحي المعــروف بــابن النجــارتقــي الــدين محمــد بــن أحمــد  -

 .ـه ١٤١٨الطبعة الثانية ،  مكتبة العبيكان،محمد الزحيلي ونزيه حماد: تحقيق ،المنير

 . فلسطين–مكتبة دنديس، الضفة الغربية ، يسألونك فتاوىحسام الدين عفانة،  -

 .محمد بن سعد الشويعر: مع، جباز ابن فتاوى مجموععبدالعزيز بن عبداهللا بن باز،  -

. نزيـه حمـاد و د     . د: تحقيـق قواعـد األحكـام فـي إصـالح األنـام،           عز الدين عبدالعزيز بـن عبدالـسالم،         -

 .هـ١٤٢١ دمشق، الطبعة األولى -عثمان ضميرية، دار القلم 

: ، تحقيـق  إعـالم المـوقعين عـن رب العـالمين        الجوزيـة،    قـيم  شـمس الـدين ابـن      بكـر  أبـي  بـن  محمد -

 .هـ١٤١١دالسالم إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، محمد عب

مجمــوع فتــاوى ورســائل فــضيلة الــشيخ محمــد بــن صــالح        ، محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثيمــين      -

 .هـ١٤١٣،  دار الثريا-دار الوطن فهد بن ناصر السليمان، : ، جمعالعثيمين

 ، دار األزهـار  حـدائق  علـى  قالمتـدف  الجـرار  الـسيل ، محمد بن علي بن محمد بن عبـد اهللا الـشوكاني       -

 .ابن حزم

مكتبة المعارف للنشر ، األجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة، محمد ناصر الدين األلباني -

 .ـه ١٤٢٠، الطبعة األولى، والتوزيع
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 .دار الفكر، الطبعة الرابعة: الناشرآلياً،  الشاملة بترقيم ،وأدلته اإلسالمي الفقهوهبة الزحيلي،  -

 :خرىكتب أ
 بيــروت، الطبعــة –، دار صــادر لــسان العــربأبــو الفــضل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم بــن منظــور،     -

 .هـ١٤١٤الثالثة، 

مـصطفى عبـدالقادر    : ، تحقيق وذيوله بغداد  تاريخ ،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي         -

 .هـ١٤١٧ بيروت، الطبعة األولى –عطا، دار الكتب العلمية 

 – دار الكتب العلمية ،محمد عبد القادر عطا: تحقيق ،الكبرى الطبقات،  محمد بن سعدأبو عبد اهللا -

 .ـه ١٤١٠األولى،  الطبعة، بيروت

 .ـه١٤٣٤ األولى، الطبعة للنشر، األلوكة دار ،الشرعية السياسة على أضواء العتيبي، مطر بن سعد. د -

اليـسر، الطبعـة األولـى     ، دار وتطبيقـاً فقه النوازل لألقليات المسلمة تأصـيالً محمد يسري إبـراهيم،   . د -

 .هـ١٤٣٣

، مطـابع جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود          المـدخل إلـى الـسياسة الـشرعية       عبدالعال أحمد عطوة،     -

 .ـه ١٤١٤اإلسالمية، الطبعة األولى، 

إفادة األنام بذكر أخبار بلد اهللا الحرام مع تعليقـه المـسمى بإتمـام    عبداهللا الغازي المكي الحنفي،      -

عبدالملك بن عبد اهللا بن دهيش، مكتبة األسدي للنـشر والتوزيـع، الطبعـة األولـى،                : ، تحقيق مالكال

 .ـه ١٤٣٠

محمــد ناصــر الــدين  : ، تحقيــقوالعوائــد البــدع مــن المــساجد إصــالح، حمــد جمــال الــدين القاســمي  م -

 .ـه ١٤٠٣األلباني، المكتب اإلسالمي، الطبعة الخامسة، 

، دار خـضر للطباعـة والنـشر    قـويم لمكـة وبيـت اهللا الكـريم       التـاريخ ال  محمد طـاهر الكـردي المكـي،         -

 .هـ١٤٢٠والتوزيع، الطبعة األولى 

مركـز بيـت المقـدس للدراسـات        ،  "النقد والبيان في دفع أوهام خزيران     "مشهور حسن آل سلمان،      -

 .ـه ١٤٢٣، الطبعة األولى، التوثيقية، فلسطين



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٩

 هـ١٤٣٧ن شوال ولحادي واألربعالعدد ا
 

 :مواقع إلكترونية
  www.dar-alifta.org: دار اإلفتاء المصرية -

 .http://www.islamweb.net/fatwa/index.php: ، لجنة الفتوىالشبكة اإلسالمية -

  ٣٤٠=http://e-cfr.org/ar/index.php?cat_id: المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث -

  http://www.amjaonline.com/ar: مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا -

  www.ahlalhdeeth.com: ملتقى أهل الحديث -

  www.qaradaghi.com: علي القرداغي. موقع د -

 

@      @      @ 

 



Electronic Sites: 

92- Al-Shabakah Al-Islaameyyah, Lajnat Al-Fatwa. Retrieved from 

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php

93- Assembly of Muslims Jurists of America. Retrieved from 

http://www.amjaonline.com/ar

94- Daar Al-Iftaa' Al-MiSreyyah. Retrieved from www.dar-alifta.org

95- Dr. Ali Al-Qardaaghi Website. Retrieved from www.qaradaghi.com

96- European Council for Fatwa and Research. Retrieved from http://e-

cfr.org/ar/index.php?cat_id=340

97- Multaqa Ahl Al-Hadeeth. Retrieved from www.ahlalhdeeth.com

@    @    @



 .

80- Ibn Baaz, A. (n.d.). Majmoo` fataawa Ibn Baaz. M. Al-Shuway`ir (Ed.). 

(n.p.).

81- Ibn Othaymeen, M. (1413). Majmoo` fataawa wa rasaa'il al-shaykh 

MuHammad Ibn Othaymeen. F. Al-Sulaymaan (Ed.). Daar Al-WaTan & 

Daar Al-Thurayya. 

Other Books: 

82- Al-Baghdaadi, A. (1417). Taareekh Baghdad wa dhuyooluh. M. ATa 

(Ed.). Daar Al-Kutub Al-Ilmeyyah. 

83- Al-Ghaazi, A. (1430). Ifaadat al-anaam bi dhikr akhbaar balad Allah al-

Haraam ma` ta`leeqeh al-musama bi itmaam al-kalaam. A. Duhaysh 

(Ed.). Maktabat Al-Asdi.   

84- Al-Kurdi, M. (1420). Al-Taareekh al-qaweem li Makkah wa bayt Allah 

al-kareem. Daar KhuDHr.  

85- Al-Otaybi, S. (1434). ADHwaa' ala al-siyaasah al-shar`eyyah.

Daar Al-Alookah.  

86- Al-Qaasimi, M. (1403). ISlaaH al-masaajid min al-bida` wa al-awaa'id 

(5th ed.). M. Al-Albaani (Ed.). Al-Maktab Al-Islaami.   

87- Al-Salmaan, M. (1423). Al-Naqd wa al-bayaan fi dafi` zwhzam 

Khuzayrzan. Palestine: Markaz Bayt Al-Maqdis li Al-Diraasaat Al-

Tawtheeqeyyah.   

88- ATwah, A. (1414). Al-Madkhal ila al-siyaasah al-shar`eyyah. Al-Imam 

Mohammad Ibn Saud Islamic University. 

89- Ibn Manzhoor, M. (1414). Lisaan al-Arab (3rded.). Beirut: Daar Saadir. 

90- Ibn Sa`ad, M. (1410). Al-Tabaqaat al-kubra. M. ATa (Ed.). Beirut: Daar 

Al-Kutub Al-Ilmeyyah. 

91- Ibraaheem, M. (1433). Fiqh Al-Nawaazil li al-aqalleyyaat al-muslimah 

ta'Seel wa taTbeeq. Daar Al-Yusur. 



66- Ibn Qaasim, A. (1417). Al-Durar al-suneyyah fi al-ajwibah al-najdeyyah

(6thed.). (n.p.).  

67- Ibn Qudaamah, A. (1388). Al-Mughni. Maktabat Al-Qaahirah.  

68- Ibn Qudaamah, A. (n.d). Al-SharH al-kabeer ala matin al-muqni`. M. 

RiDHa (Ed.). Daar Al-Kitaab Al-Arabi.  

General Jurisprudence, Fundamentals of Jurisprudence, Juristic Rules and 

Fatawa:

69- AbdulSalaam, A. (1421). Qawaa`id al-aHkaam fi iSlaaH al-anaam. N. 

Hammaad & O. Dhumayreyyah (Eds.). Damascus: Daar Al-Qalam. 

70- Affaanah, H. (n.d.). Fataawa yas'aloonak. Palestine: Maktabat Dandees. 

71- Al-Albaani, M. (1420). Al-Ajwibah al-naafi`ah `an as'ilat lajnat Masjid 

Al-Jaami`ah. Maktabat Al-Ma`aarif. 

72- Al-Diweesh, A. (n.d.). Fataawa al-lajnah al-daa'imah. Riyadh: The 

General Presidency of Scholary Research and Ifta. 

73- Al-FutooHi, M. (1418). MukhtaSar al-taHreer sharH al-kawkab al-

muneer (2nded.). M. Al-ZuHeeli & N. Hammaad (Eds.). Maktabat Al-

Obaikan.  

74- Al-Harraani, A. (1418). Al-Mustadrik ala majmoo` al-fataawa. M. 

Qaasim (Ed.). (n.p.). 

75- Al-Harrani, A. (1416). Majmoo` al-fataawa. A. Qaasim (Ed.). King Fahd 

Complex for the Printing of the Holy Quran. 

76- Al-Jawziyyah, M. (1411). I`laam al-muwaqi`een `an rabb al-aalameen.

M. Ibraaheem (Ed.). Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmeyyah.   

77- Al-Shawkaani, M. (n.d.). Al-Sayl al-jarraar al-mutadafiq ala Hadaa'iq 

al-az-haar. Daar Ibn Hazm. 

78- Al-Subki, A. (1411). Al-Ashbaah wa al-nazhaa'ir. Daar Al-Kutub Al-

Ilmeyyah. 

79- Al-ZuHayli, W. (n.d.). Al-Fiqh al-islaami wa adillatuh (4th ed.). Daar Al-

Fikr.



 .

53- Al-Nawawi, Y. (1412). Rawdhat al-Taalibeen wa umdat al-mufteen (3rd

ed.). Z. Al-Shaweesh (Ed.). Beirut/ Damascus/ Amman: Al-Maktab Al-

Islaami.

54- Al-Nawawi, Y. (1425). Minhaaj al-Taalibeen wa umdat al-mufteen fi al-

fiqh. A. AwaDH (Ed.). Daar Al-Fikr.  

55- Al-Nawawi, Y. (n.d.). Al-Majmoo` sharH al-muhadh-dhab. MaTba`at 

Al-Muneereyyah. 

56- Al-Ramli, A. (1404). Nihaayat al-muHtaaj ila sharH al-minhaaj. Beirut: 

Daar Al-Fikr. 

57- Al-Ramli, A. (n.d.). Fataawa Al-Ramli. Al-Maktabah Al-Islaameyyah. 

Al-Juwayni, A. (1401). Ghiyaath al-umam fi iltiyaath al-zhulam (2nded.).

A. Al-Deeb (Ed.). Maktabat Imaam Al-Haramayn.  

58- Al-Sheeraazi, I. (n.d.). Al-Muhadh-dhab fi fiqh al-imaam al-shaafi`i.

Daar Al-Kutub Al-Ilmeyyah. 

59- Al-Subki, A. (n.d.). Fataawa Al-Subki. Daar Al-Ma`rifah.  

60- Al-Umraani, Y. (1421). Al-Bayaan fi madh-hab al-imaam Al-Shaafi`i. Q. 

Al-Noori (Ed.). Jeddah: Daar Al-Minhaaj.  

Hanbli Jurisprudence: 

61- Al-Bahwati, M. (1414). Daqaa'iq oly al-nuha li sharH al-muntaha 

(SharH muntaha al-iraadaat). Aalam Al-Kutub. 

62- Al-Farra', A. (1421). Al-AHkaam al-sulTaaneyyah (2nded.). M. Al-Faqqi 

(Ed.). Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmeyyah.  

63- Al-Mardaawi, A. (n.d.). Al-InSaaf fi ma`rifat al-raajiH min al-khilaaf.

Daar IHyaa' Al-Turaath Al-Arabi. 

64- Al-Zarkashi, M. (1413). SharH Al-Zarkashi ala mukhtaSar al-Kharqi.

Daar Al-Obaikan.

65- Ibn Othaymeen, M. (1422). Al-SharH al-mumti` ala zaad al-mustaqni`.

Daar Ibn Al-Jawzi.   



39- Al-Khalwati, A. (n.d.). Bulghat al-saalik li aqrab al-masaalik 

(Haashiyat Al-Saawi ala al-sharH al-Sagheer). Daar Al-Ma`aarif. 

40- Al-Muwaaq, M. (1416). Al-Taaj wa al-ikleel mukhtaSar khaleel. Beirut: 

Daar Al-Kutub Al-Ilmeyyah.   

41- Al-Qaraafi, A. (1994). Al-Dhakheerah. S. A`raab (Ed.). Beirut: Daar Al-

Gharb Al-Islaami. 

42- Al-Taraabulsi, M. (1412). Mawaahib al-jaleel fi sharH mukhtaSar 

khaleel (3rded.). Daar Al-Fikr.  

43- Ibn Al-Haajib. (n.d.). Jaami` al-ommahaat. (n.p.). 

44- Ibn Juzzi, M. (n.d.). Al-Qawaaneen al-fiqheyyah. (n.p.). 

45- Ibn Rushd, M. (1408). Al-Bayaan wa al-taHSeel (2nd ed.). M. Hijji, et al. 

(Eds.). Beirut: Daar Al-Gharb Al-Islaami.  

46- Ibn Rushd, M. (1425). Bidaayat al-mujtahid wa nihaayat al-muqtaSid.

Cairo: Daar Al-Hadeeth. 

47- Olaysh, M. (n.d.). FatH al-ali al-maalik fi al-fatwa ala madh-hab al-

imaam Maalik. Daar Al-Ma`rifah.  

Shafi`i Jurisprudence: 

48- Al-Bujayrimi, S. (1415). TuHfat al-Habeeb ala sharH al-khaTeeb. Daar 

Al-Fikr. 

49- Al-Faariqi, M. (1980). Hulyat al-ulamaa' fi ma`rifat madhaahib al-

fuqahaa'. Y. Daraadkah (Ed.). Beirut/ Amman: Mu'assassat Al-Risaalah 

& Daar Al-Arqam.  

50- Al-Ghazaali, M. (1417). Al-WaseeT fi al-madh-hab. A. Ibrahim & M. 

Taamir (Eds.). Cairo: Daar Al-Salaam. 

51- Al-Juwayni, A. (1428). Nihaayat al-maTlab fi diraayat al-madh-hab. A. 

Al-Deeb (Ed.). Jeddah: Daar Al-Minhaaj.  

52- Al-Maawirdi, A. (1419). Al-Haawi al-Kabeer. A. Mu`awwadh & A. 

AbdulMawjood (Eds.). Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmeyyah. 



 .

25- Al-Ayni, M. (1420). Al-Binaayah sharH al-hidaayah. Daar Al-Kutub 

Al-Ilmeyyah. 

26- Al-Hanafi, A. (1419). Al-Ikhtiyaar le ta`leel al-mukhtaar. Daar Al-

Khayr.  

27- Al-Hanafi, B. (1424). Al-MuHeeT al-burhaani fi al-fiqh al-nu`maani: 

Fiqh Abi Hanefah Al-Nu`maan RaDHey Allah Anh.  A. Al-Jundi (Ed.). 

Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmeyyah. 

28- Al-Kaasaani, A. (1406). Badaa'` al-Sanaa'` fi tarteeb al-shara'i` (2nd

ed.). Daar Al-Kutub Al-Ilmeyyah. 

29- Al-Sarkhasi, M. (1414). Al-MabsooT. Daar Al-Ma`rifah. 

30- Al-Shalabi, A. (1313). Tabyeen al-Haqaa'q sharH kanz al-daqaa'iq wa 

Haasheyat Al-Shalabi. Cairo: Al-MaTba`ah Al-Kubra Al-Ameereyyah. 

31- Al-Sughdi, A. (1404). Annutaf fi al-fataawa (2nded.). S. Al-Nnaahi (Ed.). 

Beirut/ Amman: Daar Al-Furqan & Mu'assassat Al-Risaalah. 

32- Ibn Aabideen, M. (1412). Radd al-mukhtaar ala al-durr al-mukhtaar

(2nded.). Beirut: Daar Al-Fkir. 

33- Ibn Aabideen, M. (n.d.). Nashr al-urf fi binaa' ba`DH al-AHkaam ala al-

Urf: Majmoo`at rasaa'il Ibn Aabideen. (n.p.). 

34- Ibn Al-Hammaam, M. (n.d.). FatH al-qadeer. Daar Al-Fikr. 

35- Ibn Nujaym, Z. (n.d.). Al-BaHr al-raa'iq sharH kanz al-daqaa'iq

(2nded.). Daar Al-Kitaab Al-Islaami. 

36- Shaykhi Zadah, A. (n.d.). Majma` al-anhur fi sharH multaqa al-abHur.

Daar IHyaa' Al-Turaath Al-Arabi.  

Maaliki Jurisprudence: 

37- Al-Disooqi, M. (n.d.). Haashiyat Al-Disooqi ala al-sharH al-kabeer.

Daar Al-Fikr. 

38- Al-Jundi, Kh. (1426). MukhtaSar Khalil. A. Jad (Ed.). Cairo: Daar Al-

Hadeeth. 



13- Al-Mundher, M. (1405). Al-AwsaT fi al-sunan wa al-ijmaa` wa al-

ikhtilaaf. S. Haneef (Ed.). Riyadh: Daar Taybah. 

14- Al-Nawawi, M. (1418). KhulaaSat al-aHkaam fi muhimmaat al-sunan 

wa qawaa`id al-Islam. H. Al-Jamal (Ed.). Lebanon: Mu'assassat Al-

Risaalah.

15- Al-Neesaaboori, M. (n.d.). Al-Musnad al-SaHeeH bi naqil al-adil `an al-

adil ila rasool Allah Salla Allah alayh wa sallam: SaHeeH Muslim.  M. 

AbdulBaaqi (Ed.). Beirut: Daar IHyaa' Al-Turaath Al-Arabi. 

16- Al-Sana`aani, A. (1403). Al-MuSannaf (2nded.). H. Al-A`zhami (Ed.). 

Beirut: Al-Maktab Al-Islaami. 

17- Al-Shaybaani, M. (1416). Dhakheerat al-Huffaazh. A. Al-Feryawaa'I 

(Ed.). Riyadh: Daar Al-Salaf. 

18- Al-Sijistaani, S. (n.d.). Sunan Abi Dawood. M. AbdulHameed (Ed.). 

Beirut/ Sidon: Al-Maktabah Al-ASreyyah. 

19- Al-Tirmidhi, M. (1395). Al-Jaami` al-SaHeeH (2nd ed.). A. Shaakir, et al. 

(Eds.). Egypt: Sharikat Maktabah & MaTba`at MuSTafa Al-Baabi Al-

Halabi.

20- Al-Zaila`i, A. (1415). NaSb al-raayah fi takhreej aHaadeeth al-

hidaayah. Daar Al-Hadeeth. 

21- Haydar, M. & Abaadi, A. (1415). Awn al-ma`bood sharH sunan Abi 

Dawood, Tahdheeb sunan Abi Dawood wa iyDHaaH ilalulh wa 

mushkilaatuh (2nd ed.). Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmeyyah.  

22- Ibn Hazm, A. (n.d.). Al-MuHalla bi al-aathaar. Beirut: Daar Al-Fikr. 

23- Ibn Majah, M. (n.d.). Sunan Ibn Majah. M. AbdulBaaqi (Ed.). Daar 

IHyaa' Al-Turaath Al-Arabi.  

24- Ibn Rajab, A. (1417). FatH Al-Baari sharH SaHeeH Al-Bukhaari. M. 

AbdulMaqSood, et al. (Eds.). Maktabat Al-Ghurabaa' Al-Athareyyah. 

Hanfi Jurisprudence:  



 .

Arabic References  

The Holy Quran. 

Hadeeth's Books: 

1- Abi-Shaybah, A. (1409). Al-Kitaab al-muSannaf fi al-aHaadeeth wa al-

aathaar. K. Al-Hoot (Ed.). Riyadh: Maktabat Al-Rushd. 

2- Al-Albaani, M. (1399). Irwaa' al-ghaleel fi takhreej aHaadeeth manaar 

al-sabeel. Beirut: Al-Maktab Al-Islaami. 

3- Al-Albaani, M. (1423). SaHeeH Abi Dawood. Kuwait: Mu'assassat 

Gheraas.  

4- Al-Asqalaani, A. (1419). Al-TalkheeS al-Habeer fi takhreej aHaadeeth 

Al-Raafi`i Al-Kabeer. Daar Al-Kutub Al-Ilmeyyah. 

5- Al-Asqalaani, A. (n.d.). Al-Deraayah fi takhreej aHaadeeth al-hidaayah.

A. Al-Madani (Ed.). Beirut: Daar Al-Ma`rifah.  

6- Al-Ayni, M. (n.d.). Umdat al-qaari sharH SaHeeH Al-Bukhaari. Beirut: 

Daar IHyaa' Al-Turaath Al-Arabi.  

7- Al-Bayhaqi, A. (1424). Al-Sunan Al-Kubra (3rded.). M. ATa (Ed.). 

Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmeyyah.  

8- Al-Eid, I. (1416). IHkaam al-iHkaam sharH omdat al-aHkaam. Daar Al-

Jeel.

9- Al-Hindi, A. (1401). Kanz al-Ummaal fi sunan al-aqwaal wa al-af`aal 

(5th ed.). B. Hayaani & S. Al-Sagga (Eds.). Mu'assassat Al-Risaalah. 

10- Al-Ja`fi, M. (1422). Al-Jaami` al-musnad al-SaHeeH al-mukhtaSar min 

omoor rasool Allah wa sunanuh wa ayyaamuh: SaHeeH Al-Bukhaari.

M. Al-NaaSir (Ed.). Daar Tawq Al-Najaah. 

11- Al-JarJaani, A. (1418). Al-Kaamil fi DHu`afaa' al-rijaal. A. 

AbdulMawjood, et al. (Eds.). Beirut: Al-Kutub Al-Ilmeyyah. 

12- Al-Kharaasaani, A. (1406). Al-Mujtaba min al-sunan (2nded.). A. Abu 

Ghuddah (Ed.). Halab: Maktab Al-MaTboo`aat Al-Islaameyyah.  



On Holding Multiple Friday Prayers in the Same Mosque in 

Non-Islamic Countries: TheShari`a Perspective 
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Abstract: 

Earlier jurisprudents differed in the provision of the multiplicity of Friday 

prayers in the same country to be absolutely prevented, absolutely permitted or 

permitted under conditions. Then multiple Friday prayers were allowed in the 

same country when there was a need. With the contemporary migration of 

Muslims to non-Islamic countries and the conversion of native residents to Islam 

and due to financial difficulties in most cases and the small number of Muslims 

in some large countries, Islamic minorities are facingthe dilemma of having few 

mosques in comparison with the number of mosques in Islamic countries. Thus 

Islamic minorities in non-Islamic countries face the need to hold more than one 

Friday prayer in the same mosque due to a variety of reasons such as insufficient 

space and differences in work and school schedules, etc. A Questionnaire survey 

has shown in this paper that fifty-one percent (51%) of Islamic centers -in 

question- in the United States hold more than one Friday prayer in the same 

mosque.Is this permitted from the perspective of Shari`a? Contemporary 

jurisprudents have two views regarding this contemporary matter: permission or 

prevention. However, after examining the evidence of both parties and the reality 

of Muslim minorities' life in that country, the research concluded that holding 

multiple Friday prayers in the same mosqueshould be allowed after meeting 

certain conditions as explained in the paper. 

Key Words: Friday, multiple, prayer, minorities, Muslims, repeat, one 

mosque. 
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 :ملخص البحث
بقواعــد خاصــةتميزها عــن األعمــال المدنيــة حيــث أثبتــت    األعمــال التجاريــة   القــوانين التجاريــة  خــصت

 ميزتان مهمتـان تتطلبهمـا التجـارة وهمـا     التجربة حاجة البيئة التجارية إلي هذه القواعد ،إذ يتحقق بتطبيقها         
ميـزة الــسرعة وميـزة دعــم االئتمـان أي تعزيــز الثقــة بـين أطــراف العمـل التجــاري عنـد المعاوضــة أو اإلقــراض       

 : وتتلخص هذه القواعد فيما يلي،باآلجل
 .اختصاص القضاء التجاري بنظر الدعاوى الناشئة عن عمل تجاري −١
 .ر المدين بدين تجاريسريان اإلفالس التجاري على التاج −٢
 .التشدد في إعطاء المهلة القضائية للمدين بدين تجاري −٣
 .التقادم القصير للدعاوى التجارية −٤
 . التضامن بين المدينين بدين تجاري −٥
 . حرية إثبات االلتزام التجاري −٦
 . التنفيذ المعجل لألحكام التجارية −٧
 . إنذار المدين بدين تجاري بكافة الطرق −٨

رتها العديد من القوانين األجنبية ،وأما النظـام والقـضاء التجـاري الـسعودي فلـم يأخـذ         وهذه القواعد قر  
بجميع هذه القواعد، بل أخذ ببعـضها، وبعـضها اآلخـر يُستـشرف مـن المـنظم األخـذ بهـا مـستقبال نظـرا لمـا               

 .يحققه ذلك من مصالح
 .هافيوسيتناول هذا البحث أحكام هذه القواعد التجارية والجوانب المشكلة 
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 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 المقدمة
 هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينـا محمـد              الحمد

 :وعلى آله وصحبه أفضل الصالة وأتم التسليم أما بعد

 المنـصوص علـى تجاريتهـا نظامـا والتـي تهـدف             التـصرفات : " باألعمـال التجاريـة    فيقصد

 عــن تميزهــا خاصــة بقواعــدتجاريــة  وهــذه األعمــال خــصتها القــوانين ال   ،"إلــى الــربح غالبــا  

 إذ يتحقــق ؛حيث أثبتــت التجربــة حاجــة البيئــة التجاريــة إلــي هــذه القواعــد ؛األعمــال المدنيــة

 ميزة السرعة التي تعد الزمة من لـوازم        :وهما،  بتطبيقها ميزتان مهمتان تتطلبهما التجارة    

ف العمل التجـاري عنـد    وميزة دعم االئتمان أي تعزيز الثقة بين أطرا  معامالتهم،التجار في   

 : هذه القواعد فيما يليتتلخصو. جلالمعاوضة أو اإلقراض باأل

 . القضاء التجاري بنظر الدعاوى الناشئة عن عمل تجارياختصاص −١

 . اإلفالس التجاري على التاجر المدين بدين تجاريسريان −٢
 . في إعطاء المهلة القضائية للمدين بدين تجاريالتشدد −٣
 .اوى التجارية القصير للدعالتقادم −٤
 . التضامن بين المدينين بدين تجاري −٥
 .  لتجاري إثبات االلتزام احرية −٦
 .  التجاريةام المعجل لألحكالتنفيذ −٧
 . إنذار المدين بدين تجاري بكافة الطرق −٨

 بعـضها، ويعلـل لهـذا التـشدد بـأن           فـي  التشدد  غلبة    قواعد عند تفصيل هذه ال    وسنبين

اري الذي أولى المدين ثقته حتى وإن أدت هذه الحمايـة            حقوق الدائن التج   حمايةالهدف هو   

 .)١(إلى القسوة على المدين، وهذا يخالف القواعد المدنية التي يُراعى فيها حال المدين

 التجــاري والقــضاء القواعــد قررتهــا العديــد مــن القــوانين األجنبيــة ،وأمــا النظــام    وهــذه

ها، وبعـضها اآلخـر يُستـشرف مـن        بل أخذ ببعض   ، هذه القواعد  بجميعالسعودي فلم يأخذ    

                                     
 .٥٤ عاليه سمير التجاري، القانون في الوجيز ،١٢ طه مصطفى التجاري، القانون )١(
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المــنظم األخــذ بهــا مــستقبال نظــرا لمــا يحققــه ذلــك مــن مــصالح سنوضــحها فــي ثنايــا هــذا      

 .البحث

 الفقه اإلسالمي فلم يُفرد قواعد خاصة للتصرفات التجاريـة، فأحكـام المعـامالت              وأما

التـاجر وغيـر   فيـه لـم تفـرق بـين المعـامالت التجاريـة والمعـامالت المدنيـة  ، ولـم تفـرق بـين            

 عموما وقواعدها خصوصا تعد مـن المـستجدات الحديثـة           اريةالتاجر، فنظرية األعمال التج   

التي أفرزها التوسع الكبير في التجـارة، والنـاظر فـي هـذه القواعـد والمـصالح الناشـئة عنهـا                    

 .  يجدها في مجملها تتفق مع القواعد العامة للشريعة ومقاصدها 

 وفـق  هذه القواعد التجاريـة والجوانـب المـشكلة فيهـا            مأحكا هذا البحث    وسيتناول

 أيــضا بالفقــه اإلســالمي فــي  والمقارنــة ، المقارنــة بــالقوانين األجنبيــة  مــعالنظــام الــسعودي 

 إيـراد التطبيقـات القـضائية لـذلك بحـسب مـا يتيـسر،              مـع المواضع التي تثير إشكاال فقهيـا،       

 مــستقل، مطلــب كــل قاعــدة فــي  أفــردت؛حيــث طالــب قــسمته  إلــى تمهيــد وثمانيــة موقــد

 .راجيا من اهللا العون والتوفيق

 

@      @      @ 

 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٥

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 :التمهيد
  األعمال التجاريةأقسام
 ل أن القواعــد التجاريــة يقتــصر ســريانها علــى األعمــال التجاريــة فقــط دون األعمــا   بمــا

ى إذ تنقــسم إلــ؛المدنيــة، فــسنوضح بإيجــاز حقيقــة هــذه األعمــال مــن خــالل بيــان أقــسامها 

 :أعمال تجارية أصلية، وأعمال تجارية بالتبعية، وبيان كل منها كالتالي

 التـي تعـدُّ تجاريـة بـذاتها دون أن           األعمـال  ويقـصد بهـا      :األصليةاألعمال التجارية   : أوالً

 : وتنقسم هذه األعمال إلى قسمين،تستمد صفتها التجارية من عمل آخر

تجاريــة ولــو بوشــرت لمــرة واحــدة ولــو    وهــي األعمــال التــي تعــد    أعمــال منفــردة ،- أ

صدرت من غير تاجر، وهي خمسة أعمال نص عليهـا نظـام المحكمـة التجاريـة فـي مادتـه           

 وأعمـال الـصرف والبنـوك،       ، والسمسرة ، ألجل البيع، واألوراق التجارية    الشراء: الثانية هي 

 .وأعمال التجارة البحرية

تي تتم على وجه التكـرار وتتخـذ         وهي األعمال ال    تتم على وجه المقاولة،    أعمال -ب

شــكل المــشروع المــنظم، وهــي ســبعة أعمــال وفقــا للمــادة الثانيــة مــن نظــام المحكمــة     

مقاولة الـصناعة، ومقاولـة التوريـد، ومقاولـة الوكالـة بالعمولـة، ومقاولـة النقـل                 : التجارية هي 

بــالمزاد،  البــري والبحــري، ومقاولــة المحــالت والمكاتــب التجاريــة، ومقاولــة محــالت البيــع          

 ويُلحق باألعمال التجارية األصلية بقسميها أعمال أخرى بطريـق  ،)١(ومقاولة إنشاء المباني  

 .القياس واالجتهاد، كمقاولة  التأمين ، ومقاولة اإليداع في المخازن العامة وغيرها

 وهـي األعمـال المدنيـة بطبيعتهـا لكنهـا تكتـسب          ،األعمال التجاريـة بالتبعيـة    : ثانياً

مقــاول النقــل الــذي يــشتري  :  لحاجــات تجارتــه، ومثالهــا اجرتجاريــة إذا قــام بهــا تــ الــصفة ال

ألنـه  ؛شاحنات ألجل استعمالها في نقل بضائع الغير، فـشراؤه يعـد فـي األصـل عمـال مـدنيا                    

ليــستهلكها ال ليتجــر بهــا مــن خــالل إعــادة بيعهــا ؛ لكــن هــذا الــشراء انقلــب إلــى  ؛اشــتراها 

                                     
 .هـ١٣٥٠ عام الصادر السعودي التجارية المحكمة نظام من الثانية المادة )١(
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 وأخـذ أحكامـه نظـرا لـصدوره مـن تـاجر             - النقـل  - للتـاجر  عمل تجـاري تـابع للعمـل األصـلي        

 .لحاجات تجارته

األعمال التـي يكـون     :  نوع آخر من األعمال وهي األعمال المختلطة ويقصد بها         وهناك

العمل فيها تجاريا لطرف ومدنيا للطـرف اآلخـر، وهـذه األعمـال ال تعـد قـسما ثالثـاً لألعمـال             

 .)١(المذكورةبل هي مندرجة تحت األقسام ، التجارية

 

 

@      @      @ 

                                     
 .٨٧عباس حسني مدمح  التجاري، القانون ،٩٩،٥٢ طه مصطفى التجاري، القانون )١(
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 اختصاص القضاء التجاري بنظر الدعاوى التجارية:  األولالمطلب
 قاعدة االختصاص التجاري أهم قاعدة عملية تترتب علـى اتـصاف العمـل بالـصفة            تعد

 بخـالف   جاري القضاء الت  لوالية المنازعات الناشئة عن األعمال التجارية       تخضعإذ  ؛التجارية  

 لواليـة القـضاء المـدني، وهـي فـي المملكـة       ضع المدنية فتخـ ألعمالالناشئة عن ا المنازعات  

 .المحاكم العامة

ــا– القـــــضائي للمحـــــاكم التجاريـــــة  واالختـــــصاص ــا مـــــن المحـــــاكم  كمـــ  فـــــي غيرهـــ

 يؤدي إلـى سـرعة الفـصل فـي الـدعوى بـسبب الخبـرة المتراكمـة للقاضـي فـي                -المتخصصة

 تكرارهـا مـؤد إلـى  أن أصـول النـزاع ومظانـه               نإ إذ   ؛نوع الدعاوى محل اختصاص المحكمـة       

 .حاضرة في ذهنه فال يحتاج إلى مراجعة ذلك عند كل نزاع

 القـضاء التجـاري فـي المملكـة حاليـا بـين جهـات قـضائية عـدة؛ أبرزهـا                  ـات جهـ  وتتنوع

 بإنـــشائها عـــام الـــوزراء صـــدر قـــرار مجلـــس والتـــي التجاريـــة فـــي ديـــوان المظـــالم  الـــدوائر

 هيئة  وهي حسم المنازعات التجارية     هيئة المنازعات التجارية تنظر لدى       وكانت ،)١(ه١٤٠٧

 . اختصاصها إلى الديوانقل القرار المذكور هذه الهيئة ونلغىتابعة لوزارة التجارة فأَ
 هــذه الــدوائر صــاحبة الواليــة العامــة فــي القــضاء التجــاري  فــي المملكــة، فهــي          تعــد و

بـين التجـار والمتعلقـة باألعمـال التجاريـة األصـلية       تختص بنظر كافة المنازعات التي تنـشأ     

والتبعية، كمـا تخـتص أيـضا بنظـر المنازعـات المتعلقـة بتطبيـق األنظمـة التجاريـة كنظـام               

 ونظام الشركات، ويستثنى من اختصاص هذه الـدوائر بعـض األعمـال            التجاريةالمحكمة  

لجـان األوراق التجاريـة،   : ان قُـرر لهـا لجـان قـضائية خاصـة بهـا، ومـن هـذه اللجـ              يالتجارية الت 

 الفـصل فـي     ولجنةولجنة المنازعات المصرفية، ولجنة الفصل في منازعات األوراق المالية ،           

 .منازعات ومخالفات التأمين

                                     
 .هـ٢٦/١٠/١٤٠٧ وتاريخ ٢٤١ رقم )١(
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   العلي صالح بن عارف. د

 والــذي قــرر إنــشاء المحــاكم    )١(هـــ١٤٢٨ عــام الــصادر الجديــد ـــاء القــضلنظــام ووفقــا

ــسي  ــة، فـ ــصاص ؤولالتجاريـ ــد  اختـ ــي الـ ــة فـ ــدوائر التجاريـ ــة األوراق   الـ ــصاص لجنـ يوان واختـ

ــة  اكم،التجاريـــة إلـــى هـــذه المحـــ   إذ ؛ بخـــالف لجنتـــي المنازعـــات المـــصرفية واألوراق الماليـ

 وأمــا لجنــة ،)٢( البــت فــي ذلــك مــن قبــل المجلــس األعلــى للقــضاء   لحــينســيتأخر انتقالهمــا 

اكم التأمين فلم يصدر بشأنها قـرار حتـى اآلن، وعمومـا فـإن انتقـال هـذه اللجـان إلـى المحـ                      

التجارية سيولد العديد من الصعوبات أبرزها أن اختصاص هـذه اللجـان لـيس تجاريـا صـرفا،                   

فلجنــة األوراق الماليــة علــى ســبيل المثــال تمــارس اختــصاصا تجاريــا وإداريــا وجنائيــا، وكــذا  

 .)٤)(٣(لجنة التأمين فلها اختصاص تجاري وآخر إداري

 

@      @      @ 

                                     
 القــضاء لنظــام التنفيذيــة العمــل آليــة ، هـــ١٩/٩/١٤٢٨ وتــاريخ ٧٨/م رقــم القــضاء نظــام مــن ٩ المــادة )١(

 .٢/الثالث القسم المظالم، ديوان ونظام

ــة  الفقــرة )٢( ــة مــن الثالــث القــسم مــن الثاني ــة العمــل آلي ــ القــضاء لنظــام التنفيذي ــصها دالجدي  يقــوم :" ،ون
 البنـوك،  (المـستثناة  اللجـان  لوضـع  شـاملة  دراسـة  بـإجراء  مهماته مباشرة بعد للقضاء األعلى المجلس
 ألجهـزة  التنظيميـة  الترتيبـات  مـن ) عاشـراً  (البنـد  فـي  إليها المشار) الجمركية والقضايا المالية، والسوق
 اإلجـراءات  السـتكمال  سـنة  تتجـاوز  ال مـدة  خـالل  إليـه  التوصـل  يـتم  مـا  ورفـع  المنازعـات،  وفض القضاء
 ".النظامية

 مراقبـــة نظـــام مـــن ٢٢،٢٠ م الماليـــة، الـــسوق نظـــام مـــن ج/٢٥ م ، التجاريـــة المحكمـــة نظـــام مـــن ٢ م )  (٣
 .تعديلهما بعد التعاوني التأمين   شركات

  المحاكم أو مظالم،ال ديوان في التجاريـة الدوائر سواء التجاري القضـاء جهات حـول البسط من لمزيد)   (٤ 
 ،"الـسعودي  التجـاري  القـضاء  جهات: "بعنوان بحث: ينظر التجاري االختصاص ذات اللجـان أو التجاريـة،
 .للباحث
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 )١(م اإلفالس التجاري على التاجر المدين بدين تجاري أحكاسريان:  الثانيالمطلب
التــاجر الــذي  يعجــز عــن الوفــاء بديونــه التجاريــة : بــالمفلس فــي النظــام التجــاري يقــصد

 .)٢(لعدم كفاية أمواله

                                     
 ويقـصد  التجـاري،  اإلفـالس  وبـين  المـدني  اإلعـسار  بـين  األجنبيـة  والتجاريـة  المدنيـة  القـوانين  بعض تفرق )١(

 القــانون مــن) ٢٤٩ م" (األداء المــستحقة بديونــه لوفــاءل المــدين أمــوال كفايــة عــدم "المــدني باإلعــسار
 الفقـه  فـي  يـسمى  المعنـى  بهـذا  المـدني  واإلعـسار  األردنـي،  المدني القانون من ) ٣٧٥ م( المصري، المدني

 بخالف حاجته عن فاضال ماال يملك ال الذي هو الفقه في فالمعسر ، إعسارا يسمى وال إفالسا اإلسالمي
  .بديونه للوفاء كاف غير لكنه مال عنده يكون الذي المفلس

 أجـازت  أنهـا  غيـر  ، غرمائـه  بـين  أموالـه  تقـسم  وأن ، المـدين  إعـسار  إشهار المدنية القوانين هذه أوجبت وقد
 المــدني القــانون مــن ) ب/٢٥٥ ( م  للوفــاء أجــال المــدين بمــنح يحكــم أن مــصلحة  وجــود عنــد للقاضــي
 فـي  المعـسر  -المفلـس  هذا حق في يحكم فإنه -ذلك نبيا سيأتي كما-اإلسالمي الفقه أما ،المصري
ــه بقــسمة -المدنيــة القــوانين نظــر  اإلســالمي الفقــه فــي خــاص اإلنظــار ألن ميــسرة؛ إلــى يُنظــر وال أموال

 .حوائجه عن فائضا مال ال الذي بالمعسر
 المملكـة  غيـر  يفـ  -  التجاريـة  القـوانين  في اإلفالس وبين المدنية القوانين في اإلعسار بين الفروق وتتلخص

   :يلي بما -
 حالــة فهـو  التجـاري  اإلفـالس  أمــا التـاجر،  غيـر  بهـا  يمــر بالـديون  الوفـاء  عـن  عجــز حالـة  المـدني  اإلعـسار  أن - أ

 .بالتجار بها يختص بالديون الوفاء عن عجز
 فعـال  كافيـة  غيـر  أموالـه  تكـون  بحيث حقيقة معسرا المدين يكون أن لشهره بد ال المدني اإلعسار أن -ب

 التجـاري  اإلفـالس  وأمـا  ، إعـساره  شـهر  يجـز  لـم  بديونـه  للوفـاء  كافية أمواله كانت إذا أما بديونه، للوفاء
 عـن  النظـر  بغـض  المحـدد  الموعـد  فـي  بدينـه  الوفـاء  عـن  التـاجر  المـدين  يتوقـف  أن بمجرد شهره فيجوز
 .موسرا أو معسرا كونه

 اإلعسار ،أما الدائنين يمثل الذي الديانة أمين اللخ من الجماعية التصفية على يقوم التجاري اإلفالس أن -ج
 .خاصة باسمه دائن كل بها يقوم فردية إجراءات على فيقوم المدني

 اإلعـسار  شـهر  حـين  مـن  أموالـه  فـي  التـصرف  عـن  يـده  تغـل  التـاجر  غيـر  المـدين  فـإن  بينهمـا  االتفاق أوجه أما
 أن فـي  يتفقـان  كمـا  اإلفـالس،  شـهر  حـين  مـن  أموالـه  فـي  التـصرف  عـن  يـده  تغل التاجر المدين وكذلك
 .٢/١٢٠٢ للسنهوري الوسيط : وانظر الدين، بمال االستئثار في الباقي دون ينفرد ال الدائنين من الواحد

 اإلســالمي الفقــه تعريــف مــع التعريــف هــذا ويتفــق الــسعودي، التجاريــة المحكمــة نظــام مــن ١٠٣ المــادة )٢(
: وانظـر  ، غيرهم وعلى عليهم تجري اإلفالس فأحكام تجاربال يخصه ال اإلسالمي الفقه لكن للمفلس،

 .١٣/٢٧٢ للنووي المجموع ،٢/٢٨٤ رشد البن المجتهد بداية
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   العلي صالح بن عارف. د

 يــده عــن لغــ: علــى الحكــم القــضائي بــإفالس التــاجر آثـار صــارمة عــدة أهمهــا  ويترتـب 

بــين الــدائنين قــسمة غرمــاء ،وتُعــيِّن المحكمــة  إدارة أموالــه والتــصرف فيهــا، ثــم قــسمتها 

 .)١(لذلك أمينا للديانة يمثل جماعة الدائنين ويتولى إدارة التفليسة لحين انتهائها

إذ تهـز ثقـة الغيـر       ؛ اآلثار تعد جزاء قاسيا وخطيرا فـي المـسيرة التجاريـة للتـاجر               وهذه

دها، وأن يبذل كل مـا يـدعوه    في مواعياريةبه ،لذا يحرص كل تاجر على الوفاء بديونه التج  

 .)٢(إلى احترام ثقة الغير فيه

 يلجأ التاجر حـسن النيـة والمتوقـف عـن دفـع ديونـه إلـى تـوقي هـذه اآلثـار القاسـية               وقد

 بـل  ،لإلفالس من خالل طلب تـسوية بينـه وبـين دائنيـه، فـال تـسري حينئـذ أحكـام اإلفـالس                 

 . )٣(أحكام التسوية الواقية منه

فالس التجاري في الفصل العاشر من نظام المحكمـة التجاريـة            وردت أحكام اإل   وقد

 فقد صدر لها نظــام خاص بهـا عـام           ــالسهـ، أما التسـوية الواقيـة من اإلف     ١٣٥٠الصادر عام   

  .   )٤(هـ١٤١٦

 لتطبيــق قواعــد اإلفــالس التجــاري المــشددة والــواردة فــي نظــام المحكمــة    ويُــشترط

 :التجارية ما يلي

 مـن " والتـاجر هـو   ،)٥(- فردا كـان أو شـركة   -أن يكون المفلس تاجرا      : األول الشرط

 وأمـا مـن يُباشـر العمـل التجـاري           ،)٦("يباشر عمال تجاريا على وجـه الحرفـة لحـسابه الخـاص           

ومن ثم ال يكتـسب وصـف التـاجر وال      ،بصورة متقطعة فال يتوافر في حقه وصف االحتراف       

                                     
 .التجارية المحكمة نظام من) ١٢٥) (١١٢) (١١٠ (المواد )١(

 .١١ عوض، الدين جمال علي التجاري، القانون )٢(

 .اإلفالس من الواقية التسوية نظام من األولى المادة )٣(

 .هـ٤/٩/١٤١٦ وتاريخ ١٦/م رقم الملكي المرسوم )٤(

 الحقيقـي  المفلـس  عرَّفـت  والتـي  التجاريـة  المحكمـة  نظـام  مـن ) ١٠٥ (المـادة  مـن  مـستفاد  الشرط وهذا )٥(
 ....".التجارة صنعة في اشتغل الذي "بأنه

 .١١٨  طه، مصطفى التجاري، القانون )٦(
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 األشخاص الذين يتجرون في المواسـم       :ك عليه أحكام اإلفالس التجاري، ومثال ذل      جريت

 إال أنـه ال    اريـا فقط كمن يشتري تمور مزرعة لبيعها في موسم التمور، فعمله وإن كـان تج             

 .)١(يُعد تاجرا لعدم اتخاذ هذا العمل حرفة له بشكل منتظم

ــشرط ــانيال  ويقــصد ،)٢( يكــون عــاجزا عــن الوفــاء بديونــه التجاريــة ال المدنيــة    أن : الث

جارية الديون التي تنشأ بسبب عمل تجاري، واألصل أن جميع ديـون التـاجر تعـد    بالديون الت 

تجارية إال إذا أثبت العكس، أما ديونه المدنية كديونه الناشئة عن اقتراضه لبنـاء سـكنه أو           

ــشهر إفال  ــة    ، بــسبب عجــزه عــن دفعهــا  ســهلزواجــه فــال يُ  بــل تجــرى عليــه فــي هــذه الحال

 .مملكة أحكام اإلفالس في الفقه اإلسالميأحكام اإلفالس المدني وهي في ال

 القتصار تطبيــق قواعــد اإلفالس الصارمـة على التاجر المديــن بدين تجــاري بمـا   ويُبرر

 :يلي

 التاجر المدين بـديون تجاريـة كثيـرا مـا يكـون دائنـوه كثيـرون متفرقـون ،ولـذا                  أن -  أ

ة جماعيــة تحقــق المــساواة كــان مــن المــصلحة أن يتحــدوا فــي جماعــة، وأن يُجــروا تــصفي 

 وأما غير التاجر فالعادة أن يكون دائنوه قلة ويسهل تصفية أموالـه     ،)٣(الفعلية بين الدائنين  

وقسمتها بين الغرماء من قبل القاضي المدني مباشرة دون حاجـة إلـى أمـين للديانـة يتـولى                   

 . التصفية الجماعية

                                     
 .٢٠بندق، وائل طه، مصطفى اإلفالس، أصول )١(

 دائــرة مــن الــصادر الحكــم ذلــك ومــن الــسعودي، التجــاري والقــضاء الــشراح عليــه اســتقر الــشرط وهــذا )٢(
 إعــالن طالــب دعــوى رفــض "ونــصه هـــ١٤١٨ لعــام ٣/ت/٣٦  رقــم المظــالم ديــوان فــي التجــاري التــدقيق
 ،"التجاريـة  همديـون  سـداد   عـن  يتوقفون الذين التجار على إال يسري ال تجاري نظام واإلفالس   ....إفالسه
 عـدم  " فيه وجاء ه١٤٠٩ لعام ٤/ت/١٧٦  رقم المظالم ديوان في التجاري التدقيق هيئة حكم وكذلك
 محـسن  التجـاري،  القانون في الموجز: وانظر ،"تجارياً ليس الدين لكون القضية بنظر الديوان اختصاص
 لـديوان  التجاريـة  المبـادئ  مجموعـة  ،١٩ الخـولي  أكثم السعودي، التجاري القانون في دروس ،٤٤ شفيق
 .منشورة غير العجالن، إبراهيم: جمع المظالم،

 .٢/١١٩٨ للسنهوري الوسيط )٣(



 

 
 التجارية باألعمال الخاصة القواعد٣٢٢

   العلي صالح بن عارف. د

العجز عن الوفـاء بـدين مـدني ال          نظام اإلفالس وضع لدعم االئتمان التجاري ف       أن  -ب

 التي يخلفها العجز عـن الوفـاء بـدين تجـاري، فالحيـاة التجاريـة سلـسلة          جيُرتب نفس النتائ  

متشابكة الحلقات وإخالل التاجر بالوفاء بالتزاماتـه التجاريـة فـي موعـدها يـؤثر علـى وفائـه           

سوة فهـــي بديونــه لتجــار آخـــرين وهكــذا، ولمواجهــة ذلـــك تميــزت قواعــد اإلفـــالس بالقــ       

تستأصل التاجر مـن الحيـاة التجاريـة وتـضع حـدا لنـشاطه ممـا يجعلـه أحـرص النـاس علـى                        

الوفاء بديونه التجاريـة فـي مواعيـد اسـتحقاقها، وهـذا يـنعكس إيجابـا علـى دعـم االئتمـان               

 .التجاري وتعزيز الثقة بين التجار

 فلــو ـذالحالــة، وعلــى هـــ أن يَثبــت أن أموالــــه ال تكفــي للوفــــاء بديونــــه ا: الثالــثالــشرط

كان موسرا وتوقف عن الوفاء بديونه فإن هذا التوقف ال يُعد سببا كافيـا إلشـهار إفالسـه،               

 .بل يعد في هذه الحالـــة مماطال ويُجبر على الوفــاء فورا وللقاضي تعزيره على مطله

لـس  من نظام المحكمـة التجاريـة للمف      ) ١٠٣( من تعريف المادة     ط ويُستفاد هذا الشر  

 أي أن تكـون الـديون المطالـب     ،" استغرقت الديون جميع أمواله فعجز عن تأديتها       من"بأنه  

 .   مما يملكه من أموال منقولة أو غير منقولةأكثربها 
 هذا يتفق النظام مع الفقه اإلسالمي في عدم جواز الحجر علـى المفلـس لمجـرد                وفي

غلبـة ديونـه علـى أموالـه،  فـالمتوقف       بل ال بد أن يكون سبب التوقف    ،توقفه عن دفع ديونه   
عــن الــدفع فــي الفقــه اإلســالمي ال يخلــو مــن ثــالث حــاالت يتفــق النظــام التجــاري الــسعودي 
معها باعتبار أن الفقه يُعدُّ الشريعة العامة في المملكة التي تُكمِّـل قـصور األنظمـة، وبيـان         

 :  هذه الحاالت كالتالي
لوفــاء بديونــه موســرا، فهــو فــي هــذه الحالــة    يكــون المتوقــف عــن اأن : األولــىالحالــة

 فهو ظـالم يـصدق عليـه قـول          ،)١(مماطل فيجبر على الوفاء فورا وللقاضي تعزيره على مطله        
 .)٢(" الغني ظلممطل"النبي 

                                     
 ،٢/٥٣٦التــسولي، الــسالم عبــد بــن علــي ، التحفــة شــرح فــي البهجــة ،١٧٣/ ٧ للكاســاني الــصنائع بــدائع )١(

 .٤/٥٤٧ امةقد البن المغني ،٢/١٨٦ األنصاري، زكريا الطالب، روض شرح في المطالب أسنى
 .٣/١١٩٧ ج ١٥٦٤ الحديث رقم ، ومسلم ، ١/٢٠٦ج  ٢٢٨٨ الحديث رقم البخاري، أخرجه )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٣

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 أن يكون المتوقف معسرا أي معدما ليس عنـده فـائض مـال يزيـد عـن                : الثانية الحالة

مركـب ونحوهـا؛ فهـذا يجـب إنظـاره ولـو            حوائجه األصلية وحوائج من يعول من مـسكن و        

ألنــه ال فائــدة مرجــوة مــن ذلــك، والفقهــاء   ؛ وال يجــوز حبــسه أو التــضييق عليــه  اكــان تــاجر

 ،)١(} كَانَ ذُو عُـسْرَةٍ فَنَظِـرَةٌ إِلَـى مَيْـسَرَةٍ          وَإِنْ{: الىمتفقون على هذا اإلنظار لعموم قوله تع      

 يُثبت إعـساره  نمن هذا اإلنظار على أ مكن نظام المحكمة التجارية التاجر المعسر       كما

 .)٣( وهو ما أخذ به القضاء التجاري في ديوان المظالم،)٢(أمام المحكمة العامة

 مــن هــذا اإلنظــار التــاجر الــذي أعــسر بــسبب تقــصيره بــأن كــان مفرطــا فــي     ويــستثنى

حفظ أموال الناس وصيانتها، أو كان إعساره بسبب احتياله وتغريره فهذا يتوجه سجنه             

ــه، وللنهــي عــن تــضييع أمــوال النــاس    ع ــه   ،)٤(قوبــة ل  المــسلم علــى  كــل:" ومــن ذلــك قول

 .)٥("المسلم حرام، دمه وماله وعرضه

                                     
ــة البقــرة، ســورة )١( ــصنائع بــدائع: وانظــر ،٢٨٠ رقــم اآلي ــة ،٧/١٧٣ للكاســاني ال  رشــد البــن المجتهــد بداي

 .٥٤٤/ ٤ قدامة البن المغني ،١٣/٢٦٩ للنووي المجموع ،٢/٤٧٤

 يوجــب مــا يوجــد ولـم  اإلعــسار وأدعــى بـه  المــدعى بالــدين عليــه المـدعى  أقــر إذا: " ونــصها ،) ٤٨٩ (المـادة  )٢(
 إثباتــه فــي الحــق فللمــدعي اإلعــسار دعــوى أمــا فقــط بالــدين تحكــم أن المحكمــة فعلــى إفالســه إعــالن

 ".الشرعية بالمحكمة

 هيئـة  مـن  والمؤيـد  هــ ١٤٠٩ لعـام  ٤/ت/٥٣   رقـم  المظـالم  ديـوان  فـي  التجاريـة  الـدائرة  حكـم  ذلـك  ومن )٣(
 يُـصفى  أن يمكـن  مـال  لديـه  ولـيس  ديونـه  دفـع  عـن  عجـز  مـن  أن  ( فيـه  وجاء الديوان في التجاري التدقيق
 إفالسـه  إعـالن  يوجـب   مـا  يوجد فال ثم ومن معسراً يعتبر وإنما إفالسا عليه يطلق ال غرمائه  على ويوزع

 وال المملكـــة  فـــي ال شـــيئاً يملـــك ال وأنـــه بلـــغالم تـــسديد علـــى قدرتـــه عـــدم الـــدائرة أمـــام أبـــدى  وألنـــه...  .
 هـو  الـذي  إعـساره  إثبات  سوى يبق ولم المدين إفالس إعالن يوجب ما يوجد ال فإنه ثم ومن.... خارجها

: وانظر ،)التجارية المحكمة نظام من) ٤٨٩ (المادة عليه  نصت لما وفقاً العامة المحاكم اختصاص من
 .منشورة غير العجالن، إبراهيم: جمع المظالم، لديوان التجارية المبادئ مجموعة

 مجلـة  فـي  منـشور  بحـث  الجعفـري،  أحمد المملكة، بأنظمة مقارنا اإلسالمي الفقه في اإلعسار أحكام )٤(
 .٢٧ العدد العدل

 .٤/١٩٨٦ ج ،٢٥٦٤: الحديث رقم مسلم، رواه )٥(



 

 
 التجارية باألعمال الخاصة القواعد٣٢٤

   العلي صالح بن عارف. د

أن يكـون عنـده فـائض مـال يزيـد عـن حوائجـه األصـلية لكنـه ال يكفـي                       : الثالثـة  الحالة

ينـه وإال    أن يفـي بد    اواألصل أنه ال يُنظـر فإمـ      ،  للوفاء بكامل ديونه، فهو مفلس في هذه الحالة       

 .)١(غُلَّت يده عن ماله وقسم بين الغرماء

ــاط       والخالصــة  أن الفقــه اإلســالمي والنظــام التجــاري الــسعودي يتفقــان فــي جعــل من

اإلفــالس هــو التوقــف عــن الــدفع بــسبب اســتغراق الــديون ألمــوال المفلــس ولــيس مجــرد      

 .)٢(التوقف عن الدفع

إلفـالس علـى مجـرد توقـف التـاجر عـن             القوانين التجاريـة األجنبيـة فتُعلِّـق شـهر ا          وأما

 فــإن توقــف عُــدَّ مفلــسا حتــى وإن كــان موســرا ،       ،)٣(دفــع ديونــه فــي مواعيــد اســتحقاقها    

ــدفع أل      مــشروعة فــال يُحكــم بإفالســه بــسببها،    ســبابويــستثنى مــن ذلــك توقفــه عــن ال

                                     
 رشــد البــن المجتهــد بدايــة ،٧/١٩٦ نيللكاســا الــصنائع بــدائع ، التجاريــة المحكمــة نظــام مــن ١١٠ المــادة )١(

 .٤/٤٩٣ قدامة البن المغني ، ١٣/٢٧٢ للنووي المجموع ،٢/٢٨٤

 حكــم أو إنظــار مــن عليهــا يترتــب ومــا المعــسر وغيــر المعــسر التــاجر بــين أوردناهــا التــي التفرقــة وهــذه )٢(
 فــالعبرة مــا،بينه التفرقــة عــدم مــن الــسعودي التجــاري النظــام شــراح عليــه درج مــا تخــالف بــاإلفالس
 يـسره،  أو عـسره  إلـى  نظـر  دون الـدفع  عـن  التـاجر  توقـف  وهـو  األخـرى  القوانين عليه درجت بما عندهم
 محمـد  والـدكتور  ،٣٩ الـسعودي  التجاريـة  المعـامالت  ،قـانون  بريري محمود الدكتور:الشراح هؤالء ومن
 ،١٩ الـسعودي  التجاري نونالقا في دروس الخولي، أكثم والدكتور ،٤٣ السعودي التجاري القانون:الجبر

 فـي  قرمـان  الـرحمن  عبـد  : والـدكتور  ،٧٤ الـسعودي  التجـاري  النظـام  فـي  الـوجيز  يحـي،  سـعيد  والدكتور
 يوافـق  الـسعودي  المنظم أن إلى واتجه المسألة، بسط والذي ٣١٤ ص واإلفالس التجارية األوراق كتابه
 كـان  وإن حتـى  بـاإلفالس  التـاجر  ىعلـ  للحكـم  كمعيـار  الـدفع  عـن  التوقـف  اشـتراط  في القوانين بعض
 يجـوز  "أنـه  علـى  نـصت  التي اإلفالس من الواقية التسوية نظام من األولى بالمادة استدالال موسرا المدين
 دفـع  عـن  توقفـه  معـه  يخـشى  نحـو  علـى  الماليـة  أوضـاعه  اضـطربت  - شــركة  أو كـان  فردا - تاجر لكل
 نظــام هــو اإلفــالس ألحكــام الرئيــسي المرجــع أن هأرا والــذي ، ..."الــودي الــصلح بطلــب يتقــدم أن ديونــه،

 فــي قــرر  التجاريــة المحكمــة نظــام و اإلفــالس، مــن الواقيــة التــسوية نظــام ولــيس التجاريــة المحكمــة
 دفعهـا،  عـن  توقفه وليس ،بديونه للوفاء التاجر أموال كفاية عدم على اإلفالس تعليق منه) ١٠٣ (المادة
 .لإلفالس مناطا يكون أن ال اإلفالس على قرينة ونيك أن فيمكن الدفع عن التوقف وأما

 .القطري التجارة قانون من ٦٠٦م المصري، التجارة قانون من ٥٥٠ م )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٥

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

كمنازعته في الدين من حيث صـحته أو مقـداره أو حلـول أجـل اسـتحقاقه، أو كـان توقفـه                      

 .  عارضة معتادة ال تلبث أن تزوللظروف

إنمـا هـو لـدرء    ،  هذه القـوانين إفـالس التـاجر علـى مجـرد توقفـه عـن دفـع ديونـه            وتعليق

ــه ومــا           ــه للوفــاء بديون ــة أموال ــات عــدم كفاي ــصعوبات وتجنــب المــشاق التــي يتطلبهــا إثب ال

 .)١( طويلة لجرد أموال المدينراءاتيستلزمه من إج

 .)٢( قضائي بشهر إفالسه أن يصدر حكم: الشرط الرابع

 

@      @      @ 

 

                                     
 .٣٣ بندق، وائل طه، مصطفى اإلفالس، أصول )١(

 .٣١٢ قرمان عبدالرحمن. د واإلفالس، التجارية األوراق ،١٩ بندق، وائل طه، مصطفى اإلفــالس، أصول )٢(
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 :التشدد في منح المهلة القضائية:  الثالثالمطلب
 المعـسر  أو  ولـيس  - بهذه المهلة األجل الـذي يعطيـه القاضـي للمـدين  الموسـر            يقصد

 ذاالمفلــس، فــإذا وُجــد عنــده مــال يكفــي للوفــاء بديونــه لكــن لــيس فــي مقــدوره أن يــوفر هــ  

 بيعه في الحال، أو يكون له ديون على         يصعبون المال عقارا أو منقوال      المال فورا، كأن يك   

 ويَنتظر وفاءهم بها ثـم يفـي هـو بدينـه ، فوفقـا للقـوانين المدنيـة األجنبيـة فـإن لـه أن                         ،الغير

 حيـث تجيـز بعـض هـذه القـوانين           ؛)١(يحظى بهذه المهلة حتى يتسع له الوقت الـالزم لـذلك          

ين بدين مدني إذا آنس منه حسن النية والقدرة على الـدفع         للقاضي إعطاء هذه المهلة للمد    

، وقد اختلفت هذه القوانين في أجـل هـذه المهلـة فـالتقنين المـدني الفرنـسي يحـدها بمـا ال                       

 .)٢( لتقدير القاضيالمصري أرجعها القانون المدني بينمايزيد عن سنة، 

قاعـــدة العامـــة فـــي  فـــإن ال- كـــان موســـرا ال مفلـــسا إذا – المـــدين بـــدين تجـــاري وأمـــا

القــوانين التجاريــة األجنبيــة هــو التــشدد فــي إعطائــه هــذه المهلــة إال فــي حــال الــضرورة وأال   

ــة     ــدائن ضــرر جــسيم جــراء هــذه المهل ــدر عمــال أن يمــنح القاضــي     ،)٣(يلحــق ال ــه ين  علمــا بأن

 .)٤( في موعده في المعامالت التجاريةاءالتجاري هذه المهلة نظرا ألهمية الوف

                                     
 يمنعـه  لـم  إذا اسـتثنائية  حـاالت  فـي  للقاضـي  يجـوز " .. ونـصها  المـصري  المـدني  القـانون  من ٣٤٦/٢ لمادةا )١(

 ذلـك  حالتـه  اسـتدعت  إذا التزامـه  فيهـا  يُنفِّـذ  آجـال  أو معقـول  أجـل  إلـى  المـدين  يُنظر أن القانون في نص
 مـا  متـى  أربعـة  طاشـرو  هنـاك  فـإن  المـادة  لهـذه  ،ووفقـا "جـسيم  ضـرر  التأجيـل  هـذا  من الدائن يلحق ولم

 المهلـة  هـذه  إعطائـه  تستدعي المدين حالة تكون أن -١:وهي المهلة هذه يمنح أن للقاضي جاز توافرت
 أال -٢  بالوفــاء، للتــأخر متعمــد أو مقــصر غيــر الوفــاء فــي النيــة حــسن يكــون ،وأن معــسرا يكــون ال بــأن

 المهلــة هــذه إعطــاء مــن منــعي قــانوني مــانع يقــوم أال -٣ المهلــة، هــذه مــن جــسيم ضــرر الــدائن يــصيب
 ، معقــوال المهلــة أجــل يكــون أن -٤ القــانون بموجــب مطلقــا مهلــة يعطــى فــال تجاريــة بورقــة كالمــدين
 .٣/٧٨١ للسنهوري الوسيط

 .٣/٧٨٣ للسنهوري الوسيط )٢(
 بــالتزام المــدين مــنح للمحكمــة يجــوز ال" ونــصها منــه  )٥٩ (،المــادة م١٩٩٩ لعــام المــصري التجــارة قــانون )٣(

 ،ومثلهـا " بالـدائن  جـسيم  ضـرر  إلحـاق  عـدم  وبشرط الضرورة  عند إال تقسيطه أو به للوفاء مهلة تجاري
 .منه) ٨٦ (المادة ، اإلماراتي التجارية المعامالت وقانون منه،  ٧٩ المادة في القطري  التجارة قانون في

 .٨٥ البارودي علي التجاري، القانون )٤(
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 المحكمة التجارية السعودي فيفهم منه االتفاق مع القوانين األجنبيـة فـي            نظام وأما
المنع من إعطاء هذه المهلة إال في حـال الـضرورة التـي يقـدرها القاضـي كـأن يَلحـق التـاجر                       

 .)١("المضايقة"الموسر ضرر في أشغاله التجارية ويكون في حال 
 مـنح المـدين الموسـر مهلـة للوفـاء        نظام األوراق التجارية فيَمنع القاضي تماما من       وأما

 في هذا الحكم الـشيك والـسند ألمر،نظـرا لمـا تتطلبـه       لةبقيمة الكمبيالة، ويُلحَق بالكمبيا   
 .)٢( من سرعة في تنفيذ االلتزامات الناشئة عنهاراقهذه األو

 التشدد فـي إعطـاء هـذه المهلـة للتـاجر إلـى تحقيـق مـصلحة اقتـصادية كبـرى                      ويهدف
البيئـــة التجاريـــة مـــن االرتبـــاك الناشـــئ عـــن تـــأخر وفـــاء التـــاجر بديونـــه  تتمثـــل فـــي حمايـــة 

التجارية،فهذا االرتباك ال تقف حـدوده علـى العالقـة بـين الـدائن والمـدين بـل تتعـداهما إلـى                       
تجار آخرين، فالدائن إذا تأخر مدينه عـن الوفـاء لـه فـي الموعـد المحـدد فإنـه يتـأخر هـو أيـضا             

 .)٣( لآلخرين وهكذافي وفاء ديونه المستحقة عليه
 الفقه اإلسالمي فال يمنع من التشدد في إعطـاء هـذه المهلـة للمـدين بـدين تجـاري             وأما

متــى وجــدت المــصلحة فــي ذلــك، وال يتعــارض هــذا التــشدد مــع وجــوب إنظــار المعــسر إلــى   
 بهـذه المهلـة هـو الموسـر الـذي يطلبهـا  لتـدبير شـؤونه لحـين الوفـاء                      مختصألن ال ؛ميسرة  

ا المعسر الذي ال مال فائضا عن حوائجه األصلية فإنـه يُنظـر علـى كـل حـال سـواء           بدينه ، أم  
 .كان تاجرا أو غير تاجر

                                     
 الحقيقـة  فـي  وأنـه  التجاريـة  إشـغاله  فـي  ضرر لحقه قد المديون أن وتبين تحقق إذا:" ونصها) ٥١٧ (المادة )١(

 تأديـة  ألجـل  مناسـبة  مهلـة  -القاضـي  –  يعطيـه  أن ذلـك  بـسبب  المحكمـة  واستنـسب  المـضايقة  بحالة
 فـورا،  الوفاء على فيجبر مماطال كان إن ألنه النية حسن الموسر بالتاجر المهلة إعطاء وقيدنا ،..."الدين
 أحكــام عليــه تجــري معــسر فهــو عنــده مــال ال معــسرا كــان وإن إفالســه، فيــشهر مفلــسا نكــا وإن

 كمـا  أحكامـه  فـي  يختلـف  للمعـسر  اإلنظـار  وهذا ميسرة، إلى إنظاره ومنها اإلسالمي الفقه في اإلعسار
 .أموره تدبر لحين الموسر للتاجر تمنح التي القضائية المهلة عن بينا

 قرارهـا  فـي  التجارية األوراق لجنة عليه استقرت ما هو المبدأ وهذا التجارية، قاألورا نظام من ٦٣ المادة )٢(
  ، التجاريـــة األوراق مـــواد فـــي النظاميـــة المبـــادئ مجموعـــة: وانظـــر هــــ،٢٤/٢/١٤٠٥ فـــي ٢٣/١٤٠٥ رقـــم

 .٤٤ شفيق محسن التجاري، القانون في الموجز

 .٣٧ بريري محمود السعودي، التجاريــة المعامالت قانــون )٣(
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 :التقادم القصير للدعاوى التجارية:  الرابعالمطلب
المنع من سماع الدعوى لمرور زمن معين على الحق دون مطالبـة            :  التقادم بأنه  يُعرَّف

 .)١(صاحبه به مع قدرته عليه

 :خذ بالتقادم كمانع من سماع الدعوى بما يلي لألويبرر
 . عدم مطالبة الدائن بدينة مدة طويلة يؤدي للشك في ثبوت الحق لهأن -أ

 القول بسماع الدعوى رغم مرور الزمن يؤدي إلى احتفاظ كـل صـاحب حـق         أن  -ب

 متعــذر فــي أكثــر األحيــان ،فكثيــرا مــا تــنطمس   ابالبينــة المثبتــة لحقــه أبــدا وهــذ 

 .دلة كموت الشهود أو ضياع المكاتبة المثبتة للحق أو غير ذلكمعالم األ

 األخــذ بالتقــادم يحــد مــن التحايــل أو التزويــر الــذي قــد يقــوم بــه مــدعي الحــق     أن  - ج

 .مستغال طول المدة واندثار األدلة

 .)٢( يُخلِّص القضاء من االرتباك الناشئ عن البحث في الوقائع القديمةأنه -د

من القـوانين المدنيـة األجنبيـة بالتقـادم كمـانع مـن سـماع الـدعوى                  أخذت العديد    وقد

 ورتبت عليه سقوط الدين وعدم استطاعة الدائن إجبـار          ،)٣(بعد مرور خمس عشرة سنة    

 .)٤(المدين على أدائه، ولكن يبقى أمام المدين التزام أدبي اختياري بالوفاء

                                     
 .١٦٣ اهللا فيض فوزي محمد الضمان، نظرية )١(

 فــوزي محمــد ، الــضمان نظريــة ، ١/١١٦ الزرقــا مــصطفى الفقهــي، المــدخل ، ٣/٩٩٦  للــسنهوري الوســيط )٢(
 .١٦٣ اهللا فيض

 وهنـــاك ، المدنيـــة القـــوانين فـــي المـــسقط للتقـــادم العامـــة القاعـــدة هـــو ســـنة عـــشرة خمـــس ومـــرور )٣(
 قـانون  مـن ) ٤٧٣ (والمـادة  المـصري،  المـدني  القـانون  مـن ) ٣٧٤ (المادة: وانظر ، القاعدة لهذه مستثنيات
 .اإلماراتي المدنية المعامالت

 االلتـزام  انقـضاء  التقـادم  علـى  يترتـب  "أنـه  مـن  المصري المدني القانون من) ٣٨٦/١  (المادة قررته ما وهو )٤(
 التقادم، أحكام ، ٣/١١٥٦ للسنهوري الوسيط: وانظر ،"طبيعي التزام المدين ذمة في يتخلف ذلك ومع

 .٢٢١ عثمان وأسامة الشواربي عبدالحميد
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 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 على األخذ بمدد تقادم أقـصر مـن          القوانين التجارية األجنبية فقد درج العديد منها       وأما

 وتتراوح هذه المدد بين ستة أشهر وعشر سنوات بحسب نـوع االلتـزام        دنية،القوانين الم 

 .)١(التجاري

 فــي تقلــيص مــدة التقــادم التجــاري حاجــة المعــامالت التجاريــة إلــى االســتقرار     والعلــة

عـامالت المدنيـة لـذا      والثبات نظرا لقيامها على تـداول الثـروات، وهـذه الحاجـة تخـف فـي الم                

 . )٢(تكون مدد التقادم فيها أطول

 القـضاء العـام فيهـا قـد اسـتقر       إن المملكة فنظرا لعـدم صـدور نظـام مـدني لهـا فـ              وأما

 .على عدم سقوط الدعوى بالتقادم أخذا بالرأي الفقهي الذي يمنع ذلك

عوى  النظام التجـاري الـسعودي فـإن األصـل العـام فيـه أيـضا هـو عـدم سـقوط الـد             وأما

حيــث إن نظــام المحكمــة التجاريــة وهــو النظــام التجــاري الرئيــسي فــي  ؛ لتقــادمالتجاريــة با

كمـا درجـت علـى ذلـك القـوانين          ،  تقـادم المملكة لم ينص على قاعـدة عامـة تحـدد أجـال لل            

التجاريــة الرئيــسية فــي غيــر المملكــة، ويــستثنى مــن ذلــك بعــض الحــاالت الــواردة فــي هــذا   

 وهـي حـاالت قاصـرة علـى مـا وردت بـشأنه وال               ،التجارية األخـرى   بعض األنظمة    وفيالنظام  

 :يقاس عليها، وبيان هذه الحاالت كالتالي

حيث نص هـذا النظـام علـى بعـض الحـاالت التـي             :  نظام المحكمة التجارية   في −١

ــه المــادة   يؤخــذ فيهــا بالتقــادم ومــن ذلــك    ــا قررت ــى    ) ١٣١( م مــن أن الحقــوق المــستحقة عل

عد مرور خمس عشرة سنة تحسب من حين انتهاء اإلفـالس           المفلس تسقط بالتقادم ب   

 الدعاوى التي تُرفع ضـد الناقـل ال تُـسمع بعـد مـضي ثالثـة                 من أن ) ٢٧(، وكذا ما قررته المادة      

                                     
 التجـار  التزامـات  عن الناشئة الدعاوى تتقادم :"ونصها المصري التجارة قانون من) ٦٨ (المادة ذلك ومن )١(

 ميعــاد حلــول تــاريخ مــن ســنوات ســبع بمــضي التجاريــة بمعــامالتهم والمتعلقــة الــبعض بعــضهم قِبــل
 جُعلـت  إذ التجـاري،  البيـع  كعقـد  العقـود  بعـض  المـدة  هـذه  مـن  القانون هذا واستثنى ، ..."بااللتزام ءالوفا
 البــضاعة، فــي مطابقــة عــدم أو عيــب أو نقــص بوجــود المتعلقــة الــدعاوى فــي أشــهر ســتة التقــادم مــدة
 ).٥٨٧(و) ٩٥ (المواد اإلماراتي التجارية المعامالت قانون أيضا وانظر ،)١٠١ (المادة

 .٨٨ رضوان نعيم فايز المتحدة، العربية اإلمارات لدولة التجارية المعامالت قانون مبادئ )٢(



 

 
 التجارية باألعمال الخاصة القواعد٣٣٠

   العلي صالح بن عارف. د

أشهر إذا كان تلف البضاعة أو ضياعها في عقد نقل داخل المملكة، وال تسمع بعـد مـضي     

 . سنة إذا كان التلف أو الهالك في نقل خارجي

ــي −٢ ــة فـ ــام األوراق التجاريـ ــاوى األوراق    :  نظـ ــي دعـ ــادم فـ ــام بالتقـ ــذا النظـ ــذ هـ أخـ

حيــث قــرر مــددا للتقــادم تمنــع مــن ســماع الــدعوى الــصرفية تتــراوح مــا بــين ســتة  ؛التجاريــة 

 .)١(أشهر إلى ثالث سنوات بحسب نوع الدعوى الصرفية

وقــرر هــذا النظــام تقادمــا يتــراوح بــين ســنة إلــى ثــالث         :  نظــام الــشركات فــي −٣

 .)٢(وات بحسب نوع الدعوىسن

حيــث منــع هــذا النظــام لجنــة الفــصل فــي منازعــات   :  نظــام الــسوق الماليــةفــي −٤

األوراق المالية من سماع الدعاوى المتعلقة بمخالفـات الـسوق بعـد مـرور خمـس سـنوات                  

 .)٣(من حدوث المخالفة

أمــا  الفقــه اإلســالمي فقــد اختلــف الفقهــاء فــي األخــذ بالتقــادم بــين مــانع ومجيز،ف  وأمــا

المجيزون فقالوا باألخذ به لكن الذي يسقط به هو الدعوى التي تحمي الحق أما أصل الحق    

                                     
 يمنـع  ال ذلـك  لكـن  التجاريـة  األوراق لجـان  أمـام  الـدعوى  سـماع  مـن  مانعـا  كانـت  وإن المدد هذه أن على )١(

 المختــصة حكمــةالم أمــام التجاريــة الورقــة إنــشاء فــي ســببا كــان الــذي األصــلي بــااللتزام المطالبــة مــن
 .التجارية األوراق نظام من ١١٦م و ٨٤  المواد ، الدعوى نوع بحسب

 الـصادر  االبتـدائي  الحكـم  لـذلك  القـضائية  التطبيقـات  ومـن  الـشركات،  نظام من ٢٢٦ و ٩٧ و ٧٧  المواد )٢(
 ملعــا ١٩٧/٣ رقــم بــالحكم ،والمؤيــد هـــ١٤٢٢ لعــام ١٣٢/٥ رقــم  المظــالم بــديوان التجاريــة الــدوائر مــن
 المـصفي  على الجديد المصفي وادعى مصفيان، الدعوى محل الشركة على تعاقب أنه:هـ،وخالصته١٤٢٤

 التقـادم  منهـا  بـأمور  عليه المدعى فدفع استعادتها، ويطلب حق، وجه دون أموال على بحصوله السابق
 سبببـ  المـصفين  ضـد  الـدعوى  تـسمع  ال "ونـصها  الـشركات  نظـام  مـن ) ٢٢٦ (المادة في عليه المنصوص
 الـدفع  هـذا  عـن  الـدائرة  وأجابـت  ،"التـصفية  انتهـاء  شـهر  علـى  سـنوات  ثالث انقضاء بعد التصفية أعمال
 ،ومفهـوم  بـذلك  عليـه  المـدعى  لـدفع  وجـه  ال وبالتـالي  ،التـصفية  تحـت  تزال ال الدعوى محل الشركة بأن
 المبـادئ  مجموعـة : بالتقادم،وانظر حينئذ يؤخذ فإنه التصفية تحت تكن لم لو الشركة أن الحكم هذا

  .  منشورة العجالن،غير إبراهيم: جمع المظالم، لديوان التجارية

 .المالية السوق نظام من ٥٨ المادة )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣١

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 بــل هــو بــاق ديانــة وال يــسقط إال بــاإلبراء منــه أو قــضائه خالفــا لــبعض  ،فــال يــسقط بالتقــادم

 .)١(القوانين التي تسقط الحق أيضاً

ق بيانها، فإنـه يؤمـل مـن         للمصالح الوجيهة الناتجة عن األخذ بالتقادم والتي سب        ونظرا

 ولـيس بعـضها كمـا هـو معمـول           جارية األخذ به في كافة الدعاوى الت      علىالمنظم أن ينص    

 .به حالياً

 

@      @      @ 

 

                                     
: ونـــصه المختـــار الـــدر فـــي جـــاء مـــا ذلـــك ومـــن ، التقـــادم أحكـــام والمالكيــــــة الحنفيـــــــة فقهـــاء تنـــاول )١(

 خمس بعد الدعوى سماع بعدم السلطان أمر لو حتى وخصومة ومكان بزمان - القضاء – ويتخصص"
 شـرعي،  عذر وجود أو واإلرث الوقف دعاوى ذلك من الحنفية واستثنى" ينفذ لم فسمعها سنة عشرة
 المالكيـة  وأمـا  بعـدها،  ومـا ) ١٦٦٠ (المـادة  العدليـة  األحكـام  ومجلـة  ، ٤٧٣  للحـصكفي  المختار الدر:انظر
 من ومنهم سنة بعشرين حدها من مدته؛فمنهم في اختلفوا ثم الديون في بالتقادم بعضهم أخذ فقد
 للـدردير  الكبيـر  الـشرح : انظـر  حـال،  بـأي  الـدين  يُـسقط  ال التقـادم  أن إلـى  ذهب من ومنهم بثالثين حدها

٤/٢٣٧. 
 ومحمد ،١/١١٦ العام الفقهي المدخل الزرقا، مصطفى: المعاصرين الفقهاء من للمصلحة بالتقادم أخذ وممن

 .١٦٣ العام اإلسالمي الفقه في الضمان ةنظري ، اهللا فيض فوزي
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   العلي صالح بن عارف. د

 : بدين تجارينالتضامن بين المديني:  الخامسالمطلب
 العديــد مــن القــوانين المدنيــة األجنبيــة أنــه فــي حــال اشــتراك عــدة مــدينين فــي   قــررت

ين مدني واحد أنه يكون منقسما بينهم بحيث يبرأ كل مـنهم بوفـاء حـصته فيـه،                تحمل د 

أن :  ومثـال ذلـك  ،)١(وال يكونون متضامنين بالوفاء إال إذا اُتفق علـى ذلـك أو نُـص عليـه قانونـا           

يشترك ثالثة فـي شـراء مزرعـة باآلجـل، فالعقـد هنـا مـدني، فـإذا حـل أجـل الوفـاء فيرجـع                          

بقدر حصة كل منهم من الدين، فلو وفاه اثنان ومطل الثالـث            البائع عليهم كل على حده      

 .فال يحق له مطالبة اآلخرَين

 الدين التجاري فإن العديد من القـوانين واألعـراف التجاريـة األجنبيـة جـرت علـى أن          أما

التــضامن فيــه مفتــرض بــين المــدينين عنــد تعــددهم دون حاجــة إلــى اتفــاق صــريح أو نــص        

أنــه يحــق للــدائن أن يطالــب بالــدين كلــه شخــصا واحــدا مــن         قــانوني، ويترتــب علــى ذلــك    

 . )٢(المدينين المتضامنين أو يطالبهم به مجتمعين ما لم يوجد اتفاق أو نص يمنع من ذلك

أن يـشترك ثالثـة مـن تجـار التجزئـة فـي شـراء بـضاعة باآلجـل مـن تـاجر                       : ذلـك    ومثال

ة لـه الرجـوع علـيهم    جملة بعقد واحد بهدف الحـصول علـى تخفـيض أكبـر، فتـاجر الجملـ         

جميعــا بالوفــاء عنــد تخلفهــم، ولــه الرجــوع علــى واحــد مــنهم فقــط حتــى ولــو لــم يَــشترط  

 .عليهم أن يكونوا متضامنين، فالتضامن هنا مفترض الوجود

                                     
 .٣/٢٥٩ للسنهوري األردني،الوسيط المدني القانون من ٤٦٢م المصري، المدني القانون من ٢٧٩ المادة )١(

 منــه) ٤٧ (المــادة فــي المــصري التجــارة قــانون تجــاري بــدين المــدينين تــضامن قــررت التــي القــوانين ومــن )٢(
 علـى  االتفـاق  أو القـانون  يـنص  لـم  ما الدين هذا في متضامنين تجارى ينبد معاً الملتزمون يكون: "ونصها
 آخـر  رأيـا  هنـاك  فـإن  المقابـل  ،وفـي  اإلماراتي التجارية المعامالت قانون من ٧٢ المادة ومثلها ،" ذلك غير
ــرى   للــسنهوري الوســيط:فــي ذلــك بــسط وانظــر التجاريــة، الــديون فــي حتــى يفتــرض ال  التــضامن أن ي
 .دهابع وما ٣/٢٦٦
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 قاعــدة افتــراض التــضامن بــين المــدينين بــدين تجــاري إلــى زيــادة الثقــة ودعــم    وتهــدف

 الـــدائن فـــي حـــال إعـــسار أو إفـــالس أحـــد  االئتمـــان بـــين التجـــار مـــن خـــالل زيـــادة ضـــمانات 

 .)١(المدينين

 النظام التجاري السعودي فلم يـرد فيـه قاعـدة عامـة تقـرر افتـراض التـضامن بـين                     وأما

 كمـــا فــي بعـــض القــوانين األجنبيـــة، ولــذا درجـــت جهــات القـــضاء     تجــاري المــدينين بـــدين  

 .)٢( هذا االفتراضقالتجاري على عدم تطبي

التجاري السعودي اتجه إلى أن العرف التجـاري يمكـن أن            أن بعض شراح النظام      غير

 لكن هذا الرأي محل نظر؛ ألن العرف الغالـب فـي المملكـة هـو             ،)٣(يعد مصدرا لهذه القاعدة   

 )٤( التفرقة بين الـديون التجاريـة والـديون المدنيـة فالتـضامن فـي كليهمـا غيـر مفتـرض               معد

لتجاريـة، غيـر أن االسـتثناء فـي هـذه           باستثناء حاالت معدودة نصت عليها بعـض األنظمـة ا         

 مـا األنظمة يكون قاصرا على الحاالت التي ورد بشأنها وال يُقاس عليه، ومـن هـذه الحـاالت                     

 مــن نظــام الــشركات مــن أن الــشركاء فــي شــركة التــضامن مــسؤولون     ١٦قررتــه المــادة 

اريـة فـي    بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة،وكذا ما قـرره نظـام األوراق التج             

ــاطي   جاريــةمــن أن ســاحب الورقــة الت  ١١٧، و٥٨ دالمــوا  وقابلهــا ومظهرهــا وضــامنها االحتي

                                     
 .٤٥ شفيق محسن ، التجاري القانون في الموجز ،١٠٨ طه مصطفى ، التجاري القانون )١(

 ،والـصادر  النقـد  مؤسـسة  فـي  المـصرفية  المنازعـات  لجنـة  عليـه  اسـتقرت  الـذي  القضائي المبدأ ذلك ومن  )٢(
 بنــاء أو مالنظــا فــي بــنص إال يكــون وال يفتــرض ال التــضامن "ونــصه ،ه١٤٢٤ لعــام/٩  رقــم القــرار بموجــب

 حساب من الخصم طريق عن مشتركٍ لحسابٍ مدين رصيد تسديد للبنك يجوز ال :مؤداه ، اتفاق على
 الحــساب وأصــحاب البنــك بــين اتفــاق وجــود عــدم ظــل فــي المــشترك الحــساب أصــحاب ألحــد دائــن

 .٢٧٦ ص والمبادئ، اإلجراءات: المصرفية المنازعات :راجع ،"التضامن على ينص المشترك

 التجـاري  القانـــون  الجبـر،  محمـد . ود ،٧٢ الـســعودي  التجـــاري  النظــام  فـي  الـوجيز  يحـي،  سعيد. د نهموم )٣(
 .٤١ السعودي

: وانظــر فــال، وإال بــه فيُحــتج ذلــك ثبــت فــإن وغالبــا، مطــردا يكــون أن قانونــا بــالعرف العمــل شــروط ومــن )٤(
 .٢٧٤ كيرة، حسن القانون، إلى المدخل
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مسؤولون جميعاً بالتضامن نحـو حاملهـا وللحامـل مطـالبتهم منفـردين أو مجتمعـين دون                  

  .مراعاة أي ترتيب 

 والقـــضاء فـــي المملكـــة ال يأخـــذان بـــافتراض التـــضامن فـــي الـــديون   لعـــرف كـــان اوإذا

 إال إنني أرجح األخذ بهذا االفتراض بأن يُنص عليه صراحة عند سـن نظـام تجـاري             التجارية

نظرا للمصلحة الـسالف بيانهـا والمتمثلـة فـي مـآل هـذا االفتـراض إلـى تقويـة                    ؛سعودي جديد 

 .الثقة بين المتعاملين بعمل تجاري

 : الفقه اإلسالمي فإن التضامن بين المدينين ال يخلو من حالتينوأما

 أن يكون التضامن بين المدينين منصوصا عليه في العقد، أو في النظام،             :ألولى ا الحالة

 ، فالدائن له مطالبة المدينين جميعا أو مطالبة أحدهم بكامل الدين،            )١(أو قرره عرف معتبر   

 أو لتقـرره فـي النظـام أو    ،)٢(وذلك لتحمل المدينين ذلك بالشرط المنصوص عليه في العقـد       

 .العرف المعتبر

 أن ال يُـنص علـى التـضامن بـين المـدينين فـي العقـد، ولـم يكـن ثـم نـص                          : الثانية لةالحا

نظامي خاص أو عرف معتبر خاص بالديــن محل الدعوى، فاألصل هنا عـدم جـواز افتـراض                 

ألن  الضمان في الفقه اإلسالمي يقوم على رضا الضامــن وال يُفتـرض             ؛التضامن بين المدينين    

 .)٣(ي ذلك بين أن يكون التضامن بدين تجاري أو بدين مدنيضمانه افتراضا، وال فرق ف

@      @      @ 

                                     
 يكـون  أن- وغالبـا،  مطـردا  يكـون  أن-١:هـي  سـتة  شـــروط  فيـه  توافر ما هو لشريعةا في المعتبر العرف )١(

 أال -٥ التــصرف قيــام عنــد موجــودا يكــون أن-٤ ســنة أو كتــاب مــن شــرعيا نــصا يخــالف أال-٣ عامــا
 ســير أحمــد والقــانون، الــشريعة فــي وأثــره العــرف ، وانظــر ملزمــا، يكــون أن-٦ بخالفــه تــصريح يعارضــه
 .٨٩مباركي،

 .٥/٨٩ قدامة البن المغني ،٣/٣٤٢ الدسوقي حاشية ،٢٠/٦٠ للسرخسي مبسوطال )٢(

 .١/١١٦ للحجاوي المستقنع زاد ،٢/٢٠٦ للشربيني المحتاج مغني ، ٩/٢٠١ للقرافي الذخيرة )٣(
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 :حرية إثبات االلتزام التجاري:  السادسالمطلب
 أن يكـون اإلثبـات بالكتابـة فـي        ـة الكثير مـن قـوانين اإلثبـات العربيـة واألجنبيـ           تشترط

ا أو كـان غيـر محـدد    وذلـك إذا تجـاوز مبلـغ التـصرف المـدني نـصابا معينـ              ،   المدنية تالمعامال

 .)١(القيمة

 خال التصرف المدني من الكتابة فيعد صحيحا ومنتجـا آلثـاره لكـن ال يمكـن إثباتـه             فإذا

وال يثبـت بطـرق اإلثبـات األخـرى كالـشهادة أو القــرائن أو      ،عنـد النـزاع إال بـاإلقرار أو اليمـين    

                                     
 ١٩٦٨ عـام  الـصادر  وتعديالتـه  المـصري  والمدنيـة  التجارية المواد في اإلثبات قانون عليه نص ما ذلك ومن )١(

 خمــسمائة علــى قيمتــه تزيـد  القــانوني التــصرف كــان إذا التجاريـة  المــواد غيــر فــي " أنـه  منــه ٦٠ دةالمــا فـي 
 م :أيضا وانظر ،.."انقضائه أو وجوده إثبات في الشهود شهادة تجوز فال القيمة محدد غير كان أو جنيه
 إثباتهـا  يجـب  التـي  تالتـصرفا  حـد  الـذي  اإلمـاراتي  والتجاريـة  المدنيـة  المعامالت في اإلثبات قانون من ٣٥

 .فأكثر درهم آالف بخمسة كتابة

 التــصرف، إلثبــات كــشرط الكتابــة وبــين التــصرف النعقــاد كــشرط الكتابــة بــين األجنبيــة القــوانين وتفــرق
 ينعقـد  وال بـه  يُعتـدُّ  وال صـحيحا  يعـد  فـال  التـصرف  هـذا  منها خال إذا التصرف النعقاد تشترط التي فالكتابة

 وعقـد  العقاريـة  الهبـة  كعقـد  القـانون  قررهـا  قليلـة  عقـود  فـي  إال الكتابـة  من النوع هذا يشترط وال ، أصال
 خـال  وإذا المدنيـة،  التـصرفات  فـي  األصـل  فهـي  التـصرف  إلثبـات  تـشترط  التـي  الكتابـة  أمـا  الرسمي، الرهن

 يثبـت  وال اليمـين  أو بـاإلقرار  إال النـزاع  عنـد  إثباتـه  يمكـن  ال لكـن  آلثـاره  ومنتجـا  صـحيحا  عُدَّ منها التصرف
 الكتابـة،  لهـا  يشترط فال التجارية التصرفات وأما ، غيرها أو القرائن أو كالشهادة األخرى اإلثبات بطرق
 الوضـعية،  واألنظمـة  اإلسـالمي  الفقـه  فـي  اإلثبـات  ونظـام  القـضاء : وانظـر  اإلثبـات،  طـرق  بكافـة  تثبـت  بل

 .١٩٦ هاشم محمد محمود
 القـرض  هـذا  علـى  شـهودا  وأشـهدا  جنيـه  ٥٠٠ عـن  يزيد غامبل آخر من شخص اقترض لو لذلك وتطبيقا  

 القاضـي  فـإن  مقـداره  أنكـر  أو الـدين  المقتـرض  وأنكـر  الوفـاء  أجـل  حـل  ثـم  بالكتابة يوثقاه لم ولكنهما
 هـذه  فـي  التـصرف  إثبـات  يمكـن  وال بالكتابـة،  القـرض  هـذا  إثبـات  لعـدم  الدعوى عن النظر يصرف المدني
 بهــا يعتــد فــال قــرائن أو شــهود مــن األخــرى اإلثبــات وســائل أمــا ، يمينــه وأ عليــه المــدعى بــإقرار إال الحالــة
 حقه يثبت أن له المقرض فإن تجارتهما لحاجات تاجرين بين تم بأن تجاريا القرض كان لو أما القاضي،
 .منها الصالح واعتبار إعمالها القاضي وعلى القرائن أو اإلثبات طرق من بأي التجاري القاضي أمام
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شـهادة الـشهود أو   غيرها، ويبرر لـذلك بـأن الكتابـة التـي تـسلم مـن التزويـر تعـد أقـوى مـن                 

 .)١(القرائن التي قد يعتريها الكذب أو نسيان الشهود أو عدم ضبطهم

 بعـــض قـــوانين اإلثبـــات وكـــذا بعـــض القـــوانين التجاريـــة األجنبيـــة مـــن هـــذا وتـــستثني

ــا،      الـــشرط المعـــامالت التجاريـــة، فهـــي حـــرة مـــن هـــذا القيـــد فـــال تُـــشترط الكتابـــة إلثباتهـ

 طـرق اإلثبـات كـشهادة الـشهود         من يجوز إثباته بأي     فالتصرف التجاري مهما بلغت قيمته    

ــة أو المراســالت، وال فــرق فــي إثبــات ذلــك بــين أن        ــدفاتر التجاري أو القــرائن أو الفــواتير أو ال

تكون الصفقة مبرمة مشافهة أو بأي من وسائل االتصال الحديثة مـن هـاتف أو فـاكس أو                   

 .)٢(بريد إلكتروني أو غيرها

أن اشتراط الكتابة في المعامالت التجاريـة يتنـافى مـع الـسرعة      ب ستثناء لهذا اال  ويبرر

 خصائص النظام التجـاري، فالتـاجر غالبـا مـا يقـوم بأعمـال تجاريـة متالحقـة                ىالتي هي أحد  

وأنـــه قـــد يقـــوم ، اإلعـــداد المـــسبق للعقـــد أو لـــدليل كتـــابي خاصـــة عهـــاوكثيـــرة يـــصعب م

 المـدني فأطرافـه غالبـا مـا يتـوافر         بخالف التـصرف   وهذابعشرات األعمال في اليوم الواحد،      

 .)٣(لديهم الوقت الكافي للتروي وكتابة العقد

 يفــرق فــي اإلثبــات بــين العمــل التجــاري والعمــل  فلــم والقــضاء الــسعودي النظــام وأمــا

المدني فكالهما يجوز إثباته بأي من طرق اإلثبات، فالمملكـة لـم يـصدر لهـا نظـام مـدني وال          

ــات، وإنمــا و   ردت اإلجــراءات المتعلقــة باإلثبــات فــي نظــام المرافعــات،     نظــام خــاص باإلثب

                                     
 الوســيط. ١٩٦ هاشــم محمــد محمــود الوضــعية، واألنظمــة اإلســالمي الفقــه فــي اإلثبــات ونظــام اءالقــض )١(

 .٢/٣٢٠ للسنهوري

 م،١٩٩٩ عـام  الـصادر  المـصري  التجـارة  قـانون  اإلثبـات  فـي  الحرية هذه قررت التي التجارية القوانين ومن )٢(
 طـرق  بكافـة  قيمتهـا  كانت أيا اريةالتج االلتزامات إثبات يجوز -١:"أنه على منه ٦٩ المادة في نص حيث
 اإلمـاراتي،  التجاريـة  المعـامالت  قـانون  مـن  ٩٤ المـادة  ومثلهـا  ، "ذلـك  غير على القانون ينص لم ما اإلثبات
 .  القطري التجارة قانون من ٨٦ والمادة

 .١/٦٣ العكيلي عزيز التجاري، القانون شرح في الوسيط ،١٠٦: طه مصطفى: التجاري القانون )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٧

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 طـرق اإلثبـات دون تفرقـة فـي إجـراءات األخـذ بهـا بـين           كأحـد  والذي نُص فيه على الكتابـة     

 .)١(الحق التجاري والحق المدني

 أن نظام المحكمة التجارية لم يتطرق لإلثبات في المعامالت التجارية على غرار             كما

 الفقه اإلسالمي هو المرجع فـي أحكـام اإلثبـات فـي             نبية ، ومن ثم فإ    قوانين التجارة األجن  

 الفقهاء يرون أن توثيق العقـــود والديون بالكتابـة منـــــدوب إليـه شـرعا           مهورالمملكة، وج 

 ـتقر ذلك بـين أن يكـون التـصرف مـدنيا أو تجاريـا، وهـو مـا اسـ        ي فرق وال فـ  ،)٢(وليس بواجب 

 .)٣(تجاري في المملكةعليه القضاء العام والقضاء ال

 أن هـذه    إال نصت بعـض األنظمـة التجاريـة علـى حريـة اإلثبـات فـي بعـض الحـاالت،                     وقد

وال تنــسحب علــى كافــة األعمــال  ،  األنظمــةهالحريــة قاصــرة علــى الحــاالت الــواردة فــي هــذ  

 قبـول   نما قرره نظام التعامالت اإللكترونية الـسعودي مـ        : التجارية، ومن األمثلة على ذلك    

                                     
 .المرافعات نظام من بعدها وما ١٣٩ المادة )١(

 قــال مــن وهنــاك للمنازعــات، وحــسم واحتيــاط توثــق مــن الكتابــة تحققــه بمــا ذلــك الســتحباب ويعلــل )٢(
 بدين تداينتم إذا آمنوا الذين أيها يا: "تعالى بقوله مستدال وغيره كالطبري بالكتابة الدين توثيق بوجوب

 علـيكم  فلـيس  بيـنكم  تـديرونها  حاضرة تجارة تكون أن إال " تعالى قوله إلى" فاكتبوه مسمى أجل إلى
 ال لإلرشـاد  فـاألمر  النـدب  علـى  اآليـة  فـي  األمر حملوا الجمهور لكن ،٢٨٢ البقرة سورة" تكتبوها أال جناح

 كمـا  معـامالتهم،  جميـع  يكتبـون  كانوا أنهم يُعلم لم بعده ومن  النبي عصر بأن واستدلوا لإليجاب،
 شــراح بعــض أن علــى هنــا التنبيــه ويجــدر ، األمــة عــن الحــرج يرفــع النــدب علــى اآليــة فــي األمــر حمــل أن

 التجاريـة،  المعـامالت  فـي  اإلثبـات  حريـة  تقريـر  فـي  الـشريعة  سبق على السابقة باآلية يستدلون القانون
 علـى  محمـول   اآليـة  فـي  األمـر  لكـن  للوجـوب،  اآليـة  فـي  األمـر  كـان  لـو  صـحيح  باآلية االستدالل أن والواقع
 ،٢/٣٥٩ للطبـري  البيـان  جـامع : وانظـر . محلـه  غيـر  فـي  باآلية استداللهم فإن ولذا بيانه، سبق كما الندب
 التجـاري  القـانون  ،٣/١٠٠عاشـور،  بـن  الطاهر والتنوير، التحرير تفسير  ،٢/٢٠٥ للجصاص القرآن أحكام

 .٢٩ عاليه سمير التجاري، القانون في الوجيز ،٤١ الجبر محمد السعودي،

 هـــ١٤١٣ لعــام ٤/ت/٨٧ رقــم المظــالم بــديوان التجــاري التــدقيق دائــرة مــن المــدقق الحكــم ذلــك ومــن )٣(
 فمـردود  خاتمـه  أو توقيعـه  عليهـا  لـيس  إليـه  المنـسوبة  الفـاكس  رسـالة  بـأن  المـدعي  قول أما "فيه وجاء
 جموعـة م وانظـر  ، ...."الفـاكس  ورقم الرسالة مرسل اسم بتوضيح فيها يُكتفى الفاكس رساالت بأن

 ).منشورة غير (هـ١٤٢٨ العجالن، عبداهللا بن إبراهيم: جمع المظالم، لديوان التجارية المبادئ
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ــات إذا كانــت مــستوفية شــروطها ســواء كانــت       المــس ــة كــدليل إثب تخرجات اإللكتروني

عقودا أو رسائل إلكترونية أو غيرها دون أن يفرق هذا النظـام بـين التعـامالت اإللكترونيـة                  

 ومن األمثلة أيضا ما نص عليه نظام الرهن التجاري في مادته التاسعة             ،)١(التجارية أو المدنية  

 .)٢(" اإلثباتـرق وفي مواجهـة الغير بجميع طدينالنسـبة إلى المتعاق الرهن بيثبت"من أنه 

 التجاريـة   مـة  من حرية اإلثبات في المعـامالت التجاريـة مـا قررتـه بعـض األنظ               ويستثنى

الـسعودية مـن اشـتراط الكتابـة إلثبـات بعــض العقـود الكبـرى نظـرا لخطورتهـا وتعقيــدها          

 وعقـد بيـع     ،)٣(تها، ومن ذلـك عقـد الـشركة       ودرءا للمنازعات المحتملة في حال عدم كتاب      

 واشــتراط الكتابــة إلثبــات هــذه العقــود هــو أمــر تتــسع لــه  ،)٤(الــسفينة وعقــد النقــل البحــري

 .)٥(الشريعة نظرا للمصلحة في ذلك

 

 

@       @       @ 

 

                                     
) ١٨/م (رقــم الملكــي بالمرســوم الــصادر الــسعودي اإللكترونيــة التعــامالت نظــام مــن التاســعة المــادة )١(

 .هـ٠٨/٠٣/١٤٢٨ وتاريخ

 .هـ٢١/١١/١٤٢٤ وتاريخ ،٧٥/م رقم )٢(

 .السعودي الشركات نظام من ١٠ المادة )٣(

 .التجارية المحكمة نظام من١٥٥ ،١٥٢ المواد )٤(

ــه، أصـــول علـــم )٥( ــانون اإلســـالمية الـــشريعة فـــي الـــشركات ،٨٥ خـــالف عبـــدالوهاب الفقـ  الوضـــعي، والقـ
 .١/١٨٣الخياط، عزت عبدالعزيز
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 :التنفيذ المعجل لألحكام التجارية:  السابعالمطلب
بتدائيــة أنهــا ال تكــون واجبــة التنفيــذ إال بعــد  العامــة فــي األحكــام القــضائية االالقاعــدة

اكتـــسابها للقطعيـــة وذلـــك بـــصدور حكـــم االســـتئناف فيهـــا أو بقناعـــة أطـــراف الـــدعوى 

 .)١( لالعتراض على الحكمدةبالحكم االبتدائي أو بانقضاء المهلة المحد

ــصادرة بــشأن       واســتثنت ــة مــن هــذه القاعــدة األحكــام ال  قــوانين المرافعــات األجنبي

 توجب أو تجيز للقاضي أن يحكم بالتنفيذ المعجـل لهـا بكفالـة أو              حيث ؛ التجارية   األعمال

 .)٢(دونها دون انتظار الكتساب الحكم للقطعية

 : لهذا التعجيل بما يليويعلل
 المعامالت التجارية تقتضي تحقيق الـسرعة فـي اقتـضاء الـديون دون تـأخير                أن -١

قــة بهــا وانتظــار التــاجر حكــم االســتئناف   فــي تنفيــذ األحكــام المتعللتــأخيرأو مماطلــة، فا

يؤدي  إلى أضرار تفوق كثيرا التأخير في األحكام المتعلقة بالمعامالت المدنية، فقد يفـوت         

على التـاجر بـسبب هـذا االنتظـار فرصـة إبـرام صـفقات تجاريـة ، وقـد يفـوت عليـه اسـتيفاء                   

ه التجاريـة المـستحقة    عليه مما يضطره للتوقف عن الوفاء بديون    كومدينه الحال من المح   

للغيــر، وقــد تتعلــق الــدعوى ببــضاعة ،ويــؤدي  هــذا االنتظــار إلــى تــأخر بيعهــا ومــن ثــم فــوات     

 . مميزاتها الشكلية أو تلفها إذا كانت سريعة التلف

                                     
 .المرافعات نظام من١٩٦ ، ١٨٧ م )١(

: أن علــى منــه ٢٨٩ المــادة نــصت حيــث المــصري المرافعــات ونقــان التنفيــذ لهــذا الموجبــة القــوانين ومــن )٢(
ــصادرة لألحكــام القــانون بقــوة واجــب المعجــل النفــاذ" ــة المــواد فــي ال  تقــديم بــشرط وذلــك ، التجاري

  نصت حيث للقاضي جوازيا التنفيذ هذا جعل فقد اللبناني المدنية المحاكمات أصول قانون وأما ،"كفالة
 ذي الخــصم طلــب علــى بنــاء المعجــل بالتنفيــذ تحكــم أن للمحكمــة يجــوز" أنــه علــى منــه ٥٧٢  المــادة

 ،١٩٨٦ لــسنة ١٣ رقــم المــصري والتجاريــة المدنيــة المرافعــات قــانون ،.."التجاريــة القــضايا فــي المــصلحة
 .١/٩/١٩٨٣ في ٩٠ رقم االشتراعي بالمرسوم الصادر اللبناني، المدنية المحاكمات أصول قانون
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إذ يقطـع التنفيـذ المعجـل     ؛ االئتمان والثقـة بـين المتعـاملين بعمـل تجـاري           تقوية -٢

 ذريعــة لتعطيــل   طعــن تخــذون مــن وســائل ال   لألحكــام الــسبيل أمــام المتحــايلين الــذي ي     

 .)١(استيفاء الحقوق

 نــص نظــام  ؛حيث المــنظم الــسعودي فلــم يمــنح هــذه الميــزة لألعمــال التجاريــة    وأمــا

 الحـاالت التـي يجـب أن يكـون الحكـم فيهـا مـشموال          علـى  )٢(منـه ١٦٩المرافعات في المـادة     

ريــة، ويؤمــل مــن المــنظم  بالتنفيــذ المعجــل، ولــم يــرد مــن بــين هــذه الحــاالت األعمــال التجا   

 للفوائد الراجحة فـي جعلهـا عاجلـة التنفيـذ، لكـن ال نـرى وجـوب هـذا                    ااستدراك ذلك نظر  

 يــرتبط هــذا التنفيــذ    وأن ، ن يُجعــل جوازيــا للقاضــي بحــسب حــال الــدعوى      إالتعجيــل بــل  

 .بكفالة

  يقال بأن التنفيذ المعجل في األعمال التجارية يترتب عليه إضرار بحق المحكوم            وقد

عليـه فـي حـال جـاء حكـم االسـتئناف ناقــضا أو معـدال للحكـم االبتـدائي، ووجـه الـضرر هــو            

 والمطالبـة   بـل  رد الحـال إلـى مـا كانـت عليـه قبـل التنفيـذ،                 ىحاجة المحكوم عليه حينئذ إلـ     

ــالتعويض عمــا لحقــه مــن خــسائر بــسببه     ــأن     )٣(ب  ، ويمكــن أن يجــاب عــن هــذا اإلشــكال ب

فيذ المعجل والتي سلف بيانها وما يتحقق بهذه المصالح مـن   بإقرار التن  ققةالمصالح المتح 

                                     
 اإلمــارات لدولــة التجاريــة المعــامالت قــانون مبــادئ ،٤٥ شــفيق، محــسن التجــاري، القــانون فــي المــوجز )١(

 إسـماعيل  ،نبيـل  والتجاريـة  المدنيـة  المواد في التنفيذ إجراءات ، ٨٥ رضوان نعيم فايز المتحدة، العربية
 .٨ عمر

 لقاضــي،ا تقــدير حــسب بــدونها أو بكفالــة ،المعجــل بالتنفيــذ مــشموالً الحكــم يكــون أن يجــب" ونــصها )٢(
  :اآلتية األحوال في وذلك

 . األحكام الصادرة في األمور المستعجلة -  أ
 بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير،أو تسليمه إلى حاضنه،       إذا كان الحكم صادراً    -ب

 .أو امرأة إلى محرمها، أو تفريق بين زوجين 
 ".حاضن أو مرضع، أو عامل، أو انع،ص أو خادم، أجرة بأداء صادراً الحكم كان إذا - ج

 القــضائي للتنفيــذ العامــة النظريــة ،٦٢ الوفــا، أبــو أحمــد ، والتجاريــة المدنيــة المــواد فــي التنفيــذ إجــراءات )٣(
 .٨٣ دويدار طلعت الشرعية، المرافعات لنظام وفقا الجبري
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دعم للثقة بين التجار والسرعة في إيصال الحقوق وما يعكسه ذلك من سمعة اقتصادية          

وحقوقية للبالد؛ يفوق كثيرا المفسدة الناشئة عن الـضرر الـذي قـد يَلحـق المنفـذ ضـده فـي                 

القواعــد العامــة فــي الــشريعة التــي  حــال نقــض الحكــم أو تعديلــه، وهــذا االتجــاه يتفــق مــع  

  كمــا أن الحكــم ،)١(تقــدم المــصلحة الراجحــة علــى المفــسدة المرجوحــة عنــد تعارضــهما  

 التجاريــة مقتــرن بــأمرين إذا تحققــا فيــه فإنهمــا يحــدان مــن    عمــالبالتنفيــذ المعجــل فــي األ 

 من ظروف   اقترانه بكفالة، وجعله جوازيا للقاضي بحسب ما يراه       : الضرر المشار إليه وهما   

 .ومالبسات الدعوى

 

 

@       @       @ 

 

                                     
 .٢/٤٥ للشاطبي الموافقات ، ١/٨٥،٨٤ السالم، عبد بن للعز األحكام، قواعد )١(
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 :إنذار المدين بدين تجاري بكافة الطرق:  الثامنالمطلب
ــذار المــدين يقــصد ــام بالوفــاء بالتزامــه    :  بإن حيــث جــرت بعــض القــوانين    ؛تنبيهــه بالقي

األجنبية على أن مجرد إخالل المدين بالتزامه غيـر كـاف فـي أحقيـة الـدائن بالمبـادرة برفـع                    

دعــوى قــضائية ضــده، بــل البــد مــن توجيــه إنــذار ســابق لهــذه الــدعوى يتــضمن طلــب الوفــاء     

بــااللتزام، فــإذا لــم يــستجب المــدين لهــذا اإلنــذار فــإن للــدائن حينهــا الــشروع فــي الــدعوى      

 ، عـن الـضرر الناشـئ عـن اإلخـالل بـه      ضومطالبة المدين بتنفيذ االلتزام أو فـسخه أو التعـوي         

 .)١(حال قيام الدائن يرفعها مباشرة دون سبقها بهذا اإلنذاروترفض الدعوى قضاءً في 

 إن مجــرد إذ امــه؛ هــذا اإلنــذار إلــى وضــع  المــدين موضــع المتــأخر فــي تنفيــذ التز   ويهــدف

 ال بـد مـن إنـذاره، فقـد يحـل أجـل              بـل  ، المـدين مخـال    عـل  ال يكفـي فـي ج      تزامحلول أجل االل  

 ذلـك علـى أنـه تـسامحٌ مـن الـدائن،       لفيُحمـ االلتزام ومع ذلـك يـسكت الـدائن عـن المـدين،           

ومــدٌ ضــمني منــه ألجــل االلتــزام، وال يــزول هــذا االحتمــال إال  بإنــذاره للمــدين بوجــوب الوفــاء   

 .)٢(فورا

تأخر تاجر الجملة في تسليم البضاعة لتاجر التجزئة عن الموعد المتفـق           :  ذلك ومثال

 دعـوى   رفـع راد تـاجر التجزئـة      عليه في عقد البيع ممـا رتـب ضـررا علـى تـاجر التجزئـة، فـإذا أ                  

قضائية للمطالبة بتسليم البضاعة أو بفـسخ العقـد وتعويـضه عـن الـضرر الـذي لحقـه جـراء              

هذا التأخير فالبد أن يَسبق دعواه بإنذار يطالبه فيه بذلك، فإن لم يف تاجر الجملة فلتـاجر                  

 .التجزئة حينها المبادرة برفع الدعوى 

                                     
 اســتعمال أن إال ،" اإلعــذار"بـــ المــسبق اإلنــذار هــذا تــسمية علــى والــشراح القــوانين بعــض درجــت وقــد )١(

 صـار  أي أَعـذر  فيقـال  العُذْر، من مأخوذ اللغة في واإلعذار ، المقصود على الداللة في أوضح اإلنذار مصطلح
ــذر ذا  علــى يعاقبــك أنــه أعلمــك مــن أي نــذرأَ مــن أَعــذَرَ قــد: العــرب أَمثــال ومــن عنــه، المالمــة ورفعــت عُ

 النـاس  الئمـة  بـه  يكـفُّ  عذراً لنفسه جعل فقد فعاقبك المكروه أتيتَ ثم يستقبله فيما منك المكروه
 ).نذر عذر، (مادة العرب، لسان عنه،

 .٢/٨٣٠ للسنهوري الوسيط )٢(
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ي بعــــض القــــوانين المدنيــــة األجنبيــــة كالقــــانون الفرنــــسي والمــــصري أن  فــــواألصــــل

االلتزامــات المدنيــة يكــون  اإلنـــذار فيهــا بمقتــضى ورقــة رســـمية تعلــن للمــدين بواســـطة         

 .)١(المحضرين وفقا لآللية المتبعة في قانون المرافعات

عـــض  إذ تُجيـــز ب؛ االلتزامـــات التجاريـــة فتخـــف فيهـــا وطـــأة هـــذا اإلجـــراء الرســـمي  أمـــا

القـــوانين التجاريـــة إتمـــام اإلنـــذار بالوفـــاء بـــااللتزام التجـــاري بـــأي مـــن وســـائل االتـــصال           

 لهــذا التخفيــف بمــا تقتــضيه ويعلــللكترونــي، أو البرقيــة، أو غيرهــا، إلكالفــاكس، أو البريــد ا

التجارة مـن سـرعة وتيـسير علـى المتعـاملين بعمـل تجـاري دون اتخـاذ إجـراءات شـكلية                      

 .)٢(مطولة

جاه قانوني آخر يرى أن مجرد حلول أجل االلتزام دون وفـاء المـدين بالتزامـه             ات وهناك

 دون دهكــاف إلشــعار المــدين بوجــوب التنفيــذ ،وبنــاء عليــه يجــوز رفــع الــدعوى مباشــرة ضــ 

 ويتفـق النظـام     ،)٣( االتجاه أخذ به القانون األلماني والسويسري      وهذاحاجة إلنذاره مسبقا،    

 يأخذ باإلنذار في المعـامالت المدنيـة والتجاريـة، ولـم يجـر بـه          ذ لم ؛السعودي مع هذا االتجاه   

 .العرف التجاري

                                     
 أن ويجـوز  ، اإلنـذار  مقـام  قـوم ي بمـا  أو بإنـذاره  المدين إعذار يكون "أنه من ٢١٩ المادة قررته ما ذلك ومن )١(

 علـى  مترتبـا  يكـون  أن يجـوز  المرافعات،كمـا  قـانون  فـي  المبين الوجه على البريد طريق عن اإلعذار يتم
: وانظــر ،"آخــر إجــراء أي إلــى حاجــة دون األجــل حلــول بمجــرد معــذرا المــدين يكــون بــأن يقــضي اتفــاق

 .٢/٨٣١للسنهوري، الوسيط

 الـدول  لهـذه  التجاريـة  القـوانين  صـدرت  ،ثـم  التخفيـف  هـذا  على دارجا دولال لبعض التجاري العرف كان )٢(
 أو المــدين إعــذار يكــون " ونــصها المــصري التجــارة قــانون مــن ٥٨ المــادة ذلــك ومــن العــرف، هــذا وقننــت
 أحـوال  فـي  ويجـوز  الوصول، بعلم مصحوب مسجل بكتاب أو رسمي بإنذار التجارية المواد في إخطاره

 االتـصال  وسـائل  مـن  ذلـك  غيـر  أو فـاكس  أو تلكس أو ببرقية اإلخطار أو اإلعذار يكون أن االستعجال
 القانونيـة  الـضوابط  ،٢/٨٣٤ للـسنهوري  الوسـيط  ،١١٢ طـه  مـصطفى  التجـاري،  القـانون :وانظـر  ،"السريعة
 .١٠٠المصري، عباس التجارية، األعمال لنظرية

 .٢/٨٣١ للسنهوري، الوسيط )٣(
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 أراه هو جدارة أخذ المـنظم الـسعودي بـه فـي االلتزامـات التجاريـة بحيـث يُـنص                      والذي

صراحة على إلزام الدائن بهذا اإلنذار بكافـة الوسـائل قبـل قيامـه بالمطالبـة القـضائية ، وأن            

 في حال االتفاق بين الطرفين على أن حلـول األجـل كـاف فـي إجـراء                  ال يعفى الدائن منه إال    

المطالبــة، وتعليــل هــذا الــرأي هــو أن اإلنــذار مفــصح عــن إرادة الــدائن بوجــوب وفــاء المــدين    

بالتزامه فورا، كما أنه مفيد للمدين الغافل أو المتراخي لكي يقوم بتـدبير أمـوره، فهـو نـذير                   

 بالمطالبـة القانونيـة والقـضائية، وربمـا حَمـل      باغتتـه ئن بممسبق له  بحيث ال يحتج على الدا      

 ،راء قـضائي مطـول     لقيام الدائن بإج   ةهذا اإلنذار المدين على الوفاء فورا بالتزامه دون حاج        

 . تعد عنصرا رئيسا في التجارةالتيوهذا محقق للسرعة 

 

@      @      @ 
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 الخاتمة
 :لتالي وهي كا، ختام هذا البحث ألخص أهم نتائجهفي

 خاصـة تميزهـا عـن       بقواعـد  األعمـال التجاريـة      األجنبية القوانين التجارية    خصت   -

إذ يتحقــق ؛حيــث أثبتــت التجربـة حاجــة البيئــة التجاريــة إلـي هــذه القواعــد  ؛األعمـال المدنيــة  

 التجارة وهمـا ميـزة الـسرعة التـي تعـد الزمـة مـن لـوازم          تطلبهما مهمتان   نبتطبيقها ميزتا 

 أي تعزيز الثقة بين أطراف العمل التجاري عند     ، وميزة دعم االئتمان   تهم،معامالالتجار في   

 . المعاوضة أو اإلقراض باآلجل
 الـدائن التجـاري الـذي    لحقـوق  حمايـة  وذلـك  تتسم بعـض هـذه القواعـد بالتـشدد        -

أولــى المــدين ثقتــه حتــى وإن أدت هــذه الحمايــة إلــى القــسوة علــى المــدين، وهــذا يخــالف            

  . حال المدينالتي يُراعى فيهالقواعد المدنية ا

 القواعد الخاصة باألعمال التجارية فـي اختـصاص القـضاء التجـاري بنظـر               تتلخص -

 علـــى التـــاجر المـــدين بـــدين تجـــاري،  يالـــدعاوى الناشـــئة عنهـــا، وســـريان اإلفـــالس التجـــار 

 القـــصير للـــدعاوى والتقــادم  ، القــضائية للمـــدين بــدين تجـــاري  مهلـــةوالتــشدد فـــي إعطــاء ال  

 إثبــات االلتــزام التجــاري، والتنفيــذ  وحريــة ،ة، والتــضامن بــين المــدينين بــدين تجــاري  التجاريــ

 .المعجل لألحكام التجارية، وإنذار المدين بدين تجاري بكافة الطرق
 بــل أخــذ ببعــضها،   ، هــذه القواعــد بجميــع الــسعودي اري التجــظــام يأخــذ النلــم -

 .ا لما يحققه ذلك من مصالحنظر؛وبعضها اآلخر يُستشرف من المنظم األخذ به مستقبال 

ــزة       يتحقــق - ــان تتطلبهمــا التجــارة، وهمــا مي ــان مهمت  بتطبيــق هــذه القواعــد ميزت

 ، وميـزة دعـم االئتمـان أي تقويـة      معـامالتهم السرعة التي تعـد الزمـة مـن لـوازم التجـار فـي               

 .الثقة بين أطراف العمل التجاري عند المعاوضة أو اإلقراض باآلجل

 القضاء التجاري بنظـر الـدعاوى      اختصاص: ألعمال التجارية  القواعد الخاصة با   من -

الناشئة عنها، وهذا بخالف المنازعات الناشئة عن األعمال المدنية فتخضع لوالية القـضاء              

 التجـاري فـي المملكـة حاليـا بـين الـدوائر التجاريـة فـي ديـوان          قـضاء العام، وتتنـوع جهـات ال    



 

 
 التجارية باألعمال الخاصة القواعد٣٤٦

   العلي صالح بن عارف. د

 وبــين اللجــان -ة العامــة فــي القــضاء التجــاري  إذ تعــد هــذه الــدوائر صــاحبة الواليــ - لمالمظــا

القضائية ذات االختصاص التجاري، وسيؤول اختصاص الدوائر التجارية في الديوان وبعـض        

ــة المزمــع افتتاحهــا بموجــب نظــام القــضاء          ــى المحــاكم التجاري هــذه اللجــان القــضائية إل

 . هـ١٤٢٨الجديد الصادر عام 

 سـريان أحكـام اإلفـالس التجـاري علـى           : القواعـد الخاصـة باألعمـال التجاريـة        من -

التاجر العاجز عن الوفاء بديونه التجارية، والدين التجاري هو الدين الذي ينشأ بسبب عمل              

 أن جميع ديون التاجر تعـد تجاريـة إال إذا أثبـت العكـس ، أمـا ديونـه المدنيـة          واألصل ،تجاري

ر إفالسـه بـسبب عجـزه عـن     كديونه الناشئة عن اقتراضه لبناء سكنه أو لزواجه فال يُشه     

 وهي فـي المملكـة أحكـام        ،بل تجرى عليه في هذه الحالة أحكام اإلفالس المدني        ،  دفعها

 .اإلفالس في الفقه اإلسالمي

 القـضائية للمـدين     لمهلـة  في مـنح ا    التشدد:  القواعد الخاصة باألعمال التجارية    من -

 ولــيس–للمــدين  الموســر  ويُقــصد بهــذه المهلــة األجــل الــذي يعطيــه القاضــي  اري،بــدين تجـــ

لكن لـيس فـي مقـدوره أن    ، ، فإذا وُجد عنده مال يكفي للوفاء بديونه-المعسر أو المفلس 

 يكون المال عقارا أو منقوال يصعب بيعه فـي الحـال، أو يكـون لـه          كأنيوفر هذا المال فورا،     

 فـإن لـه أن   ديون على الغير ويَنتظر وفاءهم بهـا ثـم يفـي هـو بدينـه ،فوفقـا للقـوانين المدنيـة                    

يحظى بهذه المهلة حتى يتسع له الوقت الالزم لذلك، وأمـا المـدين بـدين ناشـئ عـن عمـل           

 فإن القاعدة العامة في القـوانين التجاريـة األجنبيـة هـو     - كان موسرا ال مفلسا إذا–تجاري  

التشدد في إعطائه هذه المهلة إال في حـال الـضرورة وأال يلحـق الـدائن ضـرر جـسيم جـراء                     

نظـرا ألهميـة الوفـاء    ؛هلة، علماً بأنه يندر عمال أن يمنح القاضي التجاري هـذه المهلـة   هذه الم 

فــي موعــده فــي المعــامالت التجاريــة، والفقــه اإلســالمي ال يمنــع مــن التــشدد فــي مــنح هــذه      

 ؛المهلة للمدين بدين تجاري، وال يتعارض هذا التشدد مع وجوب إنظار المعسر إلى ميسرة     

 أمـا   ، الموسر الـذي يطلبهـا  لتـدبير شـؤونه لحـين الوفـاء بدينـه                وهلة ه ألن المختص بهذه الم   
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المعسر الذي ال مال فائضا عن حوائجه األصلية فإنه يُنظر على كل حال سواء كان تـاجرا                  

 .أو غير تاجر

 حيـث   ؛التقادم القـصير للـدعاوى التجاريـة      :  القواعد الخاصة باألعمال التجارية    من -

 انينتجاريـة األجنبيـة علـى األخـذ بمـدد تقـادم أقـصر مـن القـو              درجت العديـد مـن القـوانين ال       

 .المدنية ، وتتراوح هذه المدد بين ستة أشهر وعشر سنوات بحسب نوع االلتزام التجاري

 المملكة فنظرا لعـدم صـدور نظـام مـدني لهـا فـإن القـضاء العـام فيهـا قـد اسـتقر                     وأما

لــذي يمنــع ذلــك ،وأمــا النظــام    أخــذا بــالرأي الفقهــي ا التقــادمعلــى عــدم ســقوط الــدعوى ب  

التجاري السعودي فإن األصل العام فيـه أيـضا هـو عـدم سـقوط الـدعوى التجاريـة بالتقـادم              

 التجاريـة وهـو النظـام التجـاري الرئيـسي فـي المملكـة لـم يـنص                   المحكمـة حيث إن نظام    ؛

فـي  على قاعدة عامة تحدد أجال للتقادم كما درجت على ذلك القوانين التجارية الرئيسية        

وفي بعض األنظمـة  ،غير المملكة ويستثنى من ذلك بعض الحاالت الواردة في هذا النظام  

 .التجارية األخرى ،وهي حاالت قاصرة على ما وردت بشأنه وال يقاس عليها

التــضامن بــين المــدينين بــدين تجــاري ،    :  القواعــد الخاصــة باألعمــال التجاريــة  مــن -

جنبيـة أنـه فـي حـال اشـتراك عـدة مـدينين فـي                 المدنيـة األ   انينحيث قررت العديد مـن القـو      

 بوفـاء حـصته فيـه،     همتحمل دين مدني واحد أنه يكون منقسما بينهم بحيث يبرأ كل مـن            

وال يكونون متضامنين بالوفاء إال إذا اُتفق على ذلك أو نُـص عليـه قانونـا ،أمـا الـدين التجـاري         

علـى أن التـضامن فيـه مفتـرض     فإن العديد من القوانين واألعـراف التجاريـة األجنبيـة جـرت       

 حاجة إلى اتفـاق صـريح أو نـص قـانوني، ويترتـب علـى ذلـك               نبين المدينين عند تعددهم دو    

أنه يحق للدائن أن يطالب بالدين كله شخصا واحدا مـن المـدينين المتـضامنين أو يطـالبهم            

ــرد فــي النظــام التجــاري             ــم ي ــك، ول ــع مــن ذل ــم يوجــد اتفــاق أو نــص يمن ــا ل ــه مجتمعــين م ب

لـــسعودي قاعـــدة عامـــة تقـــرر افتـــراض التـــضامن بـــين المـــدينين، كمـــا أن الواقـــع العرفـــي  ا

 الـديون التجاريـة، وقـد رجحـتُ أهميـة         ي المملكة لـم يأخـذا بهـذا االفتـراض فـ           يوالقضائي ف 
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 نظـرا   ؛األخذ بهذا االفتراض بأن ينص عليه صراحة عنـد سـن نظـام تجـاري سـعودي جديـد                  

 .الفتراض إلى تقوية الثقة بين المتعاملين بعمل تجاريللمصلحة  المتمثلة في مآل هذا ا
 : يخلو التضامن بين المدينين في الفقه اإلسالمي من حالتينال -

 أن يكون التضامن بين المدينين منصوصا عليه في العقد ،أو في النظام،             : األولى الحالة

 بكامـل الـدين،      أحـدهم  طالبـة  جميعـا أو م    نأو قرره عرف معتبر، فالدائن له مطالبة المـديني        

وذلك لتحمل المدينين ذلـك بالـشرط المنـصوص عليـه فـي العقـد ،أو لتقـرره فـي النظـام أو                       

 .العرف المعتبر

 ولـم يكـن ثـم نـص         عقـد،  أن ال يُـنص علـى التـضامن بـين المـدينين فـي ال               : الثانية الحالة

نظامي خاص أو عرف معتبر خاص بالدين محل الدعوى، فاألصـل هنـا عـدم جـواز افتـراض                   

التضامن بين المدينين ألن  الضمان في الفقه اإلسالمي يقـوم علـى رضـا الـضامن وال يُفتـرض                   

 .   فرق في ذلك بين أن يكون التضامن بدين تجاري أو بدين مدنيوالضمانه افتراضا، 

ــة    القواعــمــن - ــزام التجــاري    :د الخاصــة باألعمــال التجاري ــات االلت ــة إثب حيــث ؛حري

تـــشترط الكثيـــر مـــن قـــوانين اإلثبـــات العربيـــة واألجنبيـــة أن يكـــون اإلثبـــات بالكتابـــة فـــي  

 كـان غيـر محـدد    أو تجـاوز مبلـغ التـصرف المـدني نـصابا معينـا       ذا وذلك إ  ،المعامالت المدنية 

 لكـن ال يمكـن   ،تابـة فيعـد صـحيحا ومنتجـا آلثـاره     القيمة، فإذا خال التـصرف المـدني مـن الك      

وال يثبت بطرق اإلثبات األخرى كالشهادة أو القرائن    ،  إثباته عند النزاع إال باإلقرار أو اليمين      

أو غيرها، ويبرر لذلك بأن الكتابة التي تسلم من التزوير تعـد أقـوى مـن شـهادة الـشهود أو            

 عــض بوتــستثنيلــشهود أو عــدم ضــبطهم،  القــرائن التــي قــد يعتريهــا الكــذب أو نــسيان ا   

قـــوانين اإلثبـــات وكـــذا بعـــض القـــوانين التجاريـــة األجنبيـــة المعـــامالت التجاريـــة مـــن هـــذا    

 مهمــا التجــاري حــرة مــن هــذا القيــد فــال تُــشترط الكتابــة إلثباتهــا، فالتــصرف  فهــي رط،الــش

 الفـواتير أو   إثباته بأي مـن طـرق اإلثبـات كـشهادة الـشهود أو القـرائن أو              جوزبلغت قيمته ي  

الــدفاتر التجاريــة أو المراســالت، وال فــرق فــي إثبــات ذلــك بــين أن تكــون الــصفقة مبرمــة           
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مــشافهة أو بــأي مــن وســائل االتــصال الحديثــة مــن هــاتف أو فــاكس أو بريــد إلكترونــي أو       

 .غيرها
 يفــرق النظــام الــسعودي فــي اإلثبــات بــين العمــل التجــاري والعمــل المــدني          لــم -

 اإلثبـات، فالمملكـة لـم يـصدر لهـا نظـام مـدني وال نظـام          رقه بأي من طـ    فكالهما يجوز إثبات  

 في نظام المرافعات، والـذي نُـص        إلثبات وردت اإلجراءات المتعلقة با    وإنماخاص باإلثبات،   

فيه على الكتابة كطريـق لإلثبـات دون تفرقـة بـين المعـامالت التجاريـة أو المدنيـة ،كمـا أن             

 لإلثبـــات فـــي المعـــامالت التجاريـــة بوصـــفه النظـــام  نظـــام المحكمـــة التجاريـــة لـــم يتطـــرق

 فــي أحكــام اإلثبــات فــي    المرجــعالتجــاري الرئيــسي، ومــن ثــم فــإن الفقــه اإلســالمي هــو        

 منـدوب إليــه شــرعا  تابــةالمملكـة، وجمهــور الفقهـاء يــرون أن توثيــق العقـود والــديون بالك   

، وهو ما استقر عليه  وليس بواجب، وال فرق في ذلك بين أن يكون التصرف مدنيا أو تجاريا            

 .القضاء العام والقضاء التجاري في المملكة
 التجارية علـى حريـة اإلثبـات فـي بعـض الحـاالت، إال أن هـذه           ة نصت بعض األنظم   -

وال تنــسحب علــى كافــة األعمــال  ،  فــي هــذه األنظمــة لــواردةالحريــة قاصــرة علــى الحــاالت ا 

 .التجارية

تنفيــذ المعجــل لألحكــام التجاريــة،    ال:  القواعــد الخاصــة باألعمــال التجاريــة   مــن -

فالقاعــدة العامــة فــي األحكــام القــضائية االبتدائيــة أنهــا ال تكــون واجبــة التنفيــذ إال بعــد           

وذلــك بــصدور حكــم االســتئناف فيهــا أو بقناعــة أطــراف الــدعوى        ، اكتــسابها للقطعيــة 

وانين  المحـددة لالعتـراض علـى الحكـم، واسـتثنت قـ            ةبالحكم االبتدائي أو بانقضاء المهلـ     

حيث ؛المرافعــات األجنبيــة مــن هــذه القاعــدة األحكــام الــصادرة بــشأن األعمــال التجاريــة    

توجـــب أو تجيـــز للقاضـــي أن يحكـــم بالتنفيـــذ المعجـــل لهـــا بكفالـــة أو دونهـــا دون انتظـــار   

 .الكتساب الحكم للقطعية

 حيــث نــص نظــام  ؛ المــنظم الــسعودي فلــم يمــنح هــذه الميــزة لألعمــال التجاريــة  وأمــا

عات على الحاالت التي يجب أن يكون الحكم فيها مشموال بالتنفيـذ المعجـل، ولـم                المراف
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 مــن المــنظم اســتدراك ذلــك نظــرا   ويؤمــليــرد مــن بــين هــذه الحــاالت األعمــال التجاريــة،     

 يُجعـل  أنللفوائد الراجحة في جعلها عاجلة التنفيذ، لكن ال نرى وجوب هـذا التعجيـل بـل              

  . وأن يرتبط هذا التنفيذ بكفالة ،جوازيا للقاضي بحسب حال الدعوى
 المدين بـدين تجـاري بكافـة الطـرق،          ذارإن:  القواعد الخاصة باألعمال التجارية    من -

حيث جـرت بعـض القـوانين األجنبيـة     ؛تنبيهه بالقيام بالوفاء بالتزامـه  :  بإنذار المدين  قصدوي

ة برفــع دعــوى علــى أن مجــرد إخــالل المــدين بالتزامــه غيــر كــاف فــي أحقيــة الــدائن بالمبــادر 

قضائية ضده،  بل البد من توجيه إنـذار سـابق لهـذه الـدعوى يتـضمن طلـب الوفـاء بـااللتزام،                

ــدائن حينهــا الــشروع فــي الــدعوى ومطالبــة         فــإذا لــم يــستجب المــدين لهــذا اإلنــذار فــإن لل

المدين بتنفيذ االلتزام أو فسخه أو التعويض عـن الـضرر الناشـئ عـن اإلخـالل بـه ، وتُـرفض                     

 . ذار قضاءً في حال قيام الدائن يرفعها مباشرة دون سبقها بهذا اإلنالدعوى

 فــي بعــض القــوانين المدنيــة األجنبيــة كالقــانون الفرنــسي والمــصري أن       األصــل -

االلتزامــات المدنيــة يكــون  اإلنـــذار فيهــا بمقتــضى ورقــة رســـمية تعلــن للمــدين بواســـطة         

أمـا االلتزامـات التجاريـة فتخـف فيهـا          المحضرين وفقا لآللية المتبعة فـي قـانون المرافعـات،           

 إذ تُجيز بعض القوانين التجارية إتمـام اإلنـذار بالوفـاء بـااللتزام        ؛ اإلجراء الرسمي  اوطأة هذ 

 البرقيــة، أو غيرهــا، أو ، كالفــاكس، أو البريــد االلكترونــي لالتجــاري بــأي مــن وســائل االتــصا  

 علــى المتعــاملين بعمــل    مــن ســرعة وتيــسير  رة لهــذا التخفيــف بمــا تقتــضيه التجــا   ويعلــل

 .تجاري دون اتخاذ إجراءات شكلية مطولة
 ال فـي المعـامالت المدنيـة وال         ، يأخذ النظام السعودي باإلنذار المـسبق للمـدين        لم -

 أراه هو جـدارة أخـذ المـنظم الـسعودي بـه فـي               والذي ،التجارية، ولم يجر به العرف التجاري     

زام الدائن بهذا اإلنذار بكافة الوسـائل قبـل   االلتزامات التجارية بحيث يُنص صراحة على إل 

 يعفى الدائن منه إال في حال االتفـاق بـين الطـرفين علـى أن              ال وأن   ئية،قيامه بالمطالبة القضا  

حلول األجل كاف فـي إجـراء المطالبـة، وتعليـل هـذا الـرأي هـو أن اإلنـذار مفـصح عـن إرادة            

مفيـد للمـدين الغافـل أو المتراخـي لكـي           الدائن بوجوب وفاء المدين بالتزامه فـورا، كمـا أنـه            
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 علــى الــدائن بمباغتتــه بالمطالبــة  حــتج ال يَبحيــثيقــوم بتــدبير أمــوره، فهــو نــذير مــسبق لــه   

القانونية والقـضائية، وربمـا حَمـل هـذا اإلنـذار المـدين علـى الوفـاء فـورا بالتزامـه دون حاجـة             

د عنــصرا رئيــسا فــي  لقيــام الــدائن بــإجراء قــضائي مطــول، وهــذا محقــق للــسرعة التــي تعــ     

 .التجارة
 

@      @      @ 
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 :التوصيات
 األسباب التي تنمـي االقتـصاد ،وتجعـل مـن  الـدول بيئـة جاذبـة لـرؤوس األمـوال              من -

 الخاصــة باألعمــال القواعــدتحقيــق الحمايــة القانونيــة لألعمــال التجاريــة، واألخــذ ب  

لـى األخـذ بهـا مــن     عيترتـب  لمـا   نظــرا ؛ وسـيلة لتحقيـق هـذه الحمايـة    يعـد التجاريـة  

 فـي إيـصال الحـق للـدائن التجـاري، وبمـا أن              ،وسرعةشدة في حق المدين التجاري      

 أخـــذ بـــل ، القواعـــدهـــذه بجميـــع يأخـــذ لـــم الـــسعودي التجـــاري والقـــضاء النظـــام

ــالمنظم الــسعودي الــنص عليهــا صــراحة عنــد ســن نظــام      فإنــه ،ببعــضها  يجــدر ب

  . المتفاوت القضائيتجاري جديد ،وأال يُخضع العمل بها لالجتهاد 

 التجــار والمــستهلكين آراء الحاجــة إلــى تكــوين المــنظم لجنــة تستقــصي   تمــس -

 ،والقضاة وشراح النظام إلضافة قواعد قانونية حمائيـة جديـدة لألعمـال التجاريـة             

 ال بحيــثشــريطة أن تحقــق هــذه القواعــد التــوازن بــين أطــراف األعمــال التجاريــة  

 . أخرى إال اإلجحاف بفئة على حسابتؤدي
 

 

@      @      @ 
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 : والمصادرالمراجع
دار المطبوعـات الجامعيـة،     :  أحمد أبو الوفـا، الناشـر      : التنفيذ في المواد المدنية والتجارية     إجراءات −١

 .م٢٠٠٧اإلسكندرية، 
دار النهـضة العربيـة، مـصر،       : إسماعيل عمر، الناشـر   : في المواد المدنية والتجارية    التنفيذ إجراءات −٢

 .م١٩٧٩
 الجعفري، بحث منـشور فـي       أحمد : المملكة ة الفقه اإلسالمي مقارنا بأنظم    في اإلعسار   أحكــام −٣

 .٢٧مجلة العدل، الصادرة عن وزارة العدل السعودية، العدد 
منـشأة  :  عبدالحميـد الـشواربي وأسـامة عثمـان، الناشـر          : التقادم في ضوء القضاء والفقـه      أحكام −٤

 .إلسكندريةالمعارف في ا
 .هـ١٤٠٥دار إحياء التراث العربي، بيروت، :  أحمد بن علي الرازي الجصاص، الناشر:لقرآن اأحكام −٥
محمـد محمـد تـامر،      :  تحقيـق  األنـصاري،  زكريـا بـن محمـد        : المطالب في شرح روض الطالب     أسنى −٦

 .  هـ١٤٢٢دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

دار الفكـر الجـامعي، اإلسـكندرية،      :  الناشـر   مصطفى كمال طه ووائل أنـور بنـدق،        : اإلفالس أصول −٧

 .م٢٠٠٥
 العربيــة ة التجاريــة واإلفــالس والتــسوية الواقيــة منــه طبقــاً لألنظمــة القانونيــة فــي المملكــ   األوراق −٨

 .هـ١٤٣٣السعودية، عبدالرحمن السيد قرمان، مكتبة الشقري للنشر والتوزيع، 
ي، الـشهير بـابن رشـد، مطبعـة مـصطفى       القرطبـ حمـد  محمد بن أ : المجتهد ونهاية المقتصد   بداية −٩

 .هـ١٣٩٥البابي الحلبي وأوالده، مصر، 
دار الكتــاب العربــي، بيــروت، :  الكاســاني، الناشــرين عــالء الــد: الــصنائع فــي ترتيــب الــشرائع بــدائع −١٠

 .م١٩٨٢
محمـد عبـد القـادر شـاهين، دار        :  التـسولي، تحقيـق    السالم علي بن عبد   : في شرح التحفة   لبهجة ا −١١

 . هـ١٤١٨ية، الطبعة األولى، بيروت، الكتب العلم
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دار سـحنون للنـشر والتوزيـع، تـونس،      :  محمد الطاهر بن عاشور، الناشـر      : التحرير والتنوير  تفسير −١٢

 .م١٩٩٧
أحمـد  : محمـد بـن جريـر بـن يزيـد الطبـري، تحقيـق       ) تفـسير الطبـري  ( البيان في تأويل القرآن      جامع −١٣

 .هـ١٤٢٠ولى، مؤسسة الرسالة، الطبعة األ: محمد شاكر، الناشر
 . بن صالح العلي، بحث تحت النشرــــــارف ع: التجاري السعوديــــــاء القضجهــــات −١٤
 .دار الفكر، بيروت: شر محمد بن عرفة الدسوقي، النا: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير −١٥

:  محمــد بــن علــي الحــصني الحــصكفي، تحقيــق  : المختــار شــرح تنــوير األبــصار وجــامع البحــار  الــدر −١٦

 .هـ١٤٢٣دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، :  خليل إبراهيم، الناشرعمدالمنعب
 الخــولي، منــشورات معهــد اإلدارة العامــة،  نأكــثم أمــي. د: فــي القــانون التجــاري الــسعودي دروس −١٧

 .هـ١٣٩٣الرياض، 
دار الغــرب، : اشــرمحمــد حجــي، الن : شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس القرافــي، تحقيــق   :الــذخيرة −١٨

 .م١٩٩٤يروت، ب
عبــدالرحمن بــن علــي  :  موســى بــن أحمــد الحجــاوي، تحقيــق  : المــستقنع فــي اختــصار المقنــع زاد −١٩

 .دار الوطن، الرياض: العسكر، الناشر
:  أبو البركات أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير، الناشـر : الكبير على مختصر خليل  الشرح −٢٠

 .دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ
مؤسـسة  :  عبدالعزيز عزت الخياط، الناشـر : والقانون الوضعي  سالميةيعة اإل  في الشر  الشركات −٢١

 .هـ١٤٠٣الرسالة، الطبعة الثانية، 
دار طـوق النجـاة، بيـروت، الطبعـة األولـى،        :  محمـد بـن إسـماعيل البخـاري، الناشـر          : البخاري صحيح −٢٢

 .هـ١٤٢٢
: عبدالباقي، الناشرمحمد فؤاد   :  مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق      : مسلم صحيح −٢٣

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت
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دار الجامعــة  :  عبــاس مــصطفى المــصري، الناشــر    : القانونيــة لنظريــة األعمــال التجاريــة    الــضوابط −٢٤

 .م٢٠٠٥الجديدة، اإلسكندرية، 
هـ، الريـاض، بـدون دار      ١٤١٢أحمد سير مباركي، الطبعة األولى،      : وأثره في الشريعة والقانون    العرف −٢٥

 .نشر
الـدار الكويتيـة للنـشر والتوزيـع، الكويـت، الطبعـة            :  خـالف، الناشـر    وهاب عبـدال  : أصول الفقـه   لمع −٢٦

 .هـ١٣٨٨الثامنة، 
 .م١٩٨٣ عام ٩٠ أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم قانون −٢٧
 لعـــام ١٠ رقـــم -اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة - اإلثبـــات فـــي المعـــامالت المدنيـــة والتجاريـــة قـــانون −٢٨

 .م١٩٩٢
، والمعـدل بالقـانون   ١٩٦٨ لعـام  ٢٥إلثبات في المواد التجارية والمدنية المـصري الـصادر قـم            ا قانون −٢٩

 .١٩٩٩ لسنة ١٨والقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٢٣
 .م٢٠٠٦ لعام ٢٧ القطري رقم ة التجارقانون −٣٠
 .، منشورات مؤسسة األهرام، مصر)م١٩٩٩(لسنة ) ١٧( التجارة المصري، رقم قانون −٣١
 مــصطفى. ، د)مــال التجاريــة والتجــار والمحــل التجــاري والملكيــة الــصناعية   األع( التجــاري القــانون −٣٢

 .م١٩٩٦كمال طه، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 
الدار الوطنية الجديدة للنشر والتوزيـع،      : محمد حسن الجبر، الناشر   .  التجاري السعودي، د   القانون −٣٣

 .هـ١٤١٤الطبعة الثالثة، 
 .م١٩٨٧دار النهضة العربية، مصر، : ي جمال الدين عوض، الناشرعل.  د: التجاريالقانون −٣٤
 .م١٩٩٣علي البارودي، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر : التجاريالقانون −٣٥
 .م١٩٦٢ النهضة العربية، مصر،دار حسني عباس، محمد : التجاريالقانون −٣٦
 .م١٩٧٦ لسنة ٤٣ المدني األردني رقم القانون −٣٧
 .دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية: م، الناشر١٩٤٨ لسنة، ١٣١م  المدني المصري رقالقانون −٣٨
 .م ١٩٨٦ لسنة ١٣ المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم قانون −٣٩
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 مـة، محمـود مختـار بريـري، منـشورات معهـد اإلدارة العا       .  د : قانون المعـامالت التجاريـة الـسعودي       −٤٠

 .هـ١٤٠٢الرياض، 
 .م، اإلمارات العربية المتحدة١٩٩٣، لسنة ١٨  رقمارية المعامـالت التجـقانون −٤١
 .م١٩٨٥ لعام ٥ المعامالت المدنية، اإلمارات العربية المتحدة، رقم قانون −٤٢
 محمـود محمـد هاشـم، منـشورات         : في الفقه اإلسالمي واألنظمة الوضـعية      اإلثبات ونظام   القضاء −٤٣

 .م١٩٨٨جامعة الملك سعود، عمادة شؤون المكتبات، 
 عــز الــدين عبــدالعزيز بــن عبدالــسالم الــسلمي الدمــشقي،       : مــصالح األنــام  األحكــام فــي قواعــد −٤٤

 .دار المعارف، بيروت: محمود الشنقيطي، الناشر: تحقيق
 .هـ١٤١٤ محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصري، دار صادر، بيروت، : العربلسـان −٤٥
ـــادئ −٤٦ ــانمبـ ـــة لدولـــ ون قـ ــامالت التجاريـ ــارات العربيـــ ة المعـ ــة اإلمـ ـــز. د :دة المتحـ ــيم رضـــ فايــ  ـوان، نعـ

 .هـ١٤٢٨ دبي، الطبعة الثالثة، ــرطة أكاديمية شوراتمنش
: خليل محيي الدين الميس، الناشر:  أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، تحقيق  :المبسوط −٤٧

 .م٢٠٠٠دار الفكر، بيروت، 
 .م١٩٩٩ولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األ:  العدلية، الناشركام األحمجلة −٤٨
 .دار الفكر، بيروت:  النووي، الناشررف محيي الدين يحي بن ش: شرح المهذبالمجموع −٤٩
 غيــر(هـــ ١٤٢٨إبــراهيم بــن عبــداهللا العجــالن، :  المبــادئ التجاريــة لــديوان المظــالم، جمــعمجموعــة −٥٠

 ).منشور
سعودية، بـدون   المبادئ النظامية في مواد األوراق التجاريـة، منـشورات وزارة التجـارة الـ             مجموعة −٥١

 .تاريخ
 .م١٩٩٨دار القلم، دمشق، الطبعة األولى، : اشر مصطفى أحمد الزرقا، الن: الفقهي العامالمدخل −٥٢
 .منشأة المعارف، اإلسكندرية، بدون تاريخ:  حسن كيره، الناشر: إلى القانونالمدخل −٥٣
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SpecificRules for Business In the Saudi System  
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Abstract: 

Commercial laws provide specific rules for business, distinguishing it from 

civil activities. Experience has proved that the commercial environment is in 

need of such rules whichprovide two important advantagesthat business requires. 

These are speed and credit support, i.e. building up trust amongest business 

parties when obtaining dues or having term loans. These rules are summarizedas 

follows:  

1-Lawsuits arising from business fall underthe jurisdiction of the 

Commercial Courts; 2-rules of commercial bankruptcy apply on merchants who 

are involved in commercial debts; 3- strictness in grace period for commercial 

debtors;4-short aging for commercial lawsuits;5- solidarity amongest 

commercial debtors; 6- freedom to prove commercial obligation; 7-accelerated 

execution of commercial provisions;8- and notification of commercial debtors by 

all means.These rules were established by many foreign laws. However, the 

Saudi Commercial and Judiciary Law has appliedonly some of these rules, and 

depending ontheir potential benefit, other rules will be consideredin the future. 

This paper will address the provisions of these commercial rules and the issues 

thereof. 
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 :ملخص البحث
 الحاجة ماسه اليوم إلى طرح موضوع الحوار في القران الكريم وبالذات في هذا الزمن والـذي طغـت              إن

 . الحوار واإلقناعةفيه لغة القَّوة والمال على لغ

ة، وقـضاء إلهـي أزلـيّ، مـرتبط بـاالبتالء والتكليـف الـذي تقـوم عليـه                             فإن  االخـتالف بـين البـشر حقيقـة فطريـَّ

هُ  شَـاءَ  وَلَـوْ ﴿ :خالفة اإلنسان في األرض كمـا قـال تعـالى        ةً  لَجَعَلَكُـمْ  اللـَّ  آَتَـاكُمْ  مَـا  فِـي  لِيَبْلُـوَكُمْ  وَلَكِـنْ  وَاحِـدَةً  أُمـَّ

 ونتيجــة لهــذا ]٤٨:المائــدة[ ﴾تَخْتَلِفُــونَ فِيــِه كُنْــتُمْ بِمَــا فَيُنَبِّــئُكُمْ جَمِيعــاً مَــرْجِعُكُمْ اللَّــهِ ىإِلَــ الْخَيْــرَاتِ فَاسْــتَبِقُوا

 للوصول إلى الحـق والـصواب ، فهـو مـن وسـائل المفاهمـة بـين بنـي البـشر، وهـو مـن                          وسيلةاالختالف جاء الحوار    

 الـصحيِّة ومناخـه   ئـه أهم سبل المعرفة واإلقناع، والبَّد له حتى يأتي على الوجـه المطلـوب مـن أن يقـوم علـى أجوا                 

ذا وُجِـدت لـم يـصل الحـوار      عن عوائقـه والتـي إ  خاليًاالطبيعي والذي يضمن تحقُّق الفائدة منه وترتُّب الثمرة عليه،       

) الحوار في القـرآن الكـريم  (إلى مرساه في شاطئ التفاهم والتعايش والتعاون؛ ولهذا جاء هذا البحث والذي بيَّنه             

 دراسـة تطبيقيـة     –وأرسى قواعده وأوجد تطبيقاته في بعض اآليات فجاء هذا البحث الحوار في القرآن الكريم               

  .نهجيته وما يتبعه من األمور المهمة لنجاحه لبيان الطريق األمثل للحوار وم-



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧١

 هـ١٤٣٧ن شوال وحادي واألربعالعدد ال
 

 المقدمة
والــصالة والــسالم األتمــان علــى أشــرف  ، علمــه البيــان، الــذي خلــق اإلنــسان  الحمــد هللا 

األنبياء والمرسلين نبينا محمد سيد اإلنس والجان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان             

 :  أمابعد، إلى يوم الدين

ــة     ــة فطريَّـ ــشر حقيقـ ــين البـ ــتالف بـ ــإن االخـ ــيّ  ، فـ ــي أزلـ ــضاء إلهـ ــاالب ،  وقـ ــرتبط بـ تالء  مـ

ــه خالفــة اإلنــسان فــي األرض كمــا قــال تعــال        ــذي تقــوم علي m  r  q  p  : ىوالتكليــف ال
  ¢  ¡  �  ~}  |  {z   y  x  w  v  u  t  s

   ̈ §     ¦  ¥  ¤   £l :]ــدة ــتالف جـــــاء    ]٤٨: المائـــ ــة لهـــــذا االخـــ  ونتيجـــ

 وهـو  ، بشر فهو من وسائل المفاهمة بين بني ال،   الحواروسيلة للوصول إلى الحق والصواب    

 والبَّد له حتى يأتي على الوجه المطلوب من أن يقـوم علـى   ، من أهم سبل المعرفة واإلقناع   

، أجــواءه الــصحيِّة ومناخــه الطبيعــي والــذي يــضمن تحقُّــق الفائــدة منــه وترتُّــب الثمــرة عليــه   

خاليًـــا عـــن عوائقـــه والتـــي إذا وُجِـــدت لـــم يـــصل الحـــوار إلـــى مرســـاه فـــي شـــاطئ التفـــاهم   

الحـوار فـي القـرآن الكـريم وأرسـى      (ش والتعاون؛ ولهذا جاء هذا البحث والـذي بيَّنـه          والتعاي

 –قواعده وأوجد تطبيقاته فـي بعـض اآليـات فجـاء هـذا البحـث الحـوار فـي القـرآن الكـريم                     

 لبيــان الطريــق األمثــل للحــوار ومنهجيتــه ومــا يتبعــه مــن األمــور المهمــة   - تطبيقيــة دراســة

  .لنجاحه

 .ن يجعله عمال صالحاً متقبال مقبوالً في الدنيا واألخرةوالَّله أسأل أ

 : أهداف البحث
 في الحوار  توضيح المنهج الصحيح -١

m   b  a   ̀ _     ̂ ]  \  [  Z  : التركيز على قولـه تعـالى      -٢
  u  t  sr  q  p  o  n    m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c

  z  y      x  w  vl ] ألنها مرتكز الحوار في القـرآن      ؛] ٦٤: آل عمران

 .الكريم
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  .بيان المنهج القرآني في الحوار -٣

 الدراسات السابقة
 ، وقواعده،  وآدابه،  وأخالقياته،  كثيرا ماتحدثت الدراسات السابقة عن الحوار وأهميته      

 فــي  -صــلى اهللا عليــه وســلم -عــن مــنهج رســول اهللا  وأمــا الــدكتور الزهرانــي فقــد تحــدث 

وكان البحث كما هو بّين من عنوانـه فـي المـنهج            ) وفد نجران نموذجا  ( صارىحواره مع الن  

 علـى ضـوء الطريقـة     - تطبيقيـة  دراسـة  –طلع على من بحث في حوار القران        أولم  ،  النبوي

  واهللا أعلم -وذلك في حدود علمي.التي سلكتها

 : وقد كتب بعض الباحثين في مواضيع مقاربة ومن ذلك

 حمد بـن عبـداهللا الـسيف درجـة الماجـستير مـن       : ل بها الباحث أطروحة علميّة نا   -١

 قــصة  -الحــوار فــي القــرآن الكــريم  ( : كليــة اللغــة العربيــة فــي جامعــة القــصيم وعنوانهــا 

 .ـه١٤٣١ : وقد نوقشت في عام، )إبراهيم عليه السالم أنموذجًا 

تطلبـات   معن محمود عثمان ضمرة اسـتكماال لم       :  بحث تكميلي تقدم به الباحث      -٢

درجة الماجستير من كلية الدراسات العليا قسم أصول الدين في جامعة النجاح الوطنيّـة         

 : وقــد نوقــشت فــي عــام  ، )الحــوار فــي القــرآن الكــريم   ( :  وعنوانــه، بنــابلس فــي فلــسطين 

 .م٢٠٠٥

ــدكتورة   -٣ ــث أعدّتـــه الـ ــي   :  بحـ ــود عابـــد الثقفـ ــسم الدراســـات   ،  ســـناء محمـ فـــي قـ

الحوار فـي القـرآن الكـريم وتنـوع      ( : ملك عبدالعزيز بجدة وعنوانهاإلسالمية في جامعة ال 

 ).أسايبه 

 : أهمية الموضوع وأسباب اختياره
ــة، مــنهج قرآنــي الحــوار  ، وثقافــة إســالمية راســخة ، وضــرورة إنــسانية،  وممارســة نبويَّ

تعـاظم اإلحـساس   ، واليشك عاقل فـي أهميتـه    ،  التستقر حياة الناس على أساسها بدونه     

 .اه في عالم يواجه المشكالت وأزمات الصراع والحروببجدو
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 ولكن البد لإلنسان أن يتعامل معهـا ،  واالختالف بين البشر أمر فطري وحقيقة واقعة      

والعوائـق التـي تحـول بينـه وبـين       والذي يخلو من أيّ من العقبات  ،  وهي الحوار المثمر  ،  بآليتها

ف وترشـــيده فيقـــود أطرافـــه إلـــى توظيــف االخـــتال  بحيـــث يـــتم مـــن خاللـــه ، تحقيــق ثمرتـــه 

 .التعارف والتآلف ويجنبهم مخاطر الشقاق والتفرق

ــا        يقــول ســماحة مفتــي عــام المملكــة الــشيخ عبــدالعزيز بــن عبــداهللا آل الــشيخ مبيّن

 ، إن مــن ســنة اهللا فــي البــشر أنهــم ليــسوا علــى مــستوى واحــد مــن الفهــم  ": أهميــة الحــوار

كمـــا أنهـــم ،  صـــحابهم ومعـــارفهم وعقـــولهم بـــل جعلهـــم اهللا مختلفـــين فـــي أ، والعلـــم

فكان مقتضى هذا االختالف أنهم يختلفون    ،    مختلفون في ألوانهم وألسنتهم وطبائعهم    

 ،  والقــضايا واألحكــام ،  وتتفــاوت مــداركهم لألمــور ، فــي آرائهــم ومــذاهبهم واتجاهــاتهم  

ولئال يؤدي  ،  ويتم التقريب بين وجهات نظرهم    ،    واألجل أن تضيق دائرة الخالف بين الناس      

 ، إجـالء الحـق وبيانـه للنـاس      وألجـل ، بهم هذا إلى االختالف إلى التفرق و الشقاق والخصام       

وُجِـــدت الحاجـــة إلـــى الحـــوار والتحـــاور وتبـــادل اآلراء ووجهـــات النظـــر المختلفـــة بالحجـــة  

ذا  ومن هنـا فقـد أولـى اإلسـالم اهتمامًـا كبيـراً بالحوار؛ذلـك أن المـسلم إ              ،  والدليل والبرهان 

 فإن وسيلته األولى المقَّدمة على غيرها       ،  كان يسعى لنشر دعوته من خالل وسائل وطرق       

 فالكلمة الطِّيبة سـالح المـؤمن فـي    ،  فإن الكلمة رسالة وأمانة، هي وسيلة الكلمة والحوار 

 سواء في ابتداء عرض دعوته أو في الدفاع عنها وتفنيد الشبه المثـارة        ،  أداء رسالته النبيلة  

بل سـبيل المـسلم مـع    ،  كما أنها السبيل للداعية في التعامل مع أمثاله من الدعاة     ،  احوله

 ١" خاصة إذا تباينت اآلراء واختلفت وجهات النظر، أخيه المسلم

كما أن المهتمين بموضوع الحوار والدارسـين لـه يلحظـون إسـهام مختلـف الثقافـات         

فنـــون الجـــدل ووضـــع أســـسه  حيـــث قامـــت بـــالتنظير ل؛ فـــي التأســـيس ألنـــواع مـــن الحـــوار 

 فالمناظرات التي أبدعها علمـاء  ، الحواريَّة  مما أسهم في إثراء وضبط العمليات      ،  وقواعده

                                     
:  سماحة الـشيخ ، أصوله و ضوابطه في ضوء الكتاب والسنة وقواعد الشريعة        ،   حكمه   ،  مفهومه: الحوار  -١

 .١١ -١٠صـ، عبد العزيز آل الشيخ
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 "دراسة تطبيقية "ن الكريمآالحوار في القر
 نادية بنت إبراهيم النفيسة. د

ــاالً ملموســاً للحــوار الجــاد وال يــستغرب هــذا       ــاهراً ومث  نظــراً ألن ؛المــسلمين تُعــدُّ نموذجــاً ب

 رسـالة وحملـة     المسلمين ينظرون إلى الحوار باعتباره ضرورة شرعيَّه باعتبارهم أصـحاب         

 .دعوة إلى العالم 

 فإنني أجمل أسباب اختيار الموضـوع فـي النقـاط           ،  إذ انَّجلت أهمية الموضوع البالغة     -

  : التالية

 مسِيس الحاجة إلى طرح هذا الموضوع فـي هـذا الـزمن خـصوصاً والـذي طغـت فيـه                    -١

  . لغة القَّوة والمال على لغة الحوار واإلقناع

 وارتكـابهم بعـض   ،  لحاصل من األطراف الحواريـة بأدبيـات الحـوار    الخلل الكبير ا   -٢

 .معوقاته الحائلة دون تحقق ثمرة الحوار

 .إن للحوار مكانة في القرآن الكريم -٣

 .حاجة الدعاة الماسة اليوم للسير على طريقة القرآن في الحوار -٤

وار أهــل أهميــة آيــة آل عمــران المــذكورة فــي الدراســة لكونهــا الركيــزة فــي حــ         -٥

 .الكتاب

 : خطة البحث
المقدمـة و أهـداف البحـث وأهميتـه والدراسـات            البحث من التمهيـد وفيهـا      يتكون هذا 

 .وفهارس ، وخاتمة ، مباحث وثالثة،  السابقة

 : وفيه ثالث مسائل،  معنى الحوار: المبحث األول

 .مفهوم الحوار لغة: المسالة األولى

 .صطالحًا مفهوم الحوار ا: المسألة الثانية 

 .في ورود اللفظ في القرآن الكريم: المسألة الثالثة

 : وفيه أربع مسائل، الحوار أقسام: المبحث الثاني

 . مرادفات الحوار: المسألة األولى

 . مصطلحات حول الحوار: المسألة الثانية



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٥

 هـ١٤٣٧ن شوال وحادي واألربعالعدد ال
 

 .أنواع الحوار: المسألة الثالثة

 .معوقات الحوار: المسألة الرابعة

 : حوار في القرآن الكريمال: المبحث الثالث

 .أنواع الحوارات القرآنية: المسألة األولى

ــه تعــال  : المــسألة الثانيــة  m  a   ̀ _     ̂ ]  \  [  Z  : ىحــول قول
  t  sr  q  p  o  n    m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c   b

  z  y      x  w  v  ul ]٦٤: آل عمران[ 
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 "دراسة تطبيقية "ن الكريمآالحوار في القر
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  : سألة األولىالم
 : المعنى اللغوي للحوار

وهو ومع كثرة استعماله فـي  ،  الحوار من األلفاظ شائعة االستخدام في اللغة العربية       
الحــاء والــواو والــراء ثالثــة ": يقــول ابــن فــارس، اللغــة العربيــة إال أنــه يرجــع إلــى أحــد معنيــين

 .دَوْرا والثالث أن يدور الشيء ، واآلخر الرجوع،  أحدها لون: أصول
، ولــيس فــي بنــي آدم حَــوَر...شــدة بيــاض العــين فــي شــدّة ســوادها: فأمــا األول فــالحَوار

ويقـــال ألصـــحاب عيـــسى عليـــه  ...ألنهن شُـــبِّهن بالظبـــاء ؛ للنـــساء حُـــورالعين: وإنمـــا قيـــل
: ثــم قيــل ، هــذا هــو األصــل، أي يبيّــضونها، الــسالم الحواريّــون؛ألنهم كــانوا يحــوِّرون الثيــاب

m      r  q  p  o      n  : ىإذا رجــع قــال تعــال ،  فيقــال حــار،  وأمــا الرجــوع... واريلكــلِ ناصــر حــ 
slوكــل نقــص   ، الباطــل فــي حُــورٍ أي رَجــع ونقــصٍ     : والعــرب تقــول  ]١٤: االنــشقاق [ ١

وهـــو النقـــصان بعـــد الزيـــادة ، ٢نعـــوذ بـــاهللا مـــن الحٓـــور بعـــد الكـــور: ويقـــال ...، ورجـــوع حُـــورٌ
ويقـول ابـن منظـور فـي بيـان      ٣..."الخشبة التـي تـدور فيهـا المَحٓالـة     : المِحْور: واألصل الثالث ...

حـار إلـى    ،    الحَـورُ الرجـوع عـن الـشيء        ": تعريف الكلمـة مـوردا بعـض شـواهد اسـتخدامها          
مـن دعـا رجـال     (: وفـي الحـديث  ...الشيء وعنه حٓوْرا ومَحارا ومَحارة وحُؤُرا رجع عنه وإليـه        

 : قال لبيد...ليه مانُسب إليهأي رجع إ٤)بالكفروليس كذلك حارعليه
 ٥ يحُورُرمادا بعد إذ هو ساطع         وماالمرءُ إال كالشّهاب وضَوْئِه 

 فـي  ٦والمحـاورة مراجعـة المنطـق والكـالم    ،  وهـم يتحـاورون أي يتراجعـون الكـالم    ...
وأصـل  ...،  الـذي هـو الرجـوع      مـن الحِـوار    واستحار الطاراسـتنطقها  ...وقد حاوره   ،    المخاطبة

 ٧"والتحْوير الترجيع فهذا تأويله واهللا أعلم، حْوِير في اللغة من حار يحُوروهو الرجوعالتّ

  اوفي القاموس للفيروزابادي بيان سعة اطالقات المادة ومعانيه

                                     
 ٤٩٧/ ٥ينظر فتح القدير  -١
 .٣٣٤٠:خ، ٧٥:ب، الحج:حه كاصله حديث أخرجه مسلم في صحي  -٢
 .١١٧ -٢/١١٥معجم مقياس اللغة   -٣
 .ح، ٦١:ب، اإليمان:ك، أخرجه مسلم في صحيحه   -٤
 .٦٥البيت في ديوانه صـ  -٥
 .٢٠٤ / ١والمعجم الوسيط ، )الحور(ينظر في هذا أيضا العين  -٦
 )حور. (ابن منظور. لسان العرب -٧
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ــه   :  والمحــاورة، والنقــصان، الرجــوع: الحــور ": حيــث يقــول  ــذي يُحــارُ في  أو ،  المكــان ال

ــا مــــن العظــــم ، صَّدَفة ومرجــــع الكتــــف والــــ ،  وجــــوف األذن، يحــــور ــورار،  ونحوهــ  :  واالحــ

 والمُحـاورة   ،   أو إلى أن يفـصل عـن أمـه         ،   ولد الناقة ساعةً تضعُه    :  والحُوار بالضم  ،  االبيضاض

 ١..)،  تراجعوا الكالم بينهم:  وتحاورا،  الجواب: والمحورة

مفهــوم الحــوار ومفرداتــه فــي  ( يقــول الــدكتور محمــد بــن داهــي الــشنقيطي فــي بحثــه  

ــة ال ــة      ) معــاجم العربَّي ــراده لمعــاني الحــوار اللغويــة مــن الرجــوع و المجاوب وهــذه  " : بعــد إي

 فالمتحـاوران  ،  الذي هـو موضـوع بحثنـا هنـا        ..المعاني المتعددة متحققة في الحوار مع اآلخر        

 فكـــره؛ رغبــــةً فــــي الوصـــول إلــــى الــــصواب  وقـــد يرجــــع أحــــدهما إلـــى رأي اآلخــــر أو قولــــه أ  

،   فمــرةً يكــون مستفــسراً  : نقــل فــي حــواره مــن حالــة إلــى أخــرى      والمُحــاور يت.والحقيقــة

كمـا أن المتحـاورين يهـتم كـل واحـد      .وهكـذا ،  وثالثـه يكـون مفنِّـدًا   ،  وأخرى يكـون مبرهنًـا    

كمـا أن  .ويقدم مجموعة من الردود على أدلتـه وبراهينـه  ،  منهما باإلجابة عن أسئلة صاحبه    

معــه لغــرض الوصــول إلــى أهدافــه    يــستنطق صــاحبه ويراجــع الحــديث    كــل واحــد منهمــا   

 ٢"ومراميه 

 : الحوار اصطالحا
إذا أردنا استجالء معنـى الحـوار فـي المـدلول االصـطالحي؛فإننا نجـد أنفـسنا أمـام كـم                   

 هائــل مــن التعريفــات التــي تُحــدِّد األُطــر العامــة للمعنــى المــراد مــن هــذه اللفظــة باعتبارهــا        

 إال أن بعـضها ، هـا تـدور حـول معـانٍ متقاربـة       إال أنها في الحقيقـة علـى كثرت        مصطلحا علميّا 

أيضا يفيدنا في اإلشارة إلى بعـض الـشروط والمعـايير الواجـب توافرهـا حتـى يـصحّ إطالقنـا                     

وعلى ضوء المعنـى     - والواقع أن كل من تعمق بالبحث في الحوار استطاع         ،  للفظة الحوار 

 .للحوارأن يصيغ تعريفا اصطالحيا للحوار -اللغوي

                                     
 )ورح. (القاموس المحيط للفيروز آبادي -١
 مطبـوع ضـمن   ، محمد بن داهي الـشنقيطي .د، مفهوم الحوار ومفرداته في المعاجم والقواميس العربية         -٢

 .١٧٤ / ٣السجل العامي لمؤتمر الحوار وأثره في الدفاع عن النبي صلى اهللا عليه وسلم 
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 : التعريفات التي عُّرف بها الحواربعض  سأعرض 
 ، يــسوق كــل منهمــا مــن الحــديث مــايراه ويقتنــع بــه     ، أســلوب يجــري بــين طــرفين   -١

 ١ويراجع الطّرف اآلخر في منطقه وفكره؛قاصدا بيان الحقائق وتقريرها من وجهة نظره

 ٢ أو هي نوع من توضيح خصائص مختلفة ألمرين، عرض لوجهتي نظر -٢

  ٣مسألة و وضوح التخاطبالمراجعة في ال -٣

  ٤مراجعة الكالم وتداوله بين طرفين -٤

 بطريقة ،  يتمُّ فيه تداول الكالم بينهما     ،  نوع من الحديث بين شخصين أو فريقين       -٥

 ويغلــب عليــه الهــدوء والبعــد عــن الخــصومة      ، متكافئــة فــال يتــأثر بــه أحــدهما دون اآلخــر     

 ٥والتعصُّب

 ٦ر للوصول إلى نتيجة معَّينهمراجعة الحديث بين شخصين فأكث -٦

يعنــي حــديثاً يــدور بــين اثنــين فــأكثر فــي موضــوع معــين يختلــف رأي أحــدهماعن        -٧

  ٧اآلخر فيه ولو بشكل جزئي ؛بغية إقناع أحدهما اآلخر

 ٨مراجعة الكالم بين طرفين أو أكثر دون وجود خصومة بينهم بالضرورة -٨

                                     
ــذات واآلخــر ، الحــوار -١ ــصادرة عــن و      . د،  ال زارة الــشؤون عبــد الــستار الهيتــي ضــمن سلــسلة كتــاب األمــة ال

 .٤٠االسالمية القطرية صـ
 .٤٠صـ، خليل عبد المجيد زياد .د، الحوار والمناظرة في القران  -٢
 .٩صـ،  عبد اهللا العليان، حوار الحضارات في القرن الحادي والعشرين -٣
 .٢٢صـ، يحيى زمزمي، الحوار آدابه وضوابطه في الكتاب والسنة  -٤
 .١٢صـ، عالمية للشباب اإلسالمي الندوة ال، في أصول الحوار -٥
 ضمن السجل العلمـي لمـؤتمر الحـوار وأثـره     ، حقيقة الحوار وأهميته في اإلسالم جبران سلمان سحّاري   -٦

  .١٢٣ / ٤في الدفاع عن النبي 
 مطبـوع ضـمن مجمـوع أعمـال مـؤتمر       ،  بدريـه بنـت سـعود البـشر       .د،  حقيقة الحـوار وأهميتـه فـي اإلسـالم         -٧

  .٨٠٧ / ٢الدفاع عن النبي الحوار أثره في 
 .٩في أصول الحوار،الندوة العالمية للشباب اإلسالمي،صـ  -٨
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وإثبـات  ،  أوإظهـار حجـة  ، ح كـالم مناقشة بين طرفين أو أطراف يقصد بهـا تـصحي        -٩

 ١)ورد الفاسد من القول والرأي،  ودفع شبهة، حق

نـوع مــن أنــواع الحــديث بــين شخــصين أو فــريقين يــتم فيــه تــداول الكــالم بينهمــا   -١٠

والبعد عن الخصومة   ،    ويغلب عليه الهدوء  ،    فال يتأثر أحدهما دون اآلخر    ،    بطريقة متكافئة 

 ٢)والتعصب

فاألصل في الحوار في الثقافة العربية اإلسـالمية هـو المراجعـة فـي             (: ويقول التويجري 

ورجاحــة ،  بمــا يقتــضي ذلــك مــن رحابــة الــصدر وســماحة الــنفس    ،  الكــالم وهــو التجــاوب 

وبمايرمز إليه من القدرة علـى التكيـف والتجـاوب          ،  وبمايتطلبه من ثقة ويقين وثبات    ،  العقل

وبهـذا المعنـى يتأكـد لـدينا     ، فكـار واآلراء جميعـا  والتفاعل والتعامل المختصر الراقي مـع األ    

بما اليرقى إليه الشك أن الحوار أصل مـن األصـول الثابتـة للحـضارة العربيـة اإلسـالمية ينبـع                     

 ٣)من رسالة اإلسالم وهديه ومن طبيعة ثقافته وجوهر حضارته

الـدكتور  وحول السَّبَب في إغفال العلماء المتقدِّمين لتعريف الحوار اصطالحاً فيقول     

وهــي أن مــصطلح ، نــشير هنــا إلــى مالحظــة مــن األهميَّــة بمكــان  ": محمــد داهــي الــشنقيطي

 إال أنَّــه قليــل التــداول فــي المعــاجم المــصطلحيَّة ، وإن كــان مفهومــه حاضــرًا بقــوِّة) الحــوار(

ويُرْجع السبب في هـذا إلـى أن البحـث كمـا     ٤" وهو أمر في نظري يدعو لالستغراب      ،  القديمة

قــد ال يختلــف عــن   -أحيانــاً - مــع أن التعريــف االصــطالحي ، بحــث لغــوي خــالصهــو واضــح 

ولـذا فإنـه يُمكـن أليٍّ كـان إذا تـدبَّر حقيقـة الحـوار ومـا         ...بل يأتي مطابقاً له ،  التعريف اللغوي 

 ٥"يقوم عليه أن يأتي بصياغة تعريف جديد نستخلصه مما سبق من التعريفات

                                     
 .٣أصول الحوار وآدابه في اإلسالم ،صـ  -١
 .٣٠زاهر األلمعي صـ .مناهج الجدل،د -٢
 .١٣الحوار من أجل التعايش، للدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري، صـ  -٣
 المعاجم العربية ضـمن بحـوث مـؤتمر الجـوار وأثـره فـي الـدفاع عـن الـنفس                 مفهوم الحوار ومفرداته في    -٤

 .١٢٧٥صـ 
 .بتصرف بسيط٥و١المصدر السابق حاشية : ينظر٥ -
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 "دراسة تطبيقية "ن الكريمآالحوار في القر
 نادية بنت إبراهيم النفيسة. د

وإال  -اخـتالف لفظـي   -عـاريف االصـطالحية فـي غالبـه      وبهذا يتبين أن االختالف بـين الت      

ــصوُّر للمفهــوم الحــواري  متفــق عليــه بــين البــاحثين ولــو ذكرنــا كــل تعــاريف     -غالبــا -فالتّ

  .الباحثين لطال بنا المقام

 :  ورود هذه اللفظة في القرآن الكريم: المسألة الثالثة 
  مادة هذا اللفظ وردت أربع مرات

  : القرآن للداللة على معنى مراجعة الحديث في عدة آياتوردت مفردة الحوار في 

ــال: المــــوطن األول • m   Ö  Õ  Ô    Ó  Ò       Ñ  Ð  Ï  Î  : ى قولــــه تعــ
   Û  Ú  Ù  Ø  ×l ]٣٤: الكهف[ 

ــه تعــال : المــوطن الثــاني  • ]  \    [ ̂    _    ̀   m  b  a  : ى قول
  k   j  i  h  g  f  e  d  cl ٣٧: الكهف[ 

 .أطيل هنا قليال في بيان معنى يحاوره لورودها مرتينولعلي 

 : حول آيات سورة الكهف
ــال ــه تعـــــ   ±   m  ¼   »  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ² : ىقولـــــ

  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç   Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
   Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô    Ó  Ò       Ñ  Ð  Ï  Îl ]الكهف ٣٤[ 

 اضـــرب للنـــاس مثـــل هـــذين الـــرجلين :  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم -يـــه يقـــول تعـــالى لنب

 ومــا ،  مــن األقــوال واألفعــال ،  ومــا صــدر مــن كــل منهمــا ،  والكــافر لهــا، الــشاكر لنعمــة اهللا

 ويتعظـوا بمـا     ،   ليعتبـروا بحالهمـا    ،  حصل بسبب ذلك من العقاب العاجل واآلجـل والثـواب         

 فائـدة أو    ،  وفـي أي زمـان أو مكـان همـا فيـه            ،   ولـيس معرفـة أعيـان الـرجلين        ،  حصل عليهما 

أحــد .  والتعــرض لمــا ســوى ذلــك مــن التكلــف، فالنتيجــة تحــصل مــن قــصتهما فقــط. نتيجــة

 مـن  ،   جعل اهللا له جنتـين أي بـستانين حـسنين          ،   الجليلة ،  هذين الرجلين الكافر لنعمة اهللا    

  . أعناب
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 يتراجعـان بينهمـا فـي    : أي ،  فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن وهما يتحاوران       : أي

 . مفتخراً عليه، بعض المجريات المعتادة

m     Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ     l   من عبيد وخدم،  وعزة أنصاره  ،  فخر بكثرة ماله  ، 

 وال صـفة  ، ال فـأي افتخـار بـأمر خـارجي لـيس فيـه فـضيلة نفـسية        إوأقارب وهـذا جهـل منـه و      

 .ني التي ال حقائق تحتها وإنما هو بمنزلة فخر الصبي باألما، معنوية

ــال ]  \    [ ̂    _    ̀   m  h  g  f  e  d  c  b  a  : ىتعـــــــــــــ
  k   j  il قال له صاحبه المؤمن ناصحاً له ومذكرّا له حالـه األولـى التـي أوجـده                 : أي 

 المـؤمن  ولهـذا لمـا رأى صـاحبه   ). مِن تُرابٍ ثُمَّ مِن نُطفَةٍ ثُمَّ سَوّاكَ رَجُلًا  (اهللا فيها في الدنيا     

ــرا عــن نفــسه      ،  علــى وجــه الــشكر لربــه ، حالــه واســتمراره علــى كفــره وطغيانــه قــال مخبً

 m  s   r  q  p  o  n   m  ll  عنـد ورود المجـادالت والـشبه         ،  واإلعالن بدينـه  
 ١ ].٣٨الكهف [

 : )وهو يحاوره (: أقوال المفسرين في قوله تعالى
 ٢به يخاطبه ويجاو" وهو يحاوره  " : قال البغوي 

 ٣يجادله ويخاصمه: وابن كثير يقول

ــول  ــي يقـ ــه      : والقرطبـ ــالم ويجاوبـ ــي الكـ ــه فـ ــاوره أي يراجعـ ــو يحـ ــصاحبه وهـ ــال لـ .  فقـ

 ومـا رجـع إلـي    ،  كلمته فما أحار إلـي جوابـا    : ويقال.  والتحاور التجاوب  ،  والمحاورة المجاوبة 

 ٤.أي ما رد جوابا ؛ حويرا وال حويرة وال محُورة وال حِوارا

 ٥" يراجعه في الكالم من حار إذا رجع " : بيضاويوعند ال

                                     
 .٤٧٨تفسير السعدي صـ  -١
  .٣٢ / ٣تفسير البغوي  -٢
 .١٣٧ – ١٣٦/ ٩تفسير ابن كثير -٣
  .٣٤٦ / ١٠تفسير القرطبي  -٤
  .١٧٤ / ٦تفسير البيضاوي  -٥
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 m     _    ̂ ]    \  [l وفي حاشية محي الدين شـيخ زاده قولـه تعـالى تعـالى            
 .وهو يراجعه في الكالم من حار إذا رجع

وقولــه وهــو يحــاوره يجــوز أن  . يعنــي قــال صــاحب البــستان للمــؤمن ) فقــال لــه صــاحبه (

ول مبنيــاً للهيئــة إذ ال يلــزم مــن القــول المحــاورة وهــي يكــون حــاالً مــن الفاعــل أو مــن المفعــ

 ١]١٤: االنشقاق[ m     r  q  p  o      nl  : مراجعة الكالم من حار أي رجع قال تعالى

 ).قال(حال من ضمير ) وهو يحاوره(وذكر ابن عاشور أن جملة 

 . مرتجعة الكالم بين متكلميْن: والمحاورة

عائـد  ) يحـاوره (والـضمير المنـصوب فـي       .  ذي الجنتين  وضمير الغيبة المنفصل عائد على    

ودل فعـــل المحـــاورة علـــى أن .  يحـــاور صـــاحبَه،  وربُّ الجنتـــين، علـــى صـــاحب ذي الجنتـــين

 فراجعه الكالم بالفخر عليه والتطـاول شـأن         ،  صاحبه قد وعظه في اإليمان والعمل الصالح      

أحــسن إلــى إظهــار العظمــة  أهــل الغَطْرســة والنقــائص أن يعــدلوا عــن المجادلــة بــالتي هــي   

 .والكبرياء

أي قـال ذلـك وقـد دخـل جنتـه      ) قـال (في موضع الحال من ضـمير   ) ودخل جنته   (وجملة  

m  L   K  J  I  H  G  :  كما يدل عليه قولـه     ،   بصاحبه ،   أي دخل جنته   ،  مرافقاً لصاحبه 
  Ml قولـه  ويـدل عليـه أيـضاً    ،  أي قـال لـه    ،   ألن القول ال يكـون إال خطابـاً آلخـر          ؛ :  m    \  [

     _    ̂ ]l ]هووقوع جواب قول]. ٣٧: الكهف :  m  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ
   Ûl ٢.في خالل الحوار الجاري بينهما في تلك الجنة 

 ]٣٤: الكهف[} وَهُوَ يُحاوِرُهُ{: قال ابن الجوزي في تفسير قوله تعالى 

 .٣" في الكالم ويجاوبهيراجعه: فقال يعني الكافر لصاحبه المؤمن وهو يحاوره أي"

                                     
  .٤٧٩ /٥ حاشية محي الدين شيخ زاده  -١
 .٦٧ -٦٦/ ١٥ابن عاشور . التحرير والتنوير -٢
  .٨٤ / ٣. ابن الجوزي. زاد المسير -٣
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 مـن حـار يحُـور إذا        ،  يراجعه في الكالم  : يحاوره  " : ويقول الزمخشري في بيان معناها      

 ١"  وسألته فما أحار كلمة ، رجع

 ، جلهــاحِوارًاأوالزمخـشري فــي تفـسيره هــذا يُلَّمـح إلــى العالقـة التــي سُـمِّي الحــوار مـن       

 كــأن المــتكلم يرجــع    ، ي مــابينهم وهــو دوران الكــالم بــين أطــراف الحــديث وتجاذبــه فــ      

 بكالمه إلى المتحدث األوَّل فيه

m  B  A  وبعد هذين الموطنين جاءت سورة المجادلة بأول آية منها بقوله عز وجـل            
  T  S  R  Q     P  ON   M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  Cl 

مـاء المحـاورة فــي   وقـد فــسر العل ، وهـو المــوطن الثالـث فـي ورود هــذه اللفظـة    ] ١: المجادلـة [

  المراجعة بالكالم وتجاذبه بينهم: هذه المواطن كلها بمعنى

m  |  {  z  " : وأما الموطن الرابع الذي وردت فيه مادة لفـظ الحـوار فهـو قولـه تعـالى                
  o      n   m    l    k  j          i  h  g  f  e  d  c  b   a   ̀ _  ~          }

  u  t  s      r  q  p  z   y    x    w  vl ]"١٥ -١٠: االنشقاق[ 

 .وهي أيضا بمعنى الرجوع 

 معناه أن هذه المادة     ،  وتحاوركما مرة واحدة  ،  مرتين" يحاور"و،    مرة" يحور" : إذن ورد   

 و ال  ،    التـي منهـا   " حـاور   "وردت أساسا في الصورة الفعلية في صورة الثالثي و صورة الرباعي            

و هـو  ،  ر بهذا اللفظ لم يرد هكذا بهذه الـصيغة فـي القـرآن الكـريم      إن الحوا  : بأس أن يقال  

و هو قياسيا أيضا مصدر الفاعل التي لها مصدران         ،  في المعاجم العربية اسم من المحاورة     

 . و هو أيضا اسم من حار يحور كذلك، مشهوران المفاعلة و الفعال كالمقاتلة و القتال

 .الثية األصل فأيضا الحوار له صلة بهذه المادة الث

ــاور" و ــادة فـــي الـــصورة الفعليـــة و فـــي الـــصورة    " التحـ ــذا وردت المـ هـــذا الخماســـي هكـ

و ال بــأس مــن اإلشــارة إلــى أن ورود المــادة فــي الــصورة الفعليــة يعنــي فيمــا يعنــي     ، االســمية

                                     
 ٧٢١ / ٢. الزمخشري. الكشاف -١



 

 
٣٨٤

 "دراسة تطبيقية "ن الكريمآالحوار في القر
 نادية بنت إبراهيم النفيسة. د

 و كثيــرا مــا حــدث هــذا فــي عــدد مــن  ، اشــتغال القــرآن بالجانــب العملــي ال بالجانــب النظــري 

 ١.المفاهيم 

                                                                                                            :  مرادفات الحوار: المسألة الرابعة
 : الجدل: الفرع األول

منـه جـادل واسـم المـصدر منـه       معنى الجدل في اللغة مصدر من جدل الثالثي والرّباعي  

ــة ــل   ، المجادل ــه " : يقــول الجــوهري ، وعلــى المخاصــمة ، ويطلــق فــي للغــة علــى الفَتْ  أي ، جادل

ــ ، وهــو شــدَّة الخــصومة ، الجــدل:  واالســم ، خاصــمه مجادلــه وجــداال  ه  وجــدلت الحَبْــلَ أَجدُلُ

   ٢" فتلته فتْالً مُحْكماً:  أي، جدالً

الجيم والدال والالم أصل واحد وهـو مـن بـاب اسـتحكام الـشيء        " : ويقول ابن فارس  

  ٣" وامتداد الخصومة ومراجعة الكالم، يكون فيه....في أمر 

  :  معنى الجدل في االصطالح: المسألة الثانية
 ولـذا فقـد وجـدت تعريفـات         ،  لمناظرةالجدل مصطلح مَطْرُوح متداول في باب العلم وا       

كثيرة له عند السابقين وهو في الشرعيَّات مصطلح أصـولي لعنايـة أهـل هـذا العلـم بنـصب             

 .األدلة وكيفيَّة استثمار األحكام منها

 : وله أيضاً تعريفات كثيرة عندهم أعْرِض ألهمِّها على سبيل االختصار

إظهـار  " :  حيث يقول في تعريفه    ؛الجوينيفأوَّل من وقعت على تعريفٍ له للجَدَل هو          -

 أو مـا يقـوم مقامهمـا مـن          ،   والتنـافي فـي العبـارة      ،  المتنازعين مقتضى نضرتهما على التدافع    

  ٤"اإلشارة والداللة 

 ٥واختار هذا التعريف الدكتور فهد السلطان

                                     
 .ينظر فيما سبق مقال لوصال بنت عبد المنان زمزمي في موقع أم القرى -١
  .١٣٠ / ١١رب، البن منظور، لسان الع: ويُنظر - ١٦٥ / ٤الصحاح، للجوهري،  -٢
  .٤٣٣ / ١مقاييس اللغة، البن فارس  -٣
 .١٩ الكافية في الجدل، للجويني، صـ -٤
 .١١فهد بن سلطان السلطان، صـ .قواعد ومبادئ الحوار الفعَّال، د:  يُنظر -٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٥

 هـ١٤٣٧ن شوال وحادي واألربعالعدد ال
 

ى وجـه    قانون صناعي يُعَرِّف أحوال الباحث مـن الخطـأ والـصواب علـ             : وقدْ عُرِّف أنَّه   -

 ١.يدفع عن نفس الناظر و المناظر الشكَّ واالرتياب

 ٢. منازعة بين متفاوضين لتحقيق الحق وإبطال الباطل: ومن تعريفات الجدل أنه -

 :  فيقول،   تعريفات للجدلةوقد أورد الجرجاني في التعريفات ثالث - 

ه إلـــزام والغـــرض منـــ، هـــو القيـــاس المؤلَّـــف مـــن المـــشهورات و المـــسلَّمات : الجـــدل"

 .الخصم إلقحَام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان

 ،  أو يقصد به تصحيح كالمه     ،  دفع المرء خصه عن إفساد قوله بحجَّةٍ أو شبهة        : الجدل

 .في الحقيقة وهو الخصومة 

 ٣" عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها: الجدال

 ٤ني الثاني لتعريف الجدل اصطالحاوقد اختار الباحث يحيى زمزمي تعريف الجرجا

  : ثم قال في الخُالصة في بيان الفرق بين الجدل والحوار

 إذْ إنَّهما يلتقيان في كونهما حديثًا أو مراجعةً للكالم بين           ؛الفرق بين الحوار والجدل   "

 مع التَّمسك بالرأي ،  وشدة في الكالم   ،  و يفترقان في أن الجدل فيه لدد وخصومة       ،طرفين

 .عصُّب لهوالتَّ

 ، أمَّا الحـوار فهـو مْجَـرَّدُ مراجعـة الكـالم بـين الطـرفين دون وجـود خـصومةٍ بالـضرورة                     

 فــالحوار أعــمُّ مــن الجــدل مــن هــذا  ، بــل الغالــب عليــه الهــدوء والبعــد عــن التعــصُّب ونحــوه  

 ٥"الوجه

 وأغلبُها يكون علـى سـياق الـذم أو علـى     ، وقد ورد الجدل في القران في مواضع كثيرة     

 : بيل بيان عدم الجدوى منه أو عدم الرضا عليه من ذلكس

                                     
  .٣علم الجدل، للطوفي، صـ :  يُنظر -١
 . ينظر المصدر السابق -٢
 .٧٥،٧٤ي، صـ  التعريفات، للجرجان -٣
 .٢٣ ينظر، الحوار، آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنهَ، صـ  -٤
 .٢٦ ينظر، الحوار، آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنهَ، يحيى زمزمي، صـ  -٥



 

 
٣٨٦

 "دراسة تطبيقية "ن الكريمآالحوار في القر
 نادية بنت إبراهيم النفيسة. د

 ]٥٦: الكهف[mr   q   p      o  n  m  l  l  : ىقوله تعال  -

ــالى  - ــه تعـــ  m      h           g  f   e   d  c     b  a     ̀ _   ̂   ]  \l  : وقولـــ
 ]٨: الحج[

  ¿  m¾  ½¼     »  º  ¹  ¸  ¶µ    ́ ³   ²  ±    À  : ىوقولــــــــــــــه تعــــــــــــــال -
   Â  Ál ]٥٨: الزخرف[ 

يقـول الـدكتور صـالح الـدين محمـد          ،   فـي هـذا المعنـى المـذموم        الجدلولغلبة استعمال   

ــةُ التَّعــصُّب واإلصــرار علــى نــصرة الــرأي بالباطــل والعَــسُّف فــي إبــراء     ": أحمــد  فالجــدل مظنّ

 ١"الشُّبه و الظنون حول الحق إذا برز من االتجاه اآلخر

 .المناظرة: الفرع الثاني
 :  معنى المناظرة في اللغة: المسألة األولى 

ومعناها في اللغة يدور حول     . نَظَر:  وأَصْلُحها ،  المناظرة في اللغة اسم مصدر من ناظر      

نَظَر ": يقول الفيروز أبادي في بيان معناها اللغوي.  والصبر واالنتظار  ،   والتقابل ،  البصر بالعين 

 مـــانظرت إليـــه :  والمنظـــر والمنظـــرة ، ر العـــين أو البـــصر نفـــسه والنـــاظ، نظـــراً تأمَّلـــه بعينـــه

 والنظيـر   ،   تقـابال  :  وتناظرا ،   الفكر في الشيء تُقَدِّره وتَقِيسُه     :  والنَّظَرُ ،  فأعجبك أو ساءَك  

 ٢" صار نظيرًا له: وناظَرَةُ،  نظراء: المِثْل والجمع : والمناظر

ــرة إال أن     ــى البــصر      غوقــد وردت فــي القــرآن فــي مــواطن كثي الــب اســتعمالها فــي معن

 : التأملو

 ]١٧: الغاشية[  m  ~  }  |  {  z  y  xl  : يقول تعالى

 ]٦٩: البقرة[ m   ×  Ö  Õl  : ويقول تعالى

                                     
الحــوار و أثــره فــي :صــالح الــدين محمــد أحمــد،مطبوع ضــمن مجمــوع أبحــاث مــؤتمر.الحــوار فــي اإلســالم، د -١

  .٦٣٢ / ٢لى اهللا عليه وسلم الدفاع عن النبي ص
  .٤٨٤ / ١القاموس المحيط،للفيروز آبادي،  -٢
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وقـــد  ]١٠٨: األعـــراف[ m  n  m    l  k  j  i  hl  : وقولـــه تعـــالى 

 ١.ر وغيره كالتقدي،  التأخير: بمعنى تستعمل في غيره من المعاني كاإلنظار

 :  معنى المناظرة في االصطالح: المسألة الثانية
النظــر بالبــصيرة مــن الجــانبين فــي  : المنــاظرة" : يقــول الجرجــاني فــي تعريــف المنــاظرة

 ٢".النسبة بين شيئين إظهاراً للصواب

 : وفي بحثي لتعاريفها وقفت على تعريفات أخرى لهذا منها

هـي المجـاورة بـين فـريقين حـول      " : حيـث يقـول فـي تعريفهـا     ؛تعريف بسام عَجَّك     -

 فهـو يحـاول إثبـات    ، موضوع لكل منهـا وجهـة نظـر فيـه تخـالف وجهـة نظـر الفريـق اآلخـر           

 مـع رغبتـه الـصادقة بظهـور الحـق واالعتـراف بـه         ،  وجهة نظره وإبطال وجهة نظر خـصمه      

 .٣"لدى ظهوره

 ٤.وقد اختار هذا التعريف الدكتور فهد بن سلطان السلطان

 الكـالم بـين شخـصين      :  التي وقفت عليها فقد عرفت بأنهـا        -أيضا– ومن التعاريف  -

مختلفين يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول اآلخر مع رغبة كل منهمـا فـي       

 أو غلبــة ظــن إلظهــار ، ظهــور الحــق أوهــي المــشاركة فــي النظــر والفكــر المــؤدي إلــى علــم  

 .٥"الصواب

ا لكـن مـن المهـم أن تُبَـيِّن العالقـة بـين            ولها تعريفـات أخـرى يطـول المقـام لـسرده           -

 حيـــث يـــرى مركـــز الملـــك عبـــداهللا بـــن عبـــدالعزيز  ؛مـــصطلح الحـــوار ومـــصطلح المنـــاظرة 

للدراسات اإلسالمية المعاصرة وحـوار الحـضارات أن هنـاك فرقـا بينهمـا قـائم علـى معنـى                   

لالسـتدالل علـى   فالمناظرة تقوم على وجود التضاد بـين المتنـاظرين        ":  حيث يقول    : التضادِّ  

                                     
  .٨١٢ / ١مفردات القران الكريم، الراغب األصفهاني : يُنظر -١
 .٢٦٠التعريفات، الجرجاني،صـ  -٢
 .٢١الحوار اإلسالمي المسير، بسام عجَّك، صـ  -٣
 ١١سلطان السلطان، صـ فهد بن .قواعد ومبادئ الحوار الفعَّال، د: يُنظر -٤
  .١٣٩ / ٢آداب البحث و المناظرة، لمحمد األمين الشنقيطي، : ينظر -٥
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 أمـا الحـوار فإنـه اليقـوم     ، إثبات أمر يتخاصمان فيه نفيًا وإيجابيـاً ؛بغيـة الوصـول الـى الـصواب             

 ١" أو وجود الخصومة بينهما، على وجود التضاد بين الطرفين المتحاورين

فالمنــاظرة تقــوم علــى ": وتبعــاً لهــذا المعنــى يقــول الــدكتور صــالح الــدين محمــد أحمــد 

 ٢"ضادّ و التصحيح واإلبطال أما الحوار فهو غير ذلكالمواجهة و الت

نَــصل بعــد هــذه الجولــة التــي استعرضــنا فيهــا مختلــف         "ه المــسألةوختامــاً لهــذ  -

اللفــظ العــام الــذي يمكــن أن  : هــو)الحــوار(إلــى القــول بــأن )الحــوار(المفــاهيم ذات الــصلة بـــ 

 مـع اعتبـار أن لكـل     لكـن  ،  يشمل كـل أصـناف الجـدال والمنـاظرة و المحاجَّـة و المناقـشة              

ولـذلك غلـب مفهـوم الحـوار علـى ماعـداه فـي عـصرنا                ،  لفظ من هذه األلفاظ ملمحًـا يُميَّـزه       

 وتوسع الكُتَّـاب فـي داللتـه حتـى أصـبح يـدل لـدى المهتمـين بـه علـى انفتـاح الفـرد أو                        ،  الحالي

 .٣"الجماعة أو الدولة على آراء المخالفين أيًا كان

 : وارأنواع الح: المسألة الثالثة
نجــد أننــا أمــام كــم كبيــر مــن  ، عنــد اســتقرائنا لألنــواع التــي يــذكرها البــاحثون للحــوار 

 فنجـد أن بعـضهم يقـسمه علـى حـسب            ،  التقسيمات له بحسب اختالف اعتبار التقسيم     

...  إلـى غيـر هـذا   ٤ وحوار سياسي،   وحوار اجتماعي تعارفي   ،   إلى حوار عقدي   : موضوعه مثالً 

وحـوار  ،   إلـى حـوار مثمـر      : باعتبـار فاعليتـه وتحقيـق أهدافـه مـثالً         ومن الباحثين مـن يقـسمه       

وهنــاك مــن يقــسم الحــوار باعتبــار األطــراف المتداولــة الموضــوعة؛   ٥وحــوار جــدلي، عقــيم

                                     
 .١مفهوم الحوار ،مركز الملك عبداهللا للدراسات اإلسالمية المعاصرة وحوار الحضارات، صـ  -١
ره فــي صــالح الـدين محمـد أحمـد، مطبــوع ضـمن مجمـوع أعمـال مــؤتمر الحـوار وأثـ        .الحـوار فـي اإلسـالم ،د    -٢

  . ٦٣٢ / ٢الدفاع عن النبي صلى اهللا عليه وسلم 
محمد الشنقيطي، مطبوع ضمن مجموع أبحاث مـؤتمر   .مفهوم الحوار ومفرداته في المعاجم العربية، د       -٣

  .١٢٨٢ / ٣الحوار و أثره في الدفاع عن النبي صلى اهللا عليه وسلم 
 وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة، يحيى زمزمي، موضوعات الحوار من كتاب الحوار آدابه : ينظر في هذا   -٤

 ٧٥صـ 
 ٨٧ -٨٤د أحمد الخطيب، ص.د هادي نهر، وأ.إدارة التواصل واالتصال ،أ: ينظر -٥
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إلــى غيــر ذلــك مــن التقــسيمات التــي   ١وحــوار أجيــال ،  وشــيوخ، فيقــسمه إلــى حــوار شــباب 

عتبارات جديدة يتأملها ثم يقـسمه  أتصور أن في مقدور أي باحث للموضوع أن يزيد منها با   

 . على ضوء اعتبارها

ويتطرق إلى موضوعات   ": يقول الدكتور عبدالستار الهيثمي في بيان تعدد هذه األنواع        

ــة ــة: مختلفـ ــة،  دينيـ ــة،  أخالقيـ ـــياسية،  اجتماعيـ ــصادية،  سـ ــين أن  ،  فلـــسفية،  اقتـ ــا تبـ  كمـ

 وأحياناً أخرى   ،  ياناً تكون مشافهة   فأح ،  الحوارات تأخذ أشكاالً ونماذج وأساليب متعددة     

 وقـد تكـون تلـك الحـوارات طويلـة أو           ،  تكون مراسلة عن طريق تأليف كتاب أو الـرد عليـه          

  .قصيرة حسب الموضوع الذي يتم بحثه أو المسألة التي يتم معالجتها ونقاشها

عـاً   تب،   واختلفـت أنواعـه وأسـاليبه      ،   وتباينـت عناصـره    ،  ومن هنا تعددت أشكال الحوار    

 فهنـاك حـوار داخلـي يفتـرض فيـه المحـاور طرفـاً        ، للموضوع المطروح علـى بـساط البحـث      

مــن خــالل المــشاركة فــي  ) اآلخــر( وهنــاك حــوار خــارجي يبــرز فيــه الطــرف  ، آخــر مــن ذاتــه

 ٢"الطرح والمعالجة والتدليل

ولعــــل أنــــضج هــــذه التقــــسيمات هــــي التقــــسيمات واألنــــواع التــــي ذكرهــــا الــــدكتور   

وســــأعرض لهــــا هنــــا معتمــــدا علــــى  ، يخلي والــــدكتور عبدالــــستار الهيتــــيعبدالقادرالــــش

 ٣.ماذكروه

عنـد التأمـل فـي حقيقـة الحـوار وسـائر         : تقسيم الحوار من منظور الشكل    : األول 

يمكـن للمالحـظ أن يلحـظ انقـسامها إلـى ذلـك الحوارالهـادئ               ،  أقسامه من زاوية الـشكل    

وقسم آخـر هـو كـالنقيض لهـذا القـسم             ،العقالني والذي تتسم أجوائه بالصحة والفاعلية     

فالحوارالهـادئ هـو الحـوار       ": عبـدالقادر الـشيخلي   .يقـول د  ،  وهو الحوار المتشنج المتعصب   

                                     
 ٥٠قواعد ومبادئ الحوار الفعال، د فهد السلطان، صـ : ينظر -١
 ٩٧الحوار الذات واآلخر، عبد الستار الهيتي، صـ  -٢
خالـد محمـد المغامـسي، صــ     . الحوار آدابه وتطبيقاته فـي التربيـة اإلسـالمية، د      وينظر مزيد من التقسيمات،    -٣

ســعيدكاريمي، مطبــوع .ثقافــة الحــوار فــي اإلســالم بــين التأصــيل والتحــديث، د :ومابعــدها،وينظر أيــضا ٥٧
 ٩٣٠ -٩٢٢/ ٢ضمن السجل العلمي لمؤتمر الحوار وأثره في الدفاع عن النبي صلى اهللا عليه وسلم
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ويتحلى بدرجة عاليـة مـن      ،    الوقور الرتيب الذي يصدر من اإلنسان المثقف ثقافة موسوعية        

الــذي تتعــالى فيــه ، ببينمــا الحــوار المتــشنج هــو الحــوار االنفعــالي الغــضو ، األخــالق الــسامية

وقد تستخدم فيه األلفاظ النابية ويحـاول مزاولـه أن يفـرض رأيـه بقـوة الزعيقـه                  ،  الصرخات

لكــي يجعلــه يرضــخ ؛ وقــد يلجــأ إلــى مــسك يــد المقابــل أوالــضغط بقــسوة عليهــا   ، والــصراخ

 ١لمنطقه الغاشم 

 : تقسيمه من حيث المضمون: الثاني
ن أفيمكننـا  ،  ة مـن زاويـة مـضمونها ونوعيتهـا        عند النظـر والتحليـل للحـوارات المتعـدد        

 : نالحظ جملة من الحوارات يتداخل بعضها مع بعضها األخر وذلك على ضوء مايأتي

 ٢ تقسيم الحوار من منظور الشكل: األول

 أن يالحظ جملـة مـن الحـوارات يتـداخل     : ٣ تقسيم الحوار من حيث المضمون  : الثاني

  :  مايأتي وذلك على ضوء، بعضها مع بعض اآلخر

 .الحوار المتفتح والحوار المتزمت: أوالً

 .حوار االستزادة من المعلومات والثقافة وحوار المهاترة أو االدِّعاء: ثانياً

 .حوار الحقيقة والمنافع الشخصية: ثالثاً

 .الحوار المنتج والحوار العقيم: رابعاً

 : ٤قسيم الحوار من حيث األشخاص: الثالث
 . العاقل و المجنونالحوار بين: أوالً

 : الحوار بين الشباب والشيوخ: ثانياً

 .٥)صراع األجيال(: يطلق على هذا الحوار مُصْطلح

                                     
 ١٨عبد القادر الشيخلي، صـ .ت الحوار، دأخالقيا -١
 ١٨عبد القادر الشيخلي، صـ .أخالقيات الحوار ،د -٢
 .٢١ -١٩عبد القادر الشيخلي، صـ .أخالقيات الحوار د: ينظر -٣
 .٢٤ -٢٦عبد القادر الشيخلي، صـ .أخالقيات الحوار، د: ينظر -٤
وبُة، وهـي منـشورة   ع، لعبـد اللطيـف الحـسين ضـر    صراع األجيال وأثره على األسرة والمجتم     : مقالة: ينظر -٥

 .ضمن المقاالت التربويَّة في شبكة األلوكة على اإلنترنت
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 .١الحوار بين الخاصة والعامة: ثالثاً

 .الحوار بين الحاكم والمحكومين: رابعاً

 : ٢تقسيم الحوار باعتبار تعدد األطراف فيه: الرابع
 : االعتبار إلى قسمينيمكن أن نقسم الحوار من خالل هذا 

  . الحوار مع الذات: القسم األوَّل 

 . الحوار مع اآلخر: القسم الثاني

 : معوقات الحوار: المسألة الرابعة 
 :  معنى المعوقات: أوال

وأصـل هـذه   . عـاق :  وهـي اسـم فاعـل مـن    ،  مُعوِّقة:  مفردها،  المعوقات في اللغة جمع   

 الحـبس   : العَـوْقُ  ": يقول الزَّبيـدي فـي معناهـا      ،  الصرفس و بالمادَّة في اللغة يأتي بمعنى الح     

 ثـم نُقـل   ،  عقـوق : ل عـاق صـ  إذا حبـسه وصَـرفَه وأ  :  عاقه عـن كـذا يَعُوقُـة       :  يقال ،  والصَّرْف

ــا ، مـــن فعـــل إلـــى فعـــل  ــواو ألفـ  m     p  o  n     m  l  l : وفـــي التنزيـــل...  ثـــم قُلـــبَ الـ
 .٣]١٨: األحزاب[

ح بمعنى العائق عن الحوار فلم أجد له تعريفـاً سـابقاً عنـه مـن            أما المعوِّق في االصطال   
 ولكــن يمكــن أن يــستفاد مــن المعنــى اللغــوي فــي التعبيــر عنــه كــأن  ، حيــث هــذا الموضــوع

 هو كل أمر صرف الحـوار عـن فائدتـه أو تعجـب فـي إنهائـه                  :  مرادنا بمعوِّقات الحوار   ،  نقول
ات الحـوار فـي المجتمـع الـسعودي وسـبل         معوقـ  : وعنوانـه . دون الوصول إلى ثمرتـه وهدفـه      

ــة     ، تنميتــه ــه ومعوقــات عمليَّ  والحقيقــة أنهــا  ،  وقــد قــسمت المعوقــات إلــى معوقــات نظري
وفقـت فـي ذكـر بعـض النقـاط الجوهريـة والتــي تكـون عائقًـا أمـام اسـتمرار عجلـة الحــوار            

                                     
 .تصرف يسير٢٧عبد القادر الشيخلي،ص.أخالقيات الحوار، د -١
 وينظــر ٩٧ -١٤٢عبــد الــستار إبــراهيم الهينــي، صـــ .الحــوار، الــذات واألخــر، د: ينظــر فــي بحــث هــذا المطلــب -٢

 بعنــوان ثقافــة الحــوار مــع اآلخــر، للــدكتور حــسين جمعــة، وهــو منــشور فــي مجلــة جامعــة       بحــث: أيــضا
 ٢٠٠٨، ) مع الرابع -العدد الثالث /٤(دمشق، 

  .٢٢٤ / ٢٦تاج العروس في جواهر القاموس، للزبيدي،  -٣
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اآلداب التـي    إال أنها وفي بعض األحيان لم توفق حسبما أرى؛ إذ عَمَدت إلى بعـض                ،  الهادف
يذكرها الباحثون في مباحث آداب الحوار ثم قلبتها وجعلت فقدانها عائقًا أمام اسـتمرار         

 وفرق بين اختـصار شـرط الحـوار وبـين وجـود المـانع بـين اسـتمراره أو مـن تحقـق           ،  الحوار
 ١ثمرته وفائدته

 :  معوقات الحوار الموضوعية: ثانيا
 ٢.ر التباين المفاهيمي بين أطراف الحوا: أ
 ٣.التَّباين في األصول المرجعَّية بين أطراف الحوار: ب
 ٤.التباين في أجيال أطراف الحوار: ج
 ٥.نقص الخبرة والكفاءة في الحوار: د
 :  معوقات الحوار الشخصية: ثالثا
 .سرعة الغضب واالنفعال: أ
 ٦.اإلطناب في الكالم: ب
 ٧.التعصب: ج
 ٨.التَّمَحُّل: د

اليـــسمح المقـــام فـــي اإلطالـــة فـــي  ،وأخـــرى فيزيائيَّـــة ٩ر بئيَّيـــةوهنـــاك معوِّقـــات للحـــوا
 .الحديث عنها

                                     
 .٥٠الحوار آدابه وتطبيقاته في التربية اإلسالمية، لخالد المغامسي، صـ:ينظر ولالستزادة  -١
إشـكاليَّة المـصطلح فـي الفكـر العربـي،      : وينظـر ايـضاً  .٤٩ -٤٩أخالقَّيات الحوار، عبد القادر الـشيخلي، صــ        -٢

 .علي النخَّلة، من منشورات دار بيسان.د
الموافقـات  : لالسـتزادة . ١٢مفرح بن سليمان القوسي، صـ  .الستزادة ضوابط الحوار في الفكر اإلسالمي، د       -٣

 .١٤ضوابط الحوار في الفكر اإلسالمي، مفرح القوسي، صـ : لالستزادة). ٣٣٥/٤(بي،في أصول الشريعة، للشاط
 .٥٠عبد القادر الشيخلي، صـ .أخالقَّيات الحوار، د -٤
 .١٤معوقات الحوار في المجتمع السعودي وسبل تنميته، خولة التركي، صـ  -٥
عوقــات الحــوار فــي المجتمــع الــسعودي   ،م٤٠ -٣٩عبــد القــادر الــشيخلي، صـــ  .أخالقَّيــات الحــوار، د: ينظــر -٦

كيــف  . ٢٥فهــد الــسلطان، صـــ    .، قواعــد ومبــادئ الحــوار الفعــال، د   ٥٤وســبل تنميتــه، خولــة التركــي، صـــ     
 .٩٣نكسب األصدقاء، دابل كارنيجي، صـ 

. ٣٦أحمــد القــضاة، صـــ .الحــوار مــع اآلخــر، د. ٤٧ -٤٦عبــد القــادر الــشيخلي، صـــ .ينظــر أخالقيــات الحــوار، د -٧
 .٤٣ات الحوار في المجتمع السعودي وسبل تنميته، خولة التركي، صـ معوق

 .٤٧فهد السلطان، صـ .قواعد ومبادئ الحوار الفعال، د. ٤١عبد القادر الشيخلي،ص.ينظر أخالقيات الحوار، د -٨
 .٤٨عبد القادر الشيخلي، صـ .ينظر أخالقيات الحوار، د -٩
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 الحوار في القران الكريم: المبحث الثالث
  : أنواع الحوارات القرآنية: المسألة األولى

 فـأول   ،  حيث تتعلق بـأنواع الحـوارات القرآنيَّـة       ؛أرى أن هذه المسألة من أهم المسائل        

 يقـول الـدكتور علـي عـودة الـشرفات فـي          ،  جاء على أربعة أنـواع    الحوار في القرآن الكريم     

 : جاء الحوار القرآني على شكل أنواع وهي": ذلك

 وهو الحوار الذي يبرز فـي القـضايا المتعلقـة بالعقيـدة والتـي آثارهـا                 : الحوار الجدليّ : أوال

 .الخصومة؛ ليزرعوا الشكّ في النفوس

ــا  النــوع مــن الحــوار القــضايا التــي كانــت أصــالً     ويظهــر فــي هــذا : الحوارالتــشريعيّ: ثاني

 ،  أو األحــداث التــي أظهــرت التطــابق بــين أحكــام التــوراة قبــل تحريفهــا ، لحكــم تــشريعي

  .وبين التي جاء بها القرآن

 وهو الذي يهتم ببعض العالقات االجتماعيـة التـي كانـت بـين              : الحواراالجتماعي: ثالثا

  .حاب الديانات المختلفةالمسلمين و بين اليهود وغيرهم من أص

  وهـو الـذي تحـدَّد أثنـاءه مـصير اليهـود بالمدينـة المنـورة خاصـة         : الحوار المصيريّ : رابعًا

 ١.والجزيرة العربيَّة عامَّة

مــن والحقيقــة أن المتتبــع آليــات القــرآن الكــريم يجــد أنهــا اشــتملت علــى عــدة أنــواع    

 : ٢الحوار

m  {  z  y  x  w  v  u: ىتعـال  - كما فـي قولـه     ،  الحوار بين الخير والشر   
  l  k  j    i  h   gf  e     d  c  b  a   ̀ _  ~   }  |

  ~   }  |    {  zy   x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m
                                     

: علي عوده الشرفات، مطبوع ضمن مجموع أعمال المـؤتمر   .م، د حقيقة الحوار وأهميته في اإلسال    : ينظر -١
الحوار آدابه وضوابطه فـي     : وينظر أيضا  . ٢٠٦٦ / ٤. الحوار وأثره في الدفاع عن النبي صلى اهللا عليه وسلم         

 . وما بعدها٣٥١ضوء الكتاب والسنة، يحيى زمزمي، صـ 
ــاب والــسنة والحــضارة اإلســالمية      ٢  ضــمن ١٣٢٣ – ٣/١٣١٩. محمــد طــاهر حكــيم  .د.  ينظــر الحــوار فــي الكت

 .بحوث مؤتمر الحوار وأثره في الدفاع عن النبي صلى اهللا عليه وسلم 
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كما فـي  : وطائر بل وتتعدد أنواع الحوار في القرآن حتى تشمل حواراً عجيبًا بين نبي  
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 ].٦٤[عمران

 :  الروايات الواردة حول هذه اآلية: أوال
 دخلــوا عليـــه   -صــلى اللّـــه عليــه وســـلم   -لمــا قــدم وفـــد نجــران علـــى رســول اللّـــه      -١

 -ه  مسجده بعد صالة العصر فحانت صالتهم فقاموا يصلون في المسجد فقال رسـول اللـّ              

 ١ دعوهم فاستقبلوا المشرق فصلوا صالتهم -صلّى اللّه عليه وسلّم

 وفـد نـصارى نجـران سـتون راكبـا            -صـلّى اللّـه عليـه وسـلم        -قدم على رسول اللّه      -٢

 نفـر إلـيهم     ةمنهم أربعـة وعـشرون رجـال مـن أشـرافهم واألربعـة والعـشرون مـنهم ثالثـ                  

 مـشورتهم والـذي ال يـصدرون إال عـن      يؤول أمرهم العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصـاحب        

رأيــه وأمــره واســمه عبــد المــسيح والــسيد ثمــالهم وصــاحب رحلهــم ومجــتمعهم واســمه 

األيهم وأبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن وائل أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب             

وكـان أبــو حارثـة قـد شــرف فـيهم ودرس كتـبهم وكانــت ملـوك الـروم مــن        . مدراسـهِم  

ية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات لما            أهل النصران 

 ٢.يبلغهم عنه من علمه واجتهاده فِي دينهم 

 -صـلّى اللّـه عليـه وسـلم         -اجتمعت نصارى نجران وأحبـار يهـود عنـد رسـول اللّـه               -٣

ــا وقالــت النــصارى        ــراهيم  إال يهودي ــار مــا كــان إب ــده فقالــت األحب ــازعوا عن مــا كــان إال   : فتن

                                     
ذكـر شـهادة المـصطفى    .  كتاب إخبـاره صـلى اهللا عليـه وسـلم عـن مناقـب الـصحابة          - صحيح ابن حبان        -١

  ٧١٠٩ :  حديث  -صلى اهللا عليه وسلم ألبي عبيدة بن الجراح 
  ٣٩٩٨ :  حديث  - باب العين، من اسمه علي  -وسط للطبراني  المعجم األ -٢
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}  |  {  ~  _    ̀   m  b  aنصرانيا فأنزل اللّه عز وجـل فـيهم         
   q  p  o  n  m  l  k  j     i  hg  f  e  d  c

  ¦  ¥  ¤        £  ¢  ¡  �  ~    }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r
  ¶  µ      ́ ³  ²  ±  °   ̄      ®  ¬  «  ª          ©   ̈ §

 »  º  ¹  ¸  Á  À    ¿  ¾  ½¼ l  ] ١]٦٨  -٦٥آلِ عمران 

فقال رجل مـن األحبـار أتريـد منـا يـا محمـد أن نعبـدك كمـا تعبـد النـصارى عيـسى ابـن                   

 أو ذلـك تريـد يـا محمـد وإِليْـه تـدعونا ؟ فقـال رسـول                : مريم ؟ وقال رجل من نـصارى نجـران        

أو آمر بعبادة غيره ما بـذلك بعثنـي          معاذ اللّه أن أعبد غير اللّه         -صلّى اللّه عليه وسلم    -اللّه  

_ ̀       m  f     e  d  c  b       a وال أمرنـــي فـــأنزل اللّـــه عـــز وجـــل فـــي ذلـــك 
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   j  i  h  g  fl ]     َثم ذكر ما أخذ عليهم وعلى آبائهم مـن         ] ٨٠ -٧٩ آلِ عِمْرَان

إلــى } وَإِذْ أَخَــذَ اللّــهُ مِيثَــاقَ النّبِيّــينَ {  : الميثــاق بتــصديقه وإِقــرارهم بِــه علــى أنفــسهم فقــال 

 ٢] .٨١آلِ عِمْرَانَ [ } مِنَ الشّاهِدِينَ { قوله 

أهـل نجـران باسـم إلـه إبـراهيم       كتب إلـى   -صلى اللّه عليه وسلم -إن رسول اللّه     -٤

أما بعد فـإني أدعـوكم إلـى عبـادة اللّـه مـن عبـادة العبـاد وأدعـوكم إلـى             " وإسحاق ويعقوب 

 ".والسالم، آذنتكم بحرب فإِن أبيتم فقد والية اللّه من والية العباد فإِن أبيتم فالجزية

أي فيــه  وســألهم عــن الــر - صــلّى اللّــه عليــه وســلم  -فقــرأ علــيهم كتــاب رســول اللّــه 

فاجتمع رأي أهل الوادي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعـة الهمـداني وعبـد اللّـه بـن                    

                                     
يا أهـل الكتـاب لـم    :  سورة آل عمران، القول في تأويل قوله تعالى    -جامع البيان في تفسير القرآن للطبري         ١

 . ٦٥٧٠ :  حديث  -تحاجون 
 قـال عنـه   ، لى زيـد بـن ثابـت    وفـي إسـناده محمـد بـن أبـي محمـد مـو       ، )٥٥٥/ ١( ،  النبويّة البن هشام   سيرةال ٢ -

 .مجهول تفرّد بالرواية عنه ابن إسحاق: األرناؤوط
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  - صـلّى اللّـه عليـه وسـلّم     -فيـأتوهم بِخبررسـول اللّـه     ،  شرحبيل وجبار بـن فـيض الحـارِثِي       

فــانْطلق الوفــد حتــى إذا كــانوا بالمدينــة وضــعوا ثيــاب الــسفر عــنهم ولبــسوا حلــال لهــم            

صـلّى اللّـه عليـه     -ثـم انطلقـوا حتـى أتـوا رسـول اهللا      ، حبـرة وخـواتيم الـذهب    يجرونها من ال  

 فسلموا عليه فلم يرد عليهم السالم وتصدوا لكالمه نهارا طويال فلم يكلمهـم               -وسلّم

وعليهم تلك الحلل والخواتيم الـذهب فـانطلقوا يتبعـون عثمـان بـن عفـان وعبـد الـرحمن               

العير في الجاهلية إلى نجران فيشترى لهمـا مـن          بن عوف وكانا معرفة لهم كانا يخرجان        

 يـا  : برها وثمرها وذرتهـا فوجـدوهما فـي نـاس مـن األنـصار والمهـاجِرين فـي مجلـس فقـالوا                     

عثمـان ويـا عبــد الـرحمن إن نبـيكم كتــب إلينـا بكتــاب فأقْبلنـا مجيبـين لــه فأتينـاه فــسلمنا         

عيانا أن يكلمنا فما الـرأي منكمـا        عليه فلم يرد علينا سالمنا وتصدينا لكالمه نهارا طويال فأ         

أَنَعود ؟ فقاال لعلي بن أَبي طالب وهو في الْقوم ما ترى يا أبا الحسن في هؤالء القوم ؟ فقال                 

 أرى أن يـضعوا حللهـم هـذه وخـواتيمهم      -رضـي اللّـه عنهمـا      -علي لعثمان وعبد الرحمن     

لهـم وخـواتيمهم ثـم      ثم يأتوا إليـه ففعـل الوفـد ذلـك فوضـعوا حل            ،  ويلبسوا ثياب سفرهم  

 فـسلموا عليـه فـرد سـالمهم ثـم سـألهم          - صـلّى اللّـه عليـه وسـلم         -عادوا إلى رسول اللّـه    

وسألوه فلم تزل بِه وبهم المسألة حتـى قـالوا لـه مـا تقـول فـي عيـسى عليـه الـسالم ؟ فإِنـا                           

ه نرجع إلى قومنا ونحن نصارى فيسرنا إن كنت نبيا أن نعلمما تقول فيه ؟ فقال رسـول اللـّ         

ما عندي فيه شيء يومي هذا فأقيموا حتى أخبركم بما يقـال لـي           -صلّى اللّه عليه وسَلّم      -

m  z  y    x   w   v فــي عيــسى عليــه الــسالم فأصــبح الغــد وقــد أنــزل اهللا عــز وجــل     
   °   ̄ ®  ¬   «  ª  ©   ̈ §  ¦      ¥    ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }|   {

    º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »
   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å   Ä   Ã  Âl  ] َ٥٩آلِ عِمْرَان-  

الغــد بعــدما   -صــلى اهللا عليــه وســلم    - اهللا فــأبو أن يقــروا بــذلك فلمــا أصــبح رســول      ] ٦١

 فـي خميـل لـه     -رضـي اهللا عنهمـا     -أخبرهم الخبـر أقبـل مـشتمال علـى الحـسن والحـسين            

ــ - رضــي اهللا عنهــا   -وفاطمــة ــذ عــدة نــسوة فقــال       تم ــه يومئ ــة ول ــد ظهــره للمباهل شي عن
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شــرحبيل لــصاحبه يــا عبــد اهللا بــن شــرحبيل ويــا جبــار بــن فــيض قــد علمتمــا أن الــوادي إذا     

اجتمع أعاله وأسفله أرى أمرا مقبال وأرى واهللا إن كان هذا الرجـل ملكـا مبعوثـا فكنـا أول       

 وال مــن صــدور قومــه حتــى   العــرب طعــن فــي عينيــه ورد عليــه أمــره ال يــذهب لنــا مــن صــدره     

وإن كان هذا الرجـل نبيـا مرسـال فالعنـه فـال      ، يصيبونا بجائحة وإنا أدنى العرب منهم جوارا      

فمــا الــرأي فقــد   : يبقــى علــى وجــه األرض منــا شــعرة وال ظفــر إال هلــك فقــال لــه صــاحباه          

وضــعتك األمــور علــى ذراع فهــات رأيــك؟ فقــال رأيــي أن أحكمــه فــإني أرى رجــال ال يحكــم  

  - صــلى اهللا عليــه وســلم -فلقــي شــرحبيل رســول اهللا. أنــت وذاك: فقــاال لــه . طا أبــداشــط

حكمـك اليـوم إلـى      : وما هو؟ قال شـرحبيل      :  إني قد رأيت خيرا من مالعنتك فقال         : فقال

صـلى اهللا عليـه      -فقال رسـول اهللا     . الليل وليلتك إلى الصباح فمهما حكمت فينا فهو جائز        

 : سل صاحبيّ فسألهما فقـاال    : د يثرب عليك فقال له شرحبيل        لعل وراءك أح   :   -وسلم

"   -صـلى اهللا عليـه وسـلم     -فقال رسـول اهللا     . ما يرد الوادي وال يصدر إال عن رأي شرحبيل        

 ولـم يالعـنهم      -صـلى اهللا عليـه وسـلم       -فرجـع رسـول اهللا      " جاحـد موفـق   " أو قال   " كافر

 : بحتى إذا كان من الغد أتوه فكتب لهم في الكتا

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

وعلى ما في هـذه   .. هذا ما كتب محمد النبي رسول اهللا لنجران إذ كان عليهم حكمه           

الصحيفة جوار اهللا وذمة محمد النبي رسـول اهللا حتـى يـأتي اهللا بـأمره مـا نـصحوا وأصـلحوا            

فيما عليهم غير منقلبين بظلم شهد أبـو سـفيان بـن حـرب وغـيالن بـن عمـرو ومالـك بـن                   

 .وف واألقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة بن شعبةع

 ومعـــه الـــسيد  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم -وإن األســـقف أبـــا الحـــارث أتـــى رســـول اهللا 

والعاقــب ووجــوه قومــه وأقــاموا عنــده يــستمعون مــا ينــزل اهللا عليــه فكتــب لألســقف هــذا   

 الكتاب ولألساقفة بنجران بعده بسم اهللا الرحمن الرحيم

ســقف أبــي الحــارث وأســاقفة نجــران وكهنــتهم ورهبــانهم وأهــل    مــن محمــد إلــى األ 

بيعهم ورقيقهم وملتهم وسوقتهم وعلى كل مـا تحـت أيـديهم مـن قليـل وكثيـر جـوار                    
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اهللا ال يغير أسقف من أسقفه وال راهب من رهبانيته وال كـاهن مـن كهانيتـه وال يغيـر حـق                      

هللا ورسوله أبدا ما نصحوا     من حقوقهم وال سلطانهم وال مما كانوا عليه على ذلك جوار ا           

وأصــلحوا علــيهم غيــر منقلبــين بظــالم وال ظــالمين وكتــب المغيــرة بــن شــعبة فلمــا قــبض   

 ١.األسقف الكتاب استأذن في االنصراف إلى

ــى ،   صــاحبا نجــران ،   جــاء العاقــب والــسيد  :  قــال ،   وروى البخــاري عــن حذيفــة   -٥  إل

 ال :  فقـال أحـدهما لـصاحبه    :  قـال  ،  العنـاه  يريدان أن ي   -صلى اهللا عليه وسلم    -رسول اهللا 

 إنـا نعطيـك مـا    :  قـاال  ،   وال عقبنا من بعـدنا ،   فواهللا لئن كان نبيا فالعنا ال نفلح نحن        ،    تفعل

ألبعثن معكـم رجـال أمينـا    " : فقال.  وال تبعث معنا إال أمينا ،   وابعث معنا رجال أمينا   ،    سألتنا

قـم يـا    " : فقـال   -صـلى اهللا عليـه وسـلم     - رسول اهللا  فاستشرف له أصحاب  ،    "حق أمين   

هـذا أمـين    " :   -صـلى اهللا عليـه وسـلم    - قـال رسـول اهللا    ،    فلمـا قـام   " أبا عبيدة بـن الجـراح       

 ٢"هذه األمة 

صـلى   -وفي صحيح مسلم مـن حـديث المغيـرة بـن شـعبة قـال بعثنـي رسـول اهللا                  -٦

وقد كان ) يَا أُخْتَ هَارُونَ(  أرأيت ما يقرؤون: لوا إلى نجران فقالوا فيما قا -اهللا عليه وسلم  

 فأخبرتـه قـال    -صلى اهللا عليه وسـلم  -بين عيسى وموسى ما قد علمتم قال فأتيت النبي      

 ٣.أفال أخبرتكم أهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين الذين كانوا قبلهم  

 : كالم المفسرين حول هذه اآلية: ثانيا
 : كالم المفسرين فيها نؤكد على فائدتين قبل أن ننقل 

                                     
 .)٣٩١/ ٥ (، للبيهقي ، الشريعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة  دالئل: ينظر -١
 . ٤١٢٨ :  حديث  - كتاب المغازي، باب قصة أهل نجران  -صحيح البخاري   -٢
  -التكنـي بـأبي القاسـم وبيـان مـا يـستحب مـن األسـماء          كتاب اآلداب، باب النهـي عـن    -صحيح مسلم      -٣

 . ٤٠٧٥ : حديث 
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 يكتبها في كتبـه      -صلى اهللا عليه وسلم    -كان الرسول   اآلية   أن هذه    : الفائدة األولى   

التي يبعثها إلى ملـوك العـرب والعجـم وهـو يـدعوهم إلـى اإلسـالم كمـا ثبـت ذلـك فـي فـي                            

 .١ إلى هرقل عظيم الروم  -مصلى اهللا عليه وسل -كتابه 

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم         - في حياتنا العملية جميعاً وهي أن الرسـول          : ثانية  الفائدة ال 

كما عند مـسلم فـي الـصحيح كـان يقـرأ بهـا أي بهـذه اآليـة فـي ركعـة الـصبح األخيـرة مـن                             

صـلى اهللا   -النبي ، ومعلوم أن لصالة الفجر سنة قبلية والسنة فيها أن تخفف     ،  سنة الفجر   

m   V  U  T  S   : اتحــة الكتــاب وبقــول اهللا تعــالى كــان يقــرأ فيهــا ف -عليــه وســلم 
  e  d  c  b  a   ̀  _   ̂ ]      \  [  Z  Y  X  W

   r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h   g  fl ــرة ــرأ . ١٣٦البقـــ ويقـــ

m  e  d  c   b  a   ̀ _     ̂ ]  \  [  Z  : بالثانيــة بهــذه اآليــة  
 p  o  n    m  l  k  j  i  h  g  f  w  v  u  t  sr  q 

  z  y      xl                    إذاً يتحرر من هذا من الناحيـة العمليـة أن هـذه اآليـة كـان النبـي- 

 يقرأ بها في الركعة األخيرة من سنة الفجـر ويقـرأ بغيرهـا ولـو قـرأ                   -صلى اهللا عليه وسلم   

 ٢ .لسنة أن تقرأ هاتان اآليتانوثبت في ا، أي مسلم بأي سور القرآن أو آياته جاز ذلك 

 لما أورد على نصارى نجـران أنـواع       -صلى اهللا عليه وسلم    -اعلم أن النبي    : قال الفخر 

 ثم دعـاهم إلـى المباهلـة فخـافوا ومـا شـرعوا فيهـا وقبلـوا الـصغار بـأداء                ،  الدالئل وانقطعوا 

 يـا محمـد اتـرك    :  فكأنـه تعـالى قـال   ،   وقد كان عليه السالم حريـصًا علـى إيمـانهم          ،  الجزية

ج من الكالم واعدل إلى منهج آخر يشهد كل عقل سليم وطبع مستقيم أنه              ذلك المنه 

قُلْ يا أهل الكتاب تَعَالَوْاْ إلى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَـا          { و ،  كالم مبني على اإلنصاف وترك الجدال     

                                     
 .٧حديث  – كتاب الوحي –صحيح البخاري ١

ــشيخ    ٢ ــزء األول، الـ ــران الجـ ــورة آل عمـ ــي سـ ــأمالت فـ ــواد المغامـــسي  :  تـ ــن عـ ــالح بـ ــد  . صـ ــيد الفوائـ ــع صـ . موقـ
http://www.saaid.net/Doat/almgamce/١٨.htm 
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ــنَكُمْ  وال ميــل فيــه ألحــد علــى   ، أي هلمــوا إلــى كلمــة فيهــا إنــصاف مــن بعــضنا لــبعض     } وَبَيْ

 ١.هذا هو المراد من الكالم} أن ال نَعْبُدَ إِالَّ اهللا وَالَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا{ وهي ، صاحبه

 : قال ابن عاشور

ــه تعــالى   Z [ \ ] ̂   _ ̀ a b  c d e f g } : قول
h i j k l m   n o p q rs t u v w x     

y z   ] ٦٤آل عمران.[ 

 بعــث عليــه الحــرص علــى ،  بعــد انقطاعهــا بالــدعاء إلــى المباهلــة، رجــوع إلــى المجادلــة

يقة إسالم الوجه هللا كما تقدم  وإشارة إلى شيء من زيغ أهل الكتابين عن حق، إيمانهم

 .بيانه

وقد جيء في هذه المجادلة بحجة ال يجدون عنها مـوئال وهـي دعـوتهم إلـى تخـصيص                   

 .اهللا بالعبادة ونبذ عقيدة إشراك غيره في اإللهية

ــابِ{فجملــة  ــا أَهْــلَ الْكِتَ ــا{بمنزلــة التأكيــد لجملــة } قُــلْ يَ ــالَوْا نَــدْعُ أَبْنَاءَنَ آل [} فَقُــلْ تَعَ

 ومدلول  ،  ألن مدلول األولى احتجاج عليهم بضعف ثقتهم بأحقية اعتقادهم        ؛] ٦١ : رانعم

 اهـ٢.  ولذلك لم تعطف هذه الجملة، هذه احتجاج عليهم بصحة عقيدة اإلسالم

 ٣مشروعية حوار أهل الكتاب: ثالثا
m  v  فقال تعالى ،  أمر اهللا تعالى بمحاورة أهل الكتاب ومجادلتهم بالتي هي أحسن         

  w¢  ¡  �  ~  }|  {   z  y  x  l ]"١٢٥  : النحل    [ 

 مـن احتــاج  : أي،وجــادلهم بـالتي هـي أحــسن  "يقـول ابـن كثيــر فـي تفـسيره هــذه اآليـة      

 ٤"منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين جانب وحسن خطاب

                                     
 .٢٥١/  ٨. الرازي. التفسير الكبير١
 .٢٦٨ / ٣. ابن عاشور. التحرير والتنوير٢
، علي موسى  - وفد نجران نموذجا  - في الحوار مع النصارى      – صلى اهللا عليه وسلم      –ينظر منهج الرسول    ٣

 .الزهراني، نشر في مجلة جامعة الملك سعود في الرياض

  .٦١٣ / ٤. ابن كثير .  تفسير القرآن، العظيم -٤
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اعيـة إلـى   فإن كـان المـدعو يـرى أن مـاهو عليـه الحـق أو كـان د               ":  ويقول السعدي أيضا  

ومـن  .باطل فيجادل بالتي هي أحسن وهي الطرق التي تكـون أدعـى السـتجابته عقـال ونقـال                 

ذلك االحتجاج عليه باألدلة التي كـان يعتقـدها فإنـه أقـرب إلـى حـصول المقـصود أن التـؤدي              

ــة إلــى الخــصام أو مــشاتمة تــذهب بمقــصودها والتحــصل الفائــدة منهــا بــل يكــون         المجادل

 ١"لى خلق إلى الحق ال المغالبة ونحوهاالقصد منها هداية إ

  m  NM  L    K     J  I  H  G  F  E  D  C    B  : ويقول تعالى
   \  [   Z  Y  X  W  V  U    T  S  R  Q  P  Ol :  

أي بالخــصلة التــي هــي أحــسن وذلــك علــى ســبيل الــدعاء  ": "بــالتي هــي أحــسن" ومعنــى

حججـه وبراهينـه رجـاء إجـابتهم إلـى اإلسـالم ال             لهم إلى اهللا عز وجـل والتنبيـه لهـم علـى             

بــأن أفرطــوا فــي المجادلــة ولــم   "إال الــذين ظلمــوا مــنهم "،علــى طريــق اإلغــالظ والمخاشــنة 

 ٢"يتأدبوا مع المسلمين فال بأس باإلغالظ عليهم والتخشين في مجادلتهم 

ــضا بــدعوتهم إلــ         ــه أمــر أي ــالتي هــي أحــسن فإن ــى أن اهللا أمــر بمجــادلتهم ب ى وإضــافة إل

 Z [ \ ] ̂   _ ̀ a }: التوحيــد ونبــذ الــشرك فقــال عــز مــن قــال    
b  c d e f g h i j k l m   n o p q rs t u 

v w x     y z  ] ٦٤آل عمران.[ 

ذلـك فكتبهـا فــي رسـالة إلـى هرقــل      -صـلى اهللا عليـه وســلم   -وقـد امتثـل رســول اهللا   

 -عظيم الروم يدعوه إلـى اإلسـالم ونبـذ الـشرك فقـد روى البخـاري فـي صـحيحه أن النبـي                        

من محمد بن عبـد اهللا  .الرحيمبسم اهللا الرحمن "كتب إلى هرقل    -صلى اهللا عليه وسلم     

فـإني أدعـوك بدعايـة اإلسـالم        : أما بعـد  . سالم على من اتبع الهدى      .ورسوله عظيم الروم    

 \ ] Z } : "و.فإن عليـك إثـم األريـسيين      .أسلم تسلم يؤتيك اهللا أجرك مرتين     .

                                     
. تحقيق عبد الرحمن اللويحق. مؤسسة الرسالة . ٤٥٣. بد الرحمن بن ناصر السعدي ع.  تفسير السعدي   -١

  ١٤٢٠. الطبعة األولى
 .٢٣٦ / ٤. الشوكاني. فتح القدير٢



 

 
٤٠٦

 "دراسة تطبيقية "ن الكريمآالحوار في القر
 نادية بنت إبراهيم النفيسة. د

] ̂   _ ̀ a b  c d e f g h i j k l m   n 
o p q rs t u v w x     y z  ] ٦٤آل عمران[. 

 مـع   عدة وقائع تـدل علـى مـشروعية الحـوار          -صلى اهللا عليه وسلم      -وقد وردت عنه    

،  بـذلك كحـواره مـع وفـد نـصارى نجـران        -صـلى اهللا عليـه وسـلم       -أهل الكتاب واهتمامـه     

بـل هـو   ، والشك أن الجدال عن الحق وبيانـه كـان مـنهج األنبيـاء علـيهم الـصالة والـسالم        

 ١"كما يقول الفخر الرازي رحمه اهللا" حرفة األنبياء"

  

@      @      @ 

                                     
 .٢٩ / ٢٧التفسير الكبير للرازي،   -١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٧

 هـ١٤٣٧ن شوال وحادي واألربعالعدد ال
 

 : أبرز نتائج البحث
 إال أن معناه اللغوي مقارب وهو عائـد إمـا           ،  لفاظ متعددة االستعمال  الحوار من األ   -١

 .إلى الرجوع والدوران أو إلى لون من األلوان

ــرِّف الحــوار بعــدة تعريفــات اصــطالحية   -٢  ويمكــن أن ،  لكنهــا متقاربــة المعنــى ، عُ

  هو نوع من أنواع الحديث بين شخصين أو فـريقين يـتم فيـه تـداول الكـالم        : نعرفها بقولنا 

 ويغلــب عليــه الهــدوء والبعــد عــن  ، بينهمــا بطريقــة متكافئــة فــال يتــأثر أحــدهما دون اآلخــر  

 .التشنج والتعصب

 .للحوار أنواع كثيرة بحسب اعتبار اختالف التقسيم -٣

ــا     {: مرتكــز الحــوار قولــه تعــالى  -٤ ــوَاءٍ بَيْنَنَ ــةٍ سَ ــالَوْا إِلَــى كَلِمَ ــا أَهْــلَ الْكِتَــابِ تَعَ قُــلْ يَ

لَّــا نَعْبُــدَ إِلَّــا اهللا وَال نُــشْرِكَ بِــهِ شَــيْئًا وَال يَتَّخِــذَ بَعْــضُنَا بَعْــضًا أَرْبَابًــا مِــنْ دُونِ اهللا فَــإِنْ وَبَيْــنَكُمْ أَ

 ].٦٤آل عمران [ } تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

 .أرقى وأفضل وأنجع مستوى للحوار هو منهج الحوار القرآني -٥

أهــل الكتــاب؛ ألن اإلســالم جــاء بــالحق الــذي تــصدقه العقــول     مــشروعية حــوار   -٦

m  h   g  f    :  يقــول اهللا تعــالى ،  والحــوار هــو خيــر وســيلة لبيــان الــدين     ، وتــؤمن بــه 
n  m  l  k  j  i l  ] ٤سورة إبراهيم آية[  

 

@      @      @ 



 

 
٤٠٨

 "دراسة تطبيقية "ن الكريمآالحوار في القر
 نادية بنت إبراهيم النفيسة. د

 : المراجع
 ،  جـدة ،  المدينة للطباعـة والنـشر   نشر شركة،  محمد األمين:  الشنقيطي ،  آداب البحث والمناظرة   .١

 .هـ ١٤١٤ ، ١ط

 .م١٩٩٣ ، ١ ط،  عمان،  دار الشروق للنشر والتوزيع، عبد القادر.  د:  الشيخلي، أخالقيات الحوار .٢

 .م٢٠٠٩ ، ١: ط.  دار عالم الكتب الحديثة، هادي.  د،  نهى: إدارة التواصل واالتصال .٣

 .م١٩٩٥ ، ١:  ط،  مسقط،  معهد اإلدارة، جمال الدين.  د: الخازندار: االستماع الفعال وتأثيره .٤

 .م٢٠٠٢ ،  ١٥: ط. للماليين.  نشر دار العلم،  خير الدين بن محمود:  الزركلي، األعالم .٥

 .هـ١٤١٤ بيروت –دار الفكر .  محمد مرتضى: الزبيدي. القاموس المحيط .٦

 .هـ١٤٠٨.  الندوة العالمية للشباب اإلسالمي الرياض: أصول الحوار .٧

 .جدة –طبعة دار المنارة . أصول الحوار وآدابه في اإلسالم .٨

 : ط ، بيـروت  – دار إحيـاء التـراث العربـي     ،   عبد اهللا بن عمر    ،   البيضاوي : أنوار التنزيل وأسرار التأويل    .٩

 . محمد المرعشلي:  تحقيق،  هـ١٤١٨ ، ١

 ، موعـة مـن المحققــين   مج:  تحقيـق ، ٢:  ط،  نــشر دار الهدايـة ، تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس      .١٠

 . م١٩٩٨

 .١٩٨٣ -١٤٠٣ ، ١ :  ط،  بيروت،  دار الكتب العلمية:  نشر،  علي بن محمد،  الجرجاني: التعريفات .١١

 / ١٤٢٠ ، ١: ط ، لبنــان – بيـروت  ،  مؤسـسة الرســالة ،  محمــد الطـاهر ،  ابــن عاشـور : التحريـر والتنـوير   .١٢

٢٠٠٠. 

الطبعــة . دار طيبــة للنــشر .  ســامي ســالمة : قيــقتح . ٧٧٤ت. ابــن كثيــر  : تفــسير القــرآن العظــيم  .١٣

 ١٤٢٠.الثانية

تحقيــق عبــد  . مؤســسة الرســالة . صـــ  ٤٥٣.  عبــد الــرحمن بــن ناصــر الــسعدي   :   تفــسير الــسعدي  .١٤

 .الطبعة األولى. الرحمن اللويحق



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٩

 هـ١٤٣٧ن شوال وحادي واألربعالعدد ال
 

 مطبوع ضمن السجل العلمي ، سعد. د.  كاريمه: ثقافة الحوار في اإلسالم بين التأصيل والتحديث .١٥

 ، اإلمـام  جامعـة  مطابع : طبع ،     - وسلم عليه اهللا صلى – الحوار وأثره في الدفاع عن النبي        لمؤتمر

 .م٢٠١٣

 محمـد عبــد  :  ضــبطه وصـححه ،  محمـد بــن مـصلح الـدين   ، القوجـوي .حاشـية محـي الـدين شــيخ زاده    .١٦

 .بيروت – دار الكتب العلمية ، القادر شاهين

 ضمن الـسجل العلمـي لمـؤتمر الحـوار وأثـره      ، بدرية. د:  البشر: حقيقة الحوار وأهميته في اإلسالم     .١٧

 .م٢٠١٣ ، اإلمام جامعة مطابع : طبع – وسلم عليه اهللا صلى –في الدفاع عن النبي 

 مطبــوع ضــمن الــسجل العلمــي لمــؤتمر   ،  جبــران، ســحَّاري: حقيقــة الحــوار وأهميتــه فــي اإلســالم   .١٨

 .م٢٠١٣ ، اإلمام جامعة : طبع – وسلم عليه اهللا صلى –الحوار وأثره في الدفاع عن النبي 

 .هـ١٤١٨ ، ١٠ :  ط،  دمشق، دار قتيبة.  بسام، عجَّك: الحوار اإلسالمي المسيحي .١٩

ان ،   دار المعـالي   ،   يحيى محمـد   ،   زمزمي : الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة       .٢٠  ، ٢:  ط،  عمـَّ

 .هـ١٤٢٢

 طبع الملك عبد العزيـز      ،   خالد بن محمد   ،  مغامسي ال : الحوار آدابه وتطبيقاته في التربية اإلسالمية      .٢١

 .هـ١٤٢٥ ،  الرياض، للحوار الوطني

 مطبوع ضمن السجل العلمي لمؤتمر الحـوار وأثـره فـي    ،  صالح الدين .  د ،   أحمد : الحوار في اإلسالم   .٢٢

 .م٢٠١٣ ، اإلمام جامعة مطابع : طبع – وسلم عليه اهللا صلى –الدفاع عن النبي 

 ضــمن ،  قطــر،  وقفيــة الــشيخ عبــد اهللا آل ثــاني: طبــع.  الهيتــي،  عبــد الــستار: آلخــرالــذات وا. الحــوار .٢٣

 .م٢٠٠٦ ، سلسلة كتاب األمة

 مطبـوع ضـمن الـسجل العلمـي         ،  خليل عبد المجيـد   .  د ،   زيادة ،  الحوار والمناظرة في القرآن الكريم     .٢٤

 ،  مطـابع جامعـة اإلمـام   :  طبـع – وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  –لمؤتمر الحوار وأثره في الدفاع عـن النبـي        

 .م٢٠١٣



 

 
٤١٠

 "دراسة تطبيقية "ن الكريمآالحوار في القر
 نادية بنت إبراهيم النفيسة. د

 مطبـوع ضـمن الـسجل العلمـي     ، علي بـن عـودة  .  د،  الشرفات : حقيقة الحوار وأهميته في اإلسالم     .٢٥

 ، اإلمـام  جامعـة  مطـابع  : طبـع   -وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  –لمؤتمر الحوار وأثره في الدفاع عن النبـي         

 .م٢٠١٣

 عبــد ،  آل الــشيخ: الكتــاب والــسنةالحــوار مفهومــه وحكمــه وأصــوله وضــوابطه فــي ضــوء نــصوص    .٢٦

 مـن مطبوعـات مركـز الملـك عبـد اهللا للدراسـات اإلسـالمية المعاصـرة وحـوار          ، العزيز بن عبد اهللا  

 .م٢٠١٣ ،  جامعة اإلمام، الحضارات

  .هـ ١٤١٩. القاهرة –دار الشروق . عبد العزيز بن عثمان. لتويجريا: الحوار من أجل التعايش .٢٧

،  أحمـد البردونـي وإبـراهيم أطفـيش     : تحقيـق  ،   محمد بن أحمد   ،   القرطبي : الجامع ألحكام القرآن   .٢٨

 . م١٩٦٤  -هـ ١٣٨٤ ،  الثانية: ط.  القاهرة–دار الكتب المصرية : نشر

 .٢٠٠٤ -١٤٢٥ ، ١:  ط،  دار المعرفة:  نشر،  عنايةأحمدوطماس: ديوان لبيد بن ربيعة العامري .٢٩

 ،  دار الكتــاب العربــي:  نــشر،  عبــد الــرحمن بــن علــي ،  ابــن الجــوزي: زاد المــسير فــي علــم التفــسير  .٣٠

 .١٤٢٢ ، ١:  ط،  عبد الرزاق المهدي:  تحقيق، بيروت

ــصحاح .٣١ ــوهري: الـ ــاد  ،  الجـ ــن حمـ ــماعيل بـ ــم   ،  إسـ ــشر دار العلـ ــروت،   نـ  ، ١٩٨٧ -١٤٠٧ ، ٢٤:  ط،  بيـ

  عبد الغفور عطار: بتحقيق

 ،  هــ ١٤٢٢ ، ١ :  ط،  المدينـة ،  دار طـوق النجـاة  :  نـشر ،  محمد بـن إسـماعيل     ،   البخاري : صحيح البخاري  .٣٢

 . زهير الناصر: بعناية

 ، ٧:  ط،  بيــروت،  دار إحيــاء التــراث العربــي:  نــشر،  مــسلم بــن الحجــاج،  القــشيري: صــحيح مــسلم .٣٣

 . محمد فؤاد عبد الباقي:  تحقيق، ١٤١٨

  -مؤسـسة الرسـالة    ،   شـعيب األرنـؤوط    :  تحقيـق  ،   محمـد بـن حبـان      ،  ابـن معبـد   : صحيح ابن حبـان    .٣٤

 .١٩٩٣ – ١٤١٤ ، ٢ :  ط، بيروت

 ضمن مجموعة أعمـال مـؤتمر       ،  مفرح بن سليمان  .  د ،  القوسي: ضوابط الحوار في الفكر اإلسالمي     .٣٥

 .هـ١٤٢٨ ، اإلمارات –الحوار والمقام في الشارقة 

 .١٩٩٥  -١٤١٦ ،  الرياض، ٤ ط،  الندوة العالمية للشباب اإلسالمي: في أصول الحوار .٣٦



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١١

 هـ١٤٣٧ن شوال وحادي واألربعالعدد ال
 

 – دمـشق  ،  الطيـب  الكلـم  دار – دار ابـن كثيـر       ،   محمد بن علـي بـن محمـد        ،   الشوكاني : ح القدير فت .٣٧

  .هـ١٤١٤ ،  ١ : ط ، بيروت

 .٢٠٠٥  -١٤٢٦ ، ٨:  ط،  بيروت،  دار الرسالة،  محمد بن يعقوب،  الفيروز آبادي: القاموس المحيط .٣٨

 مركز الملك عبد العزيـز للحـوار   : بع ط،  فهد بن سلطان ،   السلطان ،  قواعد ومبادئ الحوار الفعال    .٣٩

 .١٤٢٦ ،  الرياض، الوطني

 –دار الكتــاب العربــي  . محمــود بــن عمــرو  . الزمخــشري: عــن حقــائق غــوامض التنزيــل   الكــشاف .٤٠

 .١٤٠٧ ، ٣ : ط. بيروت

 .هـ١٤١٤ ،  ٣:  ط،  بيروت،  دار صادر،  محمد بن مكرم، ابن منظور: لسان العرب .٤١

 .م٢٠٠٢ ،  عُمان،  جامعة اليرموك،  كلية التربية، الم بن سلمان س، العافري: معوقات االتصال .٤٢

 مطبــوع ضــمن  ، محمــد الــداهي .  د، الــشنقيطي: مفهــوم الحــوار ومفرداتــه فــي المعــاجم العربيــة      .٤٣

 مطـابع  : طبـع  – وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  –السجل العلمي لمؤتمر الحوار وأثره في الدفاع عن النبـي          

 .٢٠١٣ ، اإلمام جامعة

 مطــابع :  طبــع،  مركــز الملــك عبــد اهللا للدراســات اإلســالمية وحــوار الحــضارات  : لحــوارمفهــوم ا .٤٤

 .م٢٠١٣/ جامعة اإلمام

 .٢٠١٢  -١٤٣٣ ،  خولة بنت ماجد، التركي: معوقات الحوار في المجتمع السعودي وسبل تنميته .٤٥

 فهــد  مجمــع الملــك:  طباعــة،  عبــد الــرحمن بــن قاســم وابنــه  :  جمــع: مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة  .٤٦

 . المدينة المنورة، ١٩٩٥ -١٤١٦ ، لطباعة المصحف الشريف

 -١٤١٧ ، ١:  ط،  دار ابــن عفــان ،  إبــراهيم بــن موســى  ،  الــشاطبي : الموافقــات فــي أصــول الــشريعة    .٤٧

١٩٩٧. 

 .دار الكتاب العربي. زاهر عواض.  د،  األلمعي: مناهج الجدل في القرآن .٤٨

صــفوان . تحقيــق. الحــسين بــن محمــد. ألصــفهاني الراغــب ا: المفــردات فــي غريــب القــرآن الكــريم .٤٩

 .هـ ١٤١٢. ١ : ط. دمشق –دار القلم . عدنان الداودي



 

 
٤١٢

 "دراسة تطبيقية "ن الكريمآالحوار في القر
 نادية بنت إبراهيم النفيسة. د

مفهوم الحوار ومفرداتـه فـي المعـاجم العربيـة ضـمن بحـوث مـؤتمر الجـوار وأثـره فـي الـدفاع عـن                         .٥٠

 .النفس

 اإلصـدار  ،  محمـد النمـر وآخـرون   :  تحقيـق ،  دار طيبة،  الحسين بن مسعود ،   البغوي : معالم التنزيل  .٥١

 .٢٠٠٢ – ١٤٢٣ ،  الطبعة األولى، الثاني
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Dialogue in the Holy Quran 
An Empirical Study  
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Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

 
 
Abstract: 

There is an urgent need today to discuss the issue of dialogue in the Holy 
Qura'n, particularly at a time when the language of power and money 
isoverwhelmingly dominating that of dialogue and reason. 

Difference amongst humans isan instinctive characteristicand aneternal 
divine destiny, which is relatedto trialand obligations on which human 
responsibilityon earth is based as Almighty Allah says:{Had Allah willed He 
could have made you one community. But that He may try you by that which He 
hath given you (He hath made you as ye are). So vie one with another in good 
works. Unto Allah ye will all return, and He will then inform you of that wherein 
ye differ.} 5:48  Al-Mâ’idah(The Feast). Therefore, out of this difference, 
dialogue has turned into a means of reaching correctness and truth. It is a way of 
understanding amongst people, and it is a prominent method of knowledge and 
persuasion. In order to properly fulfill its purposes, dialogue has to be based in 
an amiable context and ahealthy atmosphere, which will insure its usefulness and 
fruitfulness. It should also be clear ofobstacles, in case they exist,that would 
prevent it from fulfilling its objectives of understanding, coexistence, and 
cooperation. Therefore, this research (dialogue in the Holy Qura'n)  - an applied 
study - has set its bases and applications in some verses so that it  shows the best 
method  and approach to dialogue, and allimportant issues that are requiredfor its 
success.   
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 :ملخص البحث
 العقوبـــات بأشــد  خــصوصًا  العــام  والمــال  عمومًــا  المــال  علــى  المعتــدي  اإلســالمية  الــشريعة  توعــدت    

 كـان  ولـو  اجميعـً  للمـسلمين  ملـك  هـي  التـي  العامـة  األمـوال  علـى  التعـدي  خطـورة  وتتـضح  واألخروية، الدنيوية

 عليهـا  تـشتعل  أنهـا    النبـي  فبـين  تقـسم،  أن قبل الغنائم من شملة أخذ الذي الغالم قصة من يسيرًا شيئًا

 أو الـبعض،  بهـا  يتهـاون  أو النـاس،  بعـض  يجهلهـا  التـي  العظيمـة  الخطـورة  بهـذه  األمـر  كان ولما قبره، في نارًا

 الموضــوع إلــى مقدمــة   قــسمت د وقــ،الموضــوع هــذا فــي الكتابــة فــي اهللا اســتخرت بعــضهم، عنهــا يتغافــل

حكـــم االعتـــداء علـــى المـــال العـــام ومـــشروعية االحتـــساب علـــى  : وتمهيـــد وأربعـــة مباحـــث، تناولـــت فيهـــا

 وحكـم كـل   لعـام  االعتداء على المال العـام وسـبل عالجهـا، وأنـواع االعتـداء علـى المـال ا       ودوافعالمعتدي،  

 .لى االعتداء على المال العامنوع، والتدابير الوقائية ودرجات االحتساب ع

  



 

 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٣

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 المقدمة
 أنفـسنا  شـرور  من باهللا ونعوذ ونستغفره، ونستهديه ونستعينه نحمده هللا الحمد إن

 اهللا إال إلـه  ال أن وأشـهد  له، هادي فال يضلل ومن المهتد، فهو اهللا يهده من أعمالنا، وسيئات

ــه، شــريك ال وحــده m  Y  X  W  V  U  T  ورســوله، عبــده محمــدًا أن وأشــهد ل
 ̀ _    ̂ ]  \  [  Z  lــران m  E  D  C  B  A  ١٠٢:  آل عم

    W   V  U  T  S  RQ         P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F
  _   ̂ ]        \  [  Z  YXl١:  النساء ،  m  {  z  y  x  w  v  u

  ®  ¬   «  ª   ©   ̈ §  ¦  ¥¤    £  ¢  ¡  �   ~  }  |
  ¯lبعد أما  ٧١ - ٧٠:  األحزاب : 

ــرأخ    ــا ب ــ ربن ــه فــي وتعــالى ســبحانه ـ ــز كتاب  واإلنــسان وحــده هللا ملــك المــال أن العزي

ــه مـــــستخلف ــؤتمن فيـــ ــه، ومـــ ــال عليـــ ــالى قـــ m      f    e  d  c  b  a  تعـــ
   q        p   o  n  m      l  k  j  ih  glتعـالى  وقـال  ، ٧:  احلديد : m  Z

  i   h  g  f  e  d      c    b  a  ̀ _   ̂ ]  \   [  k  j  l٥٥:  يونس 
 وتعـالى  سـبحانه  المعطـي  هـو  اهللا، مـال  المـال  أن -صلى اهللا عليه وسـلم    - النبي وبين   

 وَاللَّـهُ ": -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - قـال  حيث قاسم، -صلى اهللا عليه وسلم   - والنبي وحده،

 أَنَـا  إِنَّمَـا  أَمْنَعُكُمْ، الَوَ أُعْطِيكُمْ ما": -صلى اهللا عليه وسلم   - وقال ،)١("القَاسِمُ وَأَنَا المُعْطِي

 .)٢ ("أُمِرْتُ حَيْثُ أَضَعُ قَاسِمٌ

¤  ¥  ¦   m : تعـالى  فقـال  المـال،  علـى  بالمحافظـة  وتعـالى  سـبحانه  ربنـا  وأمرنا   
  ¬     «  ª  ©      ̈  §l٥:  النساء . 

                                     
هِ تَعَـالَى                ١- :  األنفـال  m   J  I  H  Gl :  رواه البخاري في صحيحه،كِتَابُ فَـرْضِ الخُمُـسِ، بَـابُ قَـوْلِ اللـَّ

 ).٣١١٦(، رقم الحديث ٤١

هِ تَعَـالَى     رواه البخاري في صحيحه،كِتَابُ فَرْضِ الخُمُسِ، بَابُ قـَ         ٢- : األنفـال  m   J  I  H  Gl : وْلِ اللـَّ
 ).٣١١٧(، رقم الحديث ٤١



 

 
٤٢٤

 االحتساب على االعتداء على المال العام
 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

 مــوارد فيهــا بمــا وكبيــرة صــغيرة كــل علــى محاســب اإلنــسان أن الــشريعة وبينــت   

m  s  r     q  p    o  n : تعـالى  قـال  لـه،  إنفاقـه  ومصارف للمال جمعه
  c  b  a  ̀ _      ~  }  |  {  z   y  x  w  v  u  t

  k  j  i   h  g  fe   dlمَـا ": -صلى اهللا عليـه وسـلم  - وقال ، ٤٩:  الكهف 

 مِنْـهُ  أَيْمَـنَ  فَيَنْظُـرُ  تُرْجُمَـانٌ،  وَبَيْنَـهُ  بَيْنَـهُ  سَوَلَـيْ  القِيَامَـةِ  يَوْمَ رَبُّهُ سَيُكَلِّمُهُ إِلَّا رَجُلٍ مِنْ مِنْكُمْ

 تِلْقَـاءَ  يَنْظُـرُ  ثُـمَّ  قَدَّمَهُ، شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا يَرَى فَلَا مِنْهُ أَشْأَمَ يَنْظُرُ ثُمَّ قَدَّمَهُ، شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا يَرَى فَلَا

 .)١ ("النَّارُ فَتَسْتَقْبِلُهُ وَجْهِهِ

 عنـه  وسيـسأل  مالـه  علـى  محاسب اإلنسان أن -صلى اهللا عليه وسلم   - النبي وأخبر   

 رَبِّهِ عِنْدِ مِنْ القِيَامَةِ يَوْمَ آدَمَ ابْنِ قَدَمُ تَزُولُ لَا": -صلى اهللا عليه وسلم   - فقال القيامة، يوم

ــى ــسْأَلَ حَتَّ ــنْ يُ ــسٍ، عَ ــنْ َخمْ ــرِهِ عَ ــيمَ عُمُ ــاهُ، فِ ــنْ أَفْنَ ــبَابِهِ وَعَ ــيمَ شَ ــاهُ، فِ ــهِ أَبْلَ ــنْ وَمَالِ ــنَ مِ  أَيْ

 .)٢  ("عَلِمَ فِيمَا عَمِلَ وَمَاذَا ،أَنْفَقَهُ وَفِيمَ اكْتَسَبَهُ

 وحـــرم المـــال، منهـــا والتـــي الخمـــس الـــضروريات بحفـــظ فـــأمر اإلســـالم جـــاء ولقـــد   

 فَـــإِنَّ: " -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم- قـــال عليـــه، والمحافظـــة بحمايتـــه وأمـــر عليـــه، االعتـــداء

 هَذَا، شَهْرِكُمْ فِي هَذَا، يَوْمِكُمْ كَحُرْمَةِ حَرَامٌ، بَيْنَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، دِمَاءَكُمْ،

. )٣(" مِنْـهُ  لَـهُ  أَوْعَـى  هُـوَ  مَـنْ  يُبَلِّـغَ  أَنْ عَـسَى  الشَّاهِدَ فَإِنَّ الغَائِبَ، الشَّاهِدُ لِيُبَلِّغِ هَذَا، بَلَدِكُمْ فِي

ــا الْمُــسْلِمِ، أَخُــو الْمُــسْلِمُ: "-صــلى اهللا عليــه وســلم- لوقــا ــهُ لَ ــا يَظْلِمُ ــهُ، وَلَ ــا يَخْذُلُ ــرُهُ وَلَ  يَحْقِ

                                     
هُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ،                         ١- هِ صَـلَّى اللـَّ  رواه الترمذي في سننه، كتاب أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْوَرَعِ عَنْ رَسُـولِ اللـَّ

 ).٨٥٣(وصححه األلباني في صحيح الترغيب، برقم ، )٢٤١٥(بَابٌ فِي الْقِيَامَةِ، رقم الحديث 

هُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ،              ٢- هِ صَـلَّى اللـَّ  رواه الترمذي في سننه، كتاب أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْوَرَعِ عَنْ رَسُولِ اللـَّ
ــةِ، رقــم الحــديث    ــي الْقِيَامَ ــابٌ فِ ــدِ: وقــال الترمــذي، )٢٤١٦(بَ ــذَا حَ يثٌ غَرِيــبٌ، وحــسنه األلبــاني فــي صــحيح   هَ

 ).١٢٦(الترغيب والترهيب، برقم 

: األنفـال  m   J  I  H  Gl :   رواه البخاري في صحيحه،كِتَابُ فَرْضِ الخُمُسِ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَـالَى           ٣-
 ).٣١١٨(، رقم الحديث ٤١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٥

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

ــوَى ــا التَّقْ ــدْرِهِ إِلَــى وَيُــشِيرُ ،)١ ("هَاهُنَ ــاثَ صَ ــرَّاتٍ ثَلَ ــرِئٍ بِحَــسْبِ" مَ ــنَ امْ ــرَ أَنْ الــشَّرِّ مِ ــاهُ يَحْقِ  أَخَ

 اهللا رحمه الغزالي وبين. )٢("وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ، دَمُهُ، حَرَامٌ، الْمُسْلِمِ عَلَى مِالْمُسْلِ كُلُّ الْمُسْلِمَ،

 وَعَقْلَهُـمْ  وَنَفْسَهُمْ دِينَهُمْ عَلَيْهِمْ يَحْفَظَ أَنْ وَهُوَ: خَمْسَةٌ الْخَلْقِ مِنْ الشَّرْعِ مَقْصُود": أن

 مَـا  وَكُـلُّ  مَـصْلَحَةٌ،  فَهُـوَ  الْخَمْـسَةِ  الْأُصُـولِ  هَـذِهِ  فْـظَ حِ يَتَـضَمَّنُ  مَـا  فَكُـلُّ  وَمَـالَهُمْ،  وَنَسْلَهُمْ

 .)٣("مَصْلَحَةٌ وَدَفْعُهَا مَفْسَدَةٌ فَهُوَ الْأُصُولَ هَذِهِ يُفَوِّتُ

 خـصوصًا  العـام  والمـال  عمومًـا  المـال  على المعتدي اإلسالمية الشريعة توعدت ولقد   

صــلى اهللا عليــه  - النبــي قــول مــن ذلــك علــى أدل وال واألخرويــة، الدنيويــة العقوبــات بأشــد

- وقـال . )٤ ("القِيَامَـةِ  يَـوْمَ  النَّـارُ  فَلَهُـمُ  حَـقٍّ،  بِغَيْـرِ  اللَّـهِ  مَـالِ  فِي يَتَخَوَّضُونَ رِجَالًا إِنَّ": -وسلم

 إِلَـى  قِيَامَـةِ ال يَـوْمَ  بِـهِ  خُـسِفَ  حَقِّـهِ  بِغَيْـرِ  شَـيْئًا  الْـأَرْضِ  مِـنَ  أَخَـذَ  مَنْ": -صلى اهللا عليه وسلم   

 .)٥("أَرَضِينَ سَبْعِ

 كان ولو جميعًا للمسلمين ملك هي التي العامة األموال على التعدي خطورة وتتضح   

-  النبـي  فبـين  تقـسم،  أن قبـل  الغنـائم  مـن  شـملة  أخـذ  الـذي  الغـالم  قـصة  مـن  يسيرًا شيئًا

 خَرَجْنَـا : "قَـالَ  أنـه  هُرَيْرَةَ، أَبِي فعَنْ قبره، في نارًا عليها تشتعل أنها -صلى اهللا عليه وسلم   

 غَنِمْنَـا  وَرِقًـا،  وَلَـا  ذَهَبًـا  نَغْـنَمْ  فَلَـمْ  عَلَيْنَـا  اهللاُ فَفَـتَحَ  خَيْبَرَ، إِلَى ـ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللاُ صَلَّى ـ النَّبِيِّ مَعَ

 ــ  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اهللاُ صَـلَّى  ــ  اهللاِ رَسُـولِ  وَمَـعَ  الْـوَادِي،  إِلَـى  انْطَلَقْنَـا  ثُـمَّ  وَالثِّيَابَ، وَالطَّعَامَ الْمَتَاعَ

                                     
 بما يقـع فـي القلـب مـن عظمـة اهللا وخـشيته       أن األعمال الظاهرة ال تحصل بها التقوى وإنما تحصل     :  معناه ١-

 ).١٩٨٦ / ٤(من تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم . ومراقبته

 رواه مسلم في صحيحه،كتاب الْبِرِّ وَالـصِّلَةِ وَالْـآدَابِ، بَـابُ تَحْـرِيمِ ظُلْـمِ الْمُـسْلِمِ، وَخَذْلِـهِ، وَاحْتِقَـارِهِ وَدَمِـهِ،            ٢-
 ).٢٥٦٤(هِ، رقم الحديث وَعِرْضِهِ، وَمَالِ

محمــد عبــد الــسالم عبــد الــشافي،   :  المستــصفى، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي، تحقيــق    ٣-
 ).١/١٧٤(م، ١٩٩٣ -ه ١٤١٣األولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة: الناشر

: األنفـال  m   J  I  H  Gl : ى رواه البخاري في صحيحه، كِتَابُ فَرْضِ الخُمُسِ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَـالَ            ٤-
 ).٣١١٨(، رقم الحديث ٤١

ــهِ، رقــم       ٥- ــيْئًا مِــنَ األَرْضِ، وَمَالِ ــابُ إِثْــمِ مَــنْ ظَلَــمَ شَ ــصْبِ، بَ ــالِمِ وَالغَ ــاب المَظَ  رواه البخــاري فــي صــحيحه، كِتَ
 ).٢٤٥٤(الحديث 
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 قَـامَ  الْـوَادِيَ،  نَزَلْنَا فَلَمَّا الضُّبَيْبِ، بَنِي مِنْ زَيْدٍ بْنَ رِفَاعَةَ يُدْعَى جُذَامٍ مِنْ رَجُلٌ لَهُ وَهَبَهُ لَهُ، عَبْدٌ

: فَقُلْنَـا  حَتْفُـهُ،  فِيهِ فَكَانَ بِسَهْمٍ، فَرُمِيَ رَحْلَهُ، يَحُلُّ ـ  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللاُ صَلَّى ـ اهللاِ رَسُولِ عَبْدُ

 نَفْـسُ  وَالَّـذِي  كَلَّـا : "ــ  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اهللاُ صَلَّى ـ اهللاِ رَسُولُ قَالَ اهللاِ، رَسُولَ يَا الشَّهَادَةُ لَهُ هَنِيئًا

 الْمَقَاسِـمُ  تُـصِبْهَا  لَمْ خَيْبَرَ يَوْمَ الْغَنَائِمِ مِنَ أَخَذَهَا انَارً عَلَيْهِ لَتَلْتَهِبُ الشِّمْلَةَ إِنَّ بِيَدِهِ، مُحَمَّدٍ

ــالَ ، ــزِعَ: قَ ــاسُ، فَفَ ــاءَ النَّ ــلٌ فَجَ ــشِرَاكٍ رَجُ ــرَاكَيْنِ أَوْ بِ ــالَ شِ ــا: فَقَ ــولَ يَ ــبْتُ اهللاِ، رَسُ ــوْمَ أَصَ  يَ

 . )١("نَارٍ مِنْ شِرَاكَانِ أَوْ نَارٍ مِنْ شِرَاكٌ: "ـ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللاُ صَلَّى ـ اهللاِ رَسُولُ فَقَالَ خَيْبَرَ،

ــه وســـلم - وقـــال    ــأَدُّوا:"-صـــلى اهللا عليـ ــيْطَ فَـ ــيطَ الْخَـ ــا وَالْمَخِـ ــا، فَمَـ ــاكُمْ فَوْقَهُمَـ  وَإِيَّـ

 علـى  معلقًـا  ــ  اهللا رحمـه  ــ  النـووي  قال. )٢( "الْقِيَامَةِ يَوْمَ صَاحِبِهِ عَلَى وَشَنَارٌ عَارٌ فَإِنَّهُ وَالْغُلُولَ،

: وَمِنْهَـا  الـشِّرَاكُ،  حَتَّـى  وَكَثِيـرِهِ  قَلِيلِـهِ  بَيْنَ فَرْقَ لَا أَنَّهُ: وَمِنْهَا الْغُلُولِ، تَحْرِيمِ وفيه :"الحديث

 .)٣("قُتِلَ إِذَا غَلَّ مَنْ عَلَى الشَّهَادَةِ اسْمِ إِطْلَاقِ مِنْ يَمْنَعُ الْغُلُولَ أَنَّ

 بهـا  يتهـاون  أو النـاس،  بعـض  يجهلهـا  التـي  العظيمـة  لخطـورة ا بهـذه  األمـر  كان ولما   

 تحــت  الموضــوع هــذا فــي  الكتابــة فــي اهللا اســتخرت بعــضهم،  عنهــا يتغافــل أو الــبعض،

 :أهمها عدة، ألسباب وذلك " العام المال على االعتداء على االحتساب": عنوان

 معرفــة وعــدم الــشنعاء، الجريمــة هــذه بخطــورة المــسلمين مــن كثيــر جهــل •

 .واألخروية الدنيوية لعقوبتها لبعضا

                                     
ــلْ     ١- ــابٌ هَ ــذُورِ، بَ ــانِ وَالنُّ ــابُ األَيْمَ ــنَمُ،     رواه البخــاري فــي صــحيحه، كِتَ ــذُورِ األَرْضُ، وَالغَ ــانِ وَالنُّ ــي األَيْمَ ــدْخُلُ فِ  يَ

، ورواه مــسلم فــي صــحيحه، كِتَــابُ الْإِيمَــانَ، بَــابُ غِلَــظِ تَحْــرِيمِ  )٦٧٠٧(وَالــزُّرُوعُ، وَاألَمْتِعَــةُ، رقــم الحــديث 
 ).١١٥(الْغُلُولِ، وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ، رقم الحديث 

، )٤٨٥٥(، وصــححه ابــن حبــان فــي صــحيحه، رقــم الحــديث )١٧١٥٤( رواه أحمــد فــي مــسنده، رقــم الحــديث ٢-
ــرقم      )٤٣٧٠(والحــاكم فــي المــستدرك، رقــم الحــديث     ــه، ب ــصغير وزيادت ــاني فــي صــحيح الجــامع ال ، واأللب

)٢٩٦٤.( 

حيــي الـدين يحيـى بــن   المنهـاج شـرح صــحيح مـسلم بـن الحجــاج، أبـو زكريـا م      =  شـرح النـووي علـى مــسلم   ٣-
 .ه١٣٩٢الثانية، : ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة)٢/١٣٠(شرف النووي،   
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 شــؤم، نــذير وهــذا العــام، المــال علــى االعتــداء فــي المــسلمين مــن كثيــر تــساهل •

 .عليها واالحتساب مواجهتها إلى تحتاج السيئة الظاهرة هذه فأصبحت محدق، وخطر

ــا ســدًا الوقــوف •  علــى للمحافظــة طريــق العــام المــال علــى االعتــداء منــع فــي منيعً

 اإلسـالمية،  البلـدان  بعض في متراكمة كثيرة لمشكالت وحل الحياة، تمقوما من مقوم

 .االقتصادية كبوتها من لألمة ونهوض

 وبيــان العــام، المــال علــى االعتــداء مواجهــة كيفيــة معرفــة إلــى الماســة الحاجــة •

 .  الشنعاء الجريمة تلك من وجماعات أفرادًا المجتمع وقاية وكيفية ذلك، في اهللا حكم

 سةالدرا أهداف
 .العام المال على االعتداء حكم بيان •

 . العام المال على االعتداء على االحتساب مشروعية على التعرف •

 .العام المال على االعتداء دوافع إبراز •

 .العام المال على االعتداء عالج سبل إيضاح •

 .نوع كل وحكم العام المال على االعتداء أنواع بيان •

 .العام المال على االعتداء نعلم الوقائية التدابير على التعرف •

 .العام المال على االعتداء على االحتساب درجات بيان •

 الدراسة تساؤالت
 العام؟ المال على االعتداء حكم ما •

  العام؟ المال على االعتداء على االحتساب مشروعية ما •

 العام؟ المال على االعتداء دوافع ما •

 العام؟ المال على االعتداء عالج سبل ما •

 نوع؟ كل وحكم العام المال على االعتداء نواعأ ما •

 العام؟ المال على االعتداء لمنع الوقائية التدابير ما •

 العام؟ المال على االعتداء على االحتساب درجات ما •
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 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

 الدراسة منهج
 المــادة جمــع علــى يعتمــد"الــذي االســتقرائي المــنهج دراســتي فــي اهللا بــإذن سأســلك   

 ذلـك  ويكـون . )١( "عامة وأحكام قواعد إلى للوصول صنيفهاوت النصوص واستقراء العلمية

 عــام حكــم إعطــاء ثــم ظواهرهــا، ودراســة وفحــصها، والوقــائع الجزئيــات كافــة بحــصر

 خاللــه مــن تتبعــت الــذي االســتقراء مــنهج علــى الدراســة هــذه فــي فاعتمــدت ،)٢(بــصددها

 فقهـــاء قـــوالوأ المطهـــرة، النبويـــة والـــسنة الكـــريم القـــرآن خـــالل مـــن الدراســـة موضـــوع

 .الدراسة بموضوع صلة له ما واستنتجت وأفعالهم، األمة وعلماء

 السابقة الدراسات
 وسـبل  دوافعـه  العـام  المـال  علـى  االعتـداء  "عـن  تحدثت علمية دراسة على أقف لم   

 المال على االعتداء أنواع بعض عن تحدثت التي الدراسات بعض وجدت لكن ،"مواجهته

 :الموضوعات تلك ومن والمالي، ارياإلد الفساد وعن العام،

 الـونيس  عبـد  طـالل  أيمـن : للباحث ،إسالمي منظور من العام المال اختالس جريمة   

ــوم كليــة الفقــه، فــي الماجــستير التخــصص درجــة الســتكمال مقــدم بحــث عــوض،  العل

 فيهــا عــرف الدراســة هــذه فــي م،٢٠١٢-ـهــ١٤٣٣ عــام العالميــة، المدينــة جامعــة اإلســالمية،

 فـي  الـشريعة  ومقاصـد  وعقوبتـه،  االخـتالس  وحكـم  وأنواعها، االختالس بجريمة :الباحث

 حفــظ فــي الــشريعة بمقاصــد اإلخــالل عــن المترتبــة والنتــائج الــسلبي واألثــر الجريمــة، منــع

 . المال

 أيمـن : للباحـث  ،اإلسـالمي  الفقه في العام المال على االعتداء في الوظيفة استغالل   

 كليـة  الفقـه،  فـي  الماجستير التخصص درجة الستكمال دممق بحث زعرب، صالح فاروق

 هـذه  فـي  م،٢٠٠٧-ه١٤٢٨ عـام  بغـزة،  اإلسالمية الجامعة الفقه، قسم والقانون، الشريعة

                                     
م، ١٩٩٨-هـ١/١٤١٩صباح عبد اهللا بأفضل، الدار السعودية للنشر والتوزيع، ط       .  كيف تكتب بحثا ناجحا، د     - ١

 . ٣١ص 

  . ٦٤ه، ص ٧/١٤٢٣ليمان، مكتبة الرشد، طعبد الوهاب أبو س.  كتابة البحث العلمي صياغة جديدة، د- ٢
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 مفهـــوم وعـــن تقلـــدها، وشـــروط الوظيفـــة حقيقـــة: عـــن الباحـــث فيهـــا تحـــدث الدراســـة

 المـال  حفـظ  فـي  وأثرهـا  الرقابة وعن صوره، بعض وعن وحكمه العام المال على االعتداء

 . العام

ــذه وتختلـــف    ــة هـ ــن الدراسـ ــا عـ ــا حيـــث مـــن غيرهـ ــتتطرق: أنهـ ــى سـ ــشروعية إلـ  مـ

ــداء علــى االحتــساب ــان العــام، المــال علــى االعت ــداء هــذا دوافــع وبي  عالجــه، وســبل االعت

 .عليه االحتساب ودرجات العام، المال على االعتداء لمنع الواقية والتدابير

 ، مباحــثأربعــةمقدمــة، وتمهيــد، و:  هــذه الدراســة إلــى قــسمت. الدراســةتقــسيمات   

 .وخاتمة

ــا ــتملت علـــى أمـ ــد اشـ ــة فقـ ــدافها،   :  المقدمـ ــا، وأهـ ــباب اختيارهـ ــة، وأسـ ــة الدراسـ أهميـ

 . وتقسيماتها ، السابقةوالدراسات التي تثيرها، ومنهج الدراسة، ساؤالتوالت

 : التمهيد فقد اشتمل علىأما   

 .غة واالصطالح في اللداء باالعتيفالتعر: أوال

 . العامبالمال التعريف: ثانيا

 .حث أربعة مباى المباحث فقد اشتملت علأما

ــداءحكـــم اال:  األولالمبحـــث ــعتـ ــام ومـــشرومـــال الى علـ  االحتـــساب علـــى عية العـ

 .تديالمع

 : على مطلبينويشتمل

 . على المال العاماالعتداء كمح:  األولالمطلب

 .  على المال العامعتديالممشروعية االحتساب على : لثاني االمطلب

 . على المال العام وسبل عالجهاعتداءدوافع اال:  الثانيالمبحث

 : على مطلبينويشتمل

 . على المال العامعتداءدوافع اال:  األولالمطلب

 .م على المال العااالعتداءسبل عالج :  الثانيالمطلب



 

 
٤٣٠
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 .ع على المال العام وحكم كل نوعتداءأنواع اال:  الثالثالمبحث

 : مطالبخمسة على ويشتمل

 .ها وحكمي األعمال للراشبعضالرشوة لتسهيل :  األولالمطلب

 .السرقة وحكم اهللا في السارق:  الثانيالمطلب

 .االختالس وحكمه:  الثالثالمطلب

 وبيــان حكــم موضــعه فــي غيــر ووضــعه المــال إفــسادخيانــة األمانــة ب: بــع الراالمطلــب

 .الشريعة في ذلك

 بالعقد المتفق عليه وتـضيع الوقـت فيمـا ال فائـدة منـه           ام عدم االلتز  :مس الخا المطلب

 .العمل من تربحوال

 . االعتداء على المال العاملىالتدابير الوقائية ودرجات االحتساب ع:  الرابعالمبحث

 : على مطلبينويشتمل

 . على المال العاماالعتداء لمنعالتدابير الوقائية :  األولالمطلب

 . درجات االحتساب على االعتداء على المال العام: الثانيالمطلب

 . فقد جاءت مشتملة على أهم النتائج والتوصيات الخاتمةأما

 كانـت  وإن وحـده،  هللا فالفـضل  أصبت قد كنت فإن البحث، هذا أودعته جهدي فهذا   

 زلـة  كـل  مـن  اهللا وأسـتغفر  البـشر،  طبيعة من والقصور النقص ويبقى نفسي، فمن األخرى

 يـوم  بـه  ينفعنـي  وأن خالـصًا،  ولوجهـه  صـوابًا  هـذا  عملـي  يجعـل  أن اهللا وأسـأل . فكـر  أو قلم

 .األشهاد يقوم

 ذكــره عــن وغفـل  الــذاكرون ذكــره مـا  عــدد محمـد  نبينــا علــى وسـلم  اهللا وصــلى هـذا    

 .الدين يوم إلى بسنته واستن دربه على سار من كل وعلى وصحبه، آله وعلى الغافلون،

@      @      @ 
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 :التمهيد
 واالصطالح اللغة في باالعتداء التعريف: أولًا

 عليه، يقتصر أن ينبغي لما وتقدم الشيء في تجاوز على يدل أصلٌ: اللغة في االعتداء   

 وعَدَّيْتُـه  جاوزته، أي وعَدَوْتُه واعْتَديته الحق تعَدَّيت: يقال والحق، والقدر الحد مجاوزة وهو

 .)١(تجاوز أي فتعدى

 تجـاوز  علـى  ليـدل  يـأتي  فهـو  اللغـوي،  المعنـى  يطـابق  فإنـه   :االصـطالح  في العتداءا أما   

 .فعله له ليس ما المرء وفعل عليه، االقتصار له ينبغي الذي والحق والقدر الحد

 : بأنه عرف فقد  

 .مَا حد مُجَاوزَة -

 .فِيهِ يوضع أَن يحِق لَا الَّذِي الْموضع فِي الشَّيْء ووضع -

  .)٢(شَيْء كل يفِ الْحَد وتجَاوز -

  العامبالمال التعريف: ثانيًا
 ما يقتنى وكلكل ما يملكه اإلنسان من األشياء، :  منها، يأتي بمعانة في اللغالمال   

 ألنهــا كانــت ؛ويملــك مــن األعيــان، وكــل مــا يملــك مــن الــذهب والفــضة، ويطلــق علــى اإلبــل

 . )٣(أكثر أموال العرب وأنفسها

 أُطْلِـقَ  ثُـمَّ  وَالْفِـضَّةِ،  الـذَّهَبِ  مِـنَ  يُمْلَكُ مَا: الْأَصْلِ فِي الْمَالُ": اهللا ـ  رحمه األثيرـ   قال ابن 

 لِأَنَّهَـا  الْإِبِـلِ،  عَلَـى  الْعَـرَبِ  عِنْـدَ  المَـالُ  يُطَْلـقُ  مَـا  وَأَكْثَـرُ  الْأَعْيَانِ، مِنَ وَيُمْلَكُ يُقْتَنَى مَا كُلِّ عَلَى

                                     
 ).٢/٣٩٧(، المصباح المنير، )٤/٢٨٤٦(، ولسان العرب، )٤/٢٤٩(معجم مقاييس اللغة، :  انظر١-

 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء                ٢-
 . بيروت–حمد المصري، مؤسسة الرسالة  م-عدنان درويش : ، تحقيق)١/١٥٠(الحنفي، 

ــروس  ٣- ــاج العـ ــرب  )٤٢٨ / ٣٠(، )٢٦٧ / ٤( تـ ــسان العـ ــر    )٦٣٦ / ١١(، ولـ ــديث واألثـ ــي غريـــب الحـ ــة فـ ، والنهايـ
 ).  ٣٩٦ / ١(، ومعجم لغة الفقهاء )٤/٣٧٣(



 

 
٤٣٢

 االحتساب على االعتداء على المال العام
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 رَجُـلُ : وَيُقَـالُ . غَيْـرُهُ  مَوَّلَـهُ  وَقَـدْ . مَـالٍ  ذَا صَـارَ  إِذَا وتَمَـوَّلَ،  الرّجـلُ  مَـالَ و أَمْـوَالِهِمْ،  أَكْثَرَ كَانَتْ

 .)١("مَالٍ ذُو: وَحَقِيقَتُهُ مَاًلا، نَفْسَهُ جَعَلَ قَدْ كَأَنَّهُ الْمَالِ، كَثِيرُ أَيْ: مَالٌ

 يملكــهُ مَــا كــل علــى قــعيَ أَيْــضا وَالْمَــال: " اهللا ـ  رحمــه ـ   اللغويــة صــاحب الفــروق وقــال   

 يَقُولُـونَ  وَالْفُقَهَاء ذَلِك، وَغير وَالْعرُوض وَالرَّقِيق وَالْغنم وَالْإِبِل والورق الذَّهَب من الْإِنْسَان

 كَانَـا  جـنس  أَي مـن  والمـثمن  الـثّمن  فيجعلـون  ، اللغة فِي هُوَ وَكَذَلِكَ بِمَال، مَال مُبَادلَة البيع

 .)٢("النَّقْد قَالُوا وَالْفِضَّة الذَّهَب أَرَادوا ذا وإالْمَوَاشِي، المَال فِي الْعَرَب عِنْد رالْأَشْه أَن إِلَّا مَاال،

 وتلـزم  بهـا،  يبـاع  قيمـة  لـه  مـا  علـى  إال المـال  اسـم  يقـع  ال:  فـي االصـطالح   المال تعريف   

 المــال عــرف وقــد ،)٣(ذلــك أشــبه ومــا الفلــس: مثــل النــاس، يطرحــه ال ومــا قلــت، وإن متلفــه

 جـاز  مـا  فكـل  ،)٤("وَجْهِهِ مِنْ أَخَذَهُ إِذَا غَيْرِهِ عَنْ الْمَالِكُ بِهِ ويستبد الملك عليه يقع ما:"أنهب

 .الضمان متلفه ويلزم المال، في يدخل مادية قيمة وله شرعا، به االنتفاع

 االِنْتِفَـاعِ  إِبَاحَـةَ  اعْتَبَـرُوا  فَقَـدِ  الْحَنَابِلَـةِ  و وَالْمَالِكِيَّـةِ  الـشَّافِعِيَّةِ  مِـنَ  الْفُقَهَـاءِ  جُمْهُورُ"و   

 أَصْـالً،  بِمَـالٍ  فَلَـيْسَ  شَـرْعًا  بِـهِ  االِنْتِفَـاع  مُبَـاح  يَكُـنْ  لَـمْ  إِذَا فَالـشَّيْءُ  مَالِيَّـةِ،  ْ عَنَاصِـرِ  مِْن عُنْصُرًا

ــذَلِكَ ــمْ وَلِ ــرْ لَ ــدَهُمْ يَظْهَ ــسِيمُ عِنْ ــال تَقْ ــى الْمَ ــوِّمٍ إِلَ ــرِ مُتَقَ ــوِّمٍمُتَ وَغَيْ ــالْمَعْنَى قَ ــذِي بِ ــصَدَهُ الَّ  قَ

 مَـا ) الْمُتَقَوِّمِ غَيْرُ (وَ النَّاسِ بَيْنَ قِيمَةٌ لَهُ مَا بِهِ أَرَادُوا) الْمُتَقَوِّمُ (لَفْظَ أَطْلَقُوا إِذَا وَهُمْ الْحَنَفِيَّةُ،

 .)٥("عُرْفِهِمْ فِي قِيمَةٌ لَهُ لَيْسَ

                                     
 ).٣٧٣ / ٤( النهاية في غريب الحديث واألثر ١-

 بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهـران العـسكري، حققـه     الفروق اللغوية، أبو هالل الحسن بن عبد اهللا       ٢-
 ).١٧٥ / ١(دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، : محمد إبراهيم سليم، الناشر: وعلق عليه

-هــ ١٤٠٣، ١بيـروت، ط ، ، دار الكتب العلميـة ٣٢٧ص،  األشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي      ٣-
 .م١٩٨٣

 الـذي هـو   -وهذا التعريف يعرف المال انطالقًا مـن كـون المـال محـل الملـك، والملـك      ). ٣٢ / ٢(قات   المواف ٤-
 ال يتعلق إال بما له قيمة بين الناس، وإال، فال معنى لالختـصاص بـه، فأسـاس الماليـة                   -في حقيقته اختصاص  

: انظـر . فـاع المـشروعة  هو العالقة التي تقـوم بـين النـاس والـشيء، وذلـك لحاجـة االنتفـاع بـه بوجـوه االنت            
 ).٢٠٨/ ٢(الفروق 

 ).٣٥ / ٣٦( الموسوعة الفقهية الكويتية ٥-
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 ، فهــو مــن همسلمون، ولــم يتعــين مالكــه مــنكــل مــال اســتحقه المــ" : العــاموالمــال   

 كـل  هـو :  العـام  فالمـال . )١(" المال عبارة عن الجهة ال عـن المكـان         بيت... حقوق بيت المال    

 . األمةراد منه جميع أفنتفع يجميعًا، للمسلمينمال لم يتعين مالكه، بل هو 

 وكـل  لهـا،  ةتابعـ  الواألبنيـة  ، ما يدخل في ميزانيـة الدولـة     كل:  العام المال في ويدخل   

 ، العامــةالمرافــق كــاألدوات التابعــة ألجهــزة الدولــة، و ال،مــال لــيس لــه مالــك إلــى بيــت المــ  

 ، العامـة  الكهربـاء  ومحطـات  ، النقـل العـام    ركبـات  وم ، والمستـشفيات  ،والحدائق العامـة  

 التــي خرجــت مــن  األمــوال ووغيرهــا، ، الوقــفوأمــوالوشــبكات الميــاه والــصرف الــصحي،   

 مـا يـدخل فـي ملـك     فكـل .  األمـة بـه  ع وأباح الشارع انتفـا    لكها،ولم يتعين ما  ملكية األفراد   

ــة           ــة بــصفتها راعي النــاس عامــة، أو جمــع مــنهم دون تخــصيص، ومــا دخــل فــي ملــك الدول

 . يدخل في المال العامذالمصالح الناس فه

 جموعــة أو لما جميعًــلنــاس أن تكــون ملكيتــه ل: المــال العــام فــي اإلســالمومفهــوم   

 حق االنتفاع منه لهم دون أن يختص به أو يـستغله أحـد لنفـسه، أي يكـون                   كونيمنهم، و 

 لموضــوع المــال العــام لجميــع أفــراد األمــة أو لجميــع أفــراد جماعــة معينــة دون أن    اعاالنتفــ

ــره مــن هــؤالء          يكــون للفــرد اختــصاص، وال يتجــاوزه إال إذا تعــارض انتفاعــه مــع انتفــاع غي

 على أساس المساواة والعدل، حيث االنتفاعكة غيره في األفراد، فعند ذلك يرد إلى مشار   

 .)٢( انتفاع أحدهما من انتفاع اآلخريمنعال 

m  U  T  : تعالىقال رى، به عام فال يكون لفئة دون األخع العام حق االنتفاوالمال   
  c    b  a  `_   ̂ ]  \  [  Z  Y  X   W  Vlك  ، ١٥:  المل

                                     
، صــححه وعلــق )١/٢٥١( األحكــام الــسلطانية، محمــد بــن الحــسين بــن محمــد بــن خلــف، أبــو يعلــى الفــراء،   ١-

 . م٢٠٠٠ - هـ ٢/١٤٢١ط، دار الكتب العلمية: محمد حامد الفقي، بيروت: عليه

 .٩٠م، ص ١٩٨٥/عبد الحميد البعلي، مكتبة وهبة، ط. في اإلسالم، د الملكية وضوابطها ٢-
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. )٢("وَالنَّـارِ  وَالْمَاءِ، الْكَلَأِ، فِي: )١(ثَلَاثٍ فِي شُرَكَاءُ الْمُسْلِمُونَ": -صلى اهللا عليه وسلم   - وقال

 . )٤)(٣("الكَلَأُ بِهِ لِيُمْنَعَ المَاءِ فَضْلُ يُمْنَعُ الَ": -صلى اهللا عليه وسلم-وقال 

 .  ألحد بعينها خاصًا العامة التي ليست ملكًفع مقاس عليه في كل المناوهذا   

 مِـنْ  فِيهَـا  مَـا  إلَـى  يُوصَـلُ  الَّتِـي  وَهِـيَ  الظَّـاهِرَةَ  الْمَعَـادِنَ  أَنَّ":  اهللا ـ رحمـه  ـابن قدامـة    قال   

 ،)٦(وَالْمُومْيَـاءِ  ،)٥(وَالْقِيـرِ  وَالْكِبْرِيـتِ،  وَالْمَـاءِ،  كَالْمِلْحِ، بِهَا وَيَنْتَفِعُونَ النَّاسُ، يَنْتَابُهَا مُؤْنَةٍ، غَيْرِ

                                     
ذهب قـوم إلـى ظـاهر الحـديث فقـالوا إن هـذه األمـور الثالثـة ال تملـك          :  قال محمد فؤاد عبد الباقي رحمه اهللا       ١-

مـاء  وبال. والمشهور بين العلماء أن المراد بـالكأل الكـأل المبـاح الـذي ال يخـتص بأحـد                . وال يصح بيعها مطلقا   
. وبالنـار الـشجر الـذي يحتطبـه النـاس مـن المبـاح فيوقدونـه        . ماء السماء والعيون واألنهار التـي ال مالـك لهـا          

حاشــية . ولــيس ألحــد أن يخــتص بــه. وقــال الخطــابي الكــأل هــو الــذي ينبــت فــي مــوات األرض يرعــاه النــاس 
 ).٢/٨٢٦(سنن ابن ماجه 

ــوعِ،   ٢- ــاب الْبُيُـ ــننه، كِتَـ ــو داود فـــي سـ ــاءِ، رقـــم الحـــديث     رواه أبـ ــعِ الْمَـ ــي مَنْـ ــابٌ فِـ ــي  )٣٤٧٧(بَـ ــه فـ ، وابـــن ماجـ
ــاثٍ، رقــم الحــديث         ــسْلِمُونَ شُــرَكَاءُ فِــي ثَلَ ، وصــححه األلبــاني فــي   )٢٤٧٢(ســننه،كِتَابُ الرُّهُــونِ، بَــابُ الْمُ

 ).٣٠٠١(مشكاة المصابيح، برقم 

لـيس هنـاك مـاء غيـره وال يتوصـل      أن يشق إنسان بئرا بفالة ويكون حول البئر عـشب و          :  ومعنى الحديث  ٣-
إلى رعي العشب إال إذا كانـت المواشـي تـرد ذلـك المـاء فـإذا مـنعهم مـن المـاء أدى ذلـك إلـى مـنعهم مـن                          

 ). ٣/١١٠(حاشية صحيح البخاري . رعي العشب وليس ذلك له

ى يَـرْوَى لِقَـوْلِ      إِنَّ صَـاحِبَ المَـاءِ   :  رواه البخاري في صحيحه،كِتَاب المُـسَاقَاةِ، بَـابُ مَـنْ قَـالَ           ٤- أَحَـقُّ بِالْمَـاءِ حَتـَّ
، ورواه مسلم في صـحيحه، كِتَـابُ        )٢٣٥٣(، رقم الحديث    "الَ يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ   ": النَّبِيِّ صَلَّى اهللاُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    

اجُ إِلَيْــهِ لِرَعْــيِ الْكَلَــأِ، وَتَحْــرِيمِ مَنْــعِ بَذْلِــهِ، الْمُــسَاقَاةِ، بَــابُ تَحْــرِيمِ بَيْــعِ فَــضْلِ الْمَــاءِ الَّــذِي يَكُــونُ بِالْفَلَــاةِ وَيُحْتَــ
 ). ١٥٦٦(وَتَحْرِيمِ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ، رقم الحديث 

عُ لُغَتَانِ، وَهُوَ صُعُدٌ يذابُ فيُـسْتَخْرَجُ مِنْـهُ القـارُ وَهُـوَ شَـيْءٌ أَسـود تُطْلَـى بِـهِ اإلِبـل وَالـسُّفُنُ يَمْنـَ                   :  القيرُ والقارُ  ٥-
رْتُ الـسفينةَ   . الْمَاءَ أَن يَدْخُلَ، وَمِنْـهُ ضَـرْبٌ تُحْـشَى بِـهِ الخَالخيـل واألَسْـوِرَةُ               هُـوَ  : طَلَيْتُهَـا بالقـارِ، وَقِيـلَ     : وقَيـَّ

 ).٥/١٢٤(لسان العرب . الزِّفت؛ وَقَدْ قَيَّرَ الحُبَّ والزِّقَّ، وَصَاحِبُهُ قَيَّارٌ

الـصحاح تـاج اللغـة    : انظـر . كسر الثَّانِيَة مَمْـدُود، أشـياء محفوظـة لهـا قيمتهـا      المومياء بِضَم الْمِيم األولى وَ  ٦-
 ).٣/٢١٤٠(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )١/٢٣٣(، وتحرير ألفاظ التنبيه )١/١٣(وصحاح العربية 
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 وَلَا بِالْإِحْيَاءِ، تُمْلَكُ لَا ذَلِكَ، وَأَشْبَاهِ الطِّينِ، وَمَقَاطِعِ وَالْيَاقُوتِ، ،)١(الْبِرَامِ َ و لْكُحْلِ،وَا وَالنِّفْطِ،

 بِالْمُـسْلِمِينَ،  ضَـرَرًا  ِفيـهِ  لِـأَنَّ  الْمُـسْلِمِينَ؛  دُونَ احْتِجَازُهَـا  وَلَـا  النَّاسِ، مِنْ لِأَحَدٍ إقْطَاعُهَا يَجُوزُ

 .   )٢(" عَلَيْهِمْ اوَتَضْيِيقً

 عَنْهَا يَسْتَغْنِي لَا مِمَّا وَنَحْوِهَا وَالنِّفْطِ وَالْقَارِّ الْمِلْحِ أَرْضُ":  اهللا ـ رحمه ـ كاساني الوقال  

 لِعَامَّــةِ حَــقٌّ لِأَنَّهَــا لِأَحَــدٍ؛ يَقْطَعَهَــا أَنْ ِللْإِمَــامِ يَجُــوزَ لَــا حَتَّــى مَــوَاتٍ أَرْضَ تَكُــونُ لَــا الْمُــسْلِمُونَ

 .)٣("يَجُوزُ لَا وَهَذَا حَقِّهِمْ إبْطَالُ الْإِقْطَاعِ وَفِي الْمُسْلِمِينَ

 يَجُوزُ: أَحَدُهُمَا: صِنْفَانِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَحَدٌ يَمْلِكُهُ لَا مَا":  اهللا ـ رحمه الشافعي ـ  وقال    

ــهُ أَنْ ــنْ يَمْلِكَ ــهِ مَ ــكَ يُحْيِي ــلُ وَذَلِ ــأَرْضِ مِثْ ــذُ الْ ــزَّرْعِ تُتَّخَ ــرَاسِ لِل ــارِ وَالْغِ ــونِ وَالْآبَ ــاهِ وَالْعُيُ  وَالْمِيَ

 كَبِيـرَ  لَـا  غَيْـرِهِ  مِـنْ  بِـشَيْءٍ  مَنْفَعَتُـهُ  تُجْلَـبُ  إنَّمَا وَهَذَا بِهِ، إلَّا صَلَاحُهُ يَكْمُلُ لَا الَّذِي هَذَا وَمَرَافِقِ

 إلَّـا  أَبَـدًا  يَمْلِـكْ  وَلَـمْ  مَلَكَـهُ،  أَمْـرِهِ  غَيْـرِ  أَوْ وَالٍ، بِأَمْرِ رَجُلٌ يَاهُأَحْ إذَا وَهَذَا نَفْسِهِ، هُوَ فِيهِ مَنْفَعَةٍ

 لَـا  إلَيْهَـا  لِـيَخْلُصَ  نَفْـسِهِ  مِنْهُ الْمَنْفَعَةُ تُطْلَبُ مَا: الثَّانِي وَالصِّنْفُ يَدِِه، مِنْ أَحْيَاهُ مَنْ يُخْرِجَهُ أَنْ

 )٤(وَالتِّبْــرِ الــذَّهَبِ مِــنْ وَالْبَاطِنَــةُ الظَّــاهِرَةُ كُلُّهَــا الْمَعَــادِنُ وَذَلِــكَ هِ،غَيْــرِ مِــنْ فِيــهِ يُجْعَــلُ شَــيْءَ

 الَّـذِي  كَالْمِلْحِ ظَاهِرًا كَانَ مَا: صِنْفَانِ الْمَعَادِنِ وَأَصْلُ ذَلِكَ، وَغَيْرِ وَالْمِلْحِ وَالْكِبْرِيتِ وَالْكُحْلِ

 شُـرَّعٌ،  فِيـهِ  وَالنَّاسُ بِحَالٍ أَحَدًا يُقْطِعَهُ أَنْ لِأَحَدٍ يَصْلُحُ لَا فَهَذَا النَّاسُ يَنْتَابُهُ الْجِبَالِ فِي يَكُونُ

                                     
، تـــصحيح التـــصحيف وتحريـــر )١/٧٦٨(القـــاموس المحـــيط : انظـــر. القـــدر مـــن الحجـــارة:  الحجـــارة، وقيـــل١-

 ).  ١/٧٥(حريف الت

 ).٤٢٢-٥/٤٢١( المغني، ابن قدامة ٢-

 ).٦/١٩٤( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٣-

كـلُّ جـوهرٍ قبـل أَن يـستعملَ تِبْـرٌ،      : وَبَعْـضهمْ يَقُـول  : قَالَ.  التِّبْر الذَّهبُ والفِضَّة قبل أَن يُصاغا ":  قَالَ اللَّيْث  ٤-
التِّبْـرُ الفُتَـاتُ مــن   ... مٍ صِـيغَةٌ مِـن تِبْــرِهِمْ وبَنُـو عَبْـدِ مَنـافٍ مـن ذَهَـبْ        كـلُّ قـو  : مـن النّحـاس والـصُّفْر، وَأنْـشد    

التبــر يَقــع علــى جَمِيــع جَــوَاهِر األَرْض قبــل أَن تُــصاغ، مِنْهَــا النّحــاس : الــذَّهب والفِــضَّة قبــل أَن يُــصاغا، قلــت
 ).١٩٦ / ١٤(تهذيب اللغة . "والصُّفر والشَّبة والزجاج وَغَيره، فَإِذا صيغَا فهما ذهب وفضّة
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 لَــا فِيمَــا كَالنَّبَــاتِ وَهَــذَا شُــرَكَاءُ، كُلِّهِــمْ هَــذَا فِــي فَالْمُــسْلِمُونَ الظَّــاهِرُ وَالْمَــاءُ النَّهْــرُ وَهَكَــذَا

 . )١("أَحَدٌ يَمْلِكُهُ لَا افِيمَ وَكَالْمَاءِ أَحَدٌ يَمْلِكُهُ

 األنواع سالفة الذكر تدخل في المال العام كما قرر ذلك أهل اللغة والفقهـاء           فكل   

 . عنهمر ودفع الضرحهم بمصالبط ومرتلجميع حق لم العاالمالوالعلماء، و

:  حيث قال المال العام يعم نفقة جميع األمةأن -رضي اهللا عنه - الفاروق   بين وقد   

 أَحَـدٌ  وَمَـا  ،مُنِعَـهُ  أَوْ أُعْطِيَـهُ  حَـقٌّ  الْمَـالِ  هَـذَا  فِـي  لَـهُ  إِال أَحَـدٍ  مِـنْ  مَا ثَالثًا، هُوَ إِال إِلَهَ ال الَّذِي للَّهِوَا"

 اللَّهِ، تَابِكِ مِنْ مَنَازِلِنَا عَلَى وَلَكِنَّا كَأَحَدِهِمْ، إِال فِيهِ أَنَا وَمَا مَمْلُوكٌ، عَبْدٌ إِال أَحَدٍ مِنْ بِهِ أَحَقُّ

 وَالرَّجُــلُ اإلِسْــالمِ، فِــي وَبَــالؤُهُ وَالرَّجُــلُ ،-صــلى اهللا عليــه وســلم- اهللا رســول مــن وَقَــسْمِنَا

 لَيَـأْتِيَنَّ  بَقِيـتُ  لَـئِنْ  وَاللَّـهِ  وَحَاجَتُـهُ،  وَالرَّجُلُ اإلِسْالمِ، فِي وَغِنَاؤُهُ وَالرَّجُلُ اإلِسْالمِ، فِي وَقِدَمُهُ

 .)٢("مَكَانُهُ وَهُوَ الْمَالِ هَذَا مِنْ حَظَّهُ صَنْعَاءَ جَبَلِبِ الرَّاعِي
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 ).٤/٢١١(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري =  تاريخ الطبري ٢-



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣٧

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

ــداء حكــم: األول المبحــث ــى االعت ــال عل ــساب ومــشروعية العــام الم ــى االحت  عل
 المعتدي

 المـسلم  ليكـون  العـام؛  المـال  علـى  االعتـداء  فـي  اهللا حكـم  بيان بمكان األهمية من   

|   {   ~  _ ̀   m  أمـره  مـن  بينـة  علـى  خاصـة  العـام  المال على والمعتدي عامة
e  d  c  b  a  lال  العــام ظــاهرة  المــال علــى االعتــداء أصــبح ولمــا٤٢: األنف

 خــالل الــصحف مــن ســمعنا إال ام تمــر أيــمــا فية، اإلســالمالمجتمعــاتمنتــشرة فــي وســط  

 مـن   رهـا وة وغي  جرائم اختالس وسرقة ورش    عنووسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة     

 .االعتداء هذا لمنع يحتاج إال تكاتف وتعاون مر األوهذا ،مظاهر االعتداء على المال العام

 علــى اب االحتــسمــشروعية االعتــداء علــى المــال العــام، وحكــم بيــان األهميــة ومــن   

 ليقف عند األوامر باالمتثـال     ؛ ليكون المسلم على بينة من أمره، يعرف حكم اهللا         تدى؛المع

~   �¡  m :  كحال السلف الصالح حين قالوا     حاله بتعاد، النواهي باالجتناب واال   وعند
  ¦  ¥  ¤  £  ¢l  رة  دائمـــا فــي كـــل أحوالـــه  فالمــسلم  ، ٢٨٥: البق

¶ ̧          m    »  º  ¹  لطاعتـه    حـه يدندن لسانه بالسمع والطاعـة لربـه، وتنـصاع جوار         
 È  Ç  ÆÅ  Ä    Ã  Â   Á     À  ¿  ¾    ½  ¼  Ì   Ë  Ê  É 

  Õ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï         Î  Íl وقد قـسمت    .٥٢ - ٥١: النور

 : مطلبينإلى المبحث ذاه

 . على المال العاماالعتداءحكم :  األولالمطلب

 . لعام على المال اعتدي االحتساب على المةمشروعي: لثاني االمطلب

 العام المال على االعتداء حكم: األول المطلب
 نـصوص  ذلـك  علـى  دلـت  حـرام،  التعدي صور من صورة بأي العام المال على عتداءاال   

 التـشريع  مـصادر  خـالل  مـن  ذلـك  وسـأبين  وفقهائهـا،  األمة علماء وإجماع والسنة الكتاب

 :يلي فيما اإلسالمي

 .الكريم القرآن من العام المال على االعتداء تحريم على األدلة: أولًا



 

 
٤٣٨

 االحتساب على االعتداء على المال العام
 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

 .المطهرة النبوية السنة من العام المال على العتداءا تحريم على األدلة: ثانيًا

 .العام المال على االعتداء حرمة على والفقهاء العلماء إجماع: ثالثًا

 :التالي النحو على بالتفصيل ذلك وبيان   

 :الكريم القرآن من العام المال على االعتداء تحريم على األدلة: أولًا

 ســبحانه فقــال ،صــورها بجميــع خيانتهــا وحــرم ت،األمانــا علــى بالمحافظــة اهللا أمــر   

ــالى ¨  ©    m   ̧ ¶  µ    ́ ³  ²  ±   °   ̄ ®  ¬  «  ª :  وتعــــــــ
  Æ  Å   Ä           Ã  Â    Á  À¿   ¾  ½  ¼    »  º¹lــساء  وجــل عــز وقــال ، ٥٨:  الن

m  a   ̀  _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U
  k  j  i  h   g  f  e  d  c  bl ٢٨ - ٢٧: األنفال  ، 

 .خيانة عليه واالعتداء أمانة العام فالمال

 قولـه  فـي  لهـم  أعـده  مـا  وبـين  ،محـافظون  وعهـدهم  ألمانـاتهم  هـم  الـذين  اهللا ومدح   

m  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p   o  n : ســبحانه
  d  c  b  a   ̀    _  ~  }  |  {  zl٨:  املؤمنــون - 

m  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  :وتعــالى ســبحانه وقــال ١١
  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Äl٣٥ - ٣٢:  املعارج   

ــ ربنــا وحــرم    ــ وتعــالى ســبحانه ـ  الــشديد الوعيــد وجــاء العــام، المــال علــى االعتــداء ـ

m  i  h  g  fe   d    c       b  a : تعـالى  قولـه  ذلـك  ومـن  ،العـام  المال على للمعتدي
l  k  j  x  w  v  u      t  s  r   q  p  o  nm  lــران :  آل عمـ

 ــ،  وَسَـلَّمَ  عليـه  اهللا صـلّى  ـ النبي عن ذلك صَحَّ كَمَا ظَهْرِهِ، عَلَى لَهُ حَامِلًا بِهِ يَأْتِ: أَيْ" ،  ١٦١

 ذَنْـبٌ  بِأَنَّـهُ  ،مِنْـهُ  وَالتَّنْفِيرِ لُولِ،الْغُ تَحْرِيمِ تَأْكِيدَ تَتَضَمَّنُ الْجُمْلَةُ وَهَذِهِ الْخَلَائِقِ، بَيْنَ فَيَفْضَحُهُ

 يَـوْمَ  مَجِيئُـهُ  وَهِـيَ  الْمَحْـشَرِ،  أَهْـلُ  عَلَيْهَـا  يَطَّلِـعُ  الْأَشْـهَادِ،  رؤوس على بعقوبة فاعله يختص

m   r   q  p  o :قولـه . عليـه  يعاقـب  عليـه  يحاسـب  أن قَبْـلَ  لَهُ، حَاِملًا غَلَّهُ بِمَا الْقِيَامَةِ
t  sl  وَهَـذِهِ  وَشَـرٍّ،  خَيْـرٍ  مِـنْ  وَافِيًـا  كـسبت  مـا  جـزاء  تعطـي : أي ١٦١: ل عمران  آ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣٩

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 الـسِّيَاقِ  لِكَوْنِ أَوَّلِيًّا، دُخُولًا الْغَالُّ: تَحْتَهَا وَيَدْخُلُ شَرًّا، أَوْ خَيْرًا كَسَبَ مَنْ كُلَّ تَعُمُّ: الْآيَةُ

 الْقِيَامَـةِ  يَـوْمَ  بِـهِ  جَـاءَ  اللَّـهِ  مَالِ مِنْ شَيْئًا خَانَ أَوْ اللَّهِ، سَبِيلِ فِي شَيْئًا غَلَّ مَنْ فَكُلُّ". )١ ("فِيهِ

 ثُـمَّ  وَالـسَّيِّئَاتِ  بِالْحَسَنَاتِ الْقِصَاصِ مِنَ ِفيهِ وَلَابُدَّ الْآدَمِيِّينَ حُقُوقِ مِنْ وَالْغُلُولُ ،اللَّهُ شَاءَ إِنْ

 .)٢( "الْمَشِيئَةِ فِي صَاحِبُهُ

 العـام  المـال  علـى  والتعـدي  ،بالباطـل  الناس أموال أكل اإلسالمية يعةالشر وحرمت   

m    q  p  o   n  m  l  k : تعـالى  قـال  بالباطـل،  النـاس  أمـوال  أكـل  مـن 
  |  {  z  y  x  w    v  u  t  s  rl١٨٨:  البقرة. 

 قولــه فــي داخــل ،بالعقوبــة متوعــد لنفــسه ظــالم فهــو العــام المــال علــى تعــدى فمــن   

½  ¾  ¿  m  Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á  À  :تعـــــــــــالى
   Ê  É  Èlتعـالى  وقولـه   ١٤:  النساء : m  Ì  Ë  Ê  É  È

   Ö   Õ  Ô  Ó      Ò  Ñ    Ð  ÏÎ   Íl٤٢:  إبراهيم . 

 علـى  االعتـداء  حرمـة  لنـا  تبين ـ وجل عز ـ اهللا كتاب من أدلة من ذكرته ما خالل ومن   

 ومـستحق  للعقوبـة  نفـسه  عرض فقد تعدي ومن عتداء،اال صور من صورة بأي العام المال

 .لها

 .المطهرة النبوية السنة من العام المال على االعتداء تحريم على األدلة: ثانيًا

 النـصوص  جـاءت  فقـد  العـام،  المـال  علـى  االعتـداء  إثـم  وعظـم  خطـورة  السنة بينت   

 رؤوس علــى ليفــضح غلــه مــا يحمــل القيامــة يــوم يــأت العــام المــال علــى المعتــدي أن لتبــين

 هُرَيْـرَةَ،  أَبِـي  فعَـنْ  الـشنيعاء،  الجريمـة  تلـك  بـاقتراف  نفـسه  لـه  تـسول  مـن  ليرتـدع  الخالئق،

 وَعَظَّـمَ  فَعَظَّمَـهُ  الْغُلُـولَ،  فَـذَكَرَ  يَوْمٍ، ذَاتَ ـ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللاُ صَلَّى ـ اهللاِ رَسُولُ فِينَا قَامَ: قَالَ

                                     
، دار ابــن كثيــر، دار الكلــم )١/٤٥٢( فــتح القــدير، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد اهللا الــشوكاني اليمنــي،  ١-

  ــه١٤١٤األولى :  دمشق، بيروت، الطبعة-الطيب 

 التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصـم       ٢-
وزارة : محمـد عبـد الكبيـر البكـري، الناشـر         ،  مـصطفى بـن أحمـد العلـوي         : ، تحقيـق  )٢/٩(النمري القرطبـي،    

 .هـ١٣٨٧:  المغرب، عام النشر–عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 



 

 
٤٤٠

 االحتساب على االعتداء على المال العام
 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

ــالَ ثُــمَّ أَمْــرَهُ، ــا": قَ ــيَنَّ لَ ــهِ عَلَــى الْقِيَامَــةِ يَــوْمَ يَجِــيءُ أَحَــدَكُمْ أُلْفِ ــهُ بَعِيــرٌ رَقَبَتِ ــاءٌ، لَ ــا: يَقُــولُ رُغَ  يَ

ــأَقُولُ أَغِثْنِــي، اهللاِ، رَسُــولَ ــيْئًا، لَــكَ أَمْلِــكُ لَــا: فَ  يَــوْمَ يَجِــيءُ أَحَــدَكُمْ أُلْفِــيَنَّ لَــا أَبْلَغْتُــكَ، قَــدْ شَ

 لَـكَ  أَمْلِـكُ  لَـا : فَـأَقُولُ  أَغِثْنِـي،  اهللاِ، رَسُـولَ  يَـا : فَيَقُـولُ  حَمْحَمَـةٌ،  لَـهُ  فَـرَسٌ  هِرَقَبَتـِ  عَلَـى  الْقِيَامَةِ

 يَـا : يَقُـولُ  ثُغَـاءٌ،  لَهَـا  شَـاةٌ  رَقَبَتِـهِ  عَلَـى  الْقِيَامَةِ يَوْمَ يَجِيءُ أَحَدَكُمْ أُلْفِيَنَّ لَا أَبْلَغْتُكَ، قَدْ شَيْئًا،

ــأَقُولُ أَغِثْنِــي، اهللاِ، رَسُــولَ ــيْئًا، لَــكَ أَمْلِــكُ لَــا: فَ  يَــوْمَ يَجِــيءُ أَحَــدَكُمْ أُلْفِــيَنَّ لَــا أَبْلَغْتُــكَ، قَــدْ شَ

 شَـيْئًا،  لَـكَ  أَمْلِكُ لَا: فَأَقُولُ أَغِثْنِي، اهللاِ، رَسُولَ يَا: فَيَقُولُ صِيَاحٌ، لَهَا نَفْسٌ رَقَبَتِهِ عَلَى الْقِيَامَةِ

 رَسُـولَ  يَـا : فَيَقُـولُ  تَخْفِـقُ،  رِقَاعٌ رَقَبَتِهِ عَلَى الْقِيَامَةِ يَوْمَ يَجِيءُ أَحَدَكُمْ لْفِيَنَّأُ لَا أَبْلَغْتُكَ، قَدْ

 عَلَـى  الْقِيَامَةِ يَوْمَ يَجِيءُ أَحَدَكُمْ أُلْفِيَنَّ لَا أَبْلَغْتُكَ، قَدْ شَيْئًا، لَكَ أَمْلِكُ لَا: فَأَقُولُ أَغِثْنِي، اهللاِ،

 . )٢)(١(" أَبْلَغْتُكَ قَدْ شَيْئًا، لَكَ أَمْلِكُ لَا: فَأَقُولُ أَغِثْنِي، اهللاِ، رَسُولَ يَا: فَيَقُولُ امِتٌ،صَ رَقَبَتِهِ

 علـى  بـه  ليفتـضح  لـه  حاملًـا  القيامـة  يـوم  يجـيء  الغـال  يغلـه " صـغر  أو كبـر  شيء فكل   

 .)٣("وفضة ذهبًا أو ثيابًا أو إنسانًا أو حيوانًا المغلول هذا كان سواء األشهاد، رؤوس

 المال منها والتي إليهم، وكلت التي األمانة على العمال تعدي من الشريعة وحذرت   

 سَـمِعْتُ : قَـالَ  الْكِنْـدِيِّ،  عَمِيرَةَ بْنِ عَدِيِّ فعَنْ ،كثرت أو قلت الخيانة من وحذرتهم العام،

ــولَ ــ اهللاِ رَسُ ــلَّى ـ ــهِ اهللاُ صَ ــلَّمَ عَلَيْ ــ وَسَ ــولُ ـ ــنِ": يَقُ ــتَعْمَلْنَاهُ مَ ــنْكُمْ اسْ ــى مِ ــلٍ، عَلَ ــا عَمَ  فَكَتَمَنَ

 الْأَنْـصَارِ  مِـنَ  أَسْـوَدُ  رَجُـلٌ  إِلَيْـهِ  فَقَامَ: قَالَ ،"الْقِيَامَةِ يَوْمَ بِهِ يَأْتِي غُلُولًا كَانَ فَوْقَهُ فَمَا مِخْيَطًا،

 سَــمِعْتُكَ: قَــالَ "لَـكَ؟  وَمَــا": قَــالَ عَمَلَـكَ،  يعَنِّــ اقْبَــلْ اهللاِ، رَسُـولَ  يَــا: فَقَــالَ إِلَيْـهِ،  أَنْظُــرُ كَـأَنِّي 

                                     
. ال تعملوا عمال أجـدكم بـسببه علـى هـذه الـصفة           : ال أجدن أحدكم على هذه الصفة، ومعناه      : أي) ال ألفين  (١-

هـو  ) صياح. (هو صوت الشاة) ثغاء. (هي صوت الفرس دون الصهيل) حمحمة. (الرغاء صوت البعير  ) رغاء(
الـصامت مـن المـال    ) متصـا . (تـضطرب ) تخفـق . (الثيـاب : جمع رقعة والمراد بها هنا ) رقاع(صوت اإلنسان   
 ).١٤٦١ / ٣(من تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على حاشية صحيح مسلم . الذهب والفضة

هِ تَعَـالَى               ٢- m  k  j  i  h  g  f :  رواه البخاري فـي صـحيحه،كِتَابُ الجِهَـادِ وَالـسِّيَرِ، بَـابُ الغُلُـولِ وَقَـوْلِ اللـَّ
 nm  ll  ورواه مسلم في صحيحه، كِتَابُ الْإِيمَـانَ، بَـابُ غِلَـظِ    ،)٣٠٧٣(، رقم الحديث   ١٦١: آل عمران 

 . واللفظ له) ١٨٣١(تَحْرِيمِ الْغُلُولِ، رقم الحديث 

 ).١٤٦١ / ٣( من تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على حاشية صحيح مسلم ٣-



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٤١

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 بِقَلِيلِـهِ  فَلْيَجِـئْ  عَمَـلٍ،  عَلَـى  مِـنْكُمْ  اسْـتَعْمَلْنَاهُ  مَـنِ  الْـآنَ،  أَقُولُـهُ  وَأَنَـا ": قَـالَ  وَكَـذَا،  كَـذَا : تَقُولُ

 . )١("انْتَهَى عَنْهُ نُهِيَ وَمَا أَخَذَ، مِنْهُ أُوتِيَ فَمَا وَكَثِيرِهِ،

 يكـتم  أن يجوز لَا المَال بَيت أَمْوَال من شيء على استعمل من أن بيان الحديث ففي   

 فـي  ذلـك  ويعـد  فَوْقهـا،  فَمَـا  اإلبـرة  مقـدار  يـسيرًا  شـيئًا  كان ولو حتى شيئًا منه يخفي أو منه

 مـن  وتحـذيرهم  األمانـة  علـى  الْعمَّـال  لحث مسوق وَهَذَا". لألمانة خِيَانَة اإلسالمية الشريعة

 مِـنَ  يَأْكُـلُ  مَـنْ  حَقِّ فِي جَسِيمٌ وَوَعِيدٌ عَظِيمٌ تَهْدِيدٌ" الحديث وَفِي. )٢("تافه فِي وَلَو خِيَانَةالْ

 فَــإِنَّ الْمَــالِ، بَيْــتِ وَكَمَــالِ الْأَوْقَــافِ كَمَــالِ الْمُــسْلِمِينَ مِــنَ جَمْــعٍ حَــقُّ بِــهِ يَتَعَلَّــقُ الَّــذِي الْمَــالِ

 الْغُلُـولِ،  تَحْـرِيمِ  غِلَـظُ  وَفِيـهِ .... مُتَعَـسِّرٌ  أَوْ مُتَعَـذِّرٌ،  الْعَامَّـةِ  حُقُوقِ رَدَّ أَوْ حْلَالِ،الِاسْتِ مَعَ التَّوْبَةَ

 . )٣("الشِّرَاكِ حَتَّى التَّحْرِيمِ فِي وَكَثِيرِهِ قَلِيلِهِ بَيْنَ فَرْقَ لَا وَأَنَّهُ

 تَحْـرِيمِ  بِغِلَـظِ  تَـصْرِيحٌ  هَـذَا ": ـ هللا رحمه ـ النووي قال مطلقًا، الخيانة هو الغلول وأصل   

 فِــي بِالْخِيَانَــةِ الِاسْــتِعْمَالِ فِــي اخْتِــصَاصُهُ غَلَــبَ ثُــمَّ مُطْلَقًــا الْخِيَانَــةُ الْغُلُــولِ وَأَصْــلُ الْغُلُــولِ

 غلـوال  غـل : ليقـا  محبوسـة  أي عنـه  مغلولـة  الْأَيْـدِي  لِـأَنَّ  بِـذَلِكَ  سُـمِّيَ : نَفْطَوَيْـهِ  قَـالَ  الْغَنِيمَةِ،

 مـا  رد عليـه  وأن الكبـار  مـن  وأنـه  الغلول تحريم على المسلمون أجمع وقد". )٤("إِغْلَالًا وأغل

 .)٥("غله

 وأشـد  العـذاب،  باستحقاقه العام المال على المعتدي اإلسالمية الشريعة وتوعدت   

 فقـد  ،واألرض الـسماوات  عرضـها  جنـة  عـن  والبعـد  المـصير،  وبـئس  جهنم دخول العذاب

                                     
 ).١٨٣٣(رقم الحديث  رواه مسلم في صحيحه، كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ تَحْرِيمِ هَدَايَا الْعُمَّالِ، ١-

 التيسير بشرح الجامع الصغير، زين الدين محمد المـدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفين بـن علـي بـن زيـن                        ٢-
ــة، :  الريــاض، الطبعــة –، مكتبــة اإلمــام الــشافعي   )٢/٣٩٦(العابــدين الحــدادي ثــم المنــاوي القــاهري،     الثالث

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

محمـد، أبـو الحـسن نـور الـدين المـال الهـروي        ) سـلطان (ابيح، علـي بـن     مرقاة المفاتيح شـرح مـشكاة المـص        ٣-
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢األولى، :  لبنان، الطبعة–، دار الفكر، بيروت )٢٥٨٣ -٦/٢٥٨٢(القاري، 

 ).٢١٦ / ١٢( شرح النووي على مسلم ٤-

 ).٦/٣٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٥-



 

 
٤٤٢

 االحتساب على االعتداء على المال العام
 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

 يَـوْمَ  النَّـارُ  فَلَهُـمُ  حَـقٍّ،  بِغَيْـرِ  اللَّـهِ  مَالِ فِي يَتَخَوَّضُونَ رِجَالًا إِنَّ": -صلى اهللا عليه وسلم   - لقا

 . )١("القِيَامَةِ

 حجر ابن قال. )٢("أمكن كيفما وجهه غير من وتحصيله المال في التخليط": والمراد   

 بِالْبَاطِـلِ،  الْمُـسْلِمِينَ  مَـالِ  فِـي  يَتَـصَرَّفُونَ : أَيْ حَـقٍّ  بِغَيْـرِ  هِاللَّ مَالِ فِي يَتَخَوَّضُونَ": ـ اهللا رحمه ـ

 أَرَادَ الْمُـصَنِّفَ  وَكَـأَنَّ .... التَّرْجَمَـةَ  تُنَاسِـبُ  وَبِـذَلِكَ  وَبَِغيْرِهَـا  بِالْقِسْمَةِ يَكُونَ أَنْ مِنْ أَعَمُّ وَهُوَ

 بِـهِ  وَالْمُـسَمَّى  الِاسْـمِ  بَـيْنَ  أَنَّ: الْأَحَادِيـثِ  هَذِهِ مِنْ يُسْتَفَادُوَ ذَلِكَ، يُخَالِفُ مَنْ تَخْوِيفَ بِإِيرَادِهِ

 كَـانَ  الْإِمَـامِ  قَـسْمِ  بِغَيْـرِ  شَـيْئًا  الْغَنَـائِمِ  مِـنَ  أَخَـذَ  مَـنْ  وَأَنَّ ذَلِـكَ،  اطِّـرَادُ  يَلْزَمُ لَا لَكِنْ مُنَاسَبَةً

 وقـال . )٣("أَهلـه  مـن  يمنعـوه  أَو حَقـه  بِغَيْـرِ  شَيْئًا الْمَالِ ِمنَ ذُوايَأْخُ أَنْ الْوُلَاةِ رَدْعُ وَفِيهِ عَاصِيًا،

 مَـالِ  فِي التَّخَوُّضُ يَنْبَغِي لَا بِأَنَّهُ إِشْعَارًا الْمُضْمَرِ مَقَامَ أُقِيمَ مُظْهَرٌ: اللَّهِ مَالِ مِنْ وَقَوْلُهُ": أيضا

ــهِ ــولِهِ اللَّ ــرَّدِ فِيــهِ وَالتَّــصَرُّفُ وَرَسُ ــهُ. التَّــشَهِّي بِمُجَ ــيْسَ وَقَوْلُ ــهُ لَ ــوْمَ لَ ــةِ يَ ــا الْقِيَامَ ــارُ إِلَّ  حُكْــمٌ: النَّ

 .)٤("بِالْغَلَبَةِ إِشْعَارٌ: فَفِيهِ اللَّهِ، مَالِ فِي الْخَوْضُ وَهُوَ الْمُنَاسِبِ الْوَصْفِ عَلَى مُرَتَّبٌ

 مـا  يـؤدي  فلـم  الرعيـة  رعايـة  إليـه  فـوض  مـن  أن -صـلى اهللا عليـه وسـلم      - النبي وبين  

 مَـا ": -صـلى اهللا عليـه وسـلم      - فقال ،الجنة عليه اهللا حرم وضيعها حقهم في عليه يجب

ــنْ ــدٍ مِ ــسْتَرْعِيهِ عَبْ ــةً، اهللاُ يَ ــوتُ رَعِيَّ ــوْمَ يَمُ ــوتُ يَ ــوَ يَمُ ــاشٌّ وَهُ ــهِ، غَ ــا لِرَعِيَّتِ ــرَّمَ إِلَّ ــهِ اهللاُ حَ  عَلَيْ

 . )٥("الْجَنَّةَ

                                     
 وَالـصِّلَةِ وَالْـآدَابِ، بَـابُ تَحْـرِيمِ ظُلْـمِ الْمُـسْلِمِ، وَخَذْلِـهِ، وَاحْتِقَـارِهِ وَدَمِـهِ،                 رواه مسلم في صحيحه،كتاب الْبِـرِّ      ١-

 ).٢٥٦٤(وَعِرْضِهِ، وَمَالِهِ، رقم الحديث 

 ).٨٥ / ٤( من تعليق مصطفى البغا على صحيح البخاري ٢-

، دار )٢١٩ / ٦(عـسقالني الـشافعي،     فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفـضل ال              ٣-
 .ه١٣٧٩ بيروت، -المعرفة 

 ).٢١٩ / ٦( فتح الباري البن حجر ٤-

 ).١٤٢( رواه مسلم في صحيحه، كِتَابُ الْإِيمَانَ، بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْوَالِي الْغَاشِّ لِرَعِيَّتِهِ النَّارَ رقم الحديث ٥-



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٤٣

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 بِأَخْـذِ  لَهُـمْ  بِظُلْمِـهِ  ذَلِـكَ  وَيَحْصُلُ": الْجَنَّةَ عَلَيْهِ اللَّهُ حَرَّمَ لهقو في الحديث شراح قال   

 مَـا  تَعْـرِيفِهِمْ  وَتَـرْكِ  حُقُوقِهِْم، وَحَبْسِ أَعْرَاضِهِمْ، انْتَهَاكِ أَوِ دِمَائِهِمْ، سَفْكِ أَوْ ،أَمْوَالِهِمْ

ــبُ ــيْهِمْ يَجِ ــي عَلَ ــرِ فِ ــاهُ دِيــنِهِمْ أَمْ ــالِ مْ،وَدُنْيَ ــةِ وَبِإِهْمَ ــدُودِ إِقَامَ ــيهِمْ، الْحُ ــسِدِينَ وَرَدْعِ فِ  الْمُفْ

 . )١("ذَلِكَ وَنَحْوِ حِمَاَيتِهِمْ وَتَرْكِ مِنْهُمْ،

 وَسَـفْكِ  ،أَمْـوَالِهِمْ  بِأَخْـذِ  لَهُـمْ  بِظُلْمِـهِ  غِـشَّهُ  وَيَتَحَقَّـقُ ": ــ  اهللا رحمـه  ــ  الصنعاني وقال   

 جَعَلَـهُ  مَـا  عَنْهُمْ وَحَبْسِهِ وَحَاجَتِهِمْ، خُلَّتِهِمْ عَنْ وَاحْتِجَابِهِ أَعْرَاضِهِمْ، كِوَانْتِهَا دِمَائِهِمْ،

 أَمْرِ مِنْ عَلَيْهِمْ يَجِبُ بِمَا تَعْرِيفِهِمْ وَتَرْكِ لِلْمَصَارِفِ، الْمُعِينَ سُبْحَانَهُ اللَّهِ مَالِ مِنْ لَهُمْ اللَّهُ

 فِيــهِ مِمَّــا ذَلِــكَ وَغَيْــرِ الْجِهَــادِ وَإِضَــاعَةِ الْفَــسَادِ أَهْــلِ وَرَدْعِ الْحُــدُودِ إِهْمَــالِوَ َودُنْيَــاهُمْ، دِيــنِهِمْ

 غَيْـرِهِ  مَـنْ  وَتَوْلِيَتُـهُ  فِـيهِمْ  اللَّهِ أَمْرَ ُيرَاقِبُ وَلَا يَحُوطُهُمْ لَا لِمَنْ تَوْلِيَتُهُ ذَلِكَ وَمِنْ. الْعِبَادِ مَصَالِحُ

 الْوَعِيـدِ  لِـوُرُودِ  الْكَبَائِرِ مِنْ وَأَنَّهُ الْغِشِّ تَحْرِيمِ عَلَى دَالَّةٌ وَالْأَحَادِيثُ وُجُودِهِ، مَعَ عَنْهُ لِلَّهِ أَرْضَى

 .)٢("الْقُرْآنِ فِي الْكَافِرِينَ وَعِيدُ هُوَ الْجَنَّةِ تَحْرِيمَ فَإِنَّ بِعَيْنِهِ، عَلَيْهِ

ــالٍ ابــن وقــال    ــ بَطَّ ــ اهللا رحمــه ـ ــذَا": ـ ــدِيدٌ وَعِيــدٌ هَ ــى شَ ــةِ عَلَ ــوْرِ، أَئِمَّ ــنْ الْجَ ــيَّعَ فَمَ ــنِ ضَ  مَ

ــتَرْعَاهُ ــهُ اسْ ــانَهُمْ أَوْ اللَّ ــدْ ظَلَمَهُــمْ أَوْ خَ ــهَ فَقَ ــهِ تَوَجَّ ــالِمِ الطََّلــبُ إِلَيْ ــادِ بِمَظَ ــةِ، يَــوْمَ الْعِبَ  الْقِيَامَ

 اللَّـهُ  أَنْفَـذَ : أَيْ الْجَنَّـةَ  عَلَيْـهِ  اللَّـهُ  حَرَّمَ وَمَعْنَى ،عَظِيمَةٍ أُمَّةٍ ظُلْمِ مِنْ التَّحَلُّلِ عَلَى يَقْدِرُ فَكَيْفَ

 ــ  عِيَاضٌ الْقَاضِي قَالَ. الْمَنْعُ: هُنَا التَّحْرِيمِ وَمَعْنَى. )٣("المظلومين عَنهُ يرض وَلم الْوَعِيدَ عَلَيْهِ

 مِـنْ  شَـيْئًا  تَعَـالَى  اللَّـهُ  قَلَّـدَهُ  لِمَـنْ  الْمُـسْلِمِينَ  غِـشِّ  نْمـِ  التَّحْـذِيرِ  فِـي  بَـيِّنٌ  مَعْنَـاهُ : ــ  اللَّـهُ  رَحِمَهُ

 اؤْتُمِـنَ  فِيمَـا  خَانَ فَإِذَا ،دُنْيَاهُمْ أَوْ دِينِهِمْ فِي لِمَصْلَحَتِهِمْ وَنَصَبَهُ عَلَيْهِمْ وَاسْتَرْعَاهُ أَمْرِهِمْ

 وَإِمَّـا  بِـهِ،  وَأَخْـذَهُمْ  دِيـنِهِمْ  مِنْ يَلْزَمُهُمْ مَا تَعْرِيفَهُمْ يعِهِبِتَضْيِ إِمَّا قُلِّدَهُ، فِيمَا يَنْصَحْ فَلَمْ عَلَيْهِ

 فِيهَـا،  دَاخِلَـةٍ  دخـل  ال متـصد  لكل عَنْهَا وَالذَّبِّ شَرَائِعِهِمْ حِفْظِ مِنْ عَلَيْهِ يَتَعَيَّنُ بِمَا بِالْقِيَامِ

ــا، تَحْرِيــفٍ أَوْ ــالِ أَوْ لِمَعَانِيهَ ــدُودِهِمْ إِهْمَ ــضْيِيعِ أَوْ ،حُ ــوقِهِمْ تَ ــرْكِ أَوْ حُقُ ــةِ تَ ــوْزَتِهِمْ، حِمَايَ  حَ

                                     
 ).١٢٨ / ١٣( فتح الباري البن حجر ١-

 ).٦٦٦ / ٢( السالم  سبل٢-

 ).١٢٨ / ١٣( فتح الباري البن حجر ٣-



 

 
٤٤٤

 االحتساب على االعتداء على المال العام
 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

 صَـلَّى  ــ  نَبَّـهَ  وَقَـدْ : الْقَاضِـي  قَـالَ  غَـشَّهُمْ  فَقَـدْ  فِيهِمْ، الْعَدْلِ سِيرَةِ تَرْكِ أَوْ عَدُوِّهِمْ، وَمُجَاهَدَةِ

 . )١("الْجَنَّةِ عَنِ الْمُبْعِدَةِ لْمُوبِقَةِا اْلكَبَائِرِ مِنَ ذَلِكَ أَنَّ عَلَى ـ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ

 دُخُولَهَـا  عَلَيْـهِ  حَـرَّمَ  وَالثَّـانِي  الْمُـسْتَحِلِّ،  عَلَـى  مَحْمُـولٌ  أَنَّـهُ ": ــ  اهللا رحمه ـ النووي وقال   

 الزَّجْـرُ  بِـهِ  أُرِيـدَ  وَإِنَّمَـا  الْمُـسْتَحِلِّ  غَيْـرِ  عَلَـى  مَحْمُـولٌ  أَنَّـهُ : وَالْـأَوْلَى ". )٢("الـسَّابِقِينَ  الْفَـائِزِينَ  مَعَ

 . )٣("وَالتَّغْلِيظُ

 الحــديث وشــراح -صــلى اهللا عليــه وســلم- النبــي قــول مــن بيانــه ســبق مــا كــل ومــن   

 مـــن وصـــورًا العـــام، المـــال علـــى االعتـــداء حرمـــة: تبـــين -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم- ألقوالـــه

 .يتوب أن أراد من فعله جبي وما العام، المال على يعتدي من وعقوبة عليه، االعتداء

 .العام المال على االعتداء حرمة على والفقهاء العلماء إجماع: ثالثًا

 وقـبح   المعتـدي،  على المـال العـام، وعظـيم ذنـب           عتداء اال حرمة على الفقهاء أجمع   

 . اإلجماع كثير من فقهاء وعلماء المسلميننقلجرمه، 

 مِـنَ  وَأَنَّـهُ  الْغُلُـولِ  تَحْـرِيمِ  تَغْلِـيظِ  عَلَـى  الْمُـسْلِمُونَ  وَأَجْمَـعَ ":  اهللا ـ رحمـه  ـ   قال النـووي   

 وَاحِـدٍ  كُـلِّ  حَقِّ إِيصَالُ وَتَعَذَّرَ الْجَيْشُ تَفَرَّقَ فَإِنْ غَلَّهُ، مَا رَدَّ عَلَيْهِ أَنَّ عَلَى وَأَجْمَعُوا ،الْكَبَائِرِ

ــهِ ــهِ إِلَيْ ــافٌ فَفِي ــاءِ، خِلَ ــالَ لِلْعُلََم ــشَّافِ قَ ــةٌ: عِيُّال ــبُ وَطَائِفَ ــسْلِيمُهُ يَجِ ــى تَ ــامِ إِلَ ــاكِمِ أَوِ الْإِمَ  الْحَ

 وَالزُّهْــرِيُّ وَالْحَــسَنُ وَمُعَاوِيَــةُ عَبَّــاسٍ وابــن مــسعود ابــن وقــال. الــضائعة األمــوال كَــسَائِرِ

ــأَوْزَاعِيُّ ــكٌ وَالْ ــوْرِيُّ َومَالِ ــثُ وَالثَّ ــدُ وَاللَّيْ ــورُ وَأَحْمَ ــدْفَ: وَالْجُمْهُ ــامِ إِلَــى خُمُــسَهُ عُيَ ــصَدَّقُ الْإِمَ  وَيَتَ

 . )٤("بِالْبَاقِي

                                     
 ).١٦٦ / ٢( شرح النووي على مسلم ١-

 ).١٦٦ / ٢( المرجع السابق ٢-

 ).١٢٨ / ١٣( فتح الباري البن حجر ٣-

 ).٢١٧ / ١٢( شرح النووي على مسلم ٤-



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٤٥

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 أهـل  مـن  أَخـذ  من أَن وَاتَّفَقُوا .حرَام الْغلُول أَن وَاتَّفَقُوا":  ـ  اهللارحمه ـ ابن حزم وقال   

 أَو قـل  سَـوَاء  طَعَامـا  لَـيْسَ  الْحَرْب أهل تملكه قد شَيْئًا الْمُسلمين من السوقة أَو الْعَسْكَر

 . )١("الْغَنَائِم فِي يلقه وَلم بِملكه انْفَرد إذا غل قد أَنه غَيره أَو كَانَ السُّلْطَان كثر

 الذُّنُوب سَائِر كَحكم الْغلُول حكم أَن فِي الْأمة من أحد بَين خالف وَلَا":  أيضاوقال   

 . )٢("بذلك الْإِجْمَاع صَحَّ قد

 قَـضَاء  علـى  الرِّشْـوَة  تَحْـرِيم  علـى  اتَّفَقُـوا وَ": لرشـوة  ـ فـي ا   اهللارحمه ـ   وقال ابن حزم  

 . )٣("بَاطِل أَو بِحَق لقَضَاء تعجيال أَو بَاطِل أَو بِحَق

 وأنـه  ، أجمـع المـسلمون علـى تحـريم الغلـول     وقـد ":  اهللا ـ رحمـه  ـ المباركفوري   وقال 

 . )٤(" رد ما غلهعليه نمن الكبار وأ

 . )٥(" الغلولريممسلمون على تغليظ تح الأجمع":  اهللا ـرحمه ـ المناوي   وقال 

. وَالْكَثِيـرِ  مِنْهُ الْقَلِيلِ بَيْنَ فَرْقٍ غَيْرِ مِنْ الْغُلُولِ تَحْرِيمِ":  اهللا ـ رحمه ـ   وقال الشوكاني  

 . )٦("الْكَبَائِرِ مِنْ أَنَّهُ عَلَى الْإِجْمَاعَ النَّوَوِيُّ وَنَقَلَ

 على المـال العـام،      عتداءدع مجاال للشك حرمة اال       ومن كل ما سبق يتبين لنا بما ال ي        

 . لها، وقد أجمع فقهاء األمة على ذلكومستحقوأن صاحبه متوعد بالعقوبة، 

 

                                     
أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم     مراتــب اإلجمــاع فــي العبــادات والمعــامالت واالعتقــادات، أبــو محمــد علــي بــن     ١-

 .  بيروت-، دار الكتب العلمية ١١٦األندلسي القرطبي الظاهري، ص 

  الفــصل فــي الملــل واألهــواء والنحــل، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم األندلــسي القرطبــي        ٢-
 ).٤/٢٠(الظاهري، 

 .٥٠  مراتب اإلجماع، ص ٣-

 ).٣٦ / ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٤-

 ).٥٧ / ٦( فيض القدير ٥-

عــصام الــدين : ، تحقيــق)٧/٣٥١(  نيـل األوطــار، محمــد بــن علــي بــن محمــد بـن عبــد اهللا الــشوكاني اليمنــي،   ٦-
 . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣األولى، : الصبابطي، دار الحديث، مصر، الطبعة



 

 
٤٤٦

 االحتساب على االعتداء على المال العام
 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

 العام المال على المعتدي على االحتساب مشروعية: الثاني المطلب
ــا كانـــت الـــشريعة أولـــت اهتمامًـــ إذا     وحرمـــت ، بالمحافظـــة علـــى المـــال العـــام ا بالغًـ

 يجـب االحتـساب عليـه، كـل علـى         فإنـه  سبق بيانه، فـإن مـن فعـل ذلـك            ا عليه كم  االعتداء

 .حسب قدرته، والسلطة المخولة إليه

 ل التــي يــستدل بهــا علــى مــشروعية االحتــساب علــى المعتــدي علــى المــا  ألدلــة   ومــن ا

 لَـمْ  فَـإِنْ  بِيَـدِهِ،  فَلْيُغَيِّـرْهُ  مُنْكَـرًا  مِـنْكُمْ  رَأَىمَـنْ   ": -صـلى اهللا عليـه وسـلم      -العام قول النبي    

 . )١("الْإِيمَانِ أَضْعَفُ وَذَلِكَ فَبِقَلِْبهِ، يَسْتَطِعْ لَمْ فَإِنْ فَبِلِسَانِهِ، يَسْتَطِعْ

 علـى كـل مـسلم أن يغيـره بحـسب قدرتـه،              ب على المال العام منكـر يجـ       فاالعتداء   

 كل على حسب طاقتـه      بالبيان، وبإغالظ القول، والتهديد بالرفع للسلطان، وإنزال العقوبة       

 علــى ديوالــسلطة المخولــة لــه، كمــا ســيأتي معنــا فــي بيــان درجــات االحتــساب علــى المعتــ

 . العامالمال

   كــذلك مــن األدلــة التــي يــستدل بهــا علــى مــشروعية االحتــساب علــى المعتــدي علــى  

 حـين احتــسب علــى مـن اســتعمله علــى   -صــلى اهللا عليـه وســلم -المـال العــام فعـل النبــي   

صــلى اهللا عليــه - النبــي أنكر فــ، المــال العــام بــأن قبــل هديــة أهــديت لــه  ىى علــعمــل فاعتــد

: أَخْبَـرَهُ  أَنَّـهُ  الـسَّاعِدِيِّ،  حُمَيْـدٍ  أَبِـي  فعَـنْ  هدايا العمـال،       رمة وبين له وألمثاله ح    عليه -وسلم

 عَمَلِـهِ،  مِـنْ  فَـرَغَ  حِـينَ  العَامِلُ اءَهُفَجَ عَامِلًا، اسْتَعْمَلَ ـ  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللاُ صَلَّى ـ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ

 وَأُمِّـكَ،  أَبِيـكَ  بَيْـتِ  فِـي  قَعَـدْتَ  أَفَـالَ ": لَـهُ  فَقَـالَ . لِـي  أُهْـدِيَ  وَهَذَا لَكُمْ هَذَا اللَّهِ، رَسُولَ يَا: فَقَالَ

 الـصَّالَةِ،  بَعْـدَ  عَـشِيَّةً  ــ  وَسَـلَّمَ  هِعَلَيـْ  اُهللا صَـلَّى  ـ اللَّهِ رَسُولُ قَامَ ثُمَّ "الَ؟ أَمْ لَكَ أَيُهْدَى فَنَظَرْتَ

 فَيَأْتِينَـا  نَـسْتَعْمِلُهُ،  العَامِـلِ  بَـالُ  فَمَـا  بَعْـدُ،  أَمَّـا ": قَـالَ  ثُـمَّ  أَهْلُـهُ،  هُـوَ  بِمَـا  اللَّـهِ  عَلَـى  وَأَثْنَى فَتَشَهَّدَ

 أَمْ لَـهُ  يُهْـدَى  هَـلْ : فَنَظَـرَ  وَأُمِّهِ أَبِيهِ بَيْتِ فِي قَعَدَ أَفَالَ لِي، أُهْدِيَ وَهَذَا عَمَلِكُمْ، مِنْ هَذَا: فَيَقُولُ

 عَلَـى  يَحْمِلُـهُ  القِيَامَـةِ  يَوْمَ بِهِ جَاءَ إِلَّا شَيْئًا مِنْهَا أَحَدُكُمْ يَغُلُّ الَ بِيَدِِه، مُحَمَّدٍ نَفْسُ فَوَالَّذِي الَ،

                                     
نِ الْمُنْكَـرِ مِـنَ الْإِيمَــانِ، وَأَنَّ الْإِيمَـانَ يَزِيــدُ     رواه مـسلم فـي صــحيحه،كِتَابُ الْإِيمَـانَ، بَـابُ بَيَــانِ كَـوْنِ النَّهْـيِ عــَ      ١-

 ).٤٩(وَيَنْقُصُ، وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ، رقم الحديث 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٤٧

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 شَـاةً  كَانَـتْ  وَإِنْ خُـوَارٌ،  لَهَـا  بِهَـا  جَـاءَ  بَقَـرَةً  كَانَتْ وَإِنْ رُغَاءٌ، لَهُ بِهِ جَاءَ بَعِيرًا كَانَ إِنْ عُنُقِهِ،

 يَـدَهُ،  ـ  وَسَـلَّمَ  عَلَيْهِ اهللاُ صَلَّى ـ اللَّهِ رَسُولُ رَفَعَ ثُمَّ: حُمَيْدٍ أَبُو فَقَالَ " بَلَّغْتُ فَقَدْ تَيْعَرُ، بِهَا جَاءَ

 .)١("إِبْطَيْهِ عُفْرَةِ إِلَى لَنَنْظُرُ إِنَّا حَتَّى

صـلى  -   ويستدل بمشروعية االحتساب على المعتدي على المال العـام تحـذير النبـي              

 بالعـذاب  ام فاعتـدى علـى المـال العـ    ل علـى عمـ    ل حين حذر  مـن اسـتعم       -اهللا عليه وسلم  

ــهِ عَبْــدِالــشديد، فعَــنْ  ــ عَلَيْــهِ اهللاُ صَــلَّى ـــ النَّبِــيِّ عَــنِ أَبِيــهِ، عَــنْ بُرَيْــدَةَ، بْــنِ اللَّ ــالَ ـــ لَّمَوَسَ  مَــنِ": قَ

 بْـنِ  الْمُـسْتَوْرِدِ وعَـنِ   . )٢("غُلُـولٌ  فَهُـوَ  ذَلِـكَ  بَعْـدَ  أَخَـذَ  فَمَا رِزْقًا، فَرَزَقْنَاهُ عَمَلٍ عَلَى اسْتَعْمَلْنَاهُ

 فَلْيَكْتَـسِبْ  اعَامِلـً  لَنَـا  كَـانَ مَـنْ  ": يَقُـولُ  ، ـ  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اهللاُ صَـلَّى  ــ  النَّبِيَّ سَمِعْتُ: قَالَ شَدَّادٍ،

ــةً، ــإِنْ زَوْجَ ــمْ فَ ــنْ لَ ــهُ يَكُ ــادِمٌ لَ ــا، فَلْيَكْتَــسِبْ خَ ــإِنْ خَادِمً ــمْ فَ ــنْ لَ ــهُ يَكُ  فَلْيَكْتَــسِبْ مَــسْكَنٌ لَ

 غَيْـرَ  اتَّخَـذَ  مَـنِ ": قَـالَ  ــ  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اهللاُ صَـلَّى  ـ النَّبِيَّ أَنَّ أُخْبِرْتُ: بَكْرٍ أَبُو قَالَ: قَالَ ، "مَسْكَنًا

 .)٣("سَارِقٌ أَوْ غَالٌّ فَهُوَ ذَلِكَ

 ، ربـه فـي عملـه      ويراقـب  لفـضل مـن يتقـي اهللا         -صـلى اهللا عليـه وسـلم      -   وكذلك بيانه   

 ، علــى المــال العــام علــى أكمــل وجــهحافظــةالم:  التــي أنيطــت بــه والتــي منهــااألمانــة يــؤديو

 يـات يم، وهـذا أيـضا مـن الوقائ    أعده اهللا له مـن األجـر العظـ   ما -صلى اهللا عليه وسلم  - فبين

 جَـدِّهِ،  عَـنْ  أَبِيـهِ،  عَـنْ  حُمَيْـدٍ،  بْـنِ  الـرَّحْمَنِ  عَبْـدِ  نْفعـَ .  الـشنعاء  الجريمـة  هـذه من الوقوع في    

                                     
ــذُورِ    ١- ــانِ وَالنُّ ــابُ األَيْمَ ــذُورِ، كِتَ ــانِ وَالنُّ ــابُ األَيْمَ ، ورواه )٦٦٣٦(، رقــم الحــديث    رواه البخــاري فــي صــحيحه، كِتَ

 ).١٨٣٢(مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب تحريم هدايا العمال، رقم الحديث 

) ٢٩٤٣ (الحديث رقم الْعُمَّالِ، أَرْزَاقِ فِي بَابٌ وَالْفَيْءِ، وَالْإِمَارَةِ الْخَرَاجِ كِتَاب سننه، في داود أبو رواه  ٢-
 حَدِيثٌ هَذَا: وقال المستدرك، في والحاكم  ،)٢٣٦٩ (حديثال رقم صحيحه، في خزيمة ابن وصححه
 والترهيب، الترغيب صحيح في واأللباني ،)١٤٧٢ (الحديث رقم يُخَرِّجَاهُ، وَلَمْ الشَّيْخَيْنِ، شَرْطِ عَلَى صَحِيحٌ
 ).٧٧٩ (برقم

ــرَاجِ    ٣- ــاب الْخَ ــارَةِ  رواه أبــو داود فــي ســننه، كِتَ ــيْءِ، وَالْإِمَ ــابٌ وَالْفَ ــي بَ ــالِ، أَرْزَاقِ فِ ) ٢٩٤٥ (الحــديث رقــم الْعُمَّ
ــذَا: وقــال المــستدرك فــي والحــاكم ،)٢٣٧٠ (الحــديث رقــم صــحيحه، فــي خزيمــة ابــن وصــححه ــدِيثٌ هَ  حَ
 ).٣٧٥١ (برقم المشكاة، في واأللباني ،)١٤٧٣ (الحديث رقم يُخَرِّجَاهُ، وَلَمْ الْبُخَارِيِّ، شَرْطِ عَلَى صَحِيحٌ
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 وَأَعْطَــى الْحَـقَّ  فَأَخَـذَ  اسْـتُعْمِلَ  إِذَا الْعَامِـلُ ":  ـ  وَسَــلَّمَ عَلَيْـهِ  اهللاُ صَـلَّى  ــ  اهللاِ رَسُـولُ  قَـالَ : قَـالَ 

رضــي اهللا - خَـدِيجٍ  بْـنِ  رَافِـعِ وعَـنْ  . )١("بَيِْتـهِ  إِلَـى  يَرْجِـعَ  حَتَّـى  اهللاِ سُـبَيْلِ  فِـي  كَالْمُجَاهِـدِ  قَّالْحـَ 

 بِـالحَقِّ  الـصَّدَقَةِ  عَلَـى  العَامِـلُ ": يَقُولُ ـ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى ـ اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ: قَالَ -عنه

 .)٢("بَيْتِهِ إِلَى يَرْجَِع حَتَّى اللَّهِ سَبِيلِ فِي كَالغَازِي

 .العام المال على المعتدي على االحتساب حجية لنا يتضح ذكره سبق ما كل ومن   
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 رقــم  لــه، واللفــظ  الكبيــر المعجــم  فــي الطبرانــي  ورواه ،)١٥٨٢٦ (الحــديث رقــم  مــسنده، فــي  أحمــد رواه  ١-

 ).٧٧٤ (برقم والترهيب، الترغيب صحيح األلباني وحسنه ،)٢٨١ (الحديث

، )٢٩٣٦ ( سننه، كِتَاب الْخَرَاِج وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ، بَابٌ فِي اتِّخَاذِ الْكَاتِبِ، رقم الحديثفي داود أبو رواه ٢-
 عَلَى العَامِلِ فِي جَاءَ مَا بَابُ وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ عَنْ الزَّكَاةِ أَبْوَابُ سننه، في الترمذيورواه 
 والحاكم ،)٢٣٣٤ (الحديث رقم صحيحه، في خزيمة ابن وصححه ،)٦٤٥ (الحديث رقم بِالحَقِّ، الصَّدَقَةِ

 .يُخَرِّجَاهُ وَلَمْ مُسْلِمٍ، شَرْطِ عَلَى صَحِيحٌ حَدِيثٌ هَذَا: الحاكم وقال) ١٤٧٤ (الحديث رقم المستدرك، في
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 .عالجها وسبل العام المال على االعتداء دوافع: الثاني المبحث
شخيص الـداء للبحـث عـن دواء         علـى المـال العـام يـساعد فـي تـ            االعتداء دوافع بيان   

 وهــذا مــا  ، كثيــر مــن العمــال أوســاط الــصارخ الــذى نخــر فــي   االعتــداء ا هــذعــالجنــاجح فــي  

 :سنتعرف عنه في المطلبين اآلتيين

 . على المال العاماالعتداء دوافع:  األولالمطلب

 . على المال العاماالعتداءسبل عالج : ني الثاالمطلب

 .العام المال على االعتداء دوافع: األول المطلب
 :    لالعتداء على المال العام من قبل بعض العمال له دوافع يمكن إجمالها فيما يأتي

 وزينتها وزخارفها بالدنيا التعلق: أولًا
ــدفع التــي األســباب أهــم فمــن    ــداء العامــل ت ــى لالعت ــدنيا التعلــق: العــام المــال عل  بال

 لجلبـه  العامـل  يـدفع  وهـذا  بالمال، المرء هايحصل الدنيا زخارف أن المعلوم ومن وزخارفها،

 . الدنيا بزخارف ليتمتع مشروعة غير أو مشروعة طريقة بأي

® ̄    m : تعـالى  قولـه  من ذلك على أدل وال المال، حب على جبل فاإلنسان   
  ²  ±  °lــر ــه ، ٢٠:  الفج m     u  t  s  r  q  p : تعــالى وقول
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 وحفظـه  المـال  جمـع  مـن  يـشبع  ال اإلنـسان  أن -صـلى اهللا عليـه وسـلم      - النبـي  وبين   

صــلى اهللا عليــه - قــال بهــا، والتمتــع الــدنيا زخــارف حــب: هــو والــسبب العمــر، بــه تقــدم وإن

. )١(" الْعُمُـرِ  عَلَـى  وَالْحِـرْصُ  الْمَـالِ،  عَلَـى  الْحِـرْصُ : اثْنَتَانِ مِنْهُ وَتَشِبُّ آدَمَ ابْنُ يَهْرَمُ": -وسلم

                                     
 ).١٠٤٧(  رواه مسلم في صحيحه، كِتَاب الزَّكَاةِ، بَابُ كَرَاهَةِ الْحِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا، رقم الحديث ١-
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 حُـبِّ  عَلَـى  شَـابٌّ  يْخِالـشَّ  قَلْـبُ ": قَـالَ  ــ  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللاُ صَلَّى ـ اهللاِ رَسُولَ أَنَّ هُرَيْرَةَ أَبِي وعَنْ

 . )١(" الْمَالِ وَحُبُّ الْحَيَاةِ، طُولُ: اثْنَتَيْنِ

 الــدنيا جمــع علــى حريــصًا يــزال ال المــرء أن -صــلى اهللا عليــه وســلم  - النبــي وأخبــر   

 ــ  اهللاِ رَسُـولُ  قَـالَ : قَـالَ  أَنَـسٍ  فعَـنْ . قبـره  تـراب  مـن  جوفـه  ويمتلـئ  يمـوت  حتى بها والتعلق

 ابْنِ جَوْفَ يَمْلَأُ وَلَا ثَالِثًا، وَادِيًا لَابْتَغَى مَالٍ مِنْ وَادِيَانِ آدَمَ ِلابْنِ كَانَ لَوْ": ـ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللاُ صَلَّى

 .)٢("تَابَ مَنْ عَلَى اهللاُ وَيَتُوبُ التُّرَابُ، إِلَّا آدَمَ

 ومتاعهـا،  رفهـا وزخ الـدنيا  الحيـاة  يـؤثرون  البـشر  أكثـر  أن وتعـالى  سـبحانه  ربنـا  وبين   

 .  ١٧ - ١٦: األعلى m  I  H  G  F  E  D  C  B  Al : تعالى قال

 مـن  ذلـك  ينتجـه  ومـا  الـدنيا  بزهـرة  االفتتـان  مـن  -صـلى اهللا عليـه وسـلم    - النبـي  وحذر   

ــعِيدٍ أبــي فعــن النــاس، مــن كثيــر هــالك ــدْرِيَّ، سَ ــامَ: قــال الْخُ ــولُ قَ ــ اهللاِ رَسُ ــلَّى ـ ــهِ اهللاُ صَ  عَلَيْ

 لَكُمْ اهللاُ يُخْرِجُ مَا إِلَّا النَّاسُ، أَيُّهَا عَلَيْكُمْ، أَخْشَى مَا وَاهللاِ، لَا": فَقَالَ النَّاسَ فَخَطَبَ ـ مَوَسَلَّ

 صَـلَّى  ــ  اهللاِ رَسُـولُ  فَـَصمَتَ  بِالـشَّرِّ؟  الْخَيْـرُ  أَيَـأْتِي  اهللاِ، رَسُـولَ  يَـا : رَجُـلٌ  فَقَـالَ  "الدُّنْيَا زَهْرَةِ مِنْ

ــهِعَ اهللاُ ــلَّمَ لَيْ ــ وَسَ ــاعَةً، ـ ــمَّ سَ ــالَ ثُ ــفَ": قَ ــتَ؟ كَيْ ــالَ "قُلْ ــتُ: قَ ــا: قُلْ ــولَ يَ ــأْتِي اهللاِ، رَسُ ــرُ أَيَ  الْخَيْ

 إِنَّ هُـوَ،  خَيْرٌ أَوَ بِخَيْرٍ، إِلَّا يَأْتِي لَا الْخَيْرَ إِنَّ": ـ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللاُ صَلَّى ـ اهللاِ رَسُولُ لَهُ فَقَالَ بِالشَّرِّ؟

 خَاصِـرَتَاهَا  امْتَلَـأَتْ  إِذَا حَتَّـى  أَكَلَـتْ،  الْخَـضِرِ،  آكِلَـةَ  إِلَّـا  يُلِمُّ، أَوْ حَبَطًا يَقْتُلُ الرَّبِيعُ يُنْبِتُ مَا كُلَّ

ــتَقْبَلَتِ ــتْ الــشَّمْسَ، اسْ ــتْ، أَوْ ثَلَطَ ــمَّ بَالَ ــرَّتْ، ثُ ــادَتْ اجْتَ ــتْ فَعَ ــنْ فَأَكَلَ ــذْ فَمَ ــا يَأْخُ ــ مَالً  هِبِحَقِّ

 . )٣("يَشْبَعُ وَلَا يَأْكُلُ الَّذِي كَمَثَلِ فَمَثَلُهُ، حَقِّهِ بِغَيْرِ مَالًا يَأْخُذْ وَمَنْ فِيهِ، لَهُ يُبَارَكْ

 جَمْع فِي لِلْمُفْرط: أحَدُهما: مَثَلين الْحَدِيثِ هَذَا فِي ضَرَب": ـ اهللا رحمه ـ األثير ابن قال   

 الربيـعُ  يُنْبِـتُ  ممَّـا  إنَّ: فَقَوْلُـهُ . بِهَا والنَّفع أخْذِها فِي للْمُقْتَصِدِ: وَالْآخَرُ حَقّها، مِنْ والمَنْع الدُّنيا

 يُنْبِـتُ  الرَّبِيـعَ  أَنَّ وَذَلِـكَ  حَقّها، بِغَيْرِ الدُّنْيَا يَأخُذ الَّذِي للمُفْرط مَثَل فَإِنَّهُ يُلِمُّ، أَوْ حَبَطاً يَقْتُلُ مَا

                                     
 ).١٠٤٦( الْحِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا، رقم الحديث   رواه مسلم في صحيحه، كِتَاب الزَّكَاةِ، بَابُ كَرَاهَة١ِ-

 ).١٠٤٨(  رواه مسلم في صحيحه، كِتَاب الزَّكَاةِ، بَابُ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ لَابْتَغَى ثَالِثًا، رقم الحديث ٢-

 ). ١٠٥٢(رَةِ الدُّنْيَا، رقم الحديث   رواه مسلم في صحيحه، كِتَاب الزَّكَاةِ، بَابُ تَخَوُّفِ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَه٣ْ-
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 مُجَاوَزتِهـا  عِنْـدَ  بُطُونُهـا  تُنْـتَفِخَ  حَتَّى إِيَّاهُ، السْتطَابَتِها مِنْهُ الماشِية تَكْثرفَتَسْ البُقول أَحْرَارَ

 يَجْمَـع  الَّـذِي  وَكَـذَلِكَ  الْهَلَـاكَ،  تُقَـارب  أَوْ فتّهْلِـك  ذَلِـكَ  مِـنْ  أمعاؤُهـا  فتَنْـشَقّ  االحْتمـالِ،  حَدّ

 وَفِـي  النَّـار،  بـدخُول  الْـآخِرَةِ  فِـي  لِلْهَلَـاكِ  تَعـرّض  قَـدْ  امُـسْتَحِقّه  ويَمْنَعُها حِلّها غَيْرِ مِنْ الدُّنيا

: الْخَـضِر  آكِلـة  إِلَّـا  قَوْلُـهُ  وَأَمَّـا . األذَى أَنْـوَاعِ  مِنْ ذَِلكَ وَغَيْرِ إيَّاه، وحَسدهم لَهُ النَّاسِ بأذَى الدُّنْيَا

ــهُ ــلٌ فَإِنَّ ــيْسَ الْخَــضِر أَنَّ وَذَلِــكَ للمُقْتَــصِد، مَثَ ــنْ لَ ــرار مِ ــدِها البُقــول أحْ  الربيــعُ يُنْبتُهــا الَّتِــي وجَيّ

 البُقـول  هَـيْج  بَعْـدَ  الْمَوَاشِـي  تَرْعَاهَـا  الَّتِـي  البُقـول  مِـنَ  ولكنَّـه  وتَنْعُمُ، فتحْسُنُ أمْطاره بِتَوَالِي

 وََلـا  أكْلها مِنْ تُكثر الماشِية تَرى فَلَا الجَنَبة، العَربُ وتُسمِّيها سِوَاهَا، تَجِدُ لَا حَيْثُ ويُبْسِها

 وَلَـا  وجَمْعهـا،  الـدُّنْيَا  أخْـذ  فِـي  يَقتْـصد  لِمَنْ مَثَلًا الْمَوَاشِي مِنَ الخَضِر آكِلة فضرَب تَسْتَمْرِئها،

 أَلَـا  الخَـضِر،  آكِلَـةُ  نَجَـتْ  كَمَا وَبَالِهَا، مِنْ بنَجْوةٍ فَهُوَ حَقِّهَا، بِغَيْرِ أخْذِها عَلَى الحِرْصُ يَحْمله

 أَرَادَ وَبَالَـتْ،  فَثَلَطَـت  الـشَّمْسِ  عَـيْنَ  اسْـتَقْبَلت  خَاصِـرَتاها  امْتَـدَّتْ  إِذَا حَتَّـى  أكَلْـت : قَـالَ  تَرَاهُ

ــا ــبِعَت إِذَا أَنَّهَ ــا شَ ــيْنَ مُــسْتَقْبِلةً برَكَــت مِنْهَ ــذَلِكَ تَــسْتَمْرِئُ الــشَّمْسِ عَ ــا بِ ــرُّ أكلَــتْ، مَ  وتجْتَ

 تَـثْلِطُ  وَلَا بُطُونها تَمْتَِلئُ لِأَنَّهَا الْمَاشِيَةُ تَحبَط وَإِنَّمَا. الحَبَطُ عَنْهَا الَزَ فَقَدْ ثَلَطَت فَإِذَا وتَثْلِطُ،

 حُـــسنَها الـــدُّنْيَا بزَهْـــرة وَأَرَادَ. فتهلـــك الْمَـــرَضُ لَهَـــا فَيَعْـــرِضُ أجْوَافهـــا، فتَنْـــتفِخُ تَبُـــول، وَلَـــا

 .)١("نَبَاتِها مِنْ رُجُيَخْ وَمَا نَمَاءَها األرضِ وببَركات وبَهْجَتَها،

 أو حـالل  مـن  المـال  جمع في التنافس: هو العام المال على االعتداء دوافع أهم فمن   

 أو بالنهــب العــام المــال علــى لالعتــداء الفــرد يــدفع الــذي وهــذا الثــراء، الفــرد ؛ليحــصل حــرام

 .االختالس أو االحتيال

                                     
  النهاية في غريب الحديث واألثر، مجـد الـدين أبـو الـسعادات المبـارك بـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد ابـن                           ١-

 محمـود محمـد الطنـاحي،    -طـاهر أحمـد الـزاوى    : ، تحقيق)٢/٤١(عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير،    
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بيروت، -المكتبة العلمية 



 

 
٤٥٢

 االحتساب على االعتداء على المال العام
 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

 .والطمع الجشع: ثانيا
ــداء دوافــع مــن    ــى االعت ــبعض فنجــد والطمــع، الجــشع العــام مــالال عل ــده ال  مــن عن

 العـام،  المـال  علـى  االعتداء عن يتورع ال ذلك ومع عددها يعرف ال ربما التي الطائلة األموال

 .والطمع الجشع إنه

 الغنـى  حقيقـة  لـيس ": قولـه  فـي  ــ  اهللا رحمـه  ــ  بطـال  ابن الجشع هذا حقيقة بين ولقد   

 يقنـع  ال الـنفس  فقيـر  يكـون  المال فى عليه اهللا وسع ممن كثيرًا ألن الدنيا، متاع كثرة عن

 لـشدة  المـال؛  مـن  فقير فكأنه يأتيه، أين من يبالى وال الزيادة، فى دائبًا يجتهد فهو أعطى بما

 بالقليـل  صـاحبه  استغنى الذى النفس، غنى الغنى حقيقة وإنما الجمع، على وحرصه شرهه

 وغنــى أبــدًا، واجــد غنــى فكأنــه الطلــب، فــى لــحّأ وال فيــه، الزيــادة علــى يحــرص ولــم بــه، وقنــع

 لألبــرار، خيـر  اهللا عنــد مـا  أن علـم  ألمــره والتـسليم  تعــالى اهللا بقـضاء  الرضـا  بــاب هـو  الـنفس 

 . )١(" األخيار ألوليائه قضائه وفى

 مـن  الـدنيا  حطام جمع بكثرة ليس الغنى أن -صلى اهللا عليه وسلم   - النبي بين وقد   

صـلى اهللا   - قـال  حيـث  وحظوظهـا،  الـدنيا  زخـارف  مـن  اإلنـسان  صيبهي ما أو ونحوها األمتعة

 . )٢ ("النَّفْسِ غِنَى الغِنَى وَلَكِنَّ العَرَضِ، كَثْرَةِ عَنْ الغِنَى لَيْسَ": -عليه وسلم

 قَـسَمَ  بِمَـا  ارْضَ: قولـه  في الحقيقي الغنى طريق -صلى اهللا عليه وسلم   - النبي وبين   

 مَـنْ ": وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ هُرَيْرَةَ، أَبِي فعَنْ النَّاسِ، ىأَغْنَ تَكُنْ لَكَ اللَّهُ

: فَقُلْـتُ : هُرَيْـرَةَ  أَبُـو  فَقَـالَ  ؟ "بِهِنَّ يَعْمَلُ مَنْ يُعَلِّمُ أَوْ بِهِنَّ فَيَعْمَلُ الكَلِمَاتِ هَؤُلَاءِ عَنِّي يَأْخُذُ

 بِمَـا  وَارْضَ النَّـاسِ،  أَعْبَدَ تَكُنْ المَحَارِمَ اتَّقِ": وَقَالَ خَمْسًا فَعَدَّ بِيَدِي فَأَخَذَ اللَّهِ، رَسُولَ يَا أَنَا

                                     
: ، تحقيـق )١٠/١٦٥( شرح صحيح البخارى البن بطال، ابن بطال أبو الحسن علـي بـن خلـف بـن عبـد الملـك،                   ١-

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانية، :  السعودية، الرياض، الطبعة-أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد 

، ورواه مـسلم فـي   )٦٤٤٦(ى النَّفْسِ، رقـم الحـديث       رواه البخاري في صحيحه، كِتَابُ الرِّقَاقِ، بَابُ الغِنَى غِنَ         ٢-
 ). ١٠٥١(صحيحه، كِتَاب الزَّكَاةِ، بَابُ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، رقم الحديث 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥٣

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 تُحِـبُّ  مَـا  لِلنَّـاسِ  وَأَحِـبَّ  مُؤْمِنًـا،  تَكُـنْ  جَارِكَ إِلَى وَأَحْسِنْ ،النَّاسِ أَغْنَى تَكُنْ لَكَ اللَّهُ قَسَمَ

 .)١("القَلْبَ تُمِيتُ الضَّحِكِ كَثْرَةَ فَإِنَّ الضَّحِكَ، تُكْثِرِ وَلَا مًا،مُسْلِ تَكُنْ لِنَفْسِكَ

 .والحاجة الفاقة: ثالثًا
 يـضطر  فربمـا  العـام،  المـال  علـى  االعتداء دوافع من دافع والفاقة الحاجة تكون ربما   

 لـى إ ذلـك  فيدفعه يعول ومن يكفيه ما إعطائه عدم وبسبب وفاقته حاجته بسبب العامل

 علـى  المـرء  يقدم ألن اإلطالق على مبررًا هذا ليس لكن. السرقة أو االختالس، أو االحتيال،

 . فضله من سيغنيه واهللا ويتعفف المشروعة السبل يسلك أن وعليه الفعل، هذا مثل

 ويتحــرى الكــسب فـي  العفــة يطلـب  مــن أن -صــلى اهللا عليـه وســلم - النبـي  بــين وقـد    

: أيـديهم  فـي  مـا  إلـى  والتطلـع  الناس سؤال وعن الحرام بالكس عن والكف الحالل طلب

 نَاسًـا  إِنَّ: ــ  عَنْـهُ  اللَّـهُ  رَضِـيَ  ــ  الخُـدْرِيِّ  سَعِيدٍ أَبِي فعَنْ الواسع، فضله من يغنيه بأن اهللا تكفل

 ثُـمَّ  فَأَعْطَاهُمْ، سَأَلُوهُ، ثُمَّ فَأَعْطَاهُمْ، ـ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللاُ صَلَّى ـ اللَّهِ رَسُولَ سَأَلُوا األَنْصَارِ مِنَ

 عَـنْكُمْ،  أَدَّخِـرَهُ  فَلَـنْ  خَيْـرٍ  مِـنْ  عِنْـدِي  يَكُونُ مَا": فَقَالَ عِنْدَهُ، مَا نَفِدَ حَتَّى فَأَعْطَاهُمْ سَأَلُوهُ،

 أَحَـدٌ  أُعْطِـيَ  وَمَـا  اللَّـهُ،  رْهُيُـصَبِّ  يَتَـصَبَّرْ  وَمَـنْ  اللَّـهُ  يُغْنِـهِ  يَـسَْتغْنِ  وَمَنْ ،اللَّهُ يُعِفَّهُ يَسْتَعْفِفْ وَمَنْ

 . )٢("الصَّبْرِ مِنَ وَأَوْسَعَ خَيْرًا عَطَاءً

 ــ،  عَنْـهُ  اللَّـهُ  رَضِـيَ  ــ  حِـزَامٍ  بْـنَ  حَكِـيمَ  أَنَّ المُـسَيِّبِ،  بْـنِ  وَسَـعِيدِ  الزُّبَيْـرِ،  بْنِ عُرْوَةَ وعَنْ   

 سَـأَلْتُهُ،  ثُـمَّ  فَأَعْطَـانِي،  سَـأَلْتُهُ،  ثُمَّ فَأَعْطَاِني، ـ، وَسَلَّمَ هِعَلَيْ اهللاُ صَلَّى ـ اللَّهِ رَسُولَ سَأَلْتُ: قَالَ

 بُورِكَ نَفْسٍ بِسَخَاوَةِ أَخَذَهُ فَمَنْ حُلْوَةٌ، خَضِرَةٌ المَالَ هَذَا إِنَّ حَكِيمُ، يَا": قَالَ ثُمَّ فَأَعْطَانِي

 خَيْـرٌ  العُلْيَـا  اليَـدُ  يَـشْبَعُ،  وَالَ يَأْكُـلُ  كَالَّذِي فِيهِ، لَهُ بَارَكْيُ لَمْ نَفْسٍ بِإِشْرَافِ أَخَذَهُ وَمَنْ فِيهِ، لَهُ

                                     
هِ صَـلَّى        )٨٠٩٥( رواه أحمد في مسنده، رقم الحديث  ١- ، ورواه الترمذي في سـننه، أَبْـوَابُ الزُّهْـدِ عَـنْ رَسُـولِ اللـَّ

اسِ، رقـم الحـديث               : هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابٌ   اللَّ حَـدِيثٌ  : ، وقـال الترمـذي  )٢٣٠٥(مَنْ اتَّقَى المَحَـارِمَ فَهُـوَ أَعْبَـدُ النـَّ
 ). ٢٣٤٩(غَرِيبٌ، وحسنه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم 

، ورواه )١٤٦٩( المَـــسْأَلَةِ، رقـــم الحـــديث  رواه البخـــاري فـــي صـــحيحه،كِتَابُ الزَّكَـــاةِ بَـــابُ الِاسْـــتِعْفَافِ عَـــنِ ٢-
 ).١٠٥٣(مسلم في صحيحه، كِتَاب الزَّكَاةِ، بَابُ فَضْلِ التَّعَفُّفِ وَالصَّبْرِ رقم الحديث 



 

 
٤٥٤

 االحتساب على االعتداء على المال العام
 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

ــدِ مِــنَ ــالَ ، "الــسُّفْلَى اليَ ــا: فَقُلْــتُ: حَكِــيمٌ قَ ــدًا )١(أَرْزَأُ الَ بِــالحَقِّ بَعَثَــكَ وَالَّــذِي اللَّــهِ، رَسُــولَ يَ  أَحَ

 العَطَـاءِ،  إِلَـى  حَكِيمًـا  يَـدْعُو  ــ،  عَنْـهُ  اللَّـهُ  رَضِـيَ  ــ  بَكْـرٍ  أَبُو نَفَكَا الدُّنْيَا، أُفَارِقَ حَتَّى شَيْئًا بَعْدَكَ

 فَقَـالَ  شَـيْئًا،  مِنْـهُ  يَقْبَلَ أَنْ فَأَبَى لِيُعْطِيَهُ دَعَاهُ ـ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ ـ عُمَرَ إِنَّ ثُمَّ مِنْهُ، يَقْبَلَهُ أَنْ فَيَأْبَى

ــرُ ــا أُشْــهِدُكُمْ إِنِّــي: عُمَ ــرِضُ َأنِّــي حَكِــيمٍ، عَلَــى المُــسْلِمِينَ عْــشَرَمَ يَ ــهِ أَعْ ــهُ عَلَيْ ــذَا مِــنْ حَقَّ  هَ

 عَلَيْـهِ  اهللاُ صَـلَّى  ــ  اللَّـهِ  رَسُـولِ  بَعْـدَ  النَّـاسِ  مِـنَ  أَحَـدًا  حَكِـيمٌ  يَـرْزَأْ  فَلَـمْ  يَأْخُذَهُ، أَنْ فَيَأْبَى الفَيْءِ

 .)٢("تُوُفِّيَ حَتَّى ـ وَسَلَّمَ

 العام المال على المعتدي عند الديني الوازع ضعف: رابعًا
 ربـــه يخـــاف فالـــذي العـــام، المـــال علـــى االعتـــداء دوافـــع مـــن الـــديني الـــوازع فـــضعف   

 لـذلك  العام، المال على االعتداء عدم إلى محالة ال ذلك يدفعه إليه ونظره قربه ويستشعر

 مــن لالســتخفاء ذلــك فيدفعــه إليــه ونظــره منــه اهللا قــرب يستــشعر لــم مــن علــى ربنــا عــاب

m  Z : تعـالى  قـال  يراقـب،  أن أولـى  وهـو  وتعـالى  سـبحانه  ربـه  مراقبة وعدم الناس
  m  l   k  ji  h  g  f  e  d  c  b  a   ̀ _    ̂ ]  \  [

  p  o  nl١٠٨:  النساء   
 نظـر  باستـشعار  ذلـك  ويكون بمكان، األهمية  من النفوس في الديني الوازع فتقوية   

m  c  b : وتعــالى ســبحانه قولــه عينيــه نــصب الجميــع وليــضع لــه، عيتــهوم للعبــد اهللا
   h  g  f  e  dlوقوله تعالى، ١٩:  غافر  : m  H  G  F  E  D   C  B  A

  [  Z      Y  X    W  V    U  T   S      R  Q  P  O    N  M  LK  J  I
 k  j     i     h  g  fe  d  c   b   a    ̀    _   ̂ ]  \  r  q   p  o     n  ml l 

m   Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç    Æ  B  A : وقوله تعالى  ٧: اادلة
  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  ML  K    J  I  H  G  F  E  D  C

    g    f    e  d  cb  a   ̀ _   ̂ ]\  [  Z  Y    X  Wl٤ - ٣:  احلديد. 

                                     
 ).٢٨٨ / ١(مشارق األنوار على صحاح اآلثار .  آخذ مِنْهُ شَيْئا١-

 ).١٤٧٢(افِ عَنِ المَسْأَلَةِ، رقم الحديث  رواه البخاري في صحيحه،كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الِاسْتِعْف٢َ-



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥٥

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 ى علـ افظـة  فـي المح  ا قويً ا في النفوس والذي يكون عاملً      الديني وازع   وألهمية تقوية ال  

: صـحابه  أل -صلى اهللا عليه وسلم   - النبي والمنع من االعتداء عليه كانت وصية        عامالمال ال 

:  ـ وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اللَّهُ صَلَّى ـ اللَّهِ رَسُولُ لِي قَالَ: قَالَ ذَرٍّ أَبِي عَنْ فوالترحال، اهللا في الحل بتقوى

 وعَـنْ . )١("حَـسَنٍ  بِخُلُـقٍ  النَّاسَ وَخَالِقِ تَمْحُهَا، الحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ وَأَتْبِعِ كُنْتَ، حَيْثُمَا اللَّهِ قِاتَّ"

 إِنِّـي  غُلَـامُ  يَـا ": فَقَـالَ  يَوْمًـا،  ــ  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اللَّـهُ  صَلَّى ـ اللَّهِ رَسُولِ خَلْفَ كُنْتُ: قَالَ عَبَّاسٍ، ابْنِ

 اللَّـهَ،  فَاسْـأَلِ  سَـأَلْتَ  إِذَا تُجَاهَـكَ،  تَجِـدْهُ  اللَّـهَ  احْفَـظِ  يَحْفَظْـكَ،  اللَّـهَ  احْفَـظِ  كَلِمَاتٍ، مُكَأُعَلِّ

ــتَعَنْتَ وَإِذَا ــتَعِنْ اسْ ــهِ، فَاسْ ــمْ بِاللَّ ــةَ أَنَّ وَاعْلَ ــوْ األُمَّ ــتْ لَ ــى اجْتَمَعَ ــوكَ أَنْ عَلَ ــشَيْءٍ يَنْفَعُ ــمْ بِ  لَ

 إِلَّـا  يَـضُرُّوكَ  لَـمْ  بِـشَيْءٍ  يَـضُرُّوكَ  أَنْ عَلَـى  اجْتَمَعُـوا  وَلَـوْ  لَكَ، اللَّهُ كَتَبَهُ قَدْ بِشَيْءٍ اإِلَّ يَنْفَعُوكَ

 .)٢("الصُّحُفُ وَجَفَّتْ األَقْلَامُ رُفِعَتِ عَلَيْكَ، اللَّهُ كَتَبَهُ قَدْ بِشَيْءٍ

 .عنه المسؤول قبل من العامل مراقبة عدم: خامسًا
 المــال علــى االعتـداء  دوافــع مـن  تكــون ربمـا  واله مــن قبـل  مــن العامـل  قبــةمرا فعـدم    

 لمـن  مراقبـة  يوجـد  ولـم  للمال التملك حب على جبلت بطبيعتها النفس كانت فإذا العام،

 ذلــك فــإن والمتابعــة المحاســبة وضــعف اإليمــان رقــة مــع المــال، هــذا فــي التــصرف بأيــديهم

ــيكون ــا سـ ــسلب للنهـــب دافعًـ ــتالس والـ ــ واالخـ ــالف سرقة،والـ ــراط واإلتـ ــريط واإلفـ  والتفـ

 .واإلهمال

 الدولــــة عــــصور فــــي المــــسلمين والة حــــرص ومحاســــبته العامــــل مراقبــــة وألهميــــة   

 مـا  ذلـك  أمثلـة  ومـن  ومحاسبته، واليتهم تحت يعمل من كل مراقبة على األولى اإلسالمية

 . -رضي اهللا عنهم- الخلفاء يفعله كان

                                     
هِ     )٢١٣٥٤(  رواه أحمد في مسنده، رقم الحديث        ١- ، ورواه الترمذي في سننه،أَبْوَابُ البِرِّ وَالـصِّلَةِ عَـنْ رَسُـولِ اللـَّ

اسِ، رقـم الحـديث                  هَـذَا حَـدِيثٌ   : قـال الترمـذي  و) ١٩٨٧(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابُ مَا جَـاءَ فِـي مُعَاشَـرَةِ النـَّ
 ).٢٦٥٥(حَسَنٌ صَحِيحٌ، وحسنه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب، رقم الحديث 

هُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، رقـم                     ٢-   رواه الترمذي في سننه، أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْـوَرَعِ عَـنْ رَسُـولِ اهللاِ صَـلَّى اللـَّ
هَــذَا حَــدِيثٌ حَــسَنٌ صَــحِيحٌ، وصــححه األلبــاني فــي صــحيح الجــامع الــصغير  : وقــال الترمــذي) ٢٥١٦(الحــديث 

 ).٣٠٥١ - ٧٩٥٧(وزيادته، برقم 
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 فقـد  واله، مـن  لكـل  والمتابعـة  المحاسـبة  كثيـر  -رضـي اهللا عنـه    - الفـاروق  كان فقد   

- مــسلمة بــن محمــد اتخــذ فقــد العمــال علــى المــراقبين -رضــي اهللا عنــه- الفــاروق أرســل

 بــن عمــر أن األمــر ووصــل. )١(أمــوالهم ويــدقق عمالــه لمراقبــة يبعثــه مفتــشا -رضــي اهللا عنــه

 بــه أمــر ثــم مأعلــ مــن خيــر علــيكم اســتعملت إذا أرأيــتم قــال -رضــي اهللا عنــه- الخطــاب

 .)٢(ال أم أمرته بما أعمل عمله في أنظر حتى ال: قال. نعم: قالوا علي؟ ما فقضيت بالعدل

: قـال  حـسابك،  ارفـع : لـه  قال فرغ فلما باليمن طاووسًا يوسف بن محمد واستعمل   

 .)٣(الفقير وأعطيت الغني من أخذت حساب لي ما

 كـان  -رضـي اهللا عنـه    - الخطـاب  ابن أن ـ اهللا رحمه ـ البغدادي قدامه الفرج أبو وذكر   

ــه أمــوال يكتــب  أخــذ وربمــا رجعــوا إذا ذلــك علــى يزيــد مــا يقاســمهم ثــم والهــم إذا عمال

 فاشـية  لـك  فـشت  قـد  أنـه ": -رضـي اهللا عنـه    - العـاص  بـن  عمـرو  إلى فكتب منهم، جميعه

 بــأن العــاص بـن  عمــرو فأجابــه "مـصر  وليــت حــين تكـن  لــم وحيــوان وآنيـة  ورقيــق متــاع مـن 

 قــد أنــي: إليــه فكتــب لنفقتــه إليــه يحتــاج عمــا فــضلًا أصــاب وأنــه ومــزدرع، متجــر أرض ضــهأر

 بـك  سـؤت  وقـد  بالحق ألخذ أقلقه قد من كتاب وكتابك كفي ما السوء عمال من خبرت

 ممـا  إليـه  وأخـرج  طلعـة  فأطلعـه  مالـك  ليقاسمك مسلمة بن محمد إليك وجهت وقد ظنًا،

 محمـد  قاسـم  فلمـا : المـدائني  قـال  ،)٤(الخفاء برح نهفأ عليك، الغلظة من واعفه به يطالبك

 هـذه  )٥(حنتمـة  ابـن  فيـه  عاملنا زمانا إن: قال -رضي اهللا عنه  - العاص بن عمرو مسلمة، بن

                                     
 .وفيها أكثر من قصة تدلل على المتابعة والمحاسبة) ٢٤٥ -٢٩ /٦(اإلصابة في تمييز الصحابة :  انظر١-

 ).٢٨٠ / ٤٤( تاريخ دمشق البن عساكر ٢-

 ).٣١١ / ٥٦(ابق  المرجع الس٣-

بَـرِحَ الخَفَـاءُ أَي زَالَ   : وَصَـارَ فِـي بَـراحٍ أَي فِـي أَمـر مُنْكَـشِفٍ، وَقِيـلَ       . وضَـحَ األَمـرُ وَذَلِـكَ إِذا ظَهَـرَ     ":  بَرِحَ الخَفَاءُ  ٤-
الْمُرْتَفِـعُ الظـاهرُ،    الخَفاءُ المُتَطَأْطِيءُ مِـنَ األَرض الخَفِـيُّ، والبَـراحُ          : قَالَ بعضهم . واألَول أَجود : الخَفاء، قَالَ 

 ١٤(لـسان العـرب   . "الخَفَاءُ هُنَا السِّرّ فَيَقُولُ ظهَـر الـسِّرّ   : وَقَالَ بَعْضُهُمْ . يَقُولُ صَارَ ذَلِكَ المُتَطَأْطِئُ مُرْتَفِعًا    
 /٢٣٧.( 

 ).٣٧٠ / ٢(غريب الحديث البن قتيبة . عمر بن الْخطاب وَأمه حنتمة بنت هِشَام بن الْمُغيرَة:  ابْن حنتمة٥-
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 معتقلًـا  ألفيـت  تكرهـه  الـذي  هـذا  حنتمـة  ابـن  زمـان  لـوال : محمـد  فقـال  سوء، لزمان المعاملة

 عمــر تخبــر ال أن اهللا أنــشدك: قــال بكاؤهــا، ويــسوءك غزرهــا يــسرك بيتــك بفنــاء عنــزًا

 .)١(حي وعمر جرى مما شيئًا أذكر ال: فقال باألمانة، المجالس فأن بذلك

 .العام المال على المعتدي جرم بعظم الجهل وتفشي العلم قلة: سادسًا
 مـن  قـوي  دافـع  العـام  المال على يتعدى من ذنب وعظم بخطورة الجهل تفشي فإن   

 . امالع المال على االعتداء دوافع

- النبـي  قـول  واستـشعر  بالعقوبـة،  متوعـد  أنـه  العـام  المـال  علـى  يعتدي من تيقن فلو   

. )٢("اهللاَ يَلْقَـى  يَـوْمَ  النَّارُ لَهُ رَسُولِهِ، وَمَالِ اهللاِ، مَالِ فِي مُتَخَوِّضٍ وَرُبَّ": -صلى اهللا عليه وسلم 

m  Y  X   W  V  U : تعـالى  قـال  وأمتـه،  ولدينـه  ولرسـوله  هللا خائن أنه قلبه وتيقن
   ̀  _   ̂ ]  \  [  Zlــال  لرعيتــه، غــاشوأنــه  ، ٢٧:  األنف

 عَبْـــدٍ مِـــنْ مَـــا": -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم- قـــال كمـــا الجنـــة عليـــه محـــرم لرعيتـــه والغـــاش

 وأنـه . )٣("الْجَنَّـةَ  لَيْـهِ عَ اهللاُ حَـرَّمَ  إِلَّا لِرَعِيَّتِهِ، غَاشٌّ وَهُوَ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ رَعِيَّةً، اهللاُ يَسْتَرْعِيهِ

X W  ٨٨:  الــشعراءm   ̀ _   ̂ ]  \  [    Zl  األشــهاد رؤوس علـى  سيفـضح 
m  z   y  x  w  v  u  t  s  r     q  p    o  n

  k  j  i   h  g  fe   d  c  b  a  ̀ _      ~  }  |  {l 
 ٧٠: لزمر اX W m   r  q  p  o  n  m  l  k             j  il  ٤٩: الكهف

،  X W m   q   p    o  n    m  l  k       j      i  hl سـيقدم  فهـل  ، ١٠ - ٩:  الطـارق 

 الشنيع؟ والجرم العظيم الذنب هذا اقتراف على

 .نظري وجهة من العام المال على االعتداء دوافع أهم هي تلك   

                                     
 .٣٣٩ الخراج وصناعة الكتابة، ص ١-

، والحـاكم فـي   )٤٥١٢(وصـححه ابـن حبـان، رقـم الحـديث      ) ٢٧٠٥٤(  رواه أحمد في مـسنده، رقـم الحـديث           ٢-
 ).٣٢١٨(، واأللباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم )٦٩٣٢(المستدرك، رقم الحديث 

 ).١٤٢(ابُ اسْتِحْقَاقِ الْوَالِي الْغَاشِّ لِرَعِيَّتِهِ النَّارَ، رقم الحديث   رواه مسلم في صحيحه، كِتَابُ الْإِيمَانَ، ب٣َ-
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 العام المال على االعتداء عالج سبل: الثاني المطلب
 معرفــة بعــد بمكــان األهميــة مــن أصــبح العــام المــال علــى االعتــداء عــالج ســبل بيــان

 باسـتقراء  ذلـك  ويكـون  اإلسـالمية،  الشريعة خالل من العالج سبل بيان من فالبد دوافعه،

 .دربهم على سار ومن -رضي اهللا عنهم- الخلفاء وفعل والسنة الكتاب نصوص

ــشريعة أن المعلــوم ومــن  وكبيــرة، صــغيرة كــل لعبــاده ربنــا فيهــا بــين اإلســالمية ال

 قـال  بيـان،  أحـسن  شريعته في بينه إال شيئًا ترك ما وتعالى سبحانه فاهللا وأكملها، وأتمها

X W m  k : تعالى وقال  ٣٨: األنعامX W mu  t  s  r  q  p  l : تعالى
u  t  s  r  q  p   o  n  m  l  lألمور اومن ٣: املائدة 

 علـى المـال العـام ومنـع االعتـداء عليـه بـشتى               حافظةالم أمرالتي بينتها الشريعة وفصلتها     

 بيـان  ويمكـن  ، علـى المـال العـام      عتـدى بيان سبل عالج من ا    :  والطرق، ومنها أيضًا   الوسائل

 :يأتي فيما العام المال على االعتداء عالج سبل

 والفـوز  للفالح سبيل النفس شح عن بالبعد الفرد يوتحل الدنيا حقيقة معرفة: أولًا
 .األخرويو الدنيوي

 عنـد  ومـا  الباقيـة،  هـي  اآلخـرة  وأن متـاع،  وأنهـا  الـدنيا،  بحقيقة المسلم الفرد فمعرفة    

 . العام المال على االعتداء عالج سبل من سبيل وأبقي خير اهللا

ــ ربنــا فبــين نــصوصه، مــن كثيــر فــي الحقيقــة تلــك الكــريم القــرآن بــين لقــد     ســبحانه ـ
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 واألفـضل  األبقـي  هـو  اهللا عنـد  مـا  وأن متـاع  الـدنيا  الحيـاة  أن وتعـالى  سـبحانه  ربنا وبين   
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رضـي  - ألصـحابه  الـدنيا  حقيقـة  بيـان  علـى  -صـلى اهللا عليـه وسـلم      - النبي حرص وقد   

 متـاع  مـن  بـشيء  يقـارن  ال الـذي  الـسرمدي  النعـيم  وبيـان  بهـا،  ينخدعوا ال حتى -اهللا عنهم 

 دافعًا لتكون فامتثلها؛ أوامره وعند يتعدها، فلم حدوده عند وقف لمن اهللا أعده وما الدنيا،

 . العام لالما على التعدي ضمنًا فيه يدخل والذي حرم، ما كل عن لالبتعاد



 

 
٤٦٠

 االحتساب على االعتداء على المال العام
 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

 يَجْعَـلُ  مَـا  مِثْـلُ  إِلَّـا  الْـآخِرَةِ  فِي الدُّنْيَا مَا وَاهللاِ": -صلى اهللا عليه وسلم   - قوله ذلك ومن   

 عَبْـدِ  وعَـنْ . )١("تَرْجِـعُ؟  بِـمَ  فَلْيَْنظُـرْ  الْـيَمِّ،  فِـي  - بِالسَّبَّابَةِ يَحْيَى وَأَشَارَ - هَذِهِ إِصْبَعَهُ أَحَدُكُمْ

 بِـأَبِي : فَقُلْـتُ  جِلْـدِهِ،  فِـي  فَـأَثَّرَ  حَـصِيرٍ  عَلَـى  ــ،  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اهللاُ صَـلَّى  ـ النَّبِيُّ اضْطَجَعَ :قَالَ اللَّهِ،

 ــ  اللَّـهِ  رَسُـولُ  فَقَـالَ  مِنْـهُ،  يَقِيـكَ  شَـيْئًا  عَلَيْـهِ  لَـكَ  فَفَرَشْـنَا  آذَنْتَنَـا  كُنْـتَ  لَـوْ  اللَّهِ رَسُولَ يَا وَأُمِّي،

 رَاحَ ثُـمَّ  شَـجَرَةٍ،  تَحْتَ اسْتَظَلَّ كَرَاكِبٍ وَالدُّنْيَا أَنَا إِنَّمَا وَالدُّنْيَا أَنَا مَا": ـ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللاُ صَلَّى

 بِـذِي  ــ  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اهللاُ صَـلَّى  ــ  اللَّـهِ  رَسُـولِ  مَـعَ  كُنَّـا : قَـالَ  سَـعْدٍ،  بْـنِ  سَهْلِ وعَنْ. )٢("وَتَرَكَهَا

 فَوَالَّـذِي  صَـاحِبِهَا؟  عَلَـى  هَيِّنَةً هَذِهِ أَتُرَوَْن": فَقَالَ بِرِجْلِهَا، شَائِلَةٍ مَيِّتَةٍ بِشَاةٍ هُوَ فَإِذَا ةِ،الْحُلَيْفَ

 جَنَـاحَ  اللَّـهِ  عِنْدَ تَزِنُ الدُّنْيَا كَانَتِ وَلَوْ صَاحِبِهَا، عَلَى هَذِهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى أَهْوَنُ لَلدُّنْيَا بِيَدِهِ نَفْسِي

 عَلَيْـهِ  اهللاُ صَلَّى ـ النَّبِيَّ سَمِعْتُ: قَالَ سَهْلٍ، وعَنْ. )٣("أَبَدًا قَطْرَةً مِنْهَا كَافِرًا سَقَى مَا بَعُوضَةٍ،

 أَوْ اللَّـهِ  سَـبِيلِ  فِـي  وَلَغَـدْوَةٌ  فِيهَـا،  وَمَـا  الـدُّنْيَا  مِـنَ  خَيْرٌ الجَنَّةِ، فِي سَوْطٍ مَوْضِعُ": يَقُولُ ـ وَسَلَّمَ

 .)٤("فِيهَا وَمَا الدُّنْيَا مِنَ خَيْرٌ رَوْحَةٌ،

 عــن البعــد إلــى محالــة ال ســتدفعه عامــل كــل نفــس فــي المفــاهيم هــذه اســتقرار إن   

 الـدنيا  ذهـب  عنـدهم  اسـتوى  حتـى  األمـة،  تلـك  سـلف  فعـل  كمـا  العـام  المـال  علـى  االعتداء

 مــن وخــوفهم أجــر، مــن اهللا عنــد لمــا ورجــاؤهم الــدنيا حقيقــة لمعــرفتهم وذلــك بترابهــا،

 .لهم اهللا محاسبة

                                     
ةِ وَصِـفَةِ نَعِيمِهَـا وَأَهْلِهَـا، بَـابُ فَنَـاءِ الـدُّنْيَا وَبَيَـانِ الْحَـشْرِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ،                       ١-  رواه مسلم في صحيحه، كتاب الْجَنـَّ

 ).٢٨٥٨(رقم الحديث 

، ورواه الترمــذي فــي ســننه، )٤١٠٩( ســننه، كِتَــابُ الزُّهْــدِ، بَــابُ مَثَــلُ الــدُّنْيَا، رقــم الحــديث   رواه ابــن ماجــه فــي٢-
، وقـال  )٢٣٧٧(أَبْوَابُ الزُّهْدِ عَنْ رَسُولِ اهللاِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابُ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الْمَالِ، رقم الحديث                 

 ).٣٢٨٢( صَحِيحٌ، وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ: الترمذي

ــدِ، بَــابُ مَثَــلُ الــدُّنْيَا، رقــم الحــديث    ٣- ، ورواه الترمــذي فــي ســننه، )٤١١٠( رواه ابــن ماجــه فــي ســننه، كِتَــابُ الزُّهْ
هُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، بَـا              هِ عَـزَّ وَجَـلَّ، رقـم            أَبْوَابُ الزُّهْدِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللـَّ بُ مَـا جَـاءَ فِـي هَـوَانِ الـدُّنْيَا عَلَـى اللـَّ

 ).٣٢٤٠(وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم ) ٢٣٢١(الحديث 

 ). ٦٤١٥( رواه البخاري في صحيحه، كِتَابُ الرِّقَاقِ، بَابُ مَثَلِ الدُّنْيَا فِي اآلخِرَةِ، رقم الحديث ٤-
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 .اهللا قسم بما والرضا النفس بغنى الفرد تحلى: ثانيًا
 ســبيل لــه اهللا قــسمه بمــا والرضــا الــنفس غنــى بخلــق التحلــي علــى العامــل حــرص إن   

 أن شــك يعتريهــا ال التــي القناعــة مــن فالبــد العــام، المــال علــى االعتــداء جريمــة مــن للعــالج

 وإنمــا ونحوهــا وأمتعــة مــال مــن وحطامهــا الــدنيا حظــوظ مــن العــرض ةبكثــر لــيس الغنــى

 لَــيْسَ": -صــلى اهللا عليــه وســلم- اهللا رســول يقــول ذلــك تقريــر وفــي الــنفس، بغنــى يكــون

 .   )١("النَّفْسِ غِنَى الغِنَى وَلَكِنَّ العَرَضِ، كَثْرَةِ عَنْ الغِنَى

 بمــا بالرضــا أفرادهــا بجميــع ةاإلســالمي األمــة -صــلى اهللا عليــه وســلم - النبــي وحــث   

 عَلَيْــهِ اللَّــهُ صَــلَّى ـــ اللَّــهِ رَسُــولُ قَــالَ: قَــالَ هُرَيْــرَةَ، أَبِــي فعَــنْ ونحــوه، مــال مــن للعبــد اهللا قــسم

 أَبُـو  لَفَقَـا  ؟ "بِهِـنَّ  يَعْمَـلُ  مَـنْ  يُعَلِّـمُ  أَوْ بِهِـنَّ  فَيَعْمَـلُ  الكَلِمَـاتِ  هَؤُلَاءِ عَنِّي يَأْخُذُ مَنْ": ـ وَسَلَّمَ

 أَعْبَـدَ  تَكُـنْ  المَحَـارِمَ  اتَّـقِ ": وَقَـالَ  خَمْـسًا  فَعَـدَّ  بِيَـدِي  فَأَخَـذَ  اللَّـهِ،  رَسُـولَ  يَا أَنَا: فَقُلْتُ: هُرَيْرَةَ

 وَأَحِبَّ مُؤْمِنًا، تَكُنْ جَارِكَ إِلَى وَأَحْسِنْ النَّاسِ، أَغْنَى تَكُنْ لَكَ اللَّهُ قَسَمَ بِمَا وَارْضَ النَّاسِ،

ــاسِ ــا لِلنَّ ــسِكَ تُحِــبُّ مَ ــسْلِمًا، تَكُــنْ لِنَفْ ــرِ وَلَــا مُ ــإِنَّ الــضَّحِكَ، تُكْثِ ــضَّحِكِ كَثْــرَةَ فَ  تُمِيــتُ ال

 .)٢("القَلْبَ

 من يستعيذ -صلى اهللا عليه وسلم   - النبي كان القناعة وعدم والطمع الشح ولقبح   

 اهللا إلـى  والتـضرع  عنهـا،  البعـد  يفـ  بـه  التأسـي  األمة ليعلم دعائه؛ في الصفات بهذه االتصاف

 زَيْـدِ  فعَـنْ  المنـال،  البعيـدة  باآلمـال  الـنفس  وتعلـق  والشره والطمع بالحرص االتصاف بعدم

 كَـانَ : يَقُـولُ  ــ  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اهللاُ صَـلَّى  ــ  اهللاِ رَسُـولُ  كَـانَ  كَمَـا  إِلَّا لَكُمْ أَقُولُ لَا: َقالَ أَرْقَمَ، بْنِ

 الْقَبْـرِ  وَعَـذَابِ  وَالْهَـرَمِ،  وَالْبُخْـلِ،  وَالْجُـبْنِ،  وَالْكَسَلِ، الْعَجْزِ، مِنَ بِكَ أَعُوذُ إِنِّي اللهُمَّ": يَقُولُ

 أَعُـوذُ  إِنِّـي  اللهُـمَّ  وَمَوْلَاهَـا،  وَلِيُّهَـا  أَنْـتَ  زَكَّاهَـا،  مَـنْ  خَيْرُ أَنْتَ وَزَكِّهَا تَقْوَاهَا، نَفْسِي آتِ اللهُمَّ

                                     
، ورواه مـسلم فـي   )٦٤٤٦(ي في صحيحه، كِتَابُ الرِّقَاقِ، بَابُ الغِنَى غِنَـى الـنَّفْسِ، رقـم الحـديث        رواه البخار  ١-

 ).١٠٥١(صحيحه، كتاب الزكاة، باب ليس الغنى عن كثرة العرض، رقم الحديث 

نْ رَسُولِ اللَّهِ ، ورواه الترمذي في سننه، كتاب أَبْوَابُ الزُّهْدِ عَ  )٨٠٩٥( رواه أحمد في مسنده، رقم الحديث        ٢-
، وحـسنه األلبـاني فـي    )٢٣٠٥(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابٌ مَنْ اتَّقَى المَحَارِمَ فَهُوَ أَعْبَدُ النَّاسِ، رقم الحـديث           

 ).٢٣٤٩(صحيح الترغيب والترهيب، برقم 



 

 
٤٦٢

 االحتساب على االعتداء على المال العام
 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

 يُـسْتَجَابُ  لَـا  دَعْـوَةٍ  وَمِـنْ  تَـشْبَعُ،  لَـا  نَفْـسٍ  وَمِـنْ  يَخْـشَعُ،  لَـا  قَلْـبٍ  وَمِـنْ  يَنْفَـعُ،  لَـا  عِلْـمٍ  مِنْ بِكَ

 الْمَـالِ  كَثْرَةَ أَتَرَى ذَرٍّ، أَبَا يَا": ـ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللاُ صَلَّى ـ اهللاِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ ذَرٍّ، أَبِي وعَنْ. )١("لَهَا

 رَسُـولَ  يَـا  نَعَـمْ : قُلْـتُ  "الْفَقْرُ؟ هُوَ الْمَالِ قِلَّةَ فَتَرَى": قَالَ اهللاِ، رَسُولَ يَا نَعَمْ: قُلْتُ "الْغِنَى؟ هُوَ

: فَقَـالَ  قُرَيْشٍ، مِنْ رَجُلٍ عَنْ سَأَلَنِي ثُمَّ "الْقَلْبِ فَقْرُ وَالْفَقْرُ الْقَلْبِ غِنًى الْغِنَى إِنَّمَا": قَالَ اهللاِ،

ــأَلَ إِذَا: قُلْــتُ "تَــرَاهُ؟ أَوْ تَــرَاهُ فَكَيْــفَ": قَــالَ اهللاِ، رَسُــولَ يَــا نَعَــمْ: قُلْــتُ ، "فُلَانًــا؟ تَعْــرِفُ هَــلْ  سَ

 "فُلَانًـا؟  تَعْـرِفُ  هَـلْ ": فَقَـالَ  الـصُّفَّةِ،  أَهْـلِ  مِـنْ  رَجُـلٍ  عَـنْ  سَـأَلَنِي  ثُـمَّ  أُدْخَلَ، حَضَرَ وَإِذَا أُعْطِيَ،

 قَـدْ : فَقُلْـتُ  عَرَفْتُـهُ،  َحتَّـى  وَيَنْعَتُـهُ  يُحَلِّيـهُ،  زَالَ فَمَـا : قَـالَ  اهللاِ، رَسُولَ يَا أَعْرِفُهُ مَا وَاهللاِ، لَا: قُلْتُ

 الــصُّفَّةِ، أَهْــلِ مِــنْ مِــسْكِينٌ رَجُــلٌ: قُلْــتُ "تَــرَاهُ؟ أَوْ تَــرَاهُ فَكَيْــفَ": قَــالَ اهللاِ، رَسُــولَ يَــا عَرَفْتُــهُ

 مَـا  بَعْـضِ  مِـن  يُعْطَـى  أَفَلَـا  اهللاِ رَسُـول  يَـا : قُلْـتُ  "الْـآخَرِ  مِـنْ  الْـأَرْضِ  لَـاعِ طِ مِـنْ  خَيْـرٌ  هُـوَ ": فَقَالَ

 .)٢("حَسَنَةً أُعْطِيَ فَقَدْ عَنْهُ صُرِفَ وَإِنْ أَهْلُهُ، فَهُوَ خيراً أَعْطِيَ إِذَا": فَقَالَ الْآخَرُ؟ يُعْطَى

 التــدابير فــي ســنذكرها العــام المــال علــى االعتــداء لمنــع أخــرى عــالج ســبل وهنــاك   

 يحــدث ال حتــى هنـا  أذكرهــا لــم العـام،  المــال علــى االعتـداء  جريمــة فــي الوقـوع  مــن الواقيـة 

 .القارئ يمل ال وحتى العلمي، البحث في معيب وهو تكرار
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تِغْفَارِ، بَابُ التَّعَوُّذِ مِـنْ شَـرِّ مَـا عُمِـلَ وَمِـنْ شَـرِّ          رواه مسلم في صحيحه،كتاب الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالِاسْ        ١-

 ).٢٧٢٢(مَا لَمْ يُعْمَلْ، رقم الحديث 

، وصـححه ابـن حبـان فـي صـحيحه،      )١١٧٨٥( رواه النسائي في السنن الكبرى، كِتَابُ الرَّقَائِقِ، رقم الحديث           ٢-
 ).٣٢٠٣(، واأللباني في صحيح الترغيب والترهيب )٦٨٥(رقم الحديث 
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 نوع كل وحكم العام المال على االعتداء أنواع: الثالث المبحث
 م علـى المـال العـا   االعتـداء  بنـا أن نبـين أنـواع        يحـسن  ــ  اهللا شـاء  إن ـ المبحث هذا في   

 فـي  ذلـك  أكثر فـي الـذهن، ويمكـن بيـان     لصورة اتضح لت ؛ منها نوع حكم اهللا في كل      وبيان

 :المطالب اآلتية

 . وحكمهاشى لتسهيل بعض األعمال للراوةالرش:  األولالمطلب

 .السرقة وحكم اهللا في السارق:  الثانيالمطلب

 .االختالس وحكمه: ثالث الالمطلب

 فــي غيــر موضــعه وبيــان حكــم   ووضــعه لخيانــة األمانــة بإفــساد المــا : بــع الراالمطلــب

 .الشريعة في ذلك

 الوقت فيما ال فائـدة منـه        يع بالعقد المتفق عليه وتضي    امعدم االلتز : خامس ال المطلب

 .العملوالتربح من 

 .هاوحكم للراشى األعمال بعض لتسهيل الرشوة: األول المطلب
 أو وظيفــة لــصاحب مــال بــدفع الرشــوة، قبــول: العــام المــال علــى االعتــداء أنــواع مــن   

 أو حقه، من بأقل الشيء الراشي وإعطاء للراشي، األعمال بعض لتسهيل جاه، أو منصب

 لـه  ينجـز  أو مثيلتهـا،  مـن  بـأكثر  مـصلحة  علـى  معـه  التعاقد أو حقه، من بأكثر الشيء شرائه

 بمـا  أو هـو  يريـد  بمـا  خـصمه  علـى  أو لـه  يحكـم  أو ذلـك،  ونحو عمالً، لغريمه يؤخر أو مصلحة

 العمـل  مـصلحة  فيـه  مـا  يفعـل  أن علـى  مـؤتمن  المرتشي أن مع الراشي، مصلحة مع يتوافق

 بهــدف عمولــة علــى والحــصول العمــال، هــدايا الرشـوة  فــي ويــدخل. مهمتــه إليــه وكــل الـذي 

 .فيه الزيادة أو السعر تقليل

 كُـلُّ  الرِّشْـوَةُ : الْعَرَبِـيِّ  ابـن  وَقَـالَ . أَخـذه  ويعـاب  عـوض  بِغَيْـر  يُؤْخَـذ  امـَ ": هِيَ والرشوة   

 مُعْطِيــهِ وَالرَّاشِـي  قَابِـضُهُ  وَالْمُرْتَـشِي  يَحِـلُّ،  لَـا  َمـا  عَلَــى عَوْنًـا  جَـاهٍ  ذِي مِـنْ  بِـهِ  لِيَبْتَـاعَ  دُفِـعَ  مَـالٍ 

 . )١("الْوَاسِطَةُ وَالرَّائِشُ

                                     
 ). ٢٢١ / ٥( فتح الباري البن حجر ١-



 

 
٤٦٤

 االحتساب على االعتداء على المال العام
 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

ــ األثيــر ابــن وقــال    ــ اهللا حمــهر ـ ــوَةُ": ـ ــوَةُ الرِّشْ ــى الوُصــلة: والرُّشْ ــةِ إِلَ . بالمــصانعة الْحَاجَ

. الْبَاطِـلِ  عَلَـى  يُعِينـه  الَّـذِي  يُعْطِـي  مَـنْ  فَالرَّاشِـي . الْمَـاءِ  إِلَـى  بِـهِ  يُتَوَصَّـلُ  الَّذِي الرِّشَاءِ مِنَ وَأَصْلُهُ

 فالراشـي . )١("لِهَـذَا  ويَـسْتنقِص  لِهَـذَا  يَسْتزيد هُمَابَيْنَ يسْعى الَّذِي والرَّائِشُ. اآلخِذُ والْمُرْتَشِي

 .حقه من ليس باطل حق إلى التوصل في السعي هدفه ونحوه المال يدفع الذي هو

 القـرآن  فـي  عنـه  المنهـي  الـسحت  من وهي اإلسالمية، الشريعة في محرمة والرشوة   

 }   |{  ~  m z   y  x  w  v              u  t : تعـالى  قوله في الكريم
  °   ̄ ®¬  «    ª  ©   ̈    §   ¦  ¥  ¤  £  ¢             ¡  �

  ³  ²         ±lوعـاب  كتابـه،  فـي  وذمـه  الـسحت  اهللا حرم فقد ،  ٦٣ - ٦٢:  املائدة 

 .إياه ألكلهم الكتاب أهل

 وكــسب بالباطــل، النــاس أمــوال وأكــل حــرام، مــن صــاحبه جمعــه مــال: فالرشــوة   

ــا، كــسبًا ــا وفعــل خبيثً ــا شــنيعًا، جرمً ــا، وعملً ــا وارتكــب قبيحً ــا، وعــدوانًا ظلمً  وضــيع عظيمً

 .والظلم الفساد وأشاع المجتمع، وأفسد الحقوق،

 عَمْـرٍو  بْـنِ  اللَّـهِ  عَبْـدِ  فعَـنْ . اهللا رحمـة  مـن  والطـرد  بـاللعن  متوعـد  أنـه  صـاحبها  ويكفي   

 أن ماجـه  ابن لفظ وفي. )٢("وَالمُرْتَشِيَ الرَّاشِيَ ـ وَسَلَّمَ هِعَلَيْ اللَّهُ صَلَّى ـ اللَّهِ رَسُولُ لَعَنَ": قَالَ

 .)٣("وَالْمُرْتَشِي الرَّاشِي عَلَى اللَّهِ لَعْنَةُ": قال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول

                                     
 ).٢٢٦ / ٢( النهاية في غريب الحديث واألثر ١-

، ورواه الترمـذي فـي   )٣٥٨٠( رواه أبو داود في سننه،كِتَاب الْأَقْضِيَةِ، بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الرَّشْوَةِ، رقم الحديث          ٢-
هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّاشِي وَالمُرْتَشِي فِي        سننه، كتاب أَبْوَابُ الْأَحْكَامِ عَنْ رَسُولِ اللَّ      

ــمِ، رقــم الحــديث    ــفِ       )١٣٣٦(الحُكْ ــي الْحَيْ ــيظِ فِ ــابُ التَّغْلِ ــامِ، بَ ــابُ الْأَحْكَ ، ورواه ابــن ماجــه فــي ســننه، كِتَ
ــديث   ــوَةِ، رقـــم الحـ ــذي )٢٣١٣(وَالرَّشْـ ــال الترمـ ــدِيثٌ : ، وقـ ــذَا حَـ ــي   هَـ ــاكم فـ ــحِيحٌ، وصـــححه الحـ ــسَنٌ صَـ  حَـ

هَــذَا حَــدِيثٌ صَــحِيحُ الْإِسْــنَادِ وَلَــمْ يُخَرِّجَــاهُ، ووافقــه الــذهبي،        : ، وقــال)٧٠٦٦(المــستدرك، رقــم الحــديث   
، واأللبــاني فــي صــحيح الترغيــب والترهيــب، بــرقم )٥٠٧٧(وصــححه ابــن حبــان فــي صــحيحه، رقــم الحــديث 

)٢٢١٢.( 

، ورواه ابـن ماجـه فـي سـننه،كِتَابُ الْأَحْكَـامِ، بَـابُ التَّغْلِـيظِ         )٦٧٧٨(قم الحـديث     رواه أحمد في مسنده، ر     ٣-
 ).٢٢١١(، وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم )٢٣١٣(فِي الْحَيْفِ وَالرَّشْوَةِ، رقم الحديث 
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: اهللا رســول قــال فقــد بالنــار، والمرتــشي الراشــي اإلســالمية الــشريعة توعــدت وقــد   

 .)١("النَّارِ فِي وَالْمُرْتَشِي الرَّاشِي"

 العمـال،  هـديا  تحـرم  صـحيحة  أحاديـث  وردت فقـد  العمال، هدايا الرشوة في ويدخل    

 علـى  اسـتعمله  حـين  اللتبيّـة  ابـن  مـع  -صـلى اهللا عليـه وسـلم      - النبـي  موقـف  ذلـك  على يدل

 رَجُلًـا  ــ  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللاُ َصلَّى ـ اهللاِ رَسُولُ اسْتَعْمَلَ: قَالَ السَّاعِدِيِّ، حُمَيْدٍ أَبِي فعَنْ الصدقة،

 مَـالُكُمْ،  هَـذَا : قَـالَ  حَاسَـبَهُ،  جَـاءَ  فَلَمَّـا  الْأُتْبِيَّـةِ،  ابْـنَ : يُـدْعَى  سُلَيْمٍ، بَنِي صَدَقَاتِ عَلَى الْأَزْدِ مِنَ

 وَأُمِّـكَ  أَبِيـكَ  بَيْـتِ  فِـي  جَلَـسْتَ  فَهَلَّـا ": ــ  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللاُ صَلَّى ـ اهللاِ رَسُولُ فَقَالَ هَدِيَّةٌ، وَهَذَا

 بَعْـدُ،  أَمَّـا ": قَـالَ  ثُـمَّ  عَلَيْهِ، وَأَثْنَى اهللاَ، فَحَمَِد خَطَبَنَا، ثُمَّ ، "صَادِقًا كُنْتَ إِنْ هَدِيَّتُكَ تَأْتِيَكَ حَتَّى

 وَهَـذَا  مَـالُكُمْ،  هَـذَا : فَيَقُـولُ  يفَيَـأْتِ  اهللاُ، وَلَّـانِي  مِمَّـا  الْعَمَـلِ  عَلَـى  مِـنْكُمْ  الرَّجُلَ أَسْتَعْمِلُ فَإِنِّي

 يَأْخُـذُ  لَـا  وَاهللاِ صَـادِقًا،  كَانَ إِنْ هَدِيَّتُهُ تَأْتِيَهُ حَتَّى وَأُمِّهِ أَبِيهِ بَيْتِ فِي جَلَسَ أَفَلَا لِي، أُهْدِيَتْ هَدِيَّةٌ

ــالَ اهللاَ لَقِــيَ إِلَّــا حَقِّــهِ، بِغَيْــرِ شَــيْئًا مِنْهَــا مِــنْكُمْ أَحَــدٌ  أَحَــدًا فَلَــأَعْرِفَنَّ الْقِيَامَــةِ، يَــوْمَ يَحْمِلُــهُ ىتَعَ

 حَتَّـى  يَدَيْـهِ  رَفَـعَ  ثُـمَّ  ،" تَيْعَـرُ  شَـاةً  أَوْ خُـوَاٌر،  لَهَـا  بَقَـرَةً  أَوْ رُغَـاءٌ،  لَهُ بَعِيرًا يَحْمِلُ اهللاَ لَقِيَ مِنْكُمْ

 أُمَامَـةَ  أَبِـي  وعَـنْ . )٢("أُذُنِـي  وَسَـمِعَ  عَيْنِي، بَصُرَ "تُ؟بَلَّغْ هَلْ اللهُمَّ،": قَالَ ثُمَّ إِبْطَيْهِ، بَيَاضُ رُئِيَ

 هَدِيَّـةً  لَـهُ  فَأَهْـدَى  شَـفَاعَةً،  لِأَخِيـهِ  شَـفَعَ  مَـنْ ": ــ  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اهللاُ صَـلَّى  ــ  اهللاِ رَسُـولُ  قَالَ: قَالَ

 . )٣ ("الرِّبَا مِنَ عَظِيمًا بَابًا أَتَى فَقَدْ فَقَبِلَهَا،

 ـــ قولـه  فـي  العلـة  بـين  ثـم  محرمـة،  العمــال هـدايا  أن ــ  اهللا رحمـه  ــ  الـشوكاني  بـين  قـد و   

 لَـمْ  إَذا الْمُهْـدِيَ  لِـأَنَّ  الرِّشْـوَةِ؛  مِـنْ  نَـوْعٌ  هِـيَ  وَنَحْـوِهِمْ  لِلْقُـضَاةِ  تُهْدَى الَّتِي الْهَدَايَا": ـ اهللا رحمه

                                     
ــا: ، وقــال)١٠٣٧( رواه البــزار فــي مــسنده، رقــم الحــديث  ١- ــذَا الْحَــدِيثُ لَ ــرْوَى عَــنْ عَبْــدِ الــرَّحْمَنِ بْــنِ  وَهَ  نَعْلَمُــهُ يُ

، وفـي الـصغير،   ) ٢٠٢٦(عَوْفٍ، إِلَّا مِنْ هَـذَا الْوَجْـهِ بِهَـذَا الْإِسْـنَادِ، ورواه الطبرانـي فـي األوسـط، رقـم الحـديث                     
ه، وضعفه األلباني في ضعيف الجـامع الـصغير وزيادتـ   ) ٢٠٩٤(، وفي الدعاء، رقم الحديث ) ٥٨(رقم الحديث   

 ).٣١٤٦(برقم 

 ).١٨٣٢( رواه مسلم في صحيحه، كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ تَحْرِيمِ هَدَايَا الْعُمَّالِ، رقم الحديث ٢-

، وحــسنه األلبــاني فــي صــحيح الجــامع الــصغير   )٧٩٢٨( رواه الطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر، رقــم الحــديث   ٣-
 ).٦٣١٦ -٢١٣١(وزيادته 



 

 
٤٦٦

 االحتساب على االعتداء على المال العام
 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

 عَلَـى  بِـهِ  التَّقَـوِّي  إمَّـا  وَهُـوَ  لِغَـرَضٍ،  إلَّـا  إلَيْـهِ  يُهْـدِي  لَـا  وِلَايَتِهِ قَبْلَ الْقَاضِي إلَى لِلْإِهْدَاءِ مُعْتَادًا يَكُنْ

 يَكُــونَ أَنْ الْــأَحْوَالِ وَأَقَــلُّ تَقَــدَّمَ، كَمَــا حَــرَامٌ وَالْكُــلُّ حَقِّــهِ، إَلــى لَــهُ لِهَدِيَّتِــهِ التَّوَصُّــلُ أَوْ بَاطِلِــهِ،

ــا ــهِ طَالِبً ــنْ لِقُرْبِ ــاكِمِ مِ ــهِوَ الْحَ ــوذِ تَعْظِيمِ ــهِ، وَنُفُ ــا كَلَامِ ــرَضَ وَلَ ــهُ غَ ــذَلِكَ لَ ــا بِ ــتِطَالََة إلَّ  عَلَــى الِاسْ

 قَبْـلَ  يَخَافُـهُ  لَـا  مَـنْ  وَيَخَافُـهُ  عَلَيْـهِ  حَـقٌّ  لَـهُ  مَـنْ  فَيَحْتَـشِمُهُ  لَـهُ  مُطَـالَبَتِهِمْ  مِنْ الْأَمْنَ أَوْ خُصُومِهِ

 لِدِينِـهِ  الْمُـتَحَفِّظُ  الْحَـاكِمُ  فَلْيَحْـذَرْ . الرِّشْـوَةُ  إلَيْهِ آلَتْ مَا إلَى تَئُولُ كُلُّهَا الْأَغْرَاضُ وَهَذِهِ ذَلِكَ،

ــسْتَعِدُّ ــوفِ الْمُ ــيْنَ لِلْوُقُ ــدَيْ بَ ــهِ يَ ــنْ رَبِّ ــولِ مِ ــدَايَا قَبُ ــنْ هَ ــدَى مَ ــهِ أَهْ ــدَ إلَيْ ــهِ بَْع ــضَاءِ، تَوَلِّي ــإِنَّ لِلْقَ  فَ

 مَالَتْ فَرُبَّمَا إلَيْهَا، أَحْسَنَ مَنْ حُبِّ عَلَى مَجْبُولَةٌ وَالْقُلُوبُ الْإِنْسَانِ، بْعِطَ فِي تَأْثِيرًا لِلْإِحْسَانِ

 وَبَـيْنَ  الْمُهْـدِي  بَيْنَ الْمُخَاصَمَةِ عُرُوضِ عِنْدَ الْحَقِّ عَنْ الْمَيْلُ يُؤَثِّرُ مَيْلًا إلَيْهِ الْمُهْدِي إلَى نَفْسُهُ

 زَرَعَــهُ قَــدْ مَــا بِــسَبَبِ الــصَّوَابِ عَــنْ يَخْــرُجْ لَــمْ أَنَّــهُ وَيَظُــنُّ بِــذَلِكَ يَــشْعُرُ لَــا وَالْقَاضِــي غَيْــرِهِ

 قَبُـولِ  عَـنْ  امْتَنَعْـت  الْحَيْثِيَّـةِ  هَـذِهِ  وَمِـنْ  هَـذَا،  عَلَى زِيَادَةً تَفْعَلُ لَا وَالرِّشْوَةُ قَلْبِهِ، فِي الْإِحْسَانُ

 فَـضْلًا  الْأَقَـارِبِ  مِـنْ  بَـلْ  فِيـهِ  الـدُّخُولِ  قَبْـلَ  إلَيَّ يُهْدِي كَانَ مِمَّنْ لْقَضَاءِا فِي دُخُولِي بَعْدَ الْهَدَايَا

 أَنْ اللَّــهَ أَسْــأَلُ لِبَــسْطِهِ، الْمُقَــامُ يَتَّــسِعُ لَــا مَــا الْمَنَــافِعِ مِــنْ ذَلِــكَ فِــي فَكَــانَ النَّــاسِ، سَــائِرِ عَــنْ

 .)١("لِوَجْهِهِ خَالِصًا يَجْعَلَهُ

 بِــهِ لِيَنَـالَ  إمَّـا : أَمْـرَيْنِ  لِأَحَـدِ  دَفَعَـهُ  إنَّمَــا الـدَّافِعِ  كَـوْنُ ": والـسبب  محرمـة  العمـال  فهـدايا    

 عَـزَّ  اللَّـهُ  أَوْجَـبَ  وَاجِـبٍ  أَمْـرٍ  مُقَابَلَـةِ  فِـي  الْمَـدْفُوعَ  لِأَنَّ يَحِلُّ لَا وَذَلِكَ مُحِقًّا كَانَ إنْ اللَّهِ حُكْمَ

 كَـانَ  وَإِنْ. الْحُطَامِ مِنْ شَيْئًا عَلَيْهِ يَأْخُذَ حَتَّى يَفْعَلُ لَا فَكَيْفَ بِهِ، الصَّدْعَ كِمِالْحَا عَلَى وَجَلَّ

 مَـدْفُوعٌ  لِأَنَّـهُ  أَقْبَحُ فَذَلِكَ مُبْطِلًا كَانَ إنْ اللَّهُ شَرَعَهُ مَا خِلَافَ بِهِ لِيَنَالَ صَاحِبِهِ مِنْ لِلْمَالِ الدَّفْعُ

 لِـأَنَّ  بِهَـا؛  الزِّنَـا  مُقَابَلَـةِ  فِـي  لِلْبَغْـيِ  الْمَدْفُوِع الْمَالِ مِنْ تَحْرِيمًا أَشَدُّ فَهُوَ مَحْظُورٍ أَمْرٍ ةِمُقَابَلَ فِي

 الْمَـدْفُوعِ  بِخِلَافِ بِهِ وَالْإِضْرَارِ صَدْرِهِ لِإِحْرَاجِ الْمُوجِبِ الْغَيْرِ مَالِ أَكْلِ إلَى بِهَا يُتَوَصَّلُ الرِّشْوَةَ

 وَهُـوَ  بِـهِ،  وَالْمَفْعُـولِ  لِلْفَاعِـلِ  مُـسْتَلَذٌّ  لَكِنَّـهُ  الزِّنَا وَهُوَ مُحَرَّمٍ شَيْءٍ إلَى بِهِ فَالتَّوَسُّلُ الْبَغْيِ، إلَى

                                     
عـصام الـدين الـصبابطي، دار    : لي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني اليمنـي، تحقيـق        نيل األوطار، محمد بن ع     ١-

 ).٣٠٩ / ٨(م، ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣األولى، : الحديث، مصر، الطبعة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٦٧

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 مَـا  التَّوْبَـةُ،  إلَّـا  الْمَغْفِرَةِ وَبَيْنَ الْعَاصِي بَيْنَ لَيْسَ الْغُرَمَاءِ أَسْمَحُ وَهُوَ وَرَبِّهِ، الْعَبْدِ بَيْنَ ذَنْبٌ أَيْضًا

 .)١("بَعِيدٌ بَوْنٌ الْأَمْرَيْنِ وَبَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ بَيْنَهُ

 حرمـة  علـى  ــ  اهللا رحمهـم  ــ  العلمـاء  أجمـع  وقد محرمة، مظاهرها بجميع فالرشوة   

 .الرشوة

 بِلَـا  فَحَـرَامٌ  عَامِـلِ، الْ وَرِشْـوَةُ  الْحُكْـمِ،  فِـي  الرِّشْـوَةُ  فَأَمَّـا ": ــ  اهللا رحمه ـ قدامة ابن قال   

 ٤٢: املائدةmD  C  l : تَعَاَلى اللَّهُ قَالَ. خِلَافٍ

 الْقَاضِــي قَبِــلَ إذَا: وَقَــالَ. الرِّشْــوَةُ هُــوَ: تَفْــسِيرِهِ فِــي جُبَيْــرٍ، بْــنُ وَسَــعِيدُ الْحَــسَنُ، وقَــالَ   

 لِيُوقِـفَ  أَوْ الْحَـقِّ،  بِغَيْـرِ  لِـيَحْكُمَ  يَْرتَـشِي  إنَّمَـا  شِيَالْمُرْتـَ  وَلِـأَنَّ .... الْكُفْرِ إلَى بِهِ بَلَغَتْ الرِّشْوَةَ،

 أَهْـوَ  السُّحْتِ، عَنْ مَسْعُودٍ ابْنَ سَأَلْت: مَسْرُوقٌ قَالَ. الظُّلْمِ أَعْظَمِ مِنْ وَذَلِكَ عَنْهُ، الْحُكْمَ

ــوَةُ ــالَ الُْحكْــمِ؟ فِــي الرِّشْ X W m  |  {  z  y  x  w   v  u  t : قَ
  }l ٤٤:  املائـدة ، m X W   Â  Á  À  ¿l ٤٥:  املائـدة ،  X W

m  n  m  l  klعَلَـى  الرَّجُـلُ  يَسْتَعِينَك أَنْ السُّحْتَ وَلَكِنَّ ، ٤٧:  املائدة 

 عَيْنَ وَتُعْمِي الْحَلِيمَ، تُسَفِّهُ الرِّشْوَةُ: كَعْبٌ قَالَ: قَتَادَةُ وَقَالَ. تَقْبَلْ فَلَا لَك، فَيُهْدِيَ مَظْلَمَةٌ،

 .)٢("مَلْعُونٌ فَهُوَ حَقًّا، عَنْهُ يَدْفَعَ أَوْ بِبَاطِلٍ، لَهُ لِيَحْكُمَ رَشَاهُ فَإِنْ الرَّاشِي فَأَمَّا. الْحَكِيمِ

 أَخْذِ عَلَى وَالْعَامِلِ لِلْحَاكِمِ الرِّشْوَةِ إطْلَاقِ فِي وَيَدْخُلُ": ـ اهللا رحمه ـ الشوكاني وقال   

ــ الــصَّدَقَاتِ ــرَامٌ يَوَهِ : مِنْــهُ الْإِجَــارَاتِ كِتَــابِ فِــي الْبَحْــرِ فِــي الْمَهْــدِيُّ الْإِمَــامُ قَــالَ. بِالْإِجْمَــاعِ حَ

 . )٣("لِلْوَعِيدِ وَيَفْسُقُ: يَحْيَى الْإِمَامُ قَالَ .... إجْمَاعًا الْحَاكِمِ رِشْوَةُ وَتَحْرُمُ: مَسْأَلَةُ

 الَّـذِي  الـسُّحْتِ  مِـنْ  وَأَنَّهَـا  الْأَحْكَامِ عَلَى الرُّشَا رِيمِتَحْ فِي خِلَافَ وَلَا": الجصاص وقال   

 .)٤("كِتَابِهِ فِي اللَّهُ حَرَّمَهُ

                                     
 ).٣٠٨ / ٨( نيل األوطار، ١-

 ).١٠/٦٩( المغني، البن قدامة ٢-

 ).٣٠٨ / ٨( نيل األوطار، ٣-

محمــد صــادق القمحــاوي، دار :  الجــصاص الحنفـي، تحقيــق  أحكـام القــرآن، أحمــد بــن علـي أبــو بكــر الــرازي  ٤-
 ).٨٥ / ٤(إحياء التراث العربي، بيروت، 



 

 
٤٦٨

 االحتساب على االعتداء على المال العام
 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

 .السارق في اهللا وحكم السرقة: الثاني المطلب
 الفقـه  فـي  يـسمى  مـا  وهـو  خفـي،  وجـه  علـى  أخـذه : العـام  المال على التعدي أنواع من   

 وَهُـوَ  خُفْيَـة  فِيهِ شُبْهَة لَا أجنبي حرز من مُعْتَبر مَال أَخذ": بأنها وتعرف السرقة،: اإلسالمي

 الجماعـة،  مـال  أو الفـرد،  مـال  مـن  سـواء  الغير مال وأخذ ،)١("غيبته أَو نَومه فِي للْحِفْظ، قَاصد

 . )٢(الخفية وجه على حق، وجه بدون حرز من األمة مال أو

 حـق  في: الشريعة وفي. الخفية هوج على الغير من الشيء أخذ": اللغة في والسرقة   

 شبهة، بال حافظ، أو بمكان محرزة مضروبة دراهم عشرة قدر خفية مكلف أخذ: القطع

 وجعل القطع، حد في سرقة يكون ال مضروبة عشرة من أقل المسروق قيمة كانت فإذا

 بربــع الــسارق يمــين يقطــع: الــشافعي وعنــد بائعــه، علــى بــه العبــد يــرد حتــى شــرعًا، ســرقة

 .)٣("ردينا

 عنــد فالــسارق. حــرز مــن الغيــر مــال ألخــذ مــستترا المجيــئ: واالســتراق والــسرقة   

 الـسرقة  أن: ذلـك  مـن  ويفهـم . لـه  لـيس  مـا  منـه  فأخـذ  حـرز  إلى مستترا جاء من هو: العرب

 وأن واالستتار، االختفاء جهة على األخذ هذا يكون وأن الغير، مال أخذ: ثالثة أمورًا تنتظم

 كــان أو مجــاهرة، األخــذ كــان أو للغيــر، مملوكــا المــال يكــن لــم فلــو.  امحــرزً المــال يكــون

ــر المــال ــسرقة فــإن محــرز، غي ــة ال  والمنتهــب والمخــتلس. تتحقــق ال القطــع لحــد الموجب

 يجـب  وال سـارقًا،  المخـتلس،  وال المنتهـب،  وال الخـائن،  يعتبر ال ولهذا: السارق غير والخائن

 .)٤(رالتعزي وجب وإن القطع، منهم واحد على

                                     
 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبـو البقـاء            ١-

 .تمؤسسة الرسالة، بيرو: عدنان درويش، محمد المصري، الناشر: ، تحقيق)١/٥١٤(الحنفي، 

ــدين    )١٠٤ / ٩(المغنــي البــن قدامــة   :  انظــر٢- ــار وحاشــية ابــن عاب ــدر المخت ــار(، ال ، ومغنــي )١١٦ / ٤) (رد المحت
 ). ٣٧٣ / ٣(المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 

ضــبطه وصــححه : ، تحقيــق)١/١١٨( كتــاب التعريفــات علــي بــن محمــد بــن علــي الــزين الــشريف الجرجــاني،   ٣-
 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الطبعة األولى جماعة من العلماء 

 .م١٩٧٧ - ه ١٣٩٧الثالثة، : ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة)٤٨٧ / ٢( فقه السنة، سيد سابق، ٤-
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X Wm  O  ، اليد قطع السارق حد وأن السرقة، حرمة على األدلة دلت وقد   
  ]   \    [  Z  YX   W  V         U  T  S  R   Q  P|l 

  .٣٨: املائدة

 يَـدِ  قَطْـعُ  وَأَمَّـا ": بقوله غيره دون السارق يد قطع سبب ـ اهللا رحمه ـ القيم ابن ويبين   

 حِكْمَـةِ  تَمَـامِ  فَمِـنْ  وَالْغَاصِـبِ  وَالْمُنْتَهِـبِ  الْمُخْـتَلِسِ  قَطْـعِ  وَتَـرْكُ  دَرَاهِـمَ،  ثَلَاثَةِ فِي السَّارِقِ

 وَيَكْـسِرُ  الْحِـرْزَ  وَيَهْتِـكُ  الـدُّورَ  يَنْقُـبُ  فَإِنَّـهُ  مِنْـهُ،  الِاحْتِرَازُ يُمْكِنُ لَا السَّارِقَ فَإِنَّ أَيْضًا؛ الشَّارِعِ

ــا الْقُفْــلَ، ــ يُمْكِــنُ وَلَ ــاعِ احِبَصَ ــأَكْثَرَ الِــاحْتِرَازُ الْمَتَ ــوْ ذَلِــكَ، مِــنْ بِ ــهُ يَــشْرَعْ لَــمْ فَلَ  لَــسَرَقَ قَطْعَ

ــاسُ ــضَهُمْ النَّـ ــضًا، بَعْـ ــمَ بَعْـ ــضَّرَرُ، وَعَظُـ ــتَدَّتْ الـ ــةُ وَاشْـ ــسُّرَّاقِ، الْمِحْنَـ ــافِ بِالـ ــبِ بِخِلَـ  الْمُنْتَهِـ

ــإِنَّ وَاْلمُخْــتَلِسِ؛ ــوَ الْمُنْتَهِــبَ فَ ــ: هُ ــذُ ذِيالَّ ــرَةً الْمَــالَ يَأْخُ  أَنْ فَيُمْكِــنُهُمْ النَّــاسِ، مِــنْ بِمَــرْأَى جَهْ

 فَإِنَّهُ: الْمُخْتَلِسُ وَأَمَّا الْحَاكِمِ، عِنْدَ لَهُ يَشْهَدُوا أَوْ الْمَظْلُومِ، حَقَّ وَيُخَلِّصُوا يَدَيْهِ، عَلَى يَأْخُذُوا

ــا ــذُ إنَّمَ ــالَ يَأْخُ ــينِ عَلَــى الْمَ ــ حِ ــنْ ةٍغَفْلَ ــهِ مِ ــا وَغَيْــرِهِ، مَالِكِ ــنْ يَخْلُــو فَلَ ــرِيطٍ نَــوْعِ مِ ــهِ يُمَكِّــنُ تَفْ  بِ

ــتَلِسَ ــنْ الْمُخْ ــهِ، مِ ــا اخْتِلَاسِ ــعَ وَإِلَّ ــالِ فَمَ ــيَقُّظِ الــتَّحَفُّظِ كَمَ ــا وَالتَّ ــهُ لَ ــاسُ، يُمْكِنُ ــيْسَ الِاخْتِلَ  فَلَ

 غَالِبًـا،  مِثْلِهِ حِرْزِ غَيْرِ مِنْ الْمَالَ يَأْخُذُ إنَّمَا فَاْلمُخْتَلِسُ يْضًاوَأَ أَشْبَهُ؛ بِالْخَائِنِ هُوَ بَلْ كَالسَّارِقِ،

ــهُ ــذِي فَإِنَّ ــكَ الَّ ــتَلِسُ يُغَافِلُ ــكَ وَيَخْ ــالِ فِــي مَتَاعَ ــهُ تَخَلِّيــكَ حَ ــكَ عَنْ ــنْ وَغَفْلَتِ ــهِ، عَ ــذَا حِفْظِ  وَهَ

 بِعَـدَمِ  أَوْلَـى  وَهُـوَ  ظَـاهِرٌ،  فِيـهِ  فَالْـأَمْر  الْغَاصِبُ وَأَمَّا نْتَهِبِ؛كَالْمُ فَهُوَ غَالِبًا، مِنْهُ الِاحْتِرَازُ يُمْكِنُ

 الطَّوِيـلِ  وَالـسِّجْنِ  وَالنَّكَـالِ  بِالـضَّرْبِ  هَؤُلَاءِ عُدْوَانِ كَفُّ يَسُوغُ وَلَكِنْ الْمُنْتَهِبِ، مِنْ الْقَطْعِ

 .)١("الْمَالِ بِأَخْذِ وَالْعُقُوبَةِ

 على االعتداء جرائم من غيرها دون السرقة في الحد بإقامة عقوبةال تشديد وسبب   

 عَلَـى  الْقَطْـعِ  بِإِيجَـابِ  الْـأَمْوَالُ  تعـالى  اهللا صـان ": ــ  اهللا رحمـه  ــ  عِيَـاضٌ  الْقَاضِـي  قاله ما األموال

 يـلٌ قَلِ ذَلِـكَ  لِـأَنَّ  والغصب؛ واالنتهاب كاالختالس السرقة غير في ذلك يُجْعَلْ وَلَمْ السَّارِقِ

                                     
قـيم الجوزيـة،    إعالم الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد شـمس الـدين ابـن            ١-

ــروت، الطبعــة      : ، تحقيــق)٤٧ / ٢( ــة، يي ــراهيم، دار الكتــب العلمي ــد الــسالم إب ــى، : محمــد عب  -هـــ ١٤١١األول
 .م١٩٩١



 

 
٤٧٠

 االحتساب على االعتداء على المال العام
 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

 وَتَـسْهُلُ  الْـأُمُورِ  وُلَاةِ إِلَى بِالِاسْتِدْعَاءِ النَّوْعِ هَذَا اسْتِرْجَاعُ يُمْكِنُ وَلِأَنَّهُ السَّرِقَةِ، إِلَى بِالنِّسْبَةِ

ــةُ ــةِ إِقَامَ ــهِ الْبَيِّنَ ــافِ عَلَيْ ــهُ الــسَّرِقَةِ، بِخِلَ ــدُرُ فَإِنَّ ــةُ تَنْ ــةِ إِقَامَ ــا الْبَيِّنَ ــمَ عَلَيْهَ ــا فَعَظُ ــتَدَّتْ أَمْرُهَ  وَاشْ

ــا؛ ــونَ عُقُوبَتُهَ ــغَ لِيَكُ ــي أَبْلَ ــرِ فِ ــا، الزَّجْ ــدْ عَنْهَ ــعَ وَقَ ــسْلِمُونَ أَجْمَ ــى الْمُ ــعِ عَلَ ــي الــسَّارِقِ قَطْ  فِ

 .)١( "مِنْهُ فُرُوعٍ فِي اخْتَلَفُوا وَإِنِ الْجُمْلَةِ

 ال مقدسًـا،  حقًـا  هفيـ  حقهـم  وجعـل " للمال، األفراد ملكية فاحترم اإلسالم جاء لقد   

 والغـصب،  الـسرقة، : اإلسـالم  حـرم  ولهـذا  الوجـوه،  من وجه بأي عليه يعتدي أن ألحد يحل

 مـال  كـل  واعتبر والرشوة، والوزن، بالكيل والتالعب والغش، والربا، والخيانة، واالختالس،

 الـسارق  يـد  بقطـع  فقـضى  السرقة، في وشدد. بالباطل للمال أكال مشروع سبب بغير أخذ

 عـضو  بمثابـة  الخائنـة  اليـد  أن بينـة؛إذ  حكمـة  ذلـك  وفـي  الـسرقة،  تباشـر  أن شـأنها  مـن  يالت

 عليـه  اتفقـت  ممـا  الكـل  أجـل  مـن  بـالبعض  والتـضحية  الجـسم،  ليـسلم  بتـره  يجـب  مريض

 علــى بالــسطو نفــسه تحدثــه لمــن عبــرة الــسارق يــد قطــع فــي أن كمــا. والعقــول الــشرائع

 .)٢("تصان األموال وبهذا، ،إليها يده يمد أن يجرؤ فال الناس، أموال

ــواع فمــن    ــداء أن ــى االعت ــه، الــسرقة: العــام المــال عل ــه شــك ال وممــا من ــه أن في  فاعل

 الكبـائر،  مـن  كبيـرة  وارتكب مستقذرًا، مستقبحًا وعملًا شنيعًا، وإثمًا عظيمًا، ذنبًا اقترف

 ة،الــسرق حرمــة علــى المــسلمون أجمــع وقــد أليمــة، شــديدة وعقوبتهــا محرمــة فالــسرقة

 ذلـك  بينـا  كمـا  فيـه  تـصرف  إن قيمتـه  أو رده، لزمـه  العمـال  مـن  شـيئًا  سـرق  من أن وأجمعوا

 .سابقًا

                                     
 ).١٨١ -١٨٠ / ١١( شرح النووي على مسلم ١-

 ).٢/٤٨٥( فقه السنة ٢-
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 .وحكمه االختالس: الثالث المطلب
 مــن صــور أكــل أمــوال  صــورة وهــو االخــتالس،: العــام المــال علــى االعتــداء أنــواع مــن   

 العاملين استيالء": نهبأ وعرف ، أخطر جرائم التعدي على المال العام      ومن ،الناس بالباطل 

 .)١("شرعي سند بدون ونحوها نقدية أموال من بأيديهم ما على ما مكان في والموظفين

 الشَّيْءِ أَخْذُ"و ، المال على غير وجه حق في خفاء مع الهرب به  خذ أ هو :واالختالس   

. االِسْـتِالَبُ  هُـوَ  االِخْـتِالَسُ : يـل وَقِ الْخَلْـسِ،  مِـنَ  أَسْـرَعُ  االِخْـتِالَسُ : قِيـل . غَفْلَـةٍ  عَـنْ  مُخَادَعَةً

 مَعَ جَهْرًا صَاحِبِهِ بِحَضْرَةِ الشَّيْءِ أَخْذُ: أَنَّهُ اللُّغَوِيِّ الْمَعْنَى هَذَا عَنْ الْفُقَهَاءِ اسْتِعْمَال وَيَزِيدُ

 "فَيَأْخُـذَهُ  إِنْـسَانٍ  مِنْـدِيل  إِلَى هُيَدَ يَمُدَّ أَنْ مِثْل سِرًّا، أَوْ جِهَارًا الْمُخْتَلِسُ جَاءَ سَوَاءٌ بِهِ الْهَرَبِ
 والمخـتلس الـذي     ، وإنمـا اسـتخفى فـي ابتـداء اختالسـه          ، من الخطـف والنهـب     نوع" وهو ،)٢(

 .)٣("يخطف الشيء ويمر به

 الخطــف و،يعتمــد علــى الغلبــة والقهــر : األخيــربــأن : النهــب بــين االخــتالس وويفــرق    

 الـشيء عالنيـة إال أن يفـرق بينهمـا     ذتالس أخـ  واالخـ  فالنهـب " .)٤(بسرعة جهرا مـع الهـرب     

 .)٥("من جهة سرعة األخذ في جانب االختالس بخالف النهب فإن ذلك غير معتبر فيه

 مـال   أخذ وكذلك   ما، المملوك لشخص    المال على   االستيالء:  في االختالس  ويدخل   

لمملوك للدولة   على المال ا   واالستيالء ؤسسة، الم أو ال ذلك الم  ة إليه إدار  أوكل ممنعام  

                                     
 حــسين حــسين.  الجــرائم التــى تــسبب الفــساد االقتــصادى وعقوباتهــا فــى ضــوء الــشريعة اإلســالمية، د        ١-

 .٣٣شحاتة، ص 

 ).٢٨٨ / ٢( الموسوعة الفقهية الكويتية ٢-

، ، دار عــالم الكتــب)٩/٣٠٣٦( كــشاف القنــاع عــن مــتن اإلقنــاع، منــصور بــن يــونس بــن إدريــس البهــوتي،    ٣-
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣الرياض

 أحمـد    حاشية الصاوي على الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مـدهب اإلمـام مالـك للعالمـة الـدردير،                   ٤-
 .، دار المعارف القاهرة)١٠/٣٠٣(بن محمد  

محمـد عـالء الـدين    ،  حاشية رد المختار على الدر المختـار شـرح تنـوير األبـصار فقـه أبـو حنيفـة ابـن عابـدين                   ٥-
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت)٤/٩٤(أفندي، 



 

 
٤٧٢

 االحتساب على االعتداء على المال العام
 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

 ذلـك علـى وجـه       نحـو  أو بـأعينهم،  ألشـخاص    ا خاصـً  ا وليس حقً  لجميع، ل وق حق ا فيه والتي

 . وهذا هو المقصود والمنتشر في العصر الحاضر بصورة مفزعة ومخيفة ومرعبة،الخفية

 حــرم اهللا وقــد ،الخيانــة فهــو يــدخل فــي ،االخــتالس تــواترت األدلــة علــى حرمــة وقــد   

ــة،   X W m U   ̂ ]  \  [  Z  Y  X   W  V الخيانــــــــــــــــــ
   ̀  _lوالخيانة ة والخديعالمكر": -صلى اهللا عليه وسلم- وقال ، ٢٧:  األنفال 

 . )١(" الناريف

ــةُ": -صــلى اهللا عليــه وســلم - أن مــن صــفات المنــافقين الخيانــة، فقــال  لنبــي   وبــين ا  آيَ

 .)٢(" خَانَ ائْتُمِنَ وَإِذَا خْلَفَ،أَ وَعَدَ وَإِذَا كَذَبَ، حَدَّثَ إِذَا: ثَلَاثٌ المُنَافِقِ

 جاء الـشريعة اإلسـالمية      وقد اطل، في أكل أموال الناس بالب     يدخل أيضًا   االختالس   و

X W m  p  o   n  m  l  k فحرمـــت أكـــل أمـــوال النـــاس بالباطـــل،  
  |  {  z  y  x  w    v  u  t  s  r    qlرة :  البق

 بَيْـنَكُمْ  وَأَعْرَاضَـكُمْ،  وَأَمْـوَالَكُمْ،  دِمَـاءَكُمْ، فَـإِنَّ  ": -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - وقـال   ١٨٨

صـلى اهللا عليـه    -وقـال   . )٣("هَـذَا  بَلَـدِكُمْ  فِـي  هَـذَا،  شَهْرِكُمْ فِي هَذَا، يَوْمِكُمْ كَحُرْمَةِ حَرَامٌ،

 حِـينَ  وَذَلِكُـمْ  بِالنَّـارِ،  جِـيءَ  دْلَقـَ  هَذِهِ، صَلَاتِي فِي رَأَيْتُهُ قَدْ إِلَّا تُوعَدُونَهُ شَيْءٍ مِنْ مَا": -وسلم

 يَجُـرُّ  الْمِحْجَـنِ  صَـاحِبَ  فِيهَـا  رَأَيْـتُ  وَحَتَّـى  لَفْحِهَا، مِنْ يُصِيبَنِي أَنْ مَخَافَةَ تَأَخَّرْتُ، رَأَيْتُمُونِي

 وَإِنْ بِمِحْجَنِـي،  تَعَلَّـقَ  اإِنَّمـَ : قَـالَ  لَـهُ  فُطِـنَ  فَـإِنْ  بِمِحْجَنِـهِ،  الْحَـاجَّ  يَسْرِقُ كَانَ النَّارِ، فِي قُصْبَهُ

 تَـدَعْهَا  وَلَـمْ  تُطْعِمْهَـا،  فَلَـمْ  رَبَطَتْهَـا  الَّتِي الْهِرَّةِ صَاحِبَةَ فِيهَا رَأَيْتُ وَحَتَّى ،بِهِ ذَهَبَ عَنْهُ غُفِلَ

ــأَرْضِ، خَــشَاشِ مِــنْ تَأْكُــلُ ــا، مَاتَــتْ حَتَّــى الْ  رَأَيْتُمُــونِي حِــينَ وَذَلِكُــمْ بِالْجَنَّــةِ، جِــيءَ ثُــمَّ جُوعً

                                     
، وحـــسنه األلبـــاني فـــي صـــحيح الترغيـــب )١٦٥(، رقـــم الحـــديث  رواه أبـــو داود فـــي المراســـيل، بَـــابُ التِّجَـــارَةِ ١-

 ).١٧٦٩(والترهيب 

ــافِقِ، رقــم الحــديث        ٢- ــةِ المُنَ ــابُ عَالَمَ ــانِ، بَ ــابُ اإلِيمَ ، ورواه مــسلم فــي  )٣٣(  رواه البخــاري فــي صــحيحه، كِتَ
 ).٥٩(صحيحه، كِتَابُ اإلِيمَانِ، بَابُ بَيَانِ خِصَالِ الْمُنَافِقِ، رقم الحديث 

 "رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِـنْ سَـامِعٍ  ":  رواه البخاري في صحيحه، كِتَابُ العِلْمِ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللاُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ         ٣-
)٦٧.( 
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 إِلَيْـهِ،  لِتَنْظُـرُوا  ثَمَرِهَـا  مِـنْ  أَتَنَـاوَلَ  أَنْ أُرِيـدُ  وَأَنَـا  يَـدِي  مَدَدْتُ وَلَقَدْ مَقَامِي، فِي قُمْتُ حَتَّى تَقَدَّمْتُ

 .)١(" هَذِهِ يصَلَاتِ فِي رَأَيْتُهُ قَدْ إِلَّا تُوعَدُونَهُ شَيْءٍ مِنْ فَمَا أَفْعَلَ، لَا أَنْ لِي بَدَا ثُمَّ

 العـام  القطـاع  أو الدولـة  كـأموال  العامة األموال من أو الخاصة األموال من السّرقة"   فـ

 عظــيم، ومنكــر شــديدة، حرمــة حــرام فهــي اإلســالم، فــي الجــرائم أعظــم مــن الخــاص أو

 إباحــة ألن الــدنيا فــي قــانون وال ديــن وال شــرع فــي يحــل ال بالباطــل، النــاس ألمــوال وأكــل

 اســتقرار وتزعــزع والطمأنينــة، الثقــة مبــدأ وتهــز أمــوالهم فــي النــاس بــأمن لتخــ الــسرقة

ــصاد ــارة االقتـ ــا والتجـ ــوارد مـــن وغيرهـ ــرزق مـ ــة والغـــصب. الـ ــو والنهـــب والخيانـ  ذلـــك ونحـ

 وهـو  الحـدّ  مـستوجبة  الـسرقة  جريمـة  كانـت  لـذا . حـق  بغيـر  اآلخرين ملك أخذ كالسرقة

 الوحيــدة العقوبــة فهــي قاســية، كانــت وإن العقوبــة، وهــذه القــرآن، شــريعة فــي اليــد قطــع

 . )٢("حق بغير وأخذها األموال على لالعتداء الزاجرة

 الْكِنْـدِيِّ،  عَمِيـرَةَ  بْـنِ  عَـدِيِّ  عَنْ   ولخطورة االختالس جاءت السنة النبوية تحذر منه، ف       

 عَمَـلٍ،  عَلَـى  مِـنْكُمْ  اسْتَعْمَلْنَاهُ مَنِ": يَقُولُ ـ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللاُ صَلَّى ـ اهللاِ رَسُولَ سَمِعْتُ: قَالَ

 مِـنَ  أَسْـوَدُ  رَجُـلٌ  إِلَيْـهِ  فَقَامَ: قَالَ ، "الْقِيَامَةِ يَوْمَ بِهِ يَأْتِي غُلُولًا كَانَ فَوْقَهُ فَمَا مِخْيَطًا، فَكَتَمَنَا

ــصَارِ ــأَنِّي الْأَنْ ــرُ كَ ــهِ، أَنْظُ ــالَ إِلَيْ ــا: فَقَ ــولَ يَ ــلْ اهللاِ، رَسُ ــ اقْبَ ــكَ، يعَنِّ ــالَ عَمَلَ ــا": قَ ــكَ؟ وَمَ ــالَ "لَ : قَ

 فَلْيَجِـئْ  عَمَـلٍ،  عَلَـى  مِنْكُمْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مَنِ الْآنَ، أَقُولُهُ وَأَنَا": قَالَ وَكَذَا، كَذَا: تَقُولُ سَمِعْتُكَ

 .)٣("انْتَهَى عَنْهُ نُهِيَ وَمَا أَخَذَ، مِنْهُ أُوتِيَ فَمَا وَكَثِيرِهِ، بِقَلِيلِهِ

 فـي  بـذلك  وصـفه ربـه     الـذي  وهو الرؤوف الرحيم     -صلى اهللا عليه وسلم   -بل إن النبي       

|  {  ~  �  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  m : قولــه تعــالى
  «  ª  ©     ̈ §lعلى رجل صالة عن الامتنع، ١٢٨:  التوبة 

                                     
ــلَا         ١- ــي صَ ــلَّمَ فِ ــهِ وَسَ ــلَّى اهللاُ عَلَيْ ــيِّ صَ ــى النَّبِ ــرِضَ عَلَ ــا عُ ــابُ مَ ةِ  رواه مــسلم فــي صــحيحه، كتــاب الكــسوف، بَ

 ).٩٠٤(الْكُسُوفِ مِنْ أَمْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، رقم الحديث 

 ).٤٥٨ / ١( التفسير الوسيط للزحيلي ٢-

 ).١٨٣٣( رواه مسلم في صحيحه، كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ تَحْرِيمِ هَدَايَا الْعُمَّالِ، رقم الحديث ٣-
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 تُـوُفِّيَ  ــ  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اهللاُ صَلَّى ـ يِّالنَّبِ أَصْحَابِ مِنْ رَجُلًا أَنَّ الْجُهَنِيِّ، خَالِدٍ بْنِ زَيْدِ عَنْ ف غل، قد

. "صَـاحِبِكُمْ  عَلَـى  صَـلُّوا ": فَقَـالَ  ـ  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللاُ صَلَّى ـ اللَّهِ لِرَسُولِ ذَلِكَ فَذَكَرُوا خَيْبَرَ، يَوْمَ

ــرَتْ ــوهُ فَتَغَيَّ ــاسِ وُجُ ــذَلِكَ، النَّ ــالَ لِ ــاحِبَكُمْ إِنَّ": فَقَ ــلَّ صَ ــي غَ ــبِيلِ فِ ــهِ سَ ــشْنَا. "اللَّ ــهُ فَفَتَّ  مَتَاعَ

 .)١(دِرْهَمَيْنِ يُسَاوِي لَا يَهُودَ خَرَزِ مِنْ خَرَزًا فَوَجَدْنَا

 حكـم  وبيـان  موضـعه  غيـر  فـي  ووضـعه  المال بإفساد األمانة خيانة: الرابع المطلب
 .ذلك في الشريعة

 وذلـــك العـــام المـــال دبإفـــسا األمانـــة خيانـــة: العـــام المـــال علـــى االعتـــداء أنـــواع مـــن   

 اسـتخدامها  فـي  بـاإلفراط  المـال  عـين  إهدار أو منه، ترجى عامة مصلحة ال فيما باستخدامه

 واسـتيالء  فيهـا،  للعمـل  عالقـة  ال شخـصية  بأشياء العمل يخص ما واستخدام التفريط، أو

 فـي  مناصـبهم  بحكـم  إلـيهم  المـسلمة  والعهـد  األمانـات  علـى  عملهم أماكن في العاملين

 .العمل نطاق عن خارج هو فيما استخدامها في المساعدة أو المشاركة أو العمل

 محــرم صــوره مــن صــورة بــأي العــام المــال علــى االعتــداء منهــا والتــي األمانــة وخيانــة   

ــه، منهــــــي X W m   ̂ ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U  عنــــ

                                     
 في النسائي ورواه ،)٢٧١٠ (الحديث رقم الْغُلُولِ، تَعْظِيمِ فِي بَابٌ الْجِهَادِ، كِتَاب سننه، في داود أبو رواه ١-

 الْجِهَادِ، كِتَاب سننه، في ماجه ابن ورواه ،)١٩٥٩ (الحديث رقم غَلَّ، مَنْ عَلَى الصَّلَاةُ الْجَنَائِزِ، سننه،كِتَابُ
 في والحاكم ،)٤٨٥٣ (الحديث رقم صحيحه، في حبان ابن وصححه ،)٢٨٤٨ (الحديث رقم الْغُلُولِ، بَابُ

 "يُخَرِّجَاهُ لَمْ وَأَظُنُّهُمَا الشَّيْخَيْنِ شَرْطِ عَلَى صَحِيحٌ حَدِيثٌ هَذَا": وقال ،)٢٥٨٢ (الحديث رقم المستدرك،
 أبي ابن: أحمد عند نمير ابن فيه قال للتحسين، محتمل إسناده: األرنؤوط شعيب وقال الذهبي، ووافقه
 وهو الجهني، خالد بن زيد مولى عمرة أبو: هارون بنُ يزيدُ فيه وقال الثقة، الرحمن عبد وهو - عمرة

 حبان، ابن غير عن توثيقه يؤثر ولم األنصاري، حَبّان بن يحيى بن محمد غير عنه يرو لم الحال، مجهول
 أن والصحيح مقبول،: التقريب في الحافظ وقال الذهبي، وأقره بالصدق، معروف رجل: الحاكم وقال

 ،١/٣٦٦ العلل في كما حاتم وأبو ،) ٢٢٩٦ (رقم الحديث عقب الترمذي عليه نصَّ ثُه،حدي الحديث
 عمرة، أبو: فقال نُمير، ابن طريق من أحمد اإلمام غير رواه وقد ،٢/٤١٣ المسند أطراف في والحافظ

. ضِّدهوتُعَ هذا، حديثنا معنى تقوي األحاديث وهذه ..... الشيخين رجال ثقات رجاله وبقية الصواب، على
  )٢٥٩-٢٨/٢٥٧ (أحمد، مسند حاشية انظر
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  k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a   ̀  _l 
 . ٢٨ - ٢٧: األنفال
 تفـسيره، حيــث  فـي  ـ اهللا   رحمـه  ـأمانـة األعمـال كمـا ذكـر الطبـري        :  باألمانـة مـراد وال   

ــرةX W mV  U   T  S  R  Q  P  l و. )١( األعمــال: واألمانــة: قــال : البق

٢٨٣. 

 صـالحيات  ولـه  اإلنفـاق،  لـه  خـول  مـن  ينفـق  بـأن : العـام  المـال  على االعتداء أنواع ومن  

 لـه  حاجـة  ال مـا  علـى  كاإلنفـاق  فيـه،  ينفـق  أن ينبغـي  ال قـدر  عن زائدًا إنفاقًا النظام له جعلها

 والمناقصات العطاءات ترسية فى والمجاملة والزينة، اللهو من تعد تكميلية أشياء أو فيه،

 عرضًـا  أفـضل  هـو  مـن  يوجـد  أو وخبـرة،  كفـاءة  أهـل  ليـسوا  وهـم  بـأعينهم،  أشـخاص  على

 .تكلفة وأقل

ــا ربنــا يحبهــا التــي) الــرحمن عبــاد (عبــاده صــفات وتعــالى ســبحانه بــين وقــد     فــي ترغيبً

m  Í  Ì   Ë        Ê  É : سـبحانه  فقـال  الـصفات،  تلـك  عـن  الميـل  عـن  وبعدًا الفعل
   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Îl٦٧:  الفرقان . 

 اإلفـساد،  فـي  يـدخل  ألنـه  اإلسـالمية؛  الـشريعة  فـي  محرم العام المال على واالعتداء   

 ¥   ¦  § ̈     ©  X W m ¤  £  ®  ¬«  ª  اهللا، حرمــــه وقــــد
   ́ ³  ²  ±  °   ¯l٥٦:  األعراف. 

 محـــرم العـــام المـــال إفـــساد: فيـــه يـــدخل والـــذي وأشـــكاله صـــوره بكـــل واإلفـــساد   

ــ وأخبــر األرض، فــي اإلفــساد اهللا حــرم وقــد األرض، فــي مفــسد وفاعلــه والــسنة، بالكتــاب  ـ

m  é  è  ç : تعــــالى قــــالف النــــاس، مــــن الــــصنف هــــذا يحــــب ال أنــــه ـــــ وتعــــالى ســــبحانه
êlتعــــالى وقــــال ، ٦٤:  املائــــدة : m  Ö  Õ  Ô   Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í
×l سـبحانه  فقـال : األرض فـي  اإلفساد عن عباده ـ سبحانه ـ ونهى ،٧٧:  القصص 

ــالى ~  _ ̀   m  i  h  g  f  e  dc   b  a : وتعــــ
                                     

 ).٤٨٥ / ١٣( تفسير الطبري ١-



 

 
٤٧٦

 االحتساب على االعتداء على المال العام
 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

  jl سـبحانه  الفقـ  المفـسدين،  عمـل  يـصلح  ال أنـه  سـبحانه  وبـين     ٨٥:  األعـراف 

 وتعـالى  سـبحانه  ربنـا  وبـين  .  ٨١:  يونسm  f  e  d      c    b  a  `l : وتعـالى 

°  ±  m  ¼»  º   ¹   ̧  ¶    µ   ́ ³  ² : قولــه فــي المفــسدين عاقبــة
   Â  Á  À               ¿      ¾   ½l لعـن  أنـه  سـبحانه  وأخبـر  ،١٠٣:  األعراف 

  mr  q  p  o  n  x  w  v  u  t   s : قولـه  فـي  المفسدين
}   |  {  z  y       ̀ _  ~lوصــية وكانــت،٢٣ – ٢٢:  حممــد 

: تعـالى  قـال  المفـسدين،  سـبيل  يتبـع  ال أن الـسالم  عليـه  هـارون  ألخيـه  السالم عليه موسى

m  ~  }  |   {    z  y  x  w  v  u  t  s   rl 
 والمـؤمنين،  والرسـول  اهللا خيانـة  الخيانـة،  في األعمال تلك أيضا وتدخل   ، ١٤٢: األعراف

 .سابقة أدلة من معنا مر كما محرمة وهي أمرهم، تولى ومن

 وإفــساد المــال، إضــاعة علينــا حــرم اهللا أن -صــلى اهللا عليــه وســلم - النبــي بــين وقــد   

 وَقَـالَ،  قِيـلَ : ثَالَثًـا  لَكُـمْ  كَـرِهَ  اللَّـهَ  إِنَّ": -صـلى اهللا عليـه وسـلم      - قال: له إضاعة العام المال

 ثَلَاثًـا،  لَكُـمْ  يَرْضَى اهللاَ إِنَّ": -صلى اهللا عليه وسلم   - وقال. )١("السُّؤَالِ وَكَثْرَةَ المَالِ، وَإِضَاعَةَ

 اهللاِ بِحَبْـلِ  تَعْتَـصِمُوا  وَأَنْ شَـيْئًا،  بِـهِ  تُشْرِكُوا وَلَا تَعْبُدُوهُ، أَنْ: لَكُمْ فَيَرْضَى ثَلَاثًا، لَكُمْ وَيَكْرَهُ

 .)٢("الْمَالِ وَإِضَاعَةِ السُّؤَالِ، وَكَثْرَةَ وَقَالَ، قِيلَ: لَكُمْ وَيَكْرَهُ تَفَرَّقُوا، اوَلَ جَمِيعًا

ــد    ــة فـــي األمثلـــة أروع الـــصحابة ضـــرب وقـ ــال علـــى المحافظـ ــام المـ ــا العـ ــضيه بمـ  تقتـ

 بعــد" وذلــك -رضــي اهللا عنــه- رواحــة بــن عبــداهللا فعــل ذلــك أمثلــة ومــن العامــة، المــصلحة

 األرض إصـالح  علـى  خيبـر  ويهـود  -صـلى اهللا عليـه وسـلم      - اهللا رسـول  بين تم يالذ االتفاق

 فيخرصـها  عـام  كـل  يأتيهم رواحة بن اهللا عبد -صلى اهللا عليه وسلم   - اهللا رسول جعل

                                     
، "٢٧٣: البقــرة" "الَ يَــسْأَلُونَ النَّــاسَ إِلْحَافًــا: " رواه البخــاري فــي صــحيحه، كِتَــابُ الزَّكَــاةِ، بَــابُ قَــوْلِ اللَّــهِ تَعَــالَى١-

 ).١٤٧٧(رقم الحديث 

حُدُودِ، بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِـنْ غَيْـرِ حَاجَـةٍ، وَالنَّهْـيِ عَـنْ مَنْـعٍ        رواه مسلم في صحيحه،  كِتَابُ الْ  ٢-
 ).١٧١٥(وَهَاتِ، وَهُوَ الِامْتِنَاعُ مِنْ أَدَاءِ حَقٍّ لَزِمَهُ، أَوْ طَلَبِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ، رقم الحديث 
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 شــدة -صــلى اهللا عليــه وســلم  - اهللا رســول إلــى فــشكوا الــشطر، يــضمنهم ثــم علــيهم

 مـن  جئـتكم  لقـد  واهللا الـسحت؟  مـوني تطع اهللا أعـداء  يـا : فقال يرشوه أن وأرادوا ،خرصه

ــيَّ، النــاس أحــب عنــد ــيَّ النــاس أبغــض وألنــتم إل ــازير، القــردة مــن عــدتكم مــن إل  وال والخن

 الـسماوات  قامـت  بهـذا : فقـالوا . علـيكم  أعـدل  ال أن علـى  إياه وحبي إياكم بغضي يحملني

 خَيْبَـرَ  ــ  وَجَـلَّ  عَـزَّ  ــ  اهللاُ أَفَـاءَ ": الَقـَ  أَنَّـهُ  -رضـي اهللا عنـه    - اهللاِ عَبْـدِ  بْـنِ  جَـابِرِ  فعَنْ. )١("واألرض

 كَمَـا  ــ  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اهللاُ صَـلَّى  ــ  اهللاِ رَسُـولُ  فَأَقَرَّهُمْ ـ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللاُ صَلَّى ـ اهللاِ رَسُولِ عَلَى

 يَـا : لَهُـمْ  قَـالَ  ثُـمَّ  عَلَيْهِمْ، فَخَرَصَهَا رَوَاحَةَ، بْنَ اهللاِ عَبْدَ فَبَعَثَ وَبَيْنَهُمْ، بَيْنَهُ وَجَعَلَهَا كَانُوا،

ــتُمْ الْيَهُــودِ، مَعْــشَرَ ــتُمْ إِلَــيَّ، الْخَلْــقِ أَبْغَــضُ أَنْ ــاءَ قَتَلْ ــزَّ ـــ اهللاِ أَنْبِيَ  اهللاِ، عَلَــى وَكَــذَبْتُمْ ـــ، وَجَــلَّ عَ

 مِـنْ  وَسْـقٍ  أَلْـفَ  عِـشْرِينَ  خَرَصْـتُ  قَـدْ  عَلَـيْكُمْ،  أَحِيفَ أَنْ عَلَى إِيَّاكُمْ بُغْضِي يَحْمِلُنِي وَلَيْسَ

 أَخَـذْنَا،  قَـدْ  وَالْـأَرْضُ،  الـسَّمَاوَاتُ  قَامَـتِ  بِهَـذَا : فَقَـالَوا  فَلِـي،  أَبَيْتُمْ وَإِنْ فَلَكُمْ، شِئْتُمْ فَإِنْ تَمْرٍ،

 .)٢(" عَنَّا فَاخْرُجُوا

 :المال إفساد من وهي األمانة خيانة صور ومن   
 إلــيهم، الموكلــة واألمانــات إلــيهم المــسلمة العهــد لــىع المــسؤولين اســتيالء •

 .بفائدة العمل على يعود ال بما فيها والتصرف

 الــسيارات: مثــل شخــصية، ألغــراض الوظيفــة تخــص التــي األشــياء اســتخدام •

 .المكتب وتليفون الحكومية

 مـن  وجـود  مـع  بعينـه  لشخص عمدًا والمناقصات العطاءات إرساء في المجاملة •

 .المتقدمين ينب منه أفضل هم

                                     
 ).١/٧٠٥( السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث ١-

، )٥١٩٩(، وصــححه ابــن حبــان فــي صــحيحه، رقــم الحــديث  )١٤٩٥٣( رواه أحمــد فــي مــسنده، رقــم الحــديث  ٢-
 ).٨٠٥(واأللباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، برقم 
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 غيـــر أو مباشـــرة بطريقـــة الخاصـــة لتجارتـــه للتـــربح ومكانتـــه موقعـــه اســـتخدام •

 فيــه بمــا والعمــل الــنفس حظــوظ فيــه ســيدخل ألنــه العــام؛ بالمــال إضــرار وهــذا مباشــرة،

 .لصالحها يعمل التي الجهة مصلحة ال مصلحته

 أحــد أو خاصــة منفعــة لــه شــريك أو شــركة علــى والعطــاءات الــصفقات إرســاء •

 يــــدخل إذ العــــام بالمــــال إضــــرار وهــــذا العــــدل، وعــــدم لإلجحــــاف يدفعــــه وذلــــك أقاربــــه،

 .والوساطة المحسوبية

 نظيــر حكمهــم فــي ممــن أو المــورد مــن أو المــشتري مــن عمولــة علــى الحــصول •

 .عنها منهي رشوة وهذه لهم، األمور بعض تسهيل

: مثـل  ضـياعها،  وأ إتالفها إلى تؤدي والتي العامة لألموال الرشيد االستخدام عدم •

 الجـرد  اقتـراب  عنـد  خاصـة  إهمالًـا  أو عمـدًا  فيهـا  يعمـل  التـي  اآلالت مـن  العمل وسيلة إتالف

 .السنوي

 والكفــاءة واألخــالق القــيم يفتقــدون أو الكفــاءة دون هــم ممــن العمــال تعيــين •

 .)١(وأكفأ أتقى هم من ويوجد والمجاملة، المحسوبية بسبب

 فائـدة  ال فيمـا  الوقـت  وتـضييع  عليـه  المتفق قدبالع االلتزم عدم: الخامس المطلب
 .العمل من والتربح منه

 مــن عليــه المتفــق بالعقــد العامــل وفــاء عــدم: العــام المــال علــى االعتــداء أنــواع مــن   

 إضـرار  هـذا  أن فيه شك ال ومما حق، بدون إجازات على والحصول الساعات، بعدد االلتزام

 بعملـه  العامـل  قيـام  وعدم العامة، األموال من ملللعا راتب دفع هو والسبب العام، بالمال

 . العام بالمال إضرار كانت صورة بأي عمله في بالتقصير المطلوب الوجه على

 m~  }  |  {  z l : تعـالى  قـال  حيـث  بالعقود بالوفاء أمر واهللا   
X W m  ¬«  ª  يوم القيامة، حيـث  العبد مسؤول عنه العهدوبين أن  ، ١: املائدة

                                     
حـسين حـسين شـحاته، دار النـشر للجامعـات مـصر،         .  حرمة المال العـام فـي ضـوء الـشريعة اإلسـالمية، د             ١-

 .٥١-٣٨م، ص ١٩٩٩، ـه١/١٤٢٠ط
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®    ¯  ²  ±     °l وأخبر أن من صفات المتقـين الوفـاء بـالعهود      ،  ٣٤ : اإلسراء

m  n  m  l  k  j   ih  g  f  e : ىفــــــي قولــــــه تعــــــال
  x  w  v  u  ts   r  q  pol١٧٧:  البقرة   

 من وهي الحاضر، العصر في المنتشر الوقت وتضييع بالعقود االلتزام عدم صور ومن   

 :مالعا المال على االعتداء

 .واالنصراف بالحضور االلتزام عدم •

 .المحدد الوقت من أطول وقت في األعمال إنجاز •

 .شرعا مقبول عذر بدون المصالح وتعطيل ما، بقصد اإلجراءات تعقيد •

 مــصالح وتعطيــل الطعــام وتنــاول الحاجــات قــضاء فــي طويــل وقــت اســتغراق •

 .الناس

 االســتعداد جــةبح عليــه والمتعــارف المعتــاد غيــر علــى طويــل وقــت اســتغراق •

 تعطيــل إلــى يــؤدي ممــا العمــل مــن والهــروب الوقــت تــضييع وهدفــه النافلــة، وصــالة للــصالة

 .    )١(به المنوطة المهام

  

@      @      @ 

                                     
 . وما بعدها٤١ حرمة المال العام في ضوء الشريعة اإلسالمية، ص ١-
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 .العام المال على االعتداء على االحتساب ودرجات الوقائية التدابير: الرابع المبحث
ــدابير واقيــ     ــشريعة اإلســالمية فوضــعت ت ة مــن الوقــوع فــي المعاصــي التــي       جــاءت ال

ــة           ــى المــال العــام مــن األهمي ــداء عل ــع االعت ــة لمن ــدابير الواقي ــشارع، ومعرفــة الت حرمهــا ال

بمكان لحماية المال العام والمحافظة عليه، وكذلك بيات التدابير العالجية لمن وقـع فـي               

هـذا مـا سـنتعرف      هذه الجريمة للحد من االعتداء على المـال العـام ومنـع ذلـك منعًـا تامًـا، و                  

 :عليه في هذا المبحث، وقد قسمت هذا المبحث إلى مطلبين

 .التدابير الوقائية لمنع االعتداء على المال العام: المطلب األول

 .درجات االحتساب على االعتداء على المال العام: المطلب الثاني

 .العام المال على االعتداء لمنع الوقائية التدابير: األول المطلب
 :ناك أمور وقائية لحماية المال العام من االعتداء عليه يمكن بيانها فيما يليه   

 .سد حاجات العمال وإعطائهم ما يسد حاجتهم: أولًا
 مـن  أو واله، مـن  قبـل  من سواء يكفيه ما بإعطائه المعيشية العامل حاجات سد إن   

ــاء قبــل ــه وتلمــس المــسلمين، أغني ــة الخاصــة حاجات  ممــا ونحــوه مــريض كعــالج والطارئ

 عــن والبعــد العــام، المــال علــى المحافظــة فــي قــوي ســبيل دخلــه؛ عــن تزيــد نفقاتــه يجعــل

 لـسد  يعول ولمن له الكفاية له لتتحقق محتاج لكل الصدقة شرعت ولذلك. عليه االعتداء

m   r  q  p :تعالى قال عنه، نهي ما اقتراف من عليهم والمحافظة احتياجاتهم،
 y   x  w  v  u  t  s  }  |  {  z 

  ª  ©     ̈ §  ¦¥  ¤  £   ¢¡  �  ~l ذلـك  وفـي  ٦٠:  التوبـة 

 على والمحافظة المجتمع، رقي إلى بدوره يؤدي الذي االجتماعي والتعاون للتكافل تحقيق

 . الحسنة األخالقية والقيم والمادية البشرية ثرواته

 علـى  األمانـة  وأدى ؤونها،شـ  علـى  وقام فيها، أحسن إن أنه والية اهللا واله من وليعلم   

صـلى اهللا عليـه     - قـال  فقـد  والمثوبـة،  األجـر  لـه  وأعظـم  عنـه  اهللا رضـي  اهللا يحبـه  الـذي  الوجه

 وَكِلْتَـا  وَجَـلَّ،  عَـزَّ  الـرَّحْمَنِ  يَمِـينِ  عَـنْ  نُـورٍ،  مِنْ مَنَابِرَ عَلَى اهللاِ عِنْدَ الْمُقْسِطِينَ إِنَّ": -وسلم
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 وثـواب  عظـيم  أجـر  مـن  لـه  ويـا . )١("وَلُـوا  وَمَا وَأَهْلِيهِمْ حُكْمِهِمْ فِي عْدِلُونَيَ الَّذِينَ يَمِينٌ، يَدَيْهِ

 . جزيل

 الْخَوْلَـانِيُّ  مُـسْلِمٍ  أَبـا  اهللا ورحـم  ربـه،  عليـه  غـضب  حقـوقهم  وأضـاع  ذلك أغفل ومن   

 فَوَلَّـاهُ  أَجِيرًا اسْتَأْجَرَ رَجُلٍ مَثَلُ مَثَلُكَ إِنَّمَا": له وقال سُفْيَانَ أَبِي بْنِ مُعَاوِيَةَ عَلَى دَخَلَ حين

ــإِنْ وَأَلْبَانَهَــا جَزَازَهَــا وَيُــوَفِّرَ الرَّعِيَّــةَ يُحْــسِنَ أَنْ عَلَــى الْــأَجْرَ لَــهُ وَجَعَــلَ مَاشِــيَتَهُ ــوَ فَ  أَحْــسَنَ هُ

 قِبَلِـهِ  مِـنْ  وَزَادَهُ أَجْـرَهُ  عْطَاهُأَ الْعَجْفَاءُ وَتَسْمَنَ الصَّغِيرَةُ تَلْحَقَ حَتَّى جَزَازَهَا وَوَفَّرَ رَعِيَّتَهَا

 وَلَـمْ  الـسَّمِينَةُ  وَتَعْجَـفَ  الْعَجْفَـاءُ  تَهْلَـكَ  حَتَّـى  وَأَضَـاعَهَا  رَعِيَّتَهَـا  يُحْسِنْ لَمْ هُوَ وَإِنْ زِيَادَةً،

 مَـا : مُعَاوِيَةُ فَقَالَ "الْأَجْرَ عْطِهِيُ وَلَمْ فَعَاقَبَهُ الْأَجْرِ صَاحِبُ عَلَيْهِ غَضِبَ وَأَلْبَانَهَا جَزَازَهَا يُوَفِّرْ

 .)٢( كَانَ اهللاُ شَاءَ

 بْـن  عُمَـرَ  -رضـي اهللا عنـه    - الْجَـرَّاح  بْـن  عبيـدة  أبـو  وصي العمال حاجات سد وألهمية   

: عُمَرُ لَهُ قَالَ" فقد. يغنيهم ما وإعطائهم العمال حاجات بسد: -رضي اهللا عنه  - الْخَطَّاب

 فَعَلْـتَ  إِنْ أَمَـا : قَـالَ  أَسْتَعِينُ؟ فَبِمَنْ دِينِي سَالمَةِ عَلَى الدِّينِ بِأَهْلِ أَسْتَعِنْ لَمْ إِذَا عُبَيْدَةَ أَبَا يَا

 الْعَطَاءِ فِي لَهُمْ فَأَجْزِلْ شَيْءٍ عَلَى اسْتَعْمَلْتَهُمْ إِذَا": يَقُولُ "الْخِيَانَةِ عَنِ بِالْعِمَالَةِ فَأَغْنِهِمْ

 .)٣("حْتَاجُونَيَ لَا وَالرِّزْقُ

 .الديني الوازع وتقوية اهللا مراقبة على األجيال تربية: ثانيًا
 العمـال  فـيهم  بمـا  المجتمع أفراد من فرد كل لدى اهللا ومراقبة الديني الوازع فتقوية   

 العامــل فاستــشعار عليــه، االعتــداء وعــدم العــام المــال علــى للمحافظــة الــسبل أهــم مــن

 المـال  علـى  العامـل  يعتـدي  فكيـف  يغضبه، ما فعل عن للبعد افعد عليه واطالعه اهللا بقرب

 كيـف  ، ١٤:  العلـق X W m  °    ̄ ®  ¬  «   ªl  يـراه،  اهللا أن يستـشعر  وهـو  العـام 

                                     
ــائِرِ، وَالْحَــثِّ عَلَــى الرِّفْــقِ   ١-  رواه مــسلم فــي صــحيحه، كِتَــابُ الْإِمَــارَةِ، بَــابُ فَــضِيلَةِ الْإِمَــامِ الْعَــادِلِ، وَعُقُوبَــةِ الْجَ

 ).١٨٢٧( الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ، رقم الحديث بِالرَّعِيَّةِ، وَالنَّهْيِ عَنْ إِدْخَالِ

 ).١٢٥ / ٢( حلية األولياء وطبقات األصفياء ٢-

 ).١٢٦ / ١( الخراج ألبي يوسف ٣-



 

 
٤٨٢

 االحتساب على االعتداء على المال العام
 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

m  M  LK  J  I  H  G  F  E  D   C  B  A : تعالى قوله يستشعر وهو ذلك على يقدم
     Y  X    W  V    U  T   S      R  Q  P  O    N     _   ̂ ]  \  [  Z 

  s  r  q   p  o     n  ml  k  j     i     h  g  fe  d  c   b   a   `lادلة٧:  ا  ، 
ــالى وقولـــه m  |     {  z  y  x  w  v  u          t   s  r  q  p  o : تعـ

  p  o  n  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d  c  b   a         ̀  _  ~   }
  s  r  q  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  u  tl 

 . ١٩ - ١٠: االنفطار
 معيتــه، واستــشعار اهللا، مراقبـة  علــى أمتـه  -صــلى اهللا عليـه وســلم - النبـي  حــث وقـد    

 لِـي  قَـالَ : قَـالَ  ذَرٍّ أَبِـي  فعَـنْ  حـدوده،  علـى  والتعـدي  اهللا، يغـضب  عمـا  البعد في األمان فسبيل

 تَمْحُهَـا،  الحَـسَنَةَ  الـسَّيِّئَةَ  وَأَتْبِـعِ  كُنْـتَ،  حَيْثُمَـا  اللَّهِ اتَّقِ": ــ  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ ىصَلَّ ـ اللَّهِ رَسُولُ

 اإلحــسان عــن -صــلى اهللا عليــه وســلم- النبــي ســئل ولمــا. )١("حَــسَنٍ بِخُلُــقٍ النَّــاسَ وَخَــالِقِ

 .)٢("يَرَاكَ فَإِنَّهُ تَرَاهُ تَكُنْ لَمْ فَإِنْ هُ،تَرَا كَأَنَّكَ اللَّهَ تَعْبُدَ أَنْ اإلِحْسَانُ": قال

 اكتــسبه أيـن  مـن  مالـه  عـن  مـسؤول  محاسـب  وأنـه  اهللا مراقبـة  العبـد  استـشعر  فـإذا    

 تَـزُولُ  لَا": -صلى اهللا عليه وسلم   - اهللا رسول قال كما أنه عينيه نصب ووضع أنفقه، وفيما

 وَعَـنْ  أَفْنَـاهُ،  فِـيمَ  عُمُـرِهِ  عَنْ خَمْسٍ، عَنْ يُسْأَلَ َحتَّى رَبِّهِ نْدِعِ مِنْ القِيَامَةِ يَوْمَ آدَمَ ابْنِ قَدَمُ

                                     
، ورواه الترمذي في سننه، كتاب أَبْوَابُ البِرِّ وَالصِّلَةِ عَنْ )٢١٣٥٤( رقم الحديث مسنده، في أحمد رواه ١-

، وقال الترمذي )١٩٨٧( عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابُ مَا جَاءَ فِي مُعَاشَرَةِ النَّاسِ، رقم الحديث رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ": ، وقال)١٧٨(حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث، 

األلباني في صحيح الترغيب والترهيب، ، ووافقه الذهبي، وحسنه "عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ
 ).٢٦٥٥(برقم  

، رقـم   ٣٤:  لقمـان m  Á  À    ¿  ¾  ½l :  رواه البخاري في صحيحه، كِتَابُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ، بَابُ قَوْلِـهِ ٢-
لقَـدَرِ وَعَلَامَـةِ   ، ورواه مسلم في صحيحه،كِتَابُ الْإِيمَانَ، بَابُ معرفة الْإِيمَانِ، وَالْإِسْـلَامِ، وا        )٤٧٧٧(الحديث  

 ).٨(السَّاعَةِ، رقم الحديث 
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 مـن  خـاف  ،)١("عَلِـمَ  فِيمَـا  عَمِـلَ  وَمَـاذَا  أَنْفَقَـهُ،  وَفِـيمَ  اكْتَـسَبَهُ  أَيْـنَ  مِـنْ  وَمَالِهِ أَبْلَاهُ، فِيمَ شَبَابِهِ

 .بالسوء األمارة نفسه وكبح صوره، من صورة بأي العام المال على االعتداء

 حـين  الـسارق  يـسرق  فـال  قلبه، في الديني والوازع العام المال على يعتدي ال فالمؤمن   

صــلى اهللا عليــه - قــال فقــد ،-صــلى اهللا عليــه وســلم - نبينــا أخبــر كمــا مــؤمن وهــو يــسرق

 مُـؤْمِنٌ،  وَهُـوَ  يَـسْرِقُ  حِينَ السَّارِقُ يَسْرِقُ وَلَا مُؤْمِنٌ، وَهُوَ يَزْنِي حِينَ الزَّانِي يَزْنِي لَا": -وسلم

 أَبِـي  بْـنُ  الْمَلِـكِ  عَبْـدُ  فَـأَخْبَرَنِي : ِشـهَابٍ  ابْنُ قَالَ "مُؤْمِنٌ وَهُوَ يَشْرَبُهَا حِينَ الْخَمْرَ يَشْرَبُ وَلَا

 أَبُـو  وَكَـانَ  يَقُـولُ  ثُـمَّ  ،هُرَيْـرَةَ  أَبِـي  عَـنْ  هَؤُلَـاءِ  يُحَـدِّثُهُمْ  كَانَ بَكْرٍ أَبَا أَنَّ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ بَكْرِ

 حِـينَ  أَبْـصَارَهُمْ  فِيهَـا  إِلَيْـهِ  النَّـاسُ  يَرْفَـعُ  شَـرَفٍ  ذَاتَ نُهْبَـةً  يَنْتَهِـبُ  وَلَـا ": مَعَهُـنَّ  يُلْحِـقُ  هُرَيَْرةَ

 .)٢("مُؤْمِنٌ وَهُوَ يَنْتَهِبُهَا

ــ األخــالق بمحاســن للتحلــي المــسلم تــدفع منــه والخــوف اهللا فمراقبــة     أوامــر اعواتب

 . العام المال على االعتداء من تمنع والتي والعفة والتقوى األمانة: منها والتي الدين

- النبـي  كـان  وخشيته اهللا مراقبة عن تنبع والتي األخالق بمكارم االتصاف وألهمية   

 أَهْـلُ  جَـاءَ " فلمـا  والتقـوى،  باألمانـة  يتـصف  أن تحـرى  عمالـه  اختـار  إذا -صلى اهللا عليه وسلم   

 أَمِينًـا  رَجُلًـا  إِلَيْنَـا  ابْعَـثْ  اهللاِ رَسُـولَ  يَـا : فَقَـالُوا  ــ  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اهللاُ صَـلَّى  ـ اهللاِ رَسُولِ إِلَى جْرَانَنَ

: قَـالَ  النَّـاسُ،  لَهَـا  فَاسْتَـشْرَفَ  قَـالَ  ، "أَمِـينٍ  حَـقَّ  أَمِـينٍ  حَـقَّ  أَمِينًـا  رَجُلًا إِلَيْكُمْ لَأَبْعَثَنَّ": فَقَالَ

 . )٣("الْجَرَّاحِ بْنَ عُبَيْدَةَ أَبَا بَعَثَفَ

                                     
 رواه الترمذي في سننه، أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْوَرَعِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، بَـابٌ فِـي         ١-

 ).١٢٨(غيب والترهيب، برقم ، وحسنه األلباني في صحيح التر)٢٤١٦(الْقِيَامَةِ، رقم الحديث 
هِ تَعَـالَى                  ٢- m  J   I  H  G  F       E  D :  رواه البخاري فـي صـحيحه، كِتَـابُ األَشْـرِبَةِ، بـاب قَـوْلِ اللـَّ

  P  O  N  M  L  Kl ورواه مــسلم فــي صــحيحه،   )٥٥٧٨( رقــم الحــديث  ،٩٠: المائــدة ،
ي ونفيـه عـن المتلـبس بالمعـصية علـى إرادة نفـي كمالـه،               كِتَابُ الْإِيمَانَ، باب بيان نقـصان اإليمـان بالمعاصـ         

 ).٥٧(رقم الحديث 
ــازَةِ خَبَــرِ الوَاحِــدِ الــصَّدُوقِ فِــي األَذَانِ     ٣- ــاءَ فِــي إِجَ ــا جَ ــادِ، بَــابُ مَ ــارِ اآلحَ  رواه البخــاري فــي صــحيحه، كِتَــابُ أَخْبَ

، ورواه مـسلم فـي صـحيحه، كتـاب فَـضَائِلِ      )٧٢٥٤ (وَالصَّالَةِ وَالصَّوْمِ وَالفَرَائِضِ وَاألَحْكَـامِ، رقـم الحـديث      
 ).٢٤٢٠(الصَّحَابَةِ رَضِيَ اهللاُ تَعَالَى عَنْهُمْ،  بَابُ فَضَائِلِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اهللاُ تَعَالَى عَنْهُ، رقم الحديث 
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 اشـترطت  العـام  المـال  حفـظ  فـي  األسـباب  أهـم  مـن  وتقـواه  اهللا مراقبـة  كانـت  ولما   

 الحكومة، دواوين في يعمل من كل في شروط توافر األولى عصورها في اإلسالمية الدولة

 حيــث ـــ؛ وجــل عــز ـــ اهللا ومراقبــة التقـوى  مــن تــستقى والتــي األخــالق، بمكــارم التحلــي وهـي 

 بـاهللا  عالمًـا  فقيهًـا،  أديبًـا،  صـادقًا،  عـاقال  مـسلمًا،  حـًرا  يكـون  أن" واليـة  يتولى فيمن اشترطوا

 جيد الحس، حاضر النفس، قوي الذهن، حاد يستكفاه، فيما أمينًا يتواله، فيما كافيًا تعالى،

 اللـسان،  حلـو  حتمـال، اال كثيـر  الـروح،  طويل الذكر، لجميل عاشقًا للشكر، محبًا الحدس،

 حـد  علـى  ينـصرح  ال فيمـا  بهـا  يقـف  تـؤدة  وفيـه  ، البديهـة  حكـم  مـن  األمـور  بهـا  يبت جرأة له

 عـن  الرجوع من يحتشم وال وجهه، وأسهل طرقه أقرب على بالحق الناس يعامل الرؤية،

 تكــون وال واألفعــال، األقــوال مــن فيــه يــشرع عمــا ويــصفح ثــان، غلــط عليــه فالبقــاء الغلــط

 النزاهـة،  عظـيم  األنفـة،  شـديد  ويكون الكثير، على حوطته من بأيسر اليسير على حوطته

 وال عطيـة،  أحـد  مـن  يقبـل  وال هديـة،  يقبـل  ال الخـدام،  مـؤدب  الغالـة،  مـأمون  األخـالق،  كريم

 .)١("عداوة أو صداقة بينه ما يظهرها وال نميمة، أو بغيبة أحد في يقصد

 .تهومحاسب ومتابعته العامل مراقبة: ثالثًا

 وأنظمـة  قواعـد  مـن  اإلسـالمية  الـشريعة  اتبـاع  وجـوب " العامـل  علـى  بالرقابة ويقصد   

 سـواء  وتنميتـه،  وصـيانته  العـام  المـال  على للمحافظة بمجموعها تهدف وأحكام وتعاليم

 المقـررة  مـصارفه  فـي  إنفاقـه  مجـال  فـي  أو الـشرع،  أقرهـا  التـي  مـوارده  مـن  جمعه مجال في

 األخطـاء  فـي  الوقـوع  لتجنـب  واإلشراف المتابعة عملية ستمرارا مع تقصير، أو تهاون دون

 فـي  الطـرق  أفـضل  إلـى  والوصول وزجره المسيء ومعاقبة وجد، إن والخلل التقصير وتالفي

 .   )٢("عام بوجه واستقرارها األمة مصلحة االعتبار بعين األخذ مع المال، إدارة

                                     
 ومــا ١٠٨م، ص ١٩٩٩-ـهــ١٤١٩ حــسين شــحاتة، مكتبــة التقــوى،.  أصــول المراجعــة والرقابــة فــي اإلســالم، د١-

 .بعدها

 . ١٠ الرقابة المالية في الفقه اإلسالمي، حسين ريان، ص ٢-
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 علـى  العقوبـة  وإنـزال  ذلـك  لهـا  لـة المخو السلطة قبل من ومتابعته العامل مراقبة إن   

 كـان  ولـذلك  عليـه،  االعتـداء  وعـدم  العـام  المـال  علـى  للمحافظـة  الـسبل  أهم من المعتدي

 مـن  ويعزلـون  والعمـال،  الـوالة  يراقبـون  دربهـم  علـى  سـار  ومن -رضي اهللا عنهم   - الخلفاء

ــإفراط تقــصير منــه يجــدون ــون تفــريط، أو ب  شــدبأ المقــصر أو المعتــدي علــى العقوبــة وينزل

 .عمله في التقصير أو باالعتداء نفسه له تسول من ليرتدع العقوبات

 العمـــال مراقبـــة علـــى النـــاس أحـــرص مـــن -رضـــي اهللا عـــنهم- الخلفـــاء كـــان لقـــد   

 بــن يزيــد ولــى حـين  -رضــي اهللا عنــه- الــصديق موقـف  مــن ذلــك علــى أدل وال ومحاسـبتهم، 

 فــي بــه خلـوت  شــئ وذلــك كمنـ  رئــي قــد بخيـر  تــذكر شــاب إنـك  يزيــد يــا": لـه  فقــال سـفيان 

 واليتــك وكيــف أنــت كيــف فــانظر أهلــك مــن وأســتخرجك أبلــوك أن أردت وقــد نفــسك

 ثـم  سـعيد  بـن  خالـد  عمـل  وليتـك  وقـد  عزلتـك  أسـأت  وإن زدتـك  أحـسنت  فـإن  وأخبرك،

 . )١("وجهه في به يعمل بما أوصاه

رضي - معاذ رجع فحين عماله، مع -رضي اهللا عنه- الصديق يفعله كان ما وكذلك   

 عاداتــه مــن وكــان -رضــي اهللا عنــه- الــصديق واســتقبله المدينــة إلــى الــيمن مــن -اهللا عنــه

ــه مراقبــة ــصديق قــال فــراغهم، بعــد ومحاســبتهم عمال : فقــال. حــسابك ارفــع: لمعــاذ ال

 .والنفقات اإليرادات على يحاسب فكان. )٢(منكم؟ وحساب اهللا من حساب أحسابان،

 عملـه  أداء عـن  يغفـل  مـن  معاقبـة  علـى  سـفيان  أبـي  بـن  يزيـد  عاملـه  الـصديق  أمـر  وقد   

 فِـي  مُفَاجَـأَتَهُمْ  وَأَكْثِـرْ  عَـسْكَرِكَ،  فِـي  وَبَدِّدْهُمْ حَرَسَكَ وَأَكْثِرْ": له قال حيث به، المكلف

 فِي عَاقِبْهُوَ أَدَبَهُ فَأَحْسِنْ مَحْرَسِهِ عَنْ غَفَلَ وَجَدْتَهُ فَمَنْ بِكَ، مِنْهُمْ عِلْمٍ بِغَيْرِ مَحَارِسِهِمْ

 .)٣("إِفْرَاطٍ غَيْرِ

                                     
 ).٢٤٤ / ٦٥( تاريخ دمشق البن عساكر ١-

 .٢٣٤، واالنشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر الصديق، ص )١٢٥ / ١( عيون األخبار ٢-

 ).٢٥٠ / ٢( الكامل في التاريخ ٣-
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 عياض مع -رضي اهللا عنه  - الفاروق فعله ما ومحاسبتهم العمال مراقبة أمثلة ومن   

 واتخـذ  الثيـاب  مـن  الرقيق يلبس أنه علم لما المسلمين أموال على اعتدائه بسبب غنم بن

 فعَـنْ . المـسلمين  ألمـوال  وتـضييع  التـرف  مـن  نوعًـا  هـذا  أن عمـر  نظـر  وفـي  بابـه،  على حاجبًا

 عَلَيْـهِ  أَشْـهَدَ  رَجُـال  اسْـتَعْمَلَ  إِذَا ــ  عَنْـهُ  اللَّـهُ  رَضِيَ ـ عُمَرُ كَانَ: قَالَ ثَابِتٍ بْنِ خُزَْيمَةَ بن عمَارَة

 رَقِيقًـا،  وْبًـا ثَ يَلْـبَسَ  وَال بِرْذَوْنًـا،  يَرْكَـبَ  لَـا  أَنْ: أَرْبَعًـا  عَلَيْـهِ  وَاشْتَرَطَ وَغَيْرِهِمْ األَنْصَارِ مِنَ رَهْطًا

 فِـي  يَمْـشِي  هُـوَ  فَبَيْنَمَـا : قَالَ حَاجِبًا، يَتَّخِذَ وَال النَّاسِ، حَوَائِجِ دُونَ بَابًا يُغْلِقَ وَال نَقِيًّا، يَأْكُلَ وَال

 عَـالَى تَ اللَّـهِ  مِـنَ  تُنْجِيـكَ  الـشُّرُوطَ  هَـذِهِ  أَتَـرَى  عُمَـرُ  يَـا : رَجُـلٌ  بِـهِ  هَتَـفَ  إِذا الْمَدِينَـة  طرق بعض

ــدْ مِــصْرَ عَلَــى غَــنَمٍ بْــنُ عِيَــاضُ وَعَامِلُــكَ ــدَ فَــدَعَا الحاجــب وَاتخــذ الرَّقِيــق، لَــبِسَ وَقَ  بْــنَ مُحَمَّ

 قَـالَ . عَلَيْهَـا  تَجِـدُهُ  الَّتِـي  الْحَـالِ  عَلَـى  بِـهِ  ائْتِنِي: وَقَالَ فَبَعَثَهُ الْعُمَّالِ إِلَى رَسُولُهُ وَكَانَ مَسْلَمَةَ،

 الْمُـؤْمِنِينَ؛  أَمِيـرَ  أَجِـبْ : قَـالَ . رَقِيـقٌ  قَمِـيصٌ  عَلَيْـهِ  فَـإِذَا  فَـدَخَلَ  حاجبًـا؛  بَابـه  علـى  وَجَـدَ فَ فَأَتَاهُ

 رَآهُ فَلَمَّـا  عَلَيْـهِ؛  بِـهِ  َفقَـدِمَ : قَـالَ . هَـذِهِ  حَالِـكِ  عَلَـى  إِال لَا،: فَقَالَ. قِبَائِي عَلَيَّ أَطْرَحُ دَعْنِي: فَقَالَ

 هَـذِه  الْـبَسْ : فَقَـالَ  وَعَـصَا  غَـنَمٍ  مِـنْ  وبريـضة  صـوف  بمدرعـة  ودعا. قَمِيصَكَ عْانْزَ: قَالَ عُمَرُ

 الْفَــضْلَ وَاحْفَــظِ بِــكَ مَــرَّ مَــنْ واســقم وَاشْــرَبْ الْغَــنَمَ هَــذِهِ وَارْعَ الْعَــصَا هَــذَا وَخــذ المدرعــة

 ،)١(يُـشبههُ  عَامـل  لَـهُ  يَكُنْ فَلَمْ: قَالَ. عَمَلِهِ إِلَى وَرَدَّهُ انْزَعْ: قَالَ ... نَعَمْ: قَالَ أسمعت؟. علينا

 .للحق وإنقاد -رضي اهللا عنه- عمر قول إلى رجع أي

 :العام المال على والرقابة المتابعة بها المنوط األجهزة وعلى      

 بيــسر للنــاس تقــدم العــام المــال منــافع أن علــى لالطمئنــان المــستمرة المتابعــة •

  .وسهولة

 وبيـان  العـام  المـال  موضـوع  اسـتغالل  مـن  للنـاس  تقـدم  الـذي  المنـافع  أداء تقويم •

 ومعاقبـة  بـأول،  أوال ومعالجتهـا  الـسلبيات  بيان وكذلك األحسن، إلى وتطويرها اإليجابيات

 .)٢(العامة للمنافع الشرعية بالضوابط يلتزمون ال الذين

                                     
 .١٣٠-١٢٩  الخراج ألبي يوسف ص١-

 .٥٦ حرمة المال العام في ضوء الشريعة اإلسالمية، ص ٢-
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 جـرم  وعظـم  خطـورة  وبيـان  العـام  المـال  علـى  بالمحافظة المجتمع توعية: رابعًا
 .عليه لمعتديا

 ارتكبه الذي الجرم وعظم العام المال على التعدي بخطورة المجتمع أفراد فتوعية   

 مــانع ســبيل القيامــة يــوم حــسناته مــن هــؤالء حقــوق ســترد وأنــه أمتــه، حــق فــي المعتــدي

 الفـرد  حـسنات  تؤخـذ  أن وهـالك  خـسارة  فـأي  العـام،  المـال  علـى  االعتـداء  مـن  قوي وعالج

 لتكــون الحقيقــة؛ بهــذه -صــلى اهللا عليــه وســلم- النبــي أخبــر وقــد ظلمهــم، ومــن لغرمائــه

 اهللاِ رَسُـولَ  أَنَّ هُرَيْرَةَ أَبِي فعَنْ الشنعاء، الجريمة تلك باقتراف نفسه له تسول لمن زاجرًا

 وَلَـا  لَـهُ  دِرْهَـمَ  لَـا  مَـنْ  فِينَـا  الْمُفْلِـسُ : قَـالُوا  "الْمُفْلِسُ؟ مَا أَتَدْرُونَ": َقالَ ـ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللاُ صَلَّى ـ

 شَـتَمَ  قَـدْ  وَيَـأْتِي  وَزَكَـاةٍ،  وَصِيَامٍ، بِصَلَاةٍ، الْقِيَامَةِ يَوْمَ يَأْتِي أُمَّتِي مِنْ الْمُفْلِسَ إِنَّ": فَقَالَ مَتَاعَ،

 حَـسَنَاتِهِ،  مِـنْ  ذَاهـَ  فَيُعْطَـى  هَـذَا،  وَضَـرَبَ  هَـذَا،  دَمَ وَسَـفَكَ  هَـذَا،  مَالَ وَأَكَلَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا،

 فَطُرِحَـتْ  خَطَايَـاهُمْ  مِـنْ  أُخِذَ عَلَيْهِ مَا يُقْضَى أَنْ قَبْلَ حَسَنَاتُهُ فَنِيَتْ فَإِنْ ،حَسَنَاتِهِ مِنْ وَهَذَا

ــهِ، ــمَّ عَلَيْ ــرِحَ ثُ ــي طُ ــارِ فِ ــنْ. )١("النَّ ــي وعَ ــرَةَ، أَبِ ــولَ أَنَّ هُرَيْ ــلَّى اهللاِ رَسُ ــهِ اهللاُ صَ ــ عَلَيْ ــالَ لَّمَ،وَسَ : قَ

 .)٢("الْقَرْنَاءِ الشَّاةِ مِنَ الْجَلْحَاءِ، لِلشَّاةِ يُقَادَ حَتَّى الْقِيَامَةِ، يَوْمَ أَهْلِهَا إِلَى الْحُقُوقَ لَتُؤَدُّنَّ"

 مـال  علـى  االعتداء الظلم أنواع ومن الظلم، من -صلى اهللا عليه وسلم   - النبي وحذر   

 ليحـذر  القيامـة؛  يـوم  ظلمـات  الظلـم  أن -هللا عليه وسلم  صلى ا - بين وقد العام، المسلمين

- اهللاِ َرسُـولَ  أَنَّ اهللاِ، عَبْـدِ  بْـنِ  جَـابِرِ  فعَـنْ  ارتكابـه،  مـن  ويخـاف  اقترافـه  مـن  المـسلم  الفرد

 حَّ،الـشُّ  وَاتَّقُـوا  الْقِيَامَـةِ،  يَـوْمَ  ظُلُمَـاتٌ  الظُّلْـمَ  فَـإِنَّ  الظُّلْـمَ،  اتَّقُوا": قَالَ -صلى اهللا عليه وسلم   

ــإِنَّ ــبْلَكُمْ، كَـــانَ مَـــنْ أَهْلَـــكَ الـــشُّحَّ فَـ  وَاسْـــتَحَلُّوا دِمَـــاءَهُمْ سَـــفَكُوا أَنْ عَلَـــى حَمَلَهُـــمْ قَـ

 . )٣("مَحَارِمَهُمْ

                                     
 ).٢٥٨١( رواه مسلم في صحيحه، كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ، بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ، رقم الحديث ١-

 ).٢٥٨٢(، رقم الحديث  رواه مسلم في صحيحه، كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ، بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْم٢ِ-

 ).٢٥٧٨( رواه مسلم في صحيحه، كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ، بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ، رقم الحديث ٣-
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ــنْ أنواعــه، بجميــع الظلــم حــرم اهللا أن وأخبــر    ــنِ ذَرٍّ، أَبِــي فعَ ــيِّ عَ ــ النَّبِ ــلَّى ـ ــهِ اهللاُ صَ  عَلَيْ
 نَفْـسِي،  عَلَـى  الظُّلْمَ حَرَّمْتُ إِنِّي عِبَادِي يَا": قَالَ أَنَّهُ وَتَعَالَى تَبَارَكَ اهللاِ عَنِ وَىرَ فِيمَا ـ، وَسَلَّمَ
 . )١("تَظَالَمُوا فَلَا مُحَرَّمًا، بَيْنَكُمْ وَجَعَلْتُهُ

 سَـالِمٍ،  فعَـنْ  المـسلم،  أخـاه  المسلم يظلم أال اإلسالمية اإلخوة حقوق من أن وبين   
 وَلَـا  يَظْلِمُـهُ  لَـا  الْمُـسْلِمِ،  أَخُـو  الْمُـسْلِمُ ": قَـالَ  ـ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللاُ صَلَّى ـ اهللاِ رَسُولَ أَنَّ يهِ،أَبِ عَنْ

 فَـرَّجَ  كُرْبَـةً،  مُـسْلِمٍ  عَـنْ  فَـرَّجَ  وَمَـنْ  حَاجَتِـهِ،  فِـي  اهللاُ كَـانَ  أَخِيهِ حَاجَةِ فِي كَانَ مَنْ يُسْلِمُهُ،
 .)٢("الْقِيَامَةِ يَوْمَ اهللاُ سَتَرَهُ مُسْلِمًا سَتَرَ وَمَنْ اْلقِيَامَةِ، يَوْمِ كُرَبِ مِنْ كُرْبَةً ابِهَ عَنْهُ اهللاُ

 الحـرام،  المـال  علـى  االعتـداء  مـن  الكـسب : فيـه  ويـدخل  الحـرام  الكسب من وحذر   
 لَـهُ  بُـورِكَ  بِحَقِّـهِ  صَـابَهُ أَ مَنْ حُلْوَةٌ، خَضِرَةٌ المَالَ هَذَا إِنَّ": -صلى اهللا عليه وسلم   - قال حيث
 إِلَّـا  القِيَامَـةِ  يَـوْمَ  لَـهُ  لَـيْسَ  وَرَسُـولِهِ  اللَّـهِ  مَـالِ  مِـنْ  نَفْـسُهُ  بِـهِ  شَـاءَتْ  فِيمَـا  مُتَخَوِّضٍ وَرُبَّ فِيهِ،
 ــ  اهللاَ لَقِـيَ  حَـقٍّ،  بِغَيْـرِ  مُـسْلِمٍ  امْرِئٍ مَالَ اقْتَطَعَ مَنِ": -صلى اهللا عليه وسلم   - وقال. )٣("النَّارُ
 عَلَيْـهِ  اللَّـهُ  صَـلَّى  ـ النَّبِيَّ سَمِعْتُ: قَالَ عِيَاضٍ، بْنِ كَعْبِ وعَنْ. )٤("غَضْبَانُ عَلَيْهِ وَهُوَ ـ وَجَلَّ عَزَّ

 . )٥("المَالُ أُمَّتِي وَفِتْنَةُ فِتْنَةً أُمَّةٍ لِكُلِّ إِنَّ": يَقُولُ ـ وَسَلَّمَ

                                     
 ).٢٥٧٧( رواه مسلم في صحيحه، كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ، بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ، رقم الحديث ١-
 ).٢٥٨٠(يحه، كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ، بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ، رقم الحديث  رواه مسلم في صح٢-
هُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ، بَـابُ مَـا جَـاءَ فِـي أَخْـذِ الْمَـالِ ،                        ٣- هِ صَـلَّى اللـَّ  رواه الترمذي في سننه، أَبْوَابُ الزُّهْدِ عَـنْ رَسُـولِ اللـَّ

هَـذَا حَـدِيثٌ حَــسَنٌ صَـحِيحٌ، وصـححه ابـن حبـان فـي صـحيحه، رقــم         : رمـذي وقـال الت ) ٢٣٧٤(رقـم الحـديث   
 ).٢٢٥١(، واأللباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته، برقم )٢٨٩٢(الحديث 

صــحيح، وهــذا إســناد حــسن مــن  : وقــال شــعيب األرنــؤوط) ٣٩٤٦( رواه أحمــد فــي مــسنده، رقــم الحــديث ٤-
 - وهـو ابـن عيـاش    -جالـه ثقـات رجـال الـصحيح غيـر أبـي بكـر              أجل عاصم، وهو ابن أبـي النجـود، وبقيـة ر          

، والحـديث رواه  )٥٩ / ٧(حاشية مسند أحمد . فمن رجال البخاري، وروى له مسلم في المقدمة، وهو ثقة 
، رقم ٢٣ - ٢٢: القيامة m  P        O  N      M   L    K    J  Il : البخاري كِتَابُ التَّوْحِيدِ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

 قَـالَ عَبْـدُ   "مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُـوَ عَلَيْـهِ غَـضْبَانُ         ": ، بلفظ )٧٤٤٥(الحديث  
هِ جَـلَّ           : اللَّهِ ¿   m  Â  Á  À :  ذِكْـرُهُ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اهللاُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، مِـصْدَاقَهُ مِـنْ كِتَـابِ اللـَّ

  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ   Å  Ä  Ãlــران ــةَ ٧٧:  آل عمــ ــحيح . اآليَــ صــ
 ).١٣٣ / ٩(البخاري 

ةِ   رواه الترمذي في سننه، أَبْوَابُ الزُّهْدِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَابُ مَا جَـاءَ أَنَّ فِتْنَـةَ هَـذِ        ٥- هِ األُمـَّ
هَـذَا حَـدِيثٌ حَـسَنٌ صَـحِيحٌ غَرِيـبٌ، وصـححه األلبـاني فـي               : ، وقـال الترمـذي    )٢٣٣٦(فِي المَـالِ، رقـم الحـديث        

 ).٣٢٥٣(صحيح الترغيب والترهيب، برقم 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٨٩

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 اهللاَ إِنَّ النَّـاسُ،  أَيُّهَـا ": ــ  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اهللاُ صَـلَّى  ــ  اهللاِ رَسُـولُ  قَـالَ : قَـالَ  هُرَيْرَةَ، أَبِي وعَنْ   

m  r  q : فَقَـالَ  الْمُرْسَـلِينَ،  بِـهِ  أَمَـرَ  بِمَـا  الْمُـؤْمِنِينَ  أَمَـرَ  اهللاَ وَإِنَّ طَيِّبًـا،  إِلَّـا  يَقْبَلُ لَا طَيِّبٌ
}  |  {     z  y  xw  v  u  t     s  lوَقَـالَ  ، ٥١:  املؤمنون : m  m

   t  s  r  q  p  o  nlالـسَّفَرَ  يُطِيـلُ  الرَّجُـلَ  ذَكَـرَ  ثُـمَّ   ١٧٢:  البقرة 

 وَمَلْبَـسُهُ  حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَطْعَمُهُ رَبِّ، يَا رَبِّ، يَا السَّمَاءِ، إِلَى يَدَيْهِ يَمُدُّ أَغْبَرَ، أَشْعَثَ

 .)١(" لِذَلِكَ؟ يُسْتَجَابُ فَأَنَّى بِالْحَرَامِ، ذِيَوَُغ حَرَامٌ،

 أمه بطن في واإلنسان مكتوبة مقدرة األرزاق أن اعتقاد على األجيال تربية: خامسًا
 .له كتب ما إال فرد يأخذ ولن

 بطـن  فـي  فـرد  وكـل  فيهـا  األمـر  وقضي كتبت قد األرزاق أن المسلم الفرد اعتقد فإذ   

 كتـب  مـا  إال يأخـذ  لـن  أنـه  وعلـم  نفـسه،  فـي  المفهـوم  هـذا  ورسخ ذلك، اإلنسان ووعى أمه،

 بمـا  الرضـا  إلـى  الفـرد  وسـيدفع  العـام،  المـال  علـى  االعتـداء  مـن  قوي عالج ذلك كان له وقدر

 .له وكتبه اهللا قسم

 ممـا  أكثـر  أحـد  يأخـذ  لـن  أنـه  ترسـيخ  علـى  -صلى اهللا عليـه وسـلم     - النبي حرص وقد   

 تعـدي  وعـدم  وطمأنينتهـا،  الـنفس  رضا إلى أدعى ليكون ابة؛الصح نفوس في له وكتب قدر

 اهللاُ صَـلَّى  ــ  النَّبِـيُّ  قَامَ: قَالَ ـ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ ـ حُذَيْفَةَ فعَنْ وغيرها، األموال جمع في اهللا حدود

 رَبِّ رَسُـولُ  هَـذَا ": فَقَـالَ  فَجَلَـسُوا  هِإِلَيْ فَأَقْبَلُوا ، "إِلَيَّ هَلُمُّوا": فَقَالَ النَّاسَ، فَدَعَا ـ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ

 عَلَيَْهـا،  أَبْطَـأَ  وَإِنْ رِزْقَهَـا،  تَسْتَكْمِلَ حَتَّى نَفْسٌ تَمُوتُ لَا أَنَّهُ رَوْعِي فِي نَفَثَ جِبْرِيلُ الْعَالَمِينَ

 فَـإِنَّ  اللَّـهِ  بِمَعْـصِيَةِ  تَأْخُذُوهُ أَنْ رِّزْقِال اسْتِبْطَاءُ يَحْمِلَنَّكُمُ وَلَا الطَّلَبِ، فِي وَأَجْمِلُوا اللَّهَ فَاتَّقُوا

 . )٢("بِطَاعَتِهِ إِلَّا عِنْدَهُ مَا يُنَالُ لَا اللَّهَ

                                     
هَـا، رقـم الحـديث     رواه مسلم في صحيحه، كِتَـاب الزَّكَـاةِ، بَـابُ قَبُـولِ الـصَّدَقَةِ مِـنَ الْكَـسْبِ الطَّيِّـبِ وَتَرْبِيَتِ                     ١-

)١٠١٥ .( 

ا مِـنْ          : ، وقال البزار)٢٩١٤( رواه البزار في مسنده، رقم الحديث        ٢- وَهَـذَا الْحَـدِيثُ لَـا نَعْلَمُـهُ يُـرْوَى عَـنْ حُذَيْفَـةَ إِلـَّ
 ).١٧٠٢(هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم 



 

 
٤٩٠

 االحتساب على االعتداء على المال العام
 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

 الـصَّادِقُ  وَهُـوَ  ـ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللاُ صَلَّى ـ اللَّهِ رَسُولُ حَدَّثَنَا: قال مسعود بن عَبْدُاللَّهِ وعَنْ   

 مِثْـلَ  عَلَقَـةً  يَكُـونُ  ثُـمَّ  يَوْمًـا،  أَرْبَعِـينَ  أُمِّـهِ  بَطْنِ فِي خَلْقُهُ يُجْمَعُ أَحَدَكُمْ إِنَّ": قَالَ المَصْدُوقُ،

ــمَّ ذَلِــكَ، ــونُ ثُ ــلَ مُــضْغَةً يَكُ ــمَّ ذَلِــكَ، مِثْ ــهُ يَبْعَــثُ ثُ ــا اللَّ ــؤْمَرُ مَلَكً ــأَرْبَعِ فَيُ ــاتٍ، بِ ــالُ كَلِمَ ــهُ وَيُقَ : لَ

 لَيَعْمَلُ مِنْكُمْ الرَّجُلَ فَإِنَّ الرُّوحُ، فِيهِ يُنْفَخُ ثُمَّ سَعِيدٌ، أَوْ وَشَقِيٌّ وَأَجَلَهُ، وَرِزْقَهُ، عَمَلَهُ، اكْتُبْ

ــا حَتَّــى ــونُ مَ ــهُ يَكُ ــيْنَ بَيْنَ ــةِ وَبَ ــا الجَنَّ ــسْبِقُ ذِرَاعٌ، إِلَّ ــهِ فَيَ ــهُ، عَلَيْ ــلُ كِتَابُ ــلِ فَيَعْمَ ــلِ بِعَمَ ــارِ، أَهْ  النَّ

 أَهْـلِ  بِعَمَـلِ  فَيَعْمَـلُ  الكِتَـابُ،  عَلَيْـهِ  فَيَـسْبِقُ  ذِرَاعٌ، إِلَّـا  النَّـارِ  وَبَـيْنَ  بَيْنَـهُ  يَكُـونُ  امَ حَتَّى وَيَعْمَلُ

 .)١(" الجَنَّةِ

 فقـد  لـه،  اهللا كتبـه  ممـا  أكثـر  إنـسان  يأخـذ  فلـن  قسمت قد األرزاق أن العامل وليعلم   

ــهَ إِنَّ": -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم - قـــال ــ قَـــسَمَ اللَّـ ــا أَخْلَـــاقَكُمْ نَكُمْبَيْـ ــنَكُمْ قَـــسَمَ كَمَـ  بَيْـ

 فَمَـنْ  يُحِـبُّ،  مَنْ إِلَّا الْإِيمَانَ يُعْطِي وَلَا يُحِبُّ، لَا وَمَنْ يُحِبُّ مَنْ الْمَالَ يُعِْطي اللَّهَ وَإِنَّ أَرْزَاقَكُمْ،

 وَلَـا  قَلْبُـهُ  يُـسْلِمَ  حَتَّـى  عَبْـدٌ  يُـسْلِمُ  لَـا  بِيَـدِهِ  مُحَمَّـدٍ  نَفْـسُ  وَالَّـذِي  أَحَبَّهُ، فَقَدْ الْإِيمَانَ اللَّهُ أَعْطَاهُ

 .)٢ ("بَوَائِقَهُ جَارُهُ يَأْمَنَ حَتَّى عَبْدٌ يُسْلِمُ

 األَمِـينُ،  المُـسْلِمُ  الخَـازِنُ ": -صلى اهللا عليه وسلم   - اهللا رسول قول العامل وليتذكر   

 أُمِـرَ  الَّـذِي  إِلَـى  فَيَدْفَعُـهُ  نَفْسُهُ، بِهِ طَيِّبًا مُوَفَّرًا كَامِلًا بِهِ أُمِرَ مَا - يُعْطِي: قَالَ وَرُبَّمَا - يُنْفِذُ الَّذِي

 . )٣("المُتَصَدِّقَيْنِ أَحَدُ بِهِ لَهُ

                                     
، ورواه مـسلم فـي   )٣٢٠٨(خاري في صحيحه، كِتَابُ بَدْءِ الخَلْقِ، بَابُ ذِكْـرِ المَالَئِكَـةِ، رقـم الحـديث               رواه الب  ١-

 ). ٢٦٤٣(صحيحه، كتاب القدر باب كيفية خلق اآلدمي في بطن أمه، رقم الحديث 

، )٧٣٠١(، وصـححه الحـاكم فـي المـستدرك، رقـم الحـديث          )٣٦٧٢( رواه أحمد فـي مـسنده، رقـم الحـديث            ٢-
حاشـية المـستدرك علـى    . هَذَا حَدِيثٌ صَـحِيحُ الْإِسْـنَادِ وَلَـمْ يُخَرِّجَـاهُ، وقـال الـذهبي صـحيح           : وقال الحاكم 

 ).٤/١٨٢(الصحيحين للحاكم 

ــسِدٍ، ر        ٣- ــرَ مُفْ ــاحِبِهِ غَيْ ــأَمْرِ صَ ــصَدَّقَ بِ ــادِمِ إِذَا تَ ــرِ الخَ ــابُ أَجْ ــاةِ، بَ ــابُ الزَّكَ قــم  رواه البخــاري فــي صــحيحه، كِتَ
، ورواه مسلم في صـحيحه، كِتَـاب الزَّكَـاةِ، بَـابُ أَجْـرِ الْخَـازِنِ الْـأَمِينِ، وَالْمَـرْأَةِ إِذَا تَـصَدَّقَتْ                       )١٤٣٨(الحديث  

 ). ١٠٢٣(مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ بِإِذْنِهِ الصَّرِيحِ أَوِ الْعُرْفِيِّ، رقم الحديث 
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 .المسؤولين قبل من الحسنة األسوة: سادسا
 فـإذا  العـام،  المـال  علـى  المحافظـة  فـي  المجتمـع  وقاية في أثرها لها الحسنة فالقدوة   

 واسـتخدامه  ترشـيده  فـي  العـام،  المـال  علـى  محافظًـا  عنـه  المـسؤول  فوجـد  موظـف ال نظـر 

 .به االقتداء في له دافعًا كان

 فهـا  علـيهم،  اهللا والهـم  لمن صالحة قدوة يكونوا أن على الصالح سلفنا حرص ولقد   

 أنـه  مـع  وتقـوى  ورعًـا  أداها ووظيفة عمله عمل مقابل نفقة من أخذه ما يرد األمة صديق هو

 أَخَـذَهَا  كَـانَ  دِرْهَـمٍ  آَالفِ سِـتَّةُ  وَعَلَيْـهِ  ــ  عَنْـهُ  اللَّـهُ  رَضِـيَ  ــ  بَكْرٍ أَبُو تُوُفِّيَ": أنه روي فقد له، حق

 ستة المال بَيْتِ مِنْ أَصَبْتُ حَتَّى يَدَعْنِي لَمْ عُمَرَ إِنَّ: قَالَ الْوَفَاةُ، حَضَرَتْهُ فَلَمَّا الْمَالِ، بَيْتِ مِنْ

: فَقَـالَ  لِعُمَـرَ  ذَلِـكَ  ذكـر  تُـوُفِّيَ  فَلَمَّـا  فِيهَـا،  وَكَـذَا  كَـذَا  بِمَكَـانِ  الّـذي  حائطي وإن درهم، آالف

 رَدَدْتُهَـا  وَقَـدْ  بَعْـدِهِ  مِنْ األَمْرِ وَالِي وَأَنَا مَقَاال، بَعْدَهُ ألَحَدٍ يَدَعَ ال أَنْ أَحَبَّ لَقَدْ بَكْرٍ أَبَا اللَّهُ يَرْحَمُ

 .)١("عَلَيْكُمْ

 الخليفــة هــذا تــرك فقــد العــام؛ المــال عــن الــصديق تــورع المواقــف هــذه مــن ويظهــر"   

 بوظـائف  وقيامًـا  المـسلمين،  بـأمور  عنهـا  اشتغالًا كسبه ذرائع عن وتخلى تجارته، العظيم

 وسـتر  الجـوع  سد إلى الحاجة عن يزيد ال بما المال بيت من نفقته أخذ إلى فيضطر الخالفة،

 علـى  أشـرف  ولمـا  الخـزائن،  حقهـا  تـؤدي  أن هيهـات  خدمـة  مسلمينلل يؤدي هو ثم العورة،

 المـسلمين  إلـى  بردهـا  يـأمر  الحقير المتاع ذلك وهي المسلمين، مال من فضلة وعنده وفاته

 اليـدين  فـارغ  التقـوى،  من إال الحمل خفيف النفس، طاهر القلب نزيه مطمئنًا، آمنًا ربه ليلقي

 الوصية من به قام ما أن كما. يعقلون لقوم لموعظة إنهاو لبالغًا، هذا في إن اإليمان، من إال

 منــه، وعيالــه نفــسه علــى أنفــق مــا مقابــل المــذكورة بأرضــه المــسلمين مــال بيــت بتعــويض

                                     
 / ٤(ألمـم، جمـال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي                           المنتظم في تاريخ الملوك وا     ١-

دار الكتــب العلميــة، بيــروت، : محمــد عبــد القــادر عطــا، مــصطفى عبــد القــادر عطــا، الناشــر : ، المحقــق)١٢٧
 . م٩٩٢ - هـ ١٤١٢األولى، : الطبعة



 

 
٤٩٢
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 عـن  بعيـدًا  تعـالى،  هللا وخالـصًا  تطوعًـا  الواليـة  فـي  عمله يكون أن في ورغبة منه ورعًا وكان

 .)١("الدنيا حظوظ من حظ أي

 معلومــة، مــشهورة البــاب هــذا فــي وقصــصه حــرج، وال فحــدث الخطــاب ابــن عــن أمــا   

 فعفّـت  عففـت :  لـه  قـال  حـين  -رضـي اهللا عنـه    - علـي  شـهادة  ذكـر  المقام هذا في ويكفي

 مـا  مقدار -رضي اهللا عنه  - الخطاب بن عمر رأى لما: أنه روي فقد. لرتعوا رتعت ولو الرعية،

رضي اهللا  - علي فأجابه.  "أمانة لذو هذا أدّى جيشاً إن": قال المدينة، إلى أموال من إليه وصل

 أَمِيـرَ  يَـا : الْخَطَّـابِ  بْـنِ  لِعُمَـرَ  رَجُـلٌ  وقَـالَ . )٢("لرتعوا رتعت ولو الرعية، فعفّت عففت": -عنه

 مَـا  يأَتَـدْرِ : عُمَـرُ  لَـهُ  فَقَـالَ  تَعَـالَى،  اللَّـهِ  مَـالِ  مِـنْ  النَّفَقَـةِ  فِـي  نَفْـسِك  عَلَى وَسَّعْت لَوْ الْمُؤْمِنِينَ،

 وَاحِــدٍ إلَـى  وَسَــلَّمُوهُ مَالًـا،  مِــنْهُمْ فَجَمَعُـوا  سَـفَرٍ،  فِــي كَـانُوا  قَــوْمٍ كَمِثْـلِ  هَؤُلَــاءِ؟ وَمَثَـلِ  مَثَلِـي 

 إلَـى  مَـرَّةً  وَحُمِـلَ  أَمْـوَالِهِمْ؟  مِـنْ  عَـنْهُمْ  يَـسْتَأْثِرَ  أَنْ الرَّجُـلِ  لِـذَلِكَ  يَحِـلُّ  فَهَـلْ  عَلَـيْهِمْ،  يُنْفِقُهُ

 فِـي  الْأَمَانَـةَ  أَدُّوا قَوْمًا إنَّ: فَقَالَ: الْخُمُسِ مِنْ عَظِيمٌ مَالٌ -رضي اهللا عنه  - الْخَطَّابِ بْنِ عُمَرَ

 الْأَمَانَـةَ،  إلَيْـك  فَـأَدُّوا  تَعَـالَى،  اللَّـهِ  إلَـى  الْأَمَانَـةَ  أَدَّيْـت  إنَّـك : الْحَاضِـرِينَ  بَعْضُ لَهُ فَقَالَ. لِأُمَنَاءَ هَذَا

 .)٣(لرتعوا رتعت ولو

 مَـا  وَإِنِّـي  أَال": قـال  حيث له، خطبة في العام المال على المحافظة في سياسته ويعلن   

 أَال. اهللا أنـزل  بِمَـا  وَالْحكـم  بِـالْقُوَّةِ،  وَالْأَخْـذ  الْأَمَانَـة،  أَدَاء: بِثَلَـاث  إِلَّـا  اهللا والّنـي  مَا صَلَاح وجدت

 مـن  وَيمْنَـع  حـق،  فِـي  وَيُعْطـى  حـق،  مـن  يُؤْخَـذ  أَن :بِثَلَـاث  لَّـا إِ المَال هَذَا صَلَاح وجدت مَا وَإِنِّي

 أكلـت  افْتَقَـرت  وَإِن اسْـتَعْفَفْت،  اسْـتَغْنَيْت  إِن الْيَتِـيم،  كـوالي  مـالكم  فِي أَنا وَإِنَّمَا أَال. بَاطِل

 إِنِ. الْيَتِـيمِ  مَـالِ  مَنْزِلَـةَ  اللَّـهِ  الِمَ مِنْ نَفْسِي أَنْزَلْتُ إِنِّي": الْخَطَّابِ بْنُ عُمَرُ وقالَ. )٤("بِالْمَعْرُوفِ

                                     
ــصَّ         ١- ــصديق، عَلــي محمــد محمــد ال ــضيق فــي ســيرة أبــي بكــر ال ، دار التوزيــع ٣٩٦الَّبي، ص  االنــشراح ورفــع ال

 . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣: والنشر اإلسالمية، القاهرة، مصر، عام النشر

 ).٢/٣٦٠( الكامل في التاريخ، ابن األثير، :  انظر٢-

 .٢٧-٢٦ السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية، ٣-

 ).٢٢ / ٢( نثر الدر في المحاضرات ٤-
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 جَعَلَنِـي  ــ  وَجَـلَّ  عَـزَّ  ــ  اهللاَ إِنَّ": وقال. )١("بِالْمَعْرُوفِ أَكَلْتُ افْتَقَرْتُ وَإِنِ اسْتَعْفَفْتُ اسْتَغْنَيْتُ

 .)٢("يَقْسِمُهُ اهللاُ بَلِ: قَالَ ثُمَّ لَهُ، وَقَاسِمَهُ الْمَالِ، لِهَذَا خَازِنًا

 مـا  العـام  المـال  علـى  المحافظـة  علـى  -رضـي اهللا عنـه    - الفـاروق  حـرص  مـن  كان بل   

 بحقـه  إال إليه أن قبل من لي يحل المال هذا أرى كنت ما: له قال حين: عاصم ولده مع فعله

 أبيـه  وبـين  بينـه  دار ما خبر علينا يقص لعاصم ولنترك وليته، إذ منه علي أحرم قط كان وما

 إنفاقهـا  وعـدم  المـسلمين  أمـوال  حفـظ  علـى  الفـاروق  حـرص  علـى  واضـحة  داللـة  يـدل  وهو

 عِنْـدَ  مُـصَالهُ  فِـي  وَهُـوَ  فَأَتَيْتُـهُ  يَرْفَـا  عُمَـرُ  إِلَـيَّ  أَرْسَـلَ : قَالَ عُمَرَ بْنِ عَاصِمِ فعَنْ. له يحل ال فيما

 إِال أَلِيَـهِ  أَنْ قَبْـلِ  مِـنْ  لِـي  يَحِـلُّ  مَـالَ الْ هَـذَا  أَرَى كُنْـتُ  مَـا  وَاللَّـهِ : فَقَـالَ  قَـالَ . الظُّهْـرِ  عِنْدَ أَوْ الْفَجِْر

 مَـالِ  مِـنْ  شَـهْرًا  عَلَيْـكَ  أَنْفَقْـتُ  وَقَـدْ  أَمَـانَتِي  عـاد  وَلِيتُهُ إِْذ مِنْهُ عَلَيَّ أَحْرَمُ قَطُّ كَانَ وَمَا. بِحَقِّهِ

ــهِ ــدِكَ وَلَــسْتُ. اللَّ ــكَ وَلَكِنِّــي بِزَائِ ــرِ مُعِينُ ــالِي بِثَمَ ــ مَ ــدُدْهُ ةِبِالْغَابَ ــهُ فَاجْ ــمَّ فَبِعْ ــتِ ثُ ــال ائْ ــنْ رَجُ  مِ

 عَلَـى  وَأَنْفَـقَ  فَاسْـتَنْفِقْ  فَاسْتَـشْرِكْهُ  شَـيْئًا  اشْـتَرَى  فَإِذَا. جَنْبِهِ إِلَى فَقُمْ تُجَّارِهِمْ مِنْ قَوْمَكَ

 أُمُورِ مِنْ يَسْأَلُ يَكُنْ لَمْ إِذَا هُ،عَنْ الْإِجْرَاءَ قَطَعَ قَدْ تَرَاهُ أَفَلَا": بقوله عُبَيْدٍ أَبُو ويعلق. )٣(أَهْلِكَ

 .)٤("عَنْهُ يَقْطَعُهُ لَا كَانَ أَنَّهُ لَرَوَيْتُ أُمُورِهِمْ مِنْ شَيْءٍ فِي كَانَ وَلَوْ الْمُسْلِمِينَ،

 الـــدين  تعلـــيمهم  الـــوالة  مهـــام  مـــن  أن رعيتـــه  -رضـــي اهللا عنـــه  - الفـــاروق  وأخبـــر    

 عُمَّـاال  إِلَـيْكُمْ  أُرْسِـلُ  مَـا  وَاللَّـهِ  إِنِّـي  النَّـاسُ  أيهـا  يـا ": القـ  حيـث  العـام،  المال على والمحافظة

 دِيــنَكُمْ لِيُعَلِّمُــوكُمْ إِلَــيْكُمْ أُرْسِــلُهُمْ وَلَكِنِّــي أَمْــوَالَكُمْ، لِيَأْخُــذُوا وَال أَبْــشَارَكُمْ، لِيَــضْرِبُوا

 ألُقِـصَّنَّهُ  بِيَـدِهِ  عُمَـرَ  نَفْـسُ  الـذى  فـو  إلـى،  فليرفعـه  ذلـك  سـوى  شـيء  بِهِ فُعِلَ فَمَنْ وَسُنَّتَكُمْ،

 .)٥("مِنْهُ

                                     
 ).٢٠٩ / ٣( الطبقات الكبرى، ١-

حاشــية . هــذا األثــر رجالــه ثقــات: ، وقــال شــعيب األرنــؤوط)١٥٩٠٥( رواه أحمــد فــي مــسنده، رقــم الحــديث ٢-
 ).٢٤٦ / ٢٥(مسند أحمد 

 ).٢١٠ / ٣( الطبقات الكبرى ٣-

 ).٢٩٦ / ١( األموال للقاسم بن سالم ٤-

 ).٢٠٤ / ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري =  تاريخ الطبري ٥-



 

 
٤٩٤

 االحتساب على االعتداء على المال العام
 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

 أول فـي  سياسـته  مالمـح  ويرسـم  العـام  للمـال  حفظـه  يعلـن  -رضـي اهللا عنـه    - وعلي   

 كَارِهًـا  كُنْـتُ  قـد  إنـى ": فقـال  إِلَيْـهِ  النَّـاسُ  اجْتَمَعَ حين بالخالفة بويع أن بعد يخطبها خطبة

 مَـالِكُمْ  مَفَـاتِيحَ  أَنَّ إِال دُونَكُـمْ،  أَمْـرٌ  لِـي  لَـيْسَ  وَإِنَّـهُ  أَال عََلـيْكُمْ،  أَكُـونَ  أَنْ إِال فَـأَبَيْتُمْ  ألَمْرِكُمْ،

 اشْـهَدْ  اللَّهُـمَّ : قَـالَ  نَعَـمْ، : قَـالُوا  رَضِـيتُمْ؟  دُونَكُـمْ،  دِرْهَمًا مِنْهُ آخُذَ أَنْ لِي لَيْسَ وَإِنَّهُ أَال مَعِي،

 .)١("ذَلِكَ ىعَلَ بَايَعَهُمْ ثُمَّ عَلَيْهِمْ،

 بْـنُ  عِيَـاضُ  وَلِـيَ  لَمَّـا : قَـالَ  عُقْبَـة  بْـن  مُوسَـى  ذكـره  ما الباب هذا في يذكر ما أروع ومن  

ــنَمٍ ــدِمَ غَ ــهِ قَ ــرٌ عَلَيْ ــنْ نَفَ ــلِ مِ ــهِ أَهْ ــونَ بَيْتِ ــلَتَهُ، يَطْلُبُ ــيَهُمْ صِ ــشِْر فَلَقِ ــزَلَهُمْ بِالْبِ ــرَمَهُمْ، وَأَنْ  وَأَكْ

 صِـلَتِهِ،  رَجَـاءَ  الـسَّفَرِ  فِـي  الْمَـشَقَّةِ  مِـنَ  لَقَوْهُ بِمَا وَأَخْبَرُوهُ الصِّلَةِ، فِي كَلَّمُوهُ ثُمَّ ا،أَيَّامً فَأَقَامُوا

ــأَعْطَى ــلَّ فَ ــلٍ كُ ــنْهُمْ رَجُ ــانِيرَ، عَــشْرَةَ مِ ــانُوا دَنَ ــا خَمْــسَةً، وَكَ ــالُوا وَتَــسَخَّطُوا فَرَدُّوهَ  منــه وَنَ

ــا وَاللَّــهِ وَلَكِــنْ ُشــقَّتِكُمْ، بُعْــدَ وَال حَقَّكُــمْ وَال قَــرَابَتَكُمْ أُنْكِــرُ مَــا وَاللَّــهِ عَــمٍّ، بنــي أي: فقــال  مَ

 مَـا  وَاللَّـهِ : قَـالُوا . فَاعْـذُرُوا  عَنْـهُ  لِـي  غِنَـى  ال مَـا  وَبَيْـعِ  خَـادِمِي  بِبَيْـعِ  إِال بِهِ وَصَلْتُكُمْ مَا إِلَى خَلُصْتُ

: قَــالَ. أَهْلِــهِ إِلَــى يُبَلِّغُــهُ جُهْــدُهُ مَــا مِنَّــا الرَّجُــلَ وَتُعْطِــي الــشام، صفنــ وَالِــي فَإِنَّــكَ اللَّــهُ عَــذَرَكَ

 أَوْ فِلْـسًا  أَخُـونَ  أَنْ مِـنْ  إِلَـيَّ  أَحَـبُّ  بِالْمِنْشَارِ أُشَقَّ لَئَنْ اهللا فو اللَّهِ، مَالَ أَسْرِقَ أَنْ فَتَأْمُرُونَنِي

 إِلَيْـكَ،  النَّـاسُ  يُـؤَدِّي  مَـا  نُـؤَدِّي  أَعْمَالِـكَ  مِـنْ  أَعْمَاال فَوَلِّنَا يَدِكَ، تِذَا فِي عَذَرْنَاكَ: قَالُوا .أَتَعَدَّى

 وَاللَّـهِ : قَـالَ . لَنَا جَعَلْتَ مَا نَعْدُو لَيْسَ وَأَنَّا حَالَنَا، تَعْرِفُ فَأَنْتَ يُصِيبُونَ، مَا الْمَنْفَعَةِ مِنَ وَنُصِيبُ

: قَـالُوا . فَيَلُـومُنِي  قَـوْمِي  مِـنْ  نَفَـرًا  وَلَيَّـتُ  أَنِّـي  عُمَـرَ  يَبْلُـغُ  وَلَكِـنْ  وَالْخَيْـرِ،  بِالْفَضْلِ أَعْرِفُكُمْ ألَنِّي

. أَنْفَـذَهُ  وَلَّيْتَنَـا  فلـو  عمـر،  ذلـك  فأنفـذ  أنـت  بحيـث  الْقَرَابَـةِ  فِـي  مِنْـهُ  وَأَنْـتَ  عُبَيْـدَةَ  أَبُو وَالكَ فَقَدْ

 دَيْـنٌ  عَلَيْـهِ  وَال لَـهُ،  مَـالَ  وَال وَمَـاتَ . لَـهُ  الئِمِـينَ  فَمَـضَوْا . عُبَيْـدَةَ  بِيكَـأَ  عُمَـرَ  عِنْـدَ  لَسْتُ إِنِّي: قَالَ

 .المقام لطال الباب هذا في االستقصاء أردنا ولو. )٢(ألَحَدٍ

                                     
 ).٤٢٨ / ٤(السابق  المرجع ١-

 ).٣٠٥ / ٤( المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ٢-



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٩٥

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 .والتقوى والورع األمانة وأهل العلمية الكفاءات ألصحاب المناصب تولية: سابعًا
 لمـن  والوظـائف  المناصـب  توليـة : العـام  المال على داءاالعت من الواقية التدابير من إن   

ــة الــشروط فيــه تتــوفر  والتقــوى واألمانــة العلميــة الكفــاءات أصــحاب العمــل، لهــذا المؤهل

 ولـي  مـا  ليحفظ والدين؛ العلمية الكفاءة يستلزم المناصب فتولية والورع، اهللا من والخوف

   m  e: الـسالم  عليـه  يوسـف  قـال  وجـه،  أكمـل  علـى  بـه  المنوطة بالمهمة ويقوم عليه،
  m  l  k     j  ih  g   flعِنْـدَنَا  إنَّـكَ ": الملـك  لـه  قـال  فلمـا  ،  ٥٥:  يوسف 

ــدْ ــتَ قَـ ــةٍ ذَا بَقِيـ ــةٍ، مَكَانَـ ــالَ وَأَمَانَـ ــفُ قَـ ــهِ يُوسُـ ــسَّلَامُ عَلَيْـ    m     j  ih  g   f  e: الـ
  m  l  klــرَ .... ،٥٥:  يوســف ــهُ وَذَكَ ــيظٌ {أَنَّ ــازِنٌ: يْأَ} حَفِ ــينٌ، خَ ــيمٌ {أَمِ  ذُو} عَلِ

 . )١("الجَدْب بِسِني عَلِيمٌ اسْتَوْدَعَتْنِي، لِمَا حَفِيظٌ: نَعَامَةَ بْنُ شَيْبَةُ قَالَ. يَتَوَلَّاهُ بِمَا وبصرَ عِلْمٍ

 يقـصر  فلـم  عليـه،  حـافظ  العـام  المـال  منها والتي إليه الموكلة األمانة استشعر فمن   

 .عليه ومحاسب اهللا أمام عنه مسؤول وهو عمله، على مؤتمن أنه لعلمه يفرط، أو

 الــنظم جميــع وســبقت الــشروط تلــك تــوفر ألهميــة اإلســالمية الدولــة فطنــت ولقــد    

 أصــحاب تعيـين  فــي تـشترط  فكانــت الحديثـة،  العــصور فـي  طبقــت التـي  المعاصــرة الحديثـة 

 سـبحانه  ــ  بـين  حيـث  ،القـرآن  بهـدي  مهتديـة  والكفـاءة  والخلـق  بـالعلم  االتصاف: المناصب

 قـال  حيث غيره، بها فاق صفات من به يتصف لما ملكًا طالوت اختيار أن كتابه في ـ وتعالى

|   {  ~  _ ̀   m  h  g   fe  d  c  b  a : ــ  وتعالى سبحانه ـ
  y    x  w  vu  t  s  r  q  p     o  n  m  l  k  j  i

  ¨§  ¦  ¥  ¤   £  ¢¡  �  ~  }  |  {   z
©   ¬  «  ª  lــرة  نقبــاء -صــلى اهللا عليــه وســلم- النبــي واختــار .٢٤٧:  البق

 نَقِيبًـا  عَـشَرَ  اثْنَـيْ  مِـنْكُمْ  إِلَـيَّ  أَخْرِجُـوا ": قـال  حيـث  الكفـاءة  شرط على العقبة ليلة األنصار

 وَثَلَاثَـةٌ  الْخَـزْرَجِ،  مِـنَ  ةٌتِـسْعَ  مِـنْهُمْ  نَقِيبًا عَشَرَ اثْنَيْ مِنْهُمْ فَأَخْرَجُوا ،"قَوْمِهِمْ عَلَى يَكُونُونَ

                                     
 ).٣٩٥ / ٤( تفسير ابن كثير، ١-



 

 
٤٩٦

 االحتساب على االعتداء على المال العام
 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

 دائمـا  كـان  اختيـاره  أن يجـد  -صلى اهللا عليه وسـلم    - النبي لسيرة المتتبع بل. )١(الْأَوْسِ مِنَ

 الـشرعية  الـسياسة  كتابـه  فـي  تيميـة  ابـن  ذكـر  وقـد  الكفاءة، مع األمانة شروط توفر على

 . )٢(فليراجع واألمانة الكفاءة في نفيسًا كالمًا

 واألمانـة  الكفـاءات  أصـحاب  اختيـار  األمـر  ولـي  علـى  ــ  اهللا رحمه ـ تيمية ابن أوجب بل   

ــذَا": قــال حيــث األعمــال، لتوليــة ــبٌ وَهَ ــهِ، وَاجِ ــبُ عَلَيْ ــهِ فَيَجِ ــثُ عَلَيْ ــنْ الْبَحْ ــسْتَحِقِّينَ عَ  الْمُ

 والقـــضاة، الــسلطان،  يذ نــواب  هــم  الـــذين الْــأُمَرَاءِ  مِــنْ  الْأَمْــصَارِ؛  عََلـــى نُوَّابِــهِ  مِــنْ  لِلْوِلَايَــاتِ 

 مِـــنْ: الْـــأَمْوَالِ وَوُلَـــاةِ وَالْكِبَـــارِ، الـــصغار العـــساكر ومقـــدمي األجنـــاد أمـــراء ومـــن ونحـــوهم،

 الَّتِـي  الْـأَمْوَالِ  مِنْ ذَلِكَ وَغَيْرِ وَالصَّدَقَاتِ، الْخَرَاجِ عَلَى وَالسُّعَاةِ وَالشَّادِّينَ، وَالْكُتَّابِ، الْوُزَرَاءِ،

 فَيَجِـبُ  .... يَجِـدُهُ  مَـنْ  أَصْـلَحَ  وَيَـسْتَعْمِلَ  يَسْتَنِيبَ أَنْ هَؤُلَاءِ، مِنْ وَاحِدٍ كُلِّ وَعَلَى. ينَلِلْمُسْلِمِ

 يَدِهِ تَحْتَ فِيمَا يَسْتَعْمِلَ أَنْ وَغَيْرِهِمْ هَؤُلَاءِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَمْرِ مِنْ شَيْئًا وَلِيَ مَنْ كُلِّ عَلَى

 فـي  سـبق  أو ،الواليـة  طلـب  لِكَوْنِـهِ  الرَّجُـلَ  ُيقَـدِّمُ  وَلَـا  عَلَيْـهِ،  يَقْـدِرُ  مَـنْ  أَصْـلَحَ  مَوْضِـعٍ  كُـلِّ  فِي

 .... ــ  وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  ــ  النبـي  عـن  الـصحيح  في فإن للمنع؛ سبباً ذلك يكون بل الطلب؛

 غَيْـرِ  مِـنْ  أُعْطِيتهَـا  إنْ فَإِنَّـك  الْإِمَـارَةَ،  تَـسْأَلْ  لَا الرَّحْمَنِ عَبْدَ يَا": سَمُرَةَ بْنِ الرَّحْمَنِ لِعَبْدِ قَالَ

 الــصَّحِيحَيْنِ؛ فِــي أَخْرَجَــاهُ )٣("إليهــا وكلــت مــسألة عــن أعطيتهــا وَإِنْ عَلَيْهَــا؛ أُعِنْــت مَــسْأَلَةٍ

 يَطْلُـبْ  لَـمْ  وَمَـنْ  يْـهِ، إلَ وُكِّـلَ  عَلَيْـهِ  وَاسْتَعَانَ الْقَضَاءَ طَلَبَ مَنْ": ـ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى ـ وَقَالَ

 عَـنْ  عَـدَلَ  فَإِنْ. السُّنَنِ أَهْلُ رَوَاهُ. )٤("يُسَدِّدُهُ مَلَكًا عليه اهللا أنزل عليه؛ يَسْتَعِنْ وَلَمْ الْقَضَاءَ

                                     
. حـديث قـوي، وهـذا إسـناد حـسن     : ، وقال شعيب األرنـؤوط   )١٥٧٩٨( رواه أحمد في مسنده، رقم الحديث        ١-

 ).٩٥ / ٢٥(حاشية مسند أحمد 

 .  وما بعدها١٥ السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية، ص ٢-

 ).٦٧٢٢( رواه البخاري في صحيحه، كِتَابُ كَفَّارَاتِ األَيْمَانِ، بَابُ الكَفَّارَةِ قَبْلَ الحِنْثِ وَبَعْدَهُ، رقم الحديث ٣-

، ورواه أبــو داود فــي ســننه، كِتَــاب الْأَقْــضِيَةِ، بَــابٌ فِــي طَلَــبِ  )١٣٣٠٢( رواه أحمــد فــي مــسنده، رقــم الحــديث ٤-
سَرُّعِ إِلَيْــهِ، رقـم الحــديث   الْقَـضَاءِ   ، )٧٠٢١(، وصـححه الحــاكم فـي المــستدرك، رقـم الحــديث،    )٣٥٧٨(وَالتـَّ

ــاكم ــال الـــذهبي   : وقـــال الحـ ــاهُ، وقـ ــنَادِ وَلَـــمْ يُخَرِّجَـ ــحِيحُ الْإِسْـ ــدِيثٌ صَـ ــذَا حَـ المـــستدرك علـــى  . صـــحيح: هَـ
 ). ١٠٣ / ٤(الصحيحين للحاكم 
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 أَوْ بَلَـدٍ  فِـي  مرافقـة  أَوْ صَـدَاقَةٍ،  أَوْ عَتَاقَةٍ وَلَاءِ أَوْ بَيْنَهُمَا، قَرَابَةٍ لِأَجْلِ غَيْرِهِ، إلَى الْأَصْلَحِ الْأَحَقِّ

 يَأْخُـذُهَا  لِرِشْـوَةٍ  أَوْ وَالرُّومِيَّـةِ،  وَالتُّرْكِيَّةِ، وَالْفَارِسِيَّةِ، كَالْعَرَبِيَّةِ،: جنب أَوْ طَرِيقَةٍ، أَوْ مَذْهَبٍ؛

 عَـدَاوَةٍ  أَوْ الْـأَحَقِّ،  عَلَـى  لْبِـهِ قَ فِـي  لِضِغْنٍ أَوْ الْأَسْبَابِ، مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ أَوْ مَنْفَعَةٍ، أَوْ مَالٍ مِنْ مِنْهُ

m  U : تَعَـالَى  قَوْلـه  فِـي  عَنْـهُ  نُهِـيَ  فِيمَـا  وَدَخَـلَ  وَالْمُؤْمِنِينَ، وَرَسُولَهُ اللَّهَ خَانَ فَقَدْ: بَيْنَهُمَا
   ̀  _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X   W  Vlثُمَّ .٢٧:  األنفال 

ــالَ  m j  i  h   g  f  e  d  c  b  a  k l : قَــــــــــــــــــ
 ال مَـا  يُعْطِيـهِ  أَوْ الْوِلَايَـاتِ،  بَعْـضِ  فِي يُؤْثِرُهُ قَدْ لِعَتِيقِهِ، أَوْ لِوَلَدِهِ، لِحُبِّهِ الرَّجُلَ فَإِنَّ .٢٨: األنفال

 لَــا مَـا  بِأَخْــذِ حِفْظِـهِ؛  أَوْ مَالِــهِ فِـي  زِيَــادَةً يُـؤْثِرُهُ  قَــدْ وكـذلك  أمانتــه؛ خـان  قــد فيكـون  يـستحقه؛ 

 وَخَــانَ وَرَسُــولَهُ، اللَّــهَ خَـانَ  قَــدْ فَيَكُــونُ الْوِلَايَـاتِ،  بَعْــضِ فِــي يُدَاهِنُـهُ  مَــنْ مُحَابَــاةَ أَوْ هُ،يَـسْتَحِقُّ 

ــهُ ــمَّ. أَمَانَتَ ــةِ الُْمــؤَدِّيَ إنَّ ثُ ــعَ لِلْأَمَانَ ــةِ مَ ــوَاهُ، مُخَالَفَ ــهُ هَ ــهُ يُثَبِّتُ ــهُ اللَّ ــهِ فِــي فَيَحْفَظُ ــهِ أَهْلِ ــدَهُ، وَمَالِ  بَعْ

 .)١("مَالَهُ وَيُذْهِبُ أَهْلَهُ، فَيُذِلُّ قَصْدِهِ بِنَقِيضِ اللَّهُ يُعَاقِبُهُ لِهَوَاهُ وَالْمُطِيعُ

 الواليـات  أصـحاب  جعـل  :العـام  المـال  علـى  االعتداء من الواقية التدابير من وكذلك   

 واألمانـــة الكفـــاءات أصـــحاب مـــن إلـــيهم المقـــربين والمـــشورة الـــشورى أهـــل والمناصـــب

 علـى  أدل وال ذلـك،  علـى  تحـرص  األولـى  عـصورها  فـي  اإلسـالمية  الدولـة  كانـت  وقد التقوى،و

 فُقَهَـاءِ  مِـنْ  عَـشَرَةً  دَعَـا " المدينـة،  قـدم  لمـا  ــ  اهللا رحمـه  ــ  عبـدالعزيز  بـن  عمـر  فعل من ذلك

 الـرَّحْمَنِ  عَبْـدِ  بْـنُ  بَكْـرِ  وَأَبُـو  عَتَبَـةُ،  نِبـْ  اللَّـهِ  عَبْدِ بْنُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ الزُّبَيْرِ، بْنُ عُرْوَةُ: وَهُمْ الْمَدِينَةِ

 وَالْقَاسِـمُ  يَـسَارٍ،  بْـنُ  وَسُـلَيْمَانُ  خَيْثَمَةَ، أَبِي بْنِ سُلَيْمَانَ بْنُ بَكْرِ وَأَبُو هِشَامٍ، بْنِ الْحَارِثِ بْنِ

 بْـنُ  اللَّـهِ  وَعَبْـدُ  عُمَـرَ،  بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ اللَّهِ عُبَيْدُ وََأخُوهُ عُمَرَ، بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ وَسَالِمُ مُحَمَّدٍ، بْنُ

 عَلَيْـهِ  وَأَثْنَـى  اللَّـهَ،  فَحَمِـدَ  فَجَلَـسُوا،  عَلَيْـهِ  فَـدَخَلُوا  ثَابِـتٍ،  بْـنِ  زَيْـدِ  بْنُ وَخَارِجَةُ رَبِيعَةَ، بْنِ عَامِرِ

 عَلَــى أَعْوَانًــا فِيــهِ وَتَكُونُــونَ عَلَيْــهِ، تُــؤْجَرُونَ لِــأَمْرٍ دَعَــوْتُكُمْ إِنَّمَــا إِنِّــي: قَــالَ ثُــمَّ أَهْلُــهُ، هُــوَ بِمَــا

ــا إِنِّــي الْحَــقِّ، ــعَ أَنْ أُرِيــدُ لَ ــرًا أَقْطَ ــا أَمْ ــرَأْيِكُمْ، إِلَّ ــرَأْيِ أَوْ بِ ــنْ بِ ــنْكُمْ، حَــضَرَ مَ ــإِنْ مِ ــتُمْ فَ ــدًا رَأَيْ  أَحَ

 مِـنْ  فَخَرَجُـوا  أَبْلَغَنِـي،  إِلَّـا  ذَلِـكَ  بَلَغَهُ مَنْ عَلَى فَأُحَرِّجُ ،ظُلَامَةٌ لِي عَامِلٍ عَنْ بَلَغَكُمْ أَوْ يَتَعَدَّى،

                                     
 .٩-٧لرعية، ص  السياسة الشرعية في إصالح الراعي وا١-
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 مـن  والتقـوى  والعلـم  الكفـاءة  أصـحاب  فجعـل . )١("ذَلِـكَ  عَلَـى  وَافْتَرَقُـوا  خَيْـرًا،  يَجْزُونَهُ عِنْدِهِ

 النــاس أعلــم إنهــم إذ العــام؛ المــال علــى للمحافظــة وقــائي تــدبير والمــشورة الــشورى أهــل

 غيـر  مخالفـة  مـن  ويحـذرون  عليها فيدلون رسوله وسنة اهللا مراد ومعرفة الشرع كامبأح

 .الطريق هذا

 علــى الوظــائف أصــحاب اختيــار: العــام المــال علــى للمحافظــة الواقيــة التــدابير فمــن   

 والخبــرات والقــدرات التعليمــي فالمــستوى والتقــوى، والخبــرة والحكمــة الكفــاءة أســاس

 لألهــواء األمــر تــرك ولــو المنــشود، الوجــه علــى العمــل تأديــة يفــ فاعــل دور لهــا والتقــوى

 علـى  االعتـداء  ولـسلك  لها، أهلًا ليس هو من وتولى الكفاءة النعدمت والمصالح والعالقات

 .طريقه العام المال

ــدبير هــذا عــن الحــديث وأخــتم     العــام المــال علــى المحافظــة فــي المهــم الوقــائي الت

ــنِ": -صــلى اهللا عليــه وســلم - اهللا رســول بحــديث الواليــات ألصــحاب بتــذكير ــتَعْمَلَ مَ  اسْ

، نَبِيِّـهِ  وَسُـنَّةِ  اهللاِ بِكِتَـابِ  وَأَعْلَـمُ  مِنْـهُ  بِـذَلِكَ  أَوْلَـى  فِـيهِمْ  أَنَّ يَعْلَـمُ  وَهُـوَ  الْمُـسْلِمِينَ  مِـنَ  عَامِلًا

 .)٢( " الْمُسْلِمِينَ وَجَمِيعَ، وَرَسُولَهُ، اهللاَ خَانَ فَقَدْ

 بـالطرق  األمـر  رفـع  عليـه  وجـب  عليـه  يعتـدى  مالًا رأى من على األجيال بيةتر: ثامنا
 .األمور والة قبل من كلفت والتي بها المنوطة الجهات إلى المشروعة

 إلـى  عليـه  يعتـدى  مـال  مـن  تأكـد  فـرد  فيهـا  رأي مظلمـة  كـل  رفـع  علـى  األجيال فتربية   

 مــن وردع حــده، عنــد إيقافــهو المعتــدي لكــف األمــور والة كلفهــا والتــي المنوطــة الجهــات

                                     
 ).٤٠٥ / ١٢( البداية والنهاية، ١-

وَلَـا جَاهِلًـا أَمْـرَ    ، وَلَـا فَاسِـقًا   ، لَا يُـوَلِّي الْـوَالِي امْـرَأَةً    :  رواه البيهقي في السنن الكبرى،كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي، بَابُ        ٢-
ــضَاءِ، رقــم الحــديث   مَــنِ ": ، بلفــظ)٧٠٢٣(، وصــححه الحــاكم فــي المــستدرك، رقــم الحــديث   )٢٠٣٦٤(الْقَ

اسْــتَعْمَلَ رَجُلًــا مِــنْ عِــصَابَةٍ وَفِــي تِلْــكَ الْعِــصَابَةِ مَــنْ هُــوَ أَرْضَــى لِلَّــهِ مِنْــهُ فَقَــدْ خَــانَ اللَّــهَ وخــانَ رَسُــولَهُ وخــانَ   
 / ٤( للحــاكم المــستدرك علــى الــصحيحين. هَــذَا حَــدِيثٌ صَــحِيحُ الْإِسْــنَادِ وَلَــمْ يُخَرِّجَــاهُ: وقــال. "الْمُــؤْمِنِينَ

١٠٤.( 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٩٩

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 المـال  علـى  للمحافظـة  وقـائي  تدبير وهذا الفعل، هذا مثل على اإلقدام على نفسه له تسول

 .العام

 المظــالم هــذه مثــل يرفــع مــن لكــل أبــوابهم فــتح بهــا المنوطــة الجهــات فــي واألصــل   

 يُغْلِـقُ  إِمَـامٍ  مِـنْ  مَـا ": -صـلى اهللا عليـه وسـلم      - اهللا رسـول  حـديث  أعيـنهم  نـصب  واضعين

 وَحَاجَتِـهِ،  خَلَّتِـهِ،  دُونَ السَّمَاءِ أَبْوَابَ اللَّهُ أَغْلَقَ إِلَّا وَالمَسْكَنَةِ وَالخَلَّةِ، الحَاجَةِ، ذَوِي دُونَ بَاَبهُ

 .)١("وَمَسْكَنَتِهِ

 ــ  عبـدالعزيز  بـن  عمـر  أمثال األبرار والخلفاء الفضالء األئمة أخبار وأسوتهم قدوتهم   

 ابنـه  أتاه" الخالفة ولي لما حيث فليرفعها، مظلمة له كانت من: يقول كان الذي ـ اهللا رحمه

 تـرد  وال تقيـل : قـال  أقيـل،  بني يا: قال تصنع؟ أن تريد ماذا المؤمنين أمير يا: فقال الملك عبد

 رددت الظهـر  صـليت  فـإذا  سـليمان،  أمـر  فـي  البارحـة  سهرت إني: فقال أهلها؟ إلى المظالم

 فقبـل  منـه  فدنا بني، أي مني ادن: قال الظهر؟ إلى تعيش أن لك ومن: ابنه له فقال. المظالم

 وترك وخرج قام ديني،ثم على يعينني من صلبي من أخرج الذي هللا الحمد: وقال عينيه بين

 أهـل  مـن  ذمـي  رجـل  إليـه  فقام فليرفعها، مظلمة له كانت من أال: فنادى مناديه وأمر القائلة

 بـن  الوليد بن العبَّاس: قال ذاك؟ ما: قال اهللا، كتاب أسألك المؤمنين أمير يا: فقال حمص

! نعـم : قـال  تقـول؟  ما عباس يا: عمر له فقال جالس، والعباس. أرضي اغتصبني الملك عبد

 يـا : قـال  ذمـي؟  يـا  تقـول  مـا : عمـر  فقـال  سـجلًا،  بها لي وكتب الوليد المؤمنين أمير أقطعنيها

 مــن يتبــع أن أحــق اهللا كتــاب نعــم: عمــر فقــال. تعــالى اهللا كتــاب أســألك المــؤمنين أميــر

 فمـا . إليـه  المظالم رفع في الناس تتابع ثم. عليه فردها ضيعته، عليه فاردد قم الوليد، كتاب

 مـروان  بنـي  أمـوال  أخذ حتى غيره يد في أو يده في كانت سواء ردها، إال مظلمة إليه رفعت

 أعيان من واحد بكل مروان وبن فاستغاث استحقاق، بغير أيديهم في كان مما وغيرهم،

                                     
هِ         )١٨٠٣٣( رواه أحمد في مسنده، رقم الحديث        ١- ، ورواه الترمـذي فـي سـننه، أَبْـوَابُ الْأَحْكَـامِ عَـنْ رَسُـولِ اللـَّ

ةِ، رقـم الحـديث                     ، وصـححه األلبـاني فـي سلـسلة     )١٣٣٢(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، بَـابُ مَـا جَـاءَ فِـي إِمَـامِ الرَّعِيـَّ
 ).٦٢٩(ث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، برقم األحادي
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 - عمتــه وكانــت - مــروان بنــت فاطمــة عمــتهم فــأتوا شــيئًا، ذلــك يفــدهم فلــم النــاس،

 بهـم  يرفـع  ال وأنـه  عنده، ويستنقصون أموالهم أخذ قد وأنه عمر، من لقوا ما إليها فشكوا

ــا،  يكرمونهــا وكــانوا حاجــة، لهــا تــرد وال الخلفــاء، عــن تحجــب ال المــرأة هــذه وكانــت رأسً

 دخلت فلما إليه، فركبت وقامت الخالفة، قبل معها يفعل عمر كان وكذلك ويعظمونها،

 غـضبى  فرآهـا  يحادثهـا،  وشـرع  وسـادة،  لهـا  وألقـى  أبيـه،  أخت ألنها وأكرمها؛ عظمها عليه

 وأوالدهـم  الملـك  عبـد  أخي بنو: فقالت مالك؟ عمة يا: عمر لها فقال العادة، غير على وهي

ــرهم، فتعطيهــا أمــوالهم وتأخــذ تــك؟ووالي زمانــك فــي يهــانون  فــال عنــدك ويــسبون لغي

 ال والغضب يحادثها شرع ثم كبر، قد عقلها وأن متحملة، أنها وعلم عمر فضحك تنكر؟

صـلى اهللا   - النبـي  أن اعلمـي ! عمـة  يـا : فقـال  الجـد،  فـي  معهـا  أخذ ذلك رأى فلما عنها، يتحيز

 فلــم رجــل بعــده النهــر كذلــ فــولي مــورود، نهــر علــى النــاس وتــرك مــات -عليــه وســلم 

ــه يــستنقص ــى شــيئًا من ــي ثــم مــات، حتَّ ــم آخــر رجــل الرجــل ذلــك بعــد النهــر ذلــك ول  فل

 يـزل  لم ثم ساقية، منه فكرى آخر رجل النهر ذلك ولي ثم مات، حتَّى شيئًا منه يستنقص

 اهللا أبقــائي لــئن اهللا وأيــم فيــه، قطــرة ال يابــسًا تركــوه حتــى الــسواقي يكــرون بعــده النــاس

 من الظلم كان وإذا السخط، فله سخط ومن الرضا، فله رضي فمن األول، مجراه إلى نهألرد

 نـاء  هـو  مـا  يزيـل  أن يـستطيع  فكيـف  ذلـك،  يزيـل  ال والـوالي  الوالي، بطانة هم الذين األقارب

 مظلمتـه  الرجـل  يرفـع  إنما يسبهم؟ ومن: قال عندك؟ يسبوا فال: فقالت غيرهم؟ في عنه

 . )١("بها له فآخذ

 موسـم  فـي  أعلـن  فقـد  مظلـوم،  كل معول وأنا: المأل على يعلن ـ اهللا رحمه ـ كان لب   

 أَنِّـي  اْلـأَكْبَرِ،  الْحَـجِّ  وَيـوْمِ  الْحَـرَامِ،  وَالْبَلَـدِ  الْحَـرَامِ  الـشَّهْرِ  فِـي  إِلَيْـهِ  وَأَبْـرَأُ  اهللاَ أُشْهِدُ إِنِّي" الحج

 رَضِـيتُهُ  أَوْ بِـذَلِكَ،  أَمَـرْتُ  أَكُـونَ  أَنْ عَلَـيْكُمُ  اعْتَـدَى  مِنَ وَعُدْوَانِ ظَلَمَكُمْ، مَنْ ظُلْمِ مِنْ بَرِيءٌ

ــهُ، أَوْ ــا تَعَمَّدْتُ ــا يَكُــونَ أَنْ إِلَّ ــرًا أَوْ مِنِّــي، وَهْمً ــيَّ خَفِــيَ أَمْ  ذَلِــكَ يَكُــونَ أَنْ وَأَرْجُــو أَتَعَمَّــدْهُ، لَــمْ عَلَ

 دُونِـي،  مَظْلُـومٍ  عَلَى إِذْنَ لَا وَإِنَّهُ أَلَا وَالِاجْتِهَادَ، الْحِرْصَ يمِنِّ عَلِمَ إِذَا لِي، مَغْفُورًا عَنِّي مَوْضُوعًا

                                     
 ). ٢٣٩-٢٣٨ / ٩( البداية والنهاية، ١-
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ــا ــوَلُ وَأَنَ ــلِّ مِعْ ــومٍ، كُ ــا مَظْلُ ــلٍ وَأَيُّ أَلَ ــنْ عَامِ ــالِي مِ ــبَ عُمَّ ــنِ رَغِ ــقِّ عَ ــمْ الْحَ ــلْ وَلَ ــابِ يَعْمَ  بِالْكِتَ

 أَلَـا  ذَمِـيمٌ،  وَهُـوَ  الْحَـقَّ،  يُرَاجِـعَ  حَتَّـى  إِلَـيْكُمْ،  أَمَـرَهُ  يَّرْتُصـَ  وَقَـدْ  عَلَيْكُمْ، لَهُ طَاعَةَ فَلَا وَالسُّنَّةِ،

 وَرَدَ وَارِدٍ وَأَيُّمَـا  أَلَـا  فَيْـئِكُمْ،  مِـنْ  شَـيْءٍ  فِي فُقَرَائِكُمْ عَلَى أَثَرَةَ وَلَا أَغْنِيَائِكُمْ، بَيْنَ دَوْلَةَ لَا وَإِنَّهُ

 دِينَـارٍ  مِائَـةِ  ثَلَـاثِ  إِلَـى  دِينَـارٍ  مِـائَتَيْ  بَيْنَ مَا فَلَهُ الدِّينِ، هَذَا مِنْ عَامًّا أَوْ اخَاصًّ بِهِ اهللاُ يُصْلِحُ أَمْرٍ فِي

ــرَأً اهللاُ رَحِــمَ الْمَــشَقَّةِ، مِــنَ وَتَجَــشَّمَ الْحَــسَنَةِ، مِــنَ نَــوَى مَــا قَــْدرِ عَلَــى ــهُ لَــمْ امْ  سَــفَرٌ يَتَعَاظَمْ

 . )١("وَرَاءَهُ لِمَنْ حَقًّا بِهِ اهللاُ يُحْيِي

 خـالف  إن لـه  النـصيحة  تقـديم  علـى  رعيتـه  أفـراد  -رضـي اهللا عنـه    - الـصديق  حـث  وقد   

 وُلِّيـتُ  قَدْ إِنِّي النَّاسُ أَيُّهَا يَا": فقال الناس خطب بالخالفة بويع فلما اهللا، أحكام من حكمًا

 أَمَانَــةٌ، الـصِّدْقُ  فَـأَعِينُونِي،  أَحْــسَنْتُ وَإِنْ فَقَوِّمُـونِي،  ضَـعُفْتُ  فَــإِنْ بِخَيْـرِكُمْ،  وَلَـسْتُ  عَلَـيْكُمْ 

 وَالْقَـوِيُّ  ــ،  اللَّـهُ  شَـاءَ  إِنْ ــ  حَقَّـهُ  عَلَيْـهِ  أُزِيحَ حَتَّى عِنْدِي الْقَوِيُّ فِيكُمُ الضَّعِيفُ خِيَانَةٌ، وَالْكَذِبُ

 اللَّـهِ  سَبِيلِ فِي الْجِهَادَ قَوْمٌ يَدَعُ لَا ـ، هُاللَّ شَاءَ إِنْ ـ الْحَقَّ مِنْهُ آخُذَ حَتَّى عِنْدِي الضَّعِيفُ فِيكُمُ

 الْبَلَاءُ، عَمَّمَهُمُ إِلَّا قَوْمٍ فِي الْفَاحِشَةُ - شَاعَتِ: قَالَ أَوْ - ظَهَرَتْ وَلَا بِالْفَقْرِ، اللَّهُ ضَرَبَهُمُ إِلَّا

 إِلَـى  قُومُـوا  عَلَـيْكُمْ،  لِـي  طَاعَةَ فَلَا وَرَسُولَهُ هَاللَّ عَصَيْتُ فَإِذَا وَرَسُولَهُ، اللَّهَ أَطَعْتُ مَا أَطِيعُونِي

 .)٢("اللَّهُ يَرْحَمْكُمُ صَلَاتِكُمْ

 فكـان  النـاس  خطـب  الخالفـة  ولـي  لمـا  حيـث  -رضـي اهللا عنـه    - الفـاروق  أثـره  واقتفى   

ــاتَّقُوا": قــال ممــا ــهَ فَ ــادَ اللَّ ــهِ، عِبَ ــونِي اللَّ ــى وَأَعِينُ ــسِكُمْ عَلَ ــابِكَفِّ أَنْفُ ــي، هَ ــونِي عَنِّ ــى وَأَعِينُ  عَلَ

 أَمْرِكُمْ مِنْ اللَّهُ وَلَّانِي فِيمَا النَّصِيحَةَ وَإِحْضَارِي الْمُنْكَرِ، عَنِ وَالنَّهْيِ بِالْمَعْرُوفِ بِالْأَمْرِ نَفْسِي

 أَهْـلِ  عَلَـى  الـشِّدَّةِ  مَوْضِـعِ  فِـي : وَزَاَد قَـالَ،  بِمَـا  وَفَّـى  لَقَـدْ  فَوَاللَّـهِ ": الْمُـسَيِّبِ  ابْـنُ  قَالَ. نَزَلَ ثُمَّ. "

 .)٣(" كَانُوا مَنْ الْحَقِّ بِأَهْلِ وَالرِّفْقِ وَالظُّلْمِ، الرَّيْبِ

                                     
 ).٢٩٢ / ٥( حلية األولياء وطبقات األصفياء ١-

 ).٢٠٧٠٢(، برقم )٣٣٦ / ١١( جامع معمر بن راشد، بَابُ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، ٢-

مَاعِ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، سِيَاقُ مَـا رُوِيَ فِـي    شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، بَابُ جِ       ٣-
تَرْتِيبِ خِلَافَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عِنْدَمَا اسْتَخْلَفَهُ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللاُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو      

، واالعتقاد للبيهقي، بَابُ اسْتِخْلَافِ أَبِـي بَكْـرٍ عُمَـرَ    )٢٥٢٦(برقم ) ١٤٠٦ / ٧( اللَّهُ عَنْهُمْ،  بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ  



 

 
٥٠٢

 االحتساب على االعتداء على المال العام
 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

 خطـب  حيـث  رعيتـه  قبـل  من له النصح تقديم على -رضي اهللا عنه  - معاوية وحرص   

 عَلَيْـهِ  يَرُدَّ فَلَمْ مَنَعْنَا، شِئْنَا وَمَنْ أَعْطَيْنَا شِئْنَا مَنْ فَيْئُنَا، وَالْفَيْءُ مَالُنَا الْمَالُ إِنَّمَا": فقال الناس

 الْجُمُعَـةُ  كَانَـتِ  فَلَمَّـا  أَحَـدٌ،  عَلَيْـهِ  يَـرُدَّ  فَلَـمْ  مَقَالَتِـهِ،  مِثْلَ قَالَ الثَّانِيَةُ، الْجُمُعَةُ كَانَتِ فَلَمَّا أَحَدٌ،

 مَالُنَـا  الْمَـالُ  بَـلِ  ،كَلَّـا : فَقَـالَ  الْمَـسْجِدَ  شَـهِدَ  مِمَّـنْ  رَجُـلٌ  إِلَيْـهِ  فَقَـامَ  مَقَالَتِـهِ،  مِثْـلَ  قَـالَ  الثَّالِثَةُ،

 عَلَيْـهِ،  فَأُدْخِلَ،  بِالرَّجُلِ أَمَرَ صَلَّى فَلَمَّا ،)١(بِأَسْيَافِنَا حَاكَمْنَاهُ وَبَيْنَهُ بَيْنَنَا حَالَ مَنْ فَيْئُنَا، وَالْفَيْءُ

                                                                                   
هِ                     بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ اللـَّ

 .٣٦١بْنِ قُرْطِ بْنِ رَزَاحِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَشِيُّ الَْعدَوِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ص 

 األصل أن تكون النصيحة سرًا ال عالنية، فليس من أدب النصيحة، وال مـن أخـالق اإلسـالم المناصـحة أمـام          ١-
 بــسبب ظــن الــسوء فــي الــوالة وتقليــل   العامــة، فــإن فعــل مثــل هــذا يُفــضى إلــى نــذير شــر وحــصول ســوء،    

فيجـب أن يُراعـى أن تكـون المناصـحة سـرًا      . مكانتهم عنـد العامـة، ولـن تـؤتي النـصيحة ثمرتهـا المرجـوة         
حتى ال يكون المرء عونًا للـشيطان علـى أخيـه، فـإن النـصح فـي مـأل يعـين الـشيطان علـى المنـصوح، وربمـا                       

مداخل الشرور وأغلق أبواب الخير على الغيـر، وضـعفت       دفعه ذلك إلى االنتقام لنفسه، وأيقظ في نفسه         
فإذا كانت النصيحة سرًا كانت أدعى إلى االستجابة عنـد مـن تقـدم لـه،              . قابلية االنتفاع بالنصيحة في قلبه    
 .وعندها تؤتي ثمرتها المرجوة

ذا أرادوا   ولقــد حــرص ســلفنا الــصالح رحمهــم اهللا علــى النــصح فــي الــسر دون العلــن، وكــان ســلفنا الــصالح إ     
من وعظ أخـاه فيمـا بينـه وبينـه فهـي نـصيحة، ومـن وعظـه علـى          ": نصيحة أحد وعظوه سرًا، قال بعضهم   

 المـؤمن   ": وقال الفضيل بـن عيـاض رحمـه اهللا        ). ٦/١٨(تاريخ دمشق،   . "رؤوس الخالئق فإنما يريد الشنعة    
الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان        ، دار   )٢/٤١٦(فـيض القـدير، المنـاوي،       . "يستر وينصح، والفـاجر يهتـك ويعيـر       

 .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥/ ١ط
 النصيحة تجب على الناس كافـة علـى مـا ذكرنـا قبـل، ولكـن إبـداءها ال يجـب              ":    ويقول ابن حبان رحمه اهللا    

إال سرًا، ألن من وعظ أخاه عالنية فقد شانه، ومـن وعظـه سـرًا فقـد زانـه، فـإبالغ المجهـود للمـسلم فيمـا                        
روضـة العقـالء ونزهـة الفـضالء، محمـد بـن حبـان أبـو حـاتم، ص          . " القـصد فيمـا يـشينه    يزين أخاه أحرى من   

 .م١٩٧٧ - هـ١٣٩٧/ محمد محي الدين عبدالحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ، تحقيق١٩٦
وإذا نــصحت فانــصح ســرًا ال جهــرًا، وبتعــريض ال تــصريح، إال أن ال يفهــم   ":    قــال اإلمــام ابــن حــزم رحمــه اهللا 

 .١٠٣األخالق والسير، ص . "منصوح تعريضك، فالبد من التصريحال
من وعظ أخاه سرًا فقد نصحه وزانه في وعظه ، ومن وعظه عالنية فقد          ":    يقول اإلمام الشافعي رحمه اهللا    

 ).٢٤/ ٢(شرح النووي على صحيح مسلم، . "فضحه وشانه
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 تَكَلَّمْـتُ  إِنِّـي ،  النَّـاسُ  أَيُّهَـا : قَـالَ  ثُـمَّ  عَلَيْهِ، فَدَخَلُوا لِلنَّاسِ أَذِنَ ثُمَّ ،السَّرِيرِ عَلَى مَعَهُ فَأَجْلَسَهُ

 أَحْيَـانِي  الثَّالِثَـةُ  كَانَـتِ  فَلَمَّـا  أَحَـدٌ،  عَلَيَّ يَرُدَّ فَلَمْ الثَّانِيَةِ وَفِي أَحَدٌ، عَلَيَّ يَرُدَّ فَلَمْ جُمُعَةٍ أَوَّلِ فِي

 فَلَـا ،  يَتَكَلَّمُـونَ  قَوْمٌ سَيَأْتِي": يَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللاُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ اللَّهُ، أَحْيَاهُ هَذَا

 رَدَّ فَلَمَّـا  مِـنْهُمْ،  اللَّـهُ  يَجْعَلَنِـيَ  أَنْ فَخَـشِيتُ  ، "الْقِـرَدَةِ  تَقَـاحُمَ  النَّارِ فِي يَتَقَاحَمُونَ عَلَيْهِمْ، يُرَدُّ

 . )١("مِنْهُمْ اللَّهُ يَجْعَلَنِيَ لَا أَنْ وَرَجَوْتُ اللَّهُ، أَحْيَاهُ ،أَحْيَانِي لَيَّعَ هَذَا

ــدالعزيز بــن عمــر وكــان    ــ عب ــ اهللا رحمــه ـ  النــصيحة طلــب علــى النــاس أحــرص مــن ـ

 أَيُّهَـا ": فقَـالَ  النـاس  خطـب  حيث صحبته شروط من ذلك وجعل الرعية بشؤون المتعلقة

ــاسُ، ــنْ النَّ ــ مَ ــصْحَبْنَا حِبَنَاصَ ــا بِخَمْــسٍ، فَلْيَ ــا وَإِلَّ ــعُ ؛ فَلْيُفَارِقْنَ ــا يَرْفَ ــةَ إِلَيْنَ ــنْ حَاجَ ــا مَ ــسْتَطِيعُ لَ  يَ

 عِنْـدَنَا  يَغْتَـابَنَّ  وَلَـا  إِلَيْـهِ،  نَهْتَـدِي  لَـا  مَـا  عَلَـى  الْخَيْرِ مِنَ وَيَدُلُّنَا بِجُهْدِهِ، الْخَيْرِ عَلَى وَيُعِينُنَا رَفْعَهَا،

 الْفُقَهَــاءُ مَعَــهُ وَثَبَــتَ وَالْخُطَبَــاءُ، الــشُّعَرَاءُ عَنْــهُ فَانْقَــشَعَ. يَعْنِيــهِ لَــا فِيمَــا يَعْرِضَــنَّ وَلَــا رَّعِيَّــةَ،ال

 . )٢("قَوْلَهُ فِعْلُهُ يُخَالِفَ حَتَّى الرَّجُلَ هَذَا نُفَارِقَ أَنْ يَسَعُنَا مَا: وَقَالُوا وَالزُّهَّادُ،

 إذا ويعينــه نــسي إذا يــذكره صــالحًا معينًــا لــه فجعــل واليــة اهللا واله ممــن فالــسعيد   

 لَـهُ  جَعَـلَ  خَيْـرًا  بِـهِ  اللَّهُ فَأَرَادَ عَمَلًا مِنْكُمْ وَلِيَ مَنْ": -صلى اهللا عليه وسلم   - قال فقد احتاج،

 بَعَـثَ  مَـا ": - عليـه وسـلم    صـلى اهللا  - وقـال . )٣("أَعَانَـهُ  ذَكَرَ وَإِنْ ذَكَّرَهُ، نَسِيَ إِْن صَالِحًا، وَزِيرًا

 وَتَحُـضُّهُ  بِـالْمَعْرُوفِ  تَـأْمُرُهُ  بِطَانَةٌ: بِطَانَتَانِ لَهُ كَانَتْ إِلَّا خَلِيفَةٍ، مِنْ اسْتَخْلَفَ وَالَ نَبِيٍّ، مِنْ اللَّهُ

 .)٤("تَعَالَى اللَّهُ عَصَمَ مَنْ فَالْمَعْصُومُ عَلَيْهِ، وَتَحُضُّهُ بِالشَّرِّ تَأْمُرُهُ وَبِطَانَةٌ عَلَيْهِ،

 ومراعــاة المــشروعة بطرقهــا األمـور  والة إلــى المــال إهـدار  رأى لمــن المظــالم رفـع  إن   

 لعلمـه  اعتدائـه  عنـد  ويقـف  المعتـدي  يخـاف  حيـث  وقـائي،  تـدبير  الشرعية واآلداب الضوابط

                                     
حاشـية مـسند أبـي      . إسـناده صـحيح   : أسـد ، وقـال حـسين      )٧٣٨٢( مسند أبي يعلى الموصلي، رقم الحـديث         ١-

 ).٣٧٤ / ١٣(يعلى الموصلي 

 ).٦٩١ / ١٢( البداية والنهاية، ٢-

وصـححه ابـن حبـان فـي صـحيحه،      ) ٤٢٠٤( رواه النسائي في سننه،كِتَابُ الْبَيْعَةِ، وَزِيرُ الْإِمَامِ، رقـم الحـديث     ٣-
 ).٢٢٩٦(، واأللباني في صحيح الترغيب والترهيب )٤٤٩٤(رقم الحديث 

 ).٧١٩٨( رواه البخاري في صحيحه، كِتَابُ األَحْكَامِ، بَابُ بِطَانَةِ اإلِمَامِ وَأَهْلِ مَشُورَتِهِ، رقم الحديث ٤-



 

 
٥٠٤

 االحتساب على االعتداء على المال العام
 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

 بـا أ نـصح  حـين  القاضـي  يوسـف  أبـو  اهللا ورحـم  اعتدائـه،  مـن  ومنعـه  يديه على األمر ولي بأخذ

 إِلَـى  تَقَرَّبْتَ فَلَوْ": له قال حيث أيديهم على واألخذ الرعية مظالم في بالنظر المنصور جعفر

 مَجْلِـسًا  الـشَّهْرَيْنِ  أَوِ الـشَّهْرِ  فِـي  رَعِيَّتِكَ لِمَظَالِمِ بِالْجُُلوسِ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ يَا وَجَلَّ عَزَّ ـ اللَّهِ

 عَـنْ  احْتَجَـبَ  مِمَّـنِ  تَكُـونَ  لَـا  أَنْ رَجَـوْتُ  الظَّـالِمِ  عَلَى وَتُنْكِرُ لْمَظْلُومِا مِنَ فِيهِ تَسْمَعُ وَاحِدًا

ــوَائِجِ ــهِ، حَ ــكَ رَعِيَّتِ ــا وَلَعَلَّ ــسُ لَ ــسًا إِال تَجْلِ ــسَيْنِ أَوْ مَجْلِ ــى مَجْلِ ــسِيرُ حَتَّ ــكَ يَ ــي ذَلِ ــصَارِ فِ  األَمْ

 الْمُقْهُورِ الضَّعِيفُ وَيَأْمَلُ الظُّلْمِ عَلَى يَجْتَرِئُ فَال ظُلْمِهِ؛ عَلَى وُقُوفَكَ الظَّالِمُ فَيَخَافُ وَالْمُدُنِ

ــكَ ــرَكَ جُلُوسَ ــي وَنَظَ ــرِهِ فِ ــوَى أَمْ ــهُ فَيَقْ ــرُ قَلْبُ ــاؤُهُ؛ وَيَكْثُ ــإِنْ دُعَ ــمْ فَ ــكَ لَ ــتِمَاعُ يُمْكِنُ ــي االسْ  فِ

 فِـي  مِـنْهُمْ  طَائِفَـةٍ  أَمْـرِ  فِـي  نَظَـرْتَ  تَظَلِّمِـينَ الْمُ مِنَ حَضَرَ مَنْ كُلِّ مِنْ تَجْلِسُهُ الَّذِي الْمَجْلِسِ

 وَال الثَّالِــثِ، الْمَجْلِـسِ  فِـي  وَكَـذَلِكَ  الثَّـانِي،  الْمَجْلِـسِ  فِـي  أُخْـرَى  طَائِفَـةٍ  أَمْـرِ  وَفِـي  مَجْلِـسٍ  أَوَّلِ

 مَـعَ . بَعْـدَهُ  مَـنْ  وَكَـذَلِكَ  أَوَّلًـا  دُعِـيَ  اأَوَّلـً  قِصَّتُهُ خَرَجَتْ مَنْ إِنْسَانٍ، عَلَى إِنْسَانًا ذَلِكَ فِي تُقَدِّمَ

 فِي يَوْمًا لَيْسَ السَّنَةِ فِي يَوْمًا النَّاسِ أُمُورِ فِي لِلنَّظَرِ تَجْلِسُ أَنَّكَ وَالْوُالةُ الْعُمَّالُ عَلِمَ مَتَى أَنَُّه

 أَعْظَـمَ  بِـذَلِكَ  لَـكَ  ألَرْجُـو  وَإِنِّـي  نْفُـسِهِمْ، أَ مِـنْ  وََأنْـصَفُوا  الظُّلْـمِ  عَـنِ  اللَّـهِ  بِـإِذْنِ  تَنَاهَوْا الشَّهْرِ

 كُــرَبِ مِــنْ كُرْبَــةً عَنْــهُ اللَّــهُ نَفَّــسَ الــدُّنْيَا كُــرَبِ مِــنْ كُرْبَــةً مُــؤْمِنٍ عَــنْ نَفَّــسَ مَــنْ أَنَّــهُ الثَّــوَابِ،

 .)١("اآلخِرَةِ

 المـال  علـى  اءاالعتـد  منـه  والـذي  منكـر  كـل  تغيير المجتمع أفراد على تحتم هنا ومن   

 بـر  علـى  وترسـو  الـسفينة  تنجـو  حتى إليه، المخولة والسلطة طاقته حسب على كل العام

 كَمَثَـلِ  فِيهَا، وَالوَاقِعِ اللَّهِ حُدُودِ عَلَى القَائِمِ مَثَلُ": -صلى اهللا عليه وسلم - قال فقد األمان،

 فِـي  الَّـذِينَ  فَكَـانَ  أَسْـفَلَهَا،  وَبَعْـضُهُمْ  الَهَـا أَعْ بَعْـضُهُمْ  فَأَصَـابَ  سَـفِينَةٍ،  عَلَى اسْتَهَمُوا قَوْمٍ

 خَرْقًـا  نَـصِيبِنَا  فِـي  خَرَقْنَـا  أَنَّـا  لَـوْ : فَقَـالُوا  فَـوْقَهُمْ،  مَـنْ  عَلَـى  مَرُّوا المَاءِ مِنَ اسْتَقَوْا إِذَا أَسْفَلِهَا

                                     
 ).١٢٥ / ١( الخراج ألبي يوسف ١-



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٠٥

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 نَجَـوْا،  أَيْـدِيهِمْ  عَلَـى  أَخَـذُوا  وَإِنْ جَمِيعًـا،  واهَلَكـُ  أَرَادُوا وَمَا يَتْرُكُوهُمْ فَإِنْ فَوْقَنَا، مَنْ نُؤْذِ وَلَمْ

 . )١("جَمِيعًا وَنَجَوْا

 اهللاُ بَعَثَـهُ  نَبِيٍّ مِنْ مَا": -صلى اهللا عليه وسلم   - قال فقد المجاهدة، باب من باب وهذا   

 ثُـمَّ  بِـأَمْرِهِ،  وَيَقْتَـدُونَ  بِـسُنَّتِهِ  أْخُـذُونَ يَ وَأَصْـحَابٌ  حَوَارِيُّـونَ،  أُمَّتِـهِ  مِـنْ  لَـهُ  كَـانَ  إِلَّـا  قَبْلِي أُمَّةٍ فِي

 جَاهَـدَهُمْ  فَمَـنْ  يُـؤْمَرُونَ،  لَا مَا وَيَفْعَلُونَ يَفْعَلُونَ، لَا مَا يَقُولُونَ خُلُوفٌ بَعْدِهِمْ مِنْ تَخْلُفُ إِنَّهَا

ــدِهِ ــوَ بِيَ ــؤِْمنٌ، فَهُ ــدَهُمْ وَمَــنْ مُ ــوَ بِلِــسَانِهِ جَاهَ ــؤْمِنٌ، فَهُ ــنْ مُ ــهِ جَاهَــدَهُمْ وَمَ ــوَ بِقَلْبِ ــؤْمِنٌ، فَهُ  مُ

 .)٢("خَرْدَلٍ حَبَّةُ الْإِيمَانِ مِنَ ذَلِكَ وَرَاءَ وَلَيْسَ

 .العام المال على االعتداء على االحتساب درجات: الثاني المطلب
   لالحتساب على المـال العـام درجـات البـد للمحتـسب التعـرف عليهـا، وتختلـف هـذه           

م االعتــداء، وحــسب الــسلطة المخولــة للمحتــسب، وحــسب نــوع  الــدرجات حــسب حجــ

 :االحتساب، ويمكن بيانها فيما يلي

 .العام المال على االعتداء بخطورة والتعريف البيان: أولًا
 وعظـيم  فعـل،  ما وقبح اقترف، ما خطورة للمعتدي يبين حيث المتطوع، للمحتسب ذلك ويكون   

W  إيـاه،  ومحاسـبته  مـواله  علـى  بقدومـه  لـه  مـذكرًا  الحـسنة،  والموعظـة  بالحكمـة  عليـه،  أقدم ما جرم
 X m  Q  P   O  N  M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

  ]  \  [  Z  YX  W    V  UT  S  Rlوأن ، ٣٠:  آل عمران 

X W m  Ã   Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ويـراه  يـشاهده  عملـه  على مطلع اهللا
   É  È    Ç  Æ  Å  Ä   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ   Ì  Ë  Ê

     ä             ã  â     á  à   ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ölــونس    ٦١:  يـ

                                     
ــابٌ ١- ــتِهَامِ فِيــهِ، رقــ  :  رواه البخــاري فــي صــحيحه،كِتَاب الــشَّرِكَةِ، بَ ــرَعُ فِــي القِــسْمَةِ وَالِاسْ م الحــديث هَــلْ يُقْ

)٢٤٩٣.( 

 رواه البخاري في صحيحه، كِتَابُ الْإِيمَانَ، بَابُ بَيَانِ كَـوْنِ النَّهْـيِ عَـنِ الْمُنْكَـرِ مِـنَ الْإِيمَـانِ، وَأَنَّ الْإِيمَـانَ يَزِيـدُ                 ٢-
 ).٥٠(وَيَنْقُصُ، وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ ، رقم الحديث 



 

 
٥٠٦

 االحتساب على االعتداء على المال العام
 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

 مــستحق الحــرام آكــل أن تبــين التــي -صــلى اهللا عليــه وســلم- النبــي بأحاديــث لــه ومــذكرًا

 النَّـارُ  سُحْتٍ مِنْ نَبَتَ لَحْمٌ نَّةَالْجَ يَدْخُلُ لَا إِنَّهُ":  -صلى اهللا عليه وسلم   - قال حيث للعذاب،

 .)١("بِهِ أَوْلَى

ــا يكفيــه وأنــه    ــا": -صــلى اهللا عليــه وســلم - قــال فقــد دعــاءه قبــول عــدم حرمانً  أَيُّهَ

ــرَ اهللاَ وَإِنَّ طَيِّبًــا، إِلَّــا يَقْبَــلُ لَــا طَيِّــبٌ اهللاَ إِنَّ النَّــاسُ، ــالَ َســلِينَ،الْمُرْ بِــهِ أَمَــرَ بِمَــا الْمُــؤْمِنِينَ أَمَ : فَقَ

m  }  |  {     z  y  xw  v  u  t     s  r  ql٥١:  املؤمنون 

ــالَ m    y  x  w  v  u   t  s  r  q  p  o  n  m : وَقَـــــــــــــــ
  {  zl إِلَـى  يَدَيْـهِ  يَمُـدُّ  أَغْبَـرَ،  أَشْـعَثَ  السَّفَرَ يُطِيلُ الرَّجُلَ ذَكَرَ ثُمَّ .١٧٢:  البقرة 

 بِـالْحَرَامِ،  وَغُـِذيَ  حَـرَامٌ،  وَمَلْبَـسُهُ  حَـرَامٌ،  وَمَـشْرَبُهُ  حَـرَامٌ،  وَمَطْعَمُـهُ  رَبِّ، يَـا  ،رَبِّ يَا السَّمَاءِ،

 .)٢( "لِذَلِكَ؟ يُسْتَجَابُ فَأَنَّى

 حيـث  منه، -صلى اهللا عليه وسلم   - النبي حذر الذي الصنف هذا في يدخل أن وليحذر   

 .)٣("الحَرَامِ مِنَ أَمْ الحَالَلِ أَمِنَ مِنْهُ، أَخَذَ مَا المَرْءُ يُبَالِي الَ زَمَانٌ، النَّاسِ عَلَى يَأْتِي" أنه بين

 .الفعل عن والزجر النصح في اإلغالظ: ثانيًا
 بـاإلغالظ  العـام  المـال  علـى  المعتـدي  على االحتساب درجات من الثانية الدرجة وتأتي

 الهديـة،  قبـل  حـين  اللتبيـة  ابـن  مـع  ذلك -صلى اهللا عليه وسلم   - النبي فعل وقد النصح، في

ــا -صــلى اهللا عليــه وســلم - النبــي فقــام ــا ناصــحًا، خطيبً ــنْ النــصح، فــي مغلظً ــدٍ أَبِــي فعَ  حُمَيْ

 ابْـنُ : لَـهُ  يُقَـالُ  الْأَسْـدِ،  مِـنَ  رَجُلًـا  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اهللاُ صَـلَّى  اهللاِ رَسُـولُ  اسْتَعْمَلَ: قَالَ السَّاعِدِيِّ،

 أُهْدِيَ لِي، وَهَذَا لَكُمْ، هَذَا: قَالَ قَدِمَ فَلَمَّا الصَّدَقَةِ، عَلَى - عُمَرَ أَبِي وَابْنُ: عَمْرٌو قَالَ - اللُّتْبِيَّةِ

                                     
، )٨٣٠٢( في المستدرك، رقم الحديث الحاكم وصححه ،)١٤٤٤١ (الحديث رقم مسنده، في أحمد رواه ١-

، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان في صحيحه، رقم "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ: وقال
 ).١٧٢٨ (، واأللباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم)١٧٢٣(الحديث 

 رواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكـاة، بَـابُ قَبُـولِ الـصَّدَقَةِ مِـنَ الْكَـسْبِ الطَّيِّـبِ وَتَرْبِيَتِهَـا، رقـم الحـديث               ٢-
)١٠١٥.( 

 ).٢٠٥٩( رواه البخاري في صحيحه، كِتَابُ البُيُوعِ، بَابُ مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ المَالَ، رقم الحديث ٣-
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: وَقَـالَ  عَلَيْـهِ،  وَأَثْنَـى  اهللاَ، فَحَمِـدَ  الْمِنْبَـرِ،  عَلَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللاُ صَلَّى اهللاِ رَسُولُ فَقَامَ: قَالَ لِي،

 أُمِّـهِ،  بَيْـتِ  فِي أَوْ أَبِيهِ، بَيْتِ فِي قَعَدَ أَفَلَا لِي، أُهْدِيَ وَهََذا لَكُمْ، هَذَا: فَيَقُولُ أَبْعَثُهُ، لٍعَامِ بَالُ مَا"

 جَـاءَ  إِلَّـا  شَـيْئًا  مِنْهَـا  مِنْكُمْ أَحَدٌ يَنَالُ لَا بِيَدِهِ، مُحَمَّدٍ نَفْسُ وَالَّذِي لَا؟ أَمْ إِلَيْهِ أَيُهْدَى يَنْظُرَ حَتَّى

 رَفَـعَ  ثُـمَّ  ، " تَيْعِـرُ  شَـاةٌ  أَوْ خُـوَارٌ،  لَهَـا  بَقَـرَةٌ  أَوْ رُغَـاءٌ،  لَـهُ  بَعِيـرٌ  عُنُقِهِ عَلَى يَحْمِلُهُ الْقِيَامَةِ يَوْمَ بِهِ

 .)١(مَرَّتَيْنِ "بَلَّغْتُ؟ هَلْ اللهُمَّ،": قَالَ ثُمَّ إِبْطَيْهِ، عُفْرَتَيْ رَأَيْنَا حَتَّى يَدَيْهِ

 بتحـصيله  اهللا مال في يتخوضون رجال خبر -صلى اهللا عليه وسلم   - للنبي وصل ماول   

: -صلى اهللا عليـه وسـلم     - فقال القول، في مغلظًا ناصحًا قام أمكن كيفما وجهه غير من

صــلى اهللا - وقــال. )٢("القِيَامَــةِ يَــوْمَ النَّــارُ فَلَهُــمُ َحــقٍّ، بِغَيْــرِ اللَّــهِ مَــالِ فِــي يَتَخَوَّضُــونَ رِجَالًــا إِنَّ"

 غُلُولًـا  كَـانَ  فَوْقَـهُ  فَمَـا  مِخْيَطًـا،  فَكَتَمَنَـا  عَمَـلٍ،  عَلَـى  مِـنْكُمْ  اسْـتَعْمَلْنَاهُ  مَـنِ ": -عليه وسلم 

ــأْتِي ــهِ يَ ــةِ يَــوْمَ بِ ــوَدُ رَجُــلٌ إَِليْــهِ فَقَــامَ: قَــالَ ، "الْقِيَامَ ــأَنِّي الْأَنْــصَارِ مِــنَ أَسْ ــرُ كَ ــالَ إِلَيْــهِ، أَنْظُ ــا :فَقَ  يَ

 وَأَنَـا ": قَـالَ  وَكَـذَا،  كَـذَا : تَقُولُ سَمِعْتُكَ: قَالَ "لَكَ؟ وَمَا": قَالَ عَمَلَكَ، عَنِّي اقْبَلْ اهللاِ، رَسُولَ

 اوَمـَ  أَخَـذَ،  مِنْـهُ  أُوتِـيَ  فَمَا وَكَثِيرِهِ، بِقَلِيلِهِ فَلْيَجِئْ عَمَلٍ، عَلَى مِنْكُمْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مَنِ الْآنَ، أَقُولُهُ

 .)٣("انْتَهَى عَنْهُ نُهِيَ

 .الرسمي المحتسب قبل من بالمعتدي التشهير: ثالثًا
 مـن  وهي بالمعتدي، التشهير العام المال على االعتداء على االحتساب درجات ومن   

 كُـلِّ  فِي مَشْرُوعٌ التَّعْزِيرَ أَنَّ عَلَى الْعُلَمَاءُ اتَّفَقَ": الْجَوْزِيَّةِ قَيِّمِ ابْنُ قَالَ التعزيرية، العقوبات

ــصِيَةٍ ــيْسَ مَعْ ــا لَ ــدٌّ، فِيهَ ــةِ بِحَــسَبِ حَ ــمِ فِــي الْجِنَايَ ــانِي وَحَــسَبِ وَالــصِّغَرِ الْعِظَ  الــشَّرِّ فِــي الْجَ

 .)٤("وَعَدَمِهِ

                                     
ــابٌرواه ١- ــانِ وَالنُّــذُورِ، بَ ــابُ األَيْمَ ــلَّى اهللاُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، رقــم الحــديث :  البخــاري فــي صــحيحه، كِتَ كَيْــفَ كَانَــتْ يَمِــينُ النَّبِــيِّ صَ

 ).١٨٣٢(، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب تحريم هدايا العمال، رقم الحديث )٦٦٣٦(
هِ تَعَـالَى          رواه البخاري في صحيحه، كِتَابُ     ٢- : األنفـال  m   J  I  H  Gl :  فَرْضِ الخُمُسِ، بَابُ قَـوْلِ اللـَّ

 ).٣١١٨( رقم الحديث ، ٤١
 ).١٨٣٣( رواه مسلم في صحيحه، كِتَابُ اإلمارة ، بَابُ تَحْرِيمِ هَدَايَا الْعُمَّالِ، رقم الحديث ٣-
، دار ١٩٥يـل الطرابلـسي الحنفـي، ص     معين الحكـام فيمـا يتـردد بـين الخـصمين مـن األحكـام علـي بـن خل            ٤-

 .الفكر، بدون
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 تَـرْكِ  عَلَـى  يَكُونُ وَالتَّعْزِيرُ" التعزير، عقوبات من التشهير أن على الفقهاء اتفق فقد   

ــبٍ، ــ وَاجِ ــعُ: هُمِثَالُ ــاةِ، مَنْ ــنْ ... الزَّكَ ــكَ وَمِ ــرْكُ: ذَلِ ــضَاءِ تَ ــاتِ، وَأَدَاءِ الــدَّيْنِ قَ ــلُ الْأَمَانَ ــعِ مِثْ  الْوَدَائِ

 وَالِامْتِنَـاعِ  ذَلِـكَ،  وَشِـبْهِ  وَالْمُقَارِضِـينَ  الْوُكَلَـاءِ  أَيْدِي تَحْتَ وَمَا الْوُقُوفِ، وَغَلَّاتِ الْأَيْتَامِ وَأَمْوَالِ

 ذَلِـكَ  عَلَـى  يُعَاقَبُ فَإِنَّهُ أَرْبَابِهِ، إلَى كُلِّهِ ذَلِكَ أَدَاءِ عَلَى الْقُدْرَةِ مَعَ وَالْمَظَالِمِ الْمَغْصُوبِ رَدِّ مِنْ

ــهِ ــى كُلِّ ــؤَدِّيَ حَتَّ ــا يُ ــبُ مَ ــهِ، يَجِ ــذَلِكَ عَلَيْ ــاعُ وَكَ ــنْ الِامْتِنَ ــولِ مِ ــةِ قَبُ ــضَاءِ وِلَايَ ــيَّنَ إذَا الْقَ ــهِ تَعَ  عَلَيْ

 .)١("لِكَذَ

- النبـي  قـام  واليـة  -صلى اهللا عليه وسلم   - النبي واله ممن خاطئ اعتداء حدث ولما   

 عليـه،  أقـدم  مـا  إثـم  وعظـيم  المقتـرف،  الـذنب  بقـبح  الجميـع  فأخبر -صلى اهللا عليه وسلم   

 الغُلُــولَ فَـذَكَرَ  وَسَـلَّمَ،  هِعَلَيـْ  اهللاُ صَـلَّى  النَّبِــيُّ فِينَـا  قَـامَ : قَـالَ  عَنْـهُ،  اللَّــهُ ضِـيَ  ــ  هُرَيْـرَةَ  أبـي  فعـن 

 عَلَـى  ثُغَـاءٌ،  لَهَـا  شَـاةٌ  رَقَبَتِـهِ  عَلَـى  القِيَامَـةِ  يَـوْمَ  أَحَـدَكُمْ  أُلْفِيَنَّ الَ": قَالَ أَمْرَهُ، وَعَظَّمَ فَعَظَّمَهُ

 أَبْلَغْتُـكَ،  قَـدْ  شَـيْئًا،  لَكَ مْلِكُأَ الَ: فَأَقُولُ أَغِثْنِي، اللَّهِ رَسُولَ يَا: يَقُولُ حَمْحَمَةٌ، لَهُ فَرَسٌ رَقَبَتِِه

 أَبْلَغْتُـكَ،  قَدْ شَيْئًا لَكَ أَمْلِكُ الَ: فَأَقُولُ أَغِثْنِي، اللَّهِ رَسُولَ يَا: يَقُولُ رُغَاءٌ، لَهُ بَعِيرٌ رَقَبَتِهِ وَعَلَى

 أَوْ أَبْلَغْتُـكَ،  قَـدْ  شَـيْئًا  لَـكَ  أَمْلِـكُ  الَ فَـأَقُولُ  أَغِثْنِـي،  اللَّـهِ  رَسُـولَ  يَا: فَيَقُولُ صَامِتٌ، رَقَبَتِهِ وَعَلَى

ــى ــهِ عَلَ ــاعٌ رَقَبَتِ ــقُ رِقَ ــولُ ،)٢(تَخْفِ ــا: فَيَقُ ــولَ يَ ــهِ رَسُ ــي، اللَّ ــأَقُولُ أَغِثْنِ ــكُ الَ: فَ ــكَ أَمْلِ ــيْئًا، لَ ــدْ شَ  قَ

 . )٣("حَمْحَمَةٌ لَهُ فَرَسٌ: حَيَّانَ أَبِي عَنْ: أَيُّوبُ وَقَالَ أَبْلَغْتُكَ،

                                     
 تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام، إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الـدين             ١-

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦األولى، : ، مكتبة الكليات األزهرية، الطبعة)٢٨٩ / ٢(اليعمري 

مـن  ) ال أملـك لـك شـيئا   . (صوت الفـرس إذا طلـب العلـف       ) حمحمة (.صوت الغنم ) ثغاء. (ال أجدن ) ال ألفين  (٢-
) رقـاع . (الذهب والفضة ونحوهما) صامت. (صوت البعير ) رغاء. (المغفرة ألن الشفاعة أمرها إلى اهللا تعالى      

 ).٧٤ / ٤(حاشية صحيح البخاري . تتحرك) تخفق. (جمع رقعة وهي الخرقة

، ورواه مـسلم فـي   )٣٠٧٣(ادِ وَالـسِّيَرِ، بَـابُ الغُلُـولِ، رقـم الحـديث          رواه البخاري فـي صـحيحه، كِتَـابُ الجِهـَ          ٣-
 ). ١٨٣١(صحيحه، كتاب اإلمارة،  باب غلظ تحريم الغلول، رقم الحديث 
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 .عليه المعتدى المال رد: رابعًا
 أجمـع  وقـد  المعتـدي،  قبل من عليه اعتدي ما رد الرسمي، المحتسب مهمة من وهذا   

 بَاقِيًـا،  كَـانَ  مَـا  رَدُّهُ، لَزِمَـهُ  شَـيْئًا  غَـصَبَ  مَـنْ ": اهللا رحمـه  قدامـة  ابـن  قـال  ذلـك،  علـى  الفقهاء

 .  )١("نَعْلَمُهُ خِلَافٍ بِغَيْرِ

ــ رد وقــد     ومواقــف اللتبيــة، البــن أعطيــت التــي الهديــة -صــلى اهللا عليــه وســلم - يالنب

 كثيـرة  شـبهة  فيهـا  والتي والته بعض حصلها التي األموال رد في -رضي اهللا عنه  - الفاروق

 .سابقة مطالب في منها بعضًا ذكرت

 .العام المال على المعتدي تغريم: خامسًا
 المعتـدي  يغرم حيث ،)٢(الرسمي المحتسب اختصاص من تكون أيضًا الدرجة وهذه   

ــا مناســبًا، يــراه بمــا العــام المــال علــى  الجــرم، هــذا مثــل علــى القــدوم مــن وألمثالــه لــه رادعً

 زكـاة  منع من بأن -صلى اهللا عليه وسلم   - النبي بين وقد رادعة، شرعية عقوبة والتغريم

 لجميـع  عامًا كًامل صارت أصحابها على بوجوبها الزكاة وهذه ومثليها، سيأخذها فإنه ماله

 فقـد  العـام،  المـال  علـى  االعتـداء  مـن  يعـد  الزكـاة  أداء وعـدم  لهم، تصرف ممن المسلمين

 إِبِـلٌ  يُفَـرَّقُ  لَـا  لَبُـونٍ،  ابْنَـةُ  أَرْبَعِـينَ  كُلِّ فِي سَائِمَةٍ إِبِلٍ كُلِّ فِي": -صلى اهللا عليه وسلم   - قال

 مِـنْ  عَزْمَـةٌ  إِبِلِـهِ  وَشَطْرَ آخِذُوهَا، فَإِنَّا أَبَى وَمَنْ أَجْرُهَا، هُفَلَ مُؤْتَجِرًا أَعْطَاهَا مَنْ حِسَابِهَا، عَنْ

صـلى اهللا عليـه     - وقـال . )٣("شَـيْءٌ  مِنْهَـا  وََسلَّمَ عَلَيْهِ اهللاُ صَلَّى مُحَمَّدٍ لِآلِ يَحِلُّ لَا رَبِّنَا، عَزَمَاتِ

 .)٤("مَعَهَا مِثْلُهَاوَ غَرَامَتُهَا الْمَكْتُومَةُ الْإِبِلِ ضَالَّةُ": -وسلم

                                     
 ).١٧٧ / ٥( المغني البن قدامة ١-
 .القضاة، وينفذ أحكامهم أجهزة الشرطة:  والذي يقوم بهذه المهمة في العصر الحاضر٢-
ــابُ   )٢٠٠١٦(ي مــسنده، رقــم الحــديث   رواه أحمــد فــ ٣- ــاةِ، بَ ــابُ الزَّكَ ــانِعِ  : ، والنــسائي فــي ســننه، كِتَ ــةِ مَ عُقُوبَ

، والحـاكم فـي المـستدرك علـى         )٢٢٦٦(وصححه ابن خزيمة، رقم الحـديث       ) ٢٤٤٤(الزَّكَاةِ، رقم الحديث    
دِ عَلَــى مَــا قَــدَّمْنَا ذِكْــرَهُ فِــي هَــذَا حَــدِيثٌ صَــحِيحُ الْإِسْــنَا: ، وقــال)١٤٤٨(الــصحيحين للحــاكم، رقــم الحــديث 

تَصْحِيحِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وحسنه األلباني فـي إرواء الغليـل فـي تخـريج أحاديـث منـار الـسبيل،         
 ).٧٩١(برقم 

، وصـححه األلبـاني فـي    )١٧١٨(التَّعْرِيـفِ بِاللُّقَطَـةِ، رقـم الحـديث     :  رواه أبو داود في سننه، كِتَاب اللُّقَطَةِ، بَابُ        ٤-
 ).١٥١١(صحيح أبي داود، برقم 
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 بــاب مــن الزكــاة أداء فــي الواجــب عــن زيــادة أخــذ -صــلى اهللا عليــه وســلم - فــالنبي   

 واجـب  حـق  منعه بسبب تعزيرية عقوبة هنا والتغريم عليه، الواجب أداء منع لمن التعزير

 اعتـداء  وفيـه  للـصدقات،  المـستحقين  أصـناف  مـن  وغيرهم والمساكين الفقرآء من لغيره

X W  الكـريم  كتابـه  فـي  اهللا ذكرهـا  التـي  الثمانيـة  األصـناف  ألصـحاب  حـق  هـو  مال على
m  z  y   x  w  v  u  t  s   r  q

  ª  ©     ̈ §  ¦¥  ¤  £   ¢¡  �  ~  }  |  {l 
 لمـا  -رضـي اهللا عنـه    - بلتعـة  أبـي  بن حاطب -رضي اهللا عنه  - الفاروق غرم وقد   ٦٠ :التوبة

 ومثليهـا،  بثمنهـا  سـيدهم  وغـرم  علـيهم،  العقوبـة  أنزلفـ  ناقـة،  سـرقة  علـى  لـه  رقيـق  أقدم

 مُزَيْنَــةَ مِــنْ لِرَجُــلٍ نَاقَــةً سَــرَقُوا ِلحَاطِــبٍ رَقِيقًــا أَنَّ حَاطِــبٍ بْــنِ الــرَّحْمنِ عَبْــدِ بْــنِ يَحْيَــى فعَــنْ

. أَيْـدِيَهُمْ  يَقْطَـعَ  أَنْ الـصَّلْتِ  بْنَ كَثِيرَ عُمَرُ، فَأَمَرَ الْخَطَّابِ بْنِ عُمَرَ إِلَى ذلِكَ فَرُفِعَ. فَانْتَحَرُوهَا

 قَـالَ  ثُـمَّ . عَلَيْـكَ  يَـشُقُّ  غُرْمـاً  ألُغَرِّمَنَّـكَ  وَاهللاِ،: عُمَـرُ  قَـالَ  ثُـمَّ . تُجِـيعُهُمْ  أَرَاكَ: عُمَـرُ  قَالَ ثُمَّ

ــيِّ ــمْ: لِلْمُزَنِ ــنُ كَ ــالَ نَاقَتِــكَ؟ ثَمَ ــيُّ فَقَ ــا وَاهللاِ كُنْــتُ: الْمُزَنِ ــنْ أَمْنَعُهَ ــعِأَ مِ ــةِ رْبَ ــمٍ مِائَ ــالَ. دِرْهَ  فَقَ

ــرُ ــهِ: عُمَ ــانِيَ أَعْطِ ــةِ ثَمَ ــمٍ مِائَ ــالَ. )١(دِرْهَ ــامُ قَ ــاعِ عَلَــى دَلِيــلٌ فِيــهِ": اهللا رحمــه البغــوي اإلِمَ  اجْتِمَ

 .)٢("وَالْغُرْمِ الْقَطْعِ

 سأل حين تعزيرية بعقوبة المعتدي تغريم -صلى اهللا عليه وسلم   - النبي بين وأيضا   

 فِـي  أُخِذَ مَا": -صلى اهللا عليه وسلم- فَقَالَ الثِّمَارِ، عَنِ رجل -صلى اهللا عليه وسلم  - النبي

 ثَمَـنَ  ذَلِـكَ  بَلَـغَ  إِذَا الْقَطْـعُ  فَفِيـهِ  الْجِـرَانِ،  مِـنَ  كَـانَ  وَمَـا  مَعَـهُ،  وَمِثْلُـهُ  فَثَمَنُـهُ  فَاحْتُمِـلَ،  أَكْمَامِهِ

: قَـالَ  اللَّـهِ؟  رَسُـولَ  يَـا  مِنْهُنَّ الْحَرِيسَةُ الشَّاةُ: قَالَ "عَلَيْهِ فَلَيْسَ ذْ،يَأْخُ وَلَمْ أَكَلَ وَإِنْ الْمِجَنِّ،

                                     
 رواه مالك في الموطأ، جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ، الْقَضَاءُ فِـي الـضَّوَارِي وَالْحَرِيـسَةِ، رقـم الحـديث          ١-

)٢٧٦٧.( 

شــعيب : ، تحقيــق)٣١٦/  ١٠( شــرح الــسنة، الحــسين بــن مــسعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي الــشافعي   ٢-
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانية، : األرنؤوط، محمد زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، دمشق، بيروت، الطبعة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥١١

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 ثَمَنَ ذَلِكَ مِنْ يَأْخُذُ مَا كَانَ إِذَا الْقَطْعُ، فَفِيهِ الْمُرَاحِ، فِي كَانَ وَمَا وَالنَّكَالُ، مَعَهُ وَمِثْلُهُ ثَمَنُهَا"

 .)٢) (١("الْمِجَنِّ

 .منصبه من العام المال على المعتدي عزل: سادسًا
- النبـي  فعـل  وقـد  منـصبه،  مـن  عزلـه  العـام  المـال  على المعتدي على االحتساب فمن   

 مخالفـة  فـي  وقوعـه  بـسبب  والتـه  بعـض  عـزل  على أقدم فقد ذلك، -صلى اهللا عليه وسلم   

 اللَّـهُ  صَلَّى النَّبِيُّ كَانَ كَمَا تِهِوِلَايَ عَنْ بِعَزْلِهِ يُعَزَّرُ وَقَدْ": تيمية ابن اإلسالم شيخ قال شرعية،

 . )٣(" بِذَلِكَ يُعَزِّرُونَ وَأَصْحَابُهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ

 بــسبب مناصــب والهــم ممــن كثيــر عــزل علــى -رضــي اهللا عنــه- الفــاروق أقــدم وقــد   

رضـي  - الوليـد  بـن  خالـد  عـزل  إلـى  األمـر  بـه  وصـل  حتى العام، المال مع التعامل في التساهل

 وتحريـة  عمـر  نظـر  لوجهـة  مخالفـة  نظـر  وجهـة  لـه  وكانـت  للمال، قسمه بسبب -هللا عنه ا

 أَعْتَـذِرُ  وَإِنِّـي ": فقـال  ذلـك،  سـبب  وأعلن بعزله -رضي اهللا عنه  - عمر فقام العام، المال في

 فَأَعْطَـاهُ  الْمُهَـاجِرِينَ،  عَفَةِضـَ  عَلَى الْمَالَ هَذَا يَحْبِسَ أَنْ أَمَرْتُهُ إِنِّي الْوَلِيدِ، بْنِ خَالِدِ مِنْ إِلَيْكُمْ

 عَمْـرِو  أَبُـو  فَقَـالَ  الْجَـرَّاحِ،  بْـنَ  عُبَيْـدَةَ  أَبَـا  وَأَمَّـرْتُ  فَنَزَعْتُـهُ،  اللَّسَانَةِ، وَذَا الشَّرَفِ، وَذَا الْبَأْسِ، ذَا

 اسْــتَعْمَلَهُ عَامِلًـا  نَزَعْـتَ  قَـدْ لَ الْخَطَّــابِ، بْـنَ  عُمَـرُ  يَـا  أَعْـذَرْتَ  مَــا وَاهللاِ: الْمُغِيـرَةِ  بْـنِ  حَفْـصِ  بْـنُ 

                                     
ويعــرف فــي . وهــو غــالف الثمــر والحــب قبــل أن يظهــر. جمــع كــم) أكمامــه:  ( قــال  محمــد فــؤاد عبــد البــاقي١-

قيل هـو  ) ومثله معه. (أراد به قيمته. لى اآلخذ ثمنه  أي فع ) فثمنه. (الطلع وعطاء النور  . كتب اللغة بأنه وعاء   
موضـع التمـر الـذي يجفـف        ) الجرين. (وغالب العلماء على أن التعزير بالمال منسوخ      . من باب التعزير بالمال   

الـشاة  ) الحريـسة . (المـراد بـه ربـع دينـار    ) ثمـن المجـن  . (والمقصود أنهال بد من تحقق الحرز في القطع . فيه
الموضع الذي تروح إليه الماشية أي     ) المراح. (العقوبة) النكال. (ل قبل أن تصل إلى مراحها     التي يدركها للي  
 ).٨٦٥ / ٢(حاشية سنن ابن ماجه . تأوى إليه ليال

، وحـسنه األلبـاني   )٢٥٩٦( رواه ابن ماجه في سننه، كِتَابُ الْحُدُودِ، بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْحِـرْزِ، رقـم الحـديث                ٢-
 ).٢٤١٣(غليل في تخريج أحاديث منار السبيل، برقم في إرواء ال

عبـد  : ، تحقيق)٢٨/٣٤٤( مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني،                ٣-
الرحمن بن محمد بن قاسـم، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف الـشريف، المدينـة النبويـة، المملكـة                         

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦: شرالعربية السعودية، عام الن
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 وَسَـلَّمَ،  عَلَيْـهِ  اهللاُ صَـلَّى  اهللاِ رَسُـولُ  سَـلَّهُ  سَـيْفًا  وَغَمَـدْتَ  وَسَـلَّمَ،  عَلَيْـهِ  اهللاُ صَـلَّى  اهللاِ رَسُولُ

 ابْـنَ  وَحَـسَدْتَ  حِمَ،الـرَّ  قَطَعْـتَ  وَلَقَـدْ  وَسَـلَّمَ،  عَلَيْهِ اهللاُ صَلَّى اهللاِ رَسُولُ نَصَبَهُ لِوَاءً وَوَضَعْتَ

 .)١("عَمِّكَ ابْنِ مِنْ مُغْضَبٌ السِّنِّ، حَدِيثُ الْقَرَابَةِ، قَرِيبُ إِنَّكَ: الْخَطَّابِ بْنُ عُمَرُ فَقَالَ الْعَمِّ،

 قَــالَ حــين -رضــي اهللا عنــه- عبــادة بــن ســعد -صــلى اهللا عليــه وســلم- النبــي وعــزل   

 الكَعْبَـةُ،  تُسْتَحَلُّ اليَوْمَ المَلْحَمَةِ، يَوْمُ اليَوْمَ": مكة فتح يوم -رضي اهللا عنه  - سُفْيَان ألبي

 بْـنُ  سَـعْدُ  قَـالَ  مَـا  تَعْلَـمْ  أَلَـمْ : قَـالَ  سُـفْيَانَ  بِـأَبِي  وَسَـلَّمَ  عَلَيْهِ اهللاُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ مَرَّ فَلَمَّا.... 

 فِيـهِ  اللَّـهُ  يُعَظِّـمُ  يَوْمٌ هَذَا وَلَكِْن سَعْدٌ، كَذَبَ": قَالَفَ وَكَذَا، كَذَا: قَالَ "قَالَ؟ مَا": قَالَ عُبَادَةَ؟

 اهللاُ صَـلَّى  اهللاِ رَسُـولُ  مَـرَّ  فَلَمَّـا ": البيهقـي  روايـة  وفـي . )٢("الكَعْبَـةُ  فِيـهِ  تُكْـسَى  وَيَوْمٌ الكَعْبَةَ،

 فَـإِنَّ ،  يُقَتَّلُـوا  أَنْ بِقَوْمِـكَ  أَمَـرْتَ  اهللاِ رَسُـولَ  يَـا : قَـالَ  الْمُهَاجِرِينَ فِي سُفْيَانَ بِأَبِي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ

ــادَةَ بْــنَ سَــعْدَ ــهُ وَمَــنْ عُبَ ــادَانِي بِــي مَــرُّوا حِــينَ مَعَ ــعْدٌ نَ ــالَ سَ ــةِ يَــوْمُ الْيَــوْمَ: فَقَ ــوْمَ، الْمَلْحَمَ  الْيَ

 وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اهللاُ صَـلَّى  اهللاِ ولُرَسـُ  فََأرْسَلَ .قَوْمِكَ فِي اهللاَ أُنَاشِدُكَ وَإِنِّي،  الْحُرْمَةُ تُسْتَحَلُّ

 .)٣("فَعَزَلَهُ عُبَادَةَ بْنِ سَعْدِ إِلَى

 .العام المال على المعتدي على وتطبيقها العقوبة إنزال: سابعًا
 علـــى العقوبـــة فتطبـــق الرســـمي المحتـــسب اختـــصاص مـــن تكـــون الدرجـــة وهـــذه   

 إن الحــد بإقامــة إمــا العــام المــال لــىع المعتــدي عقوبــة وتكــون العــام، المــال علــى المعتــدي

 مـا  إلـى  ذلـك  فـي  والمرجـع  بالجلـد،  وإمـا  بالسجن وإما شروطها، فيها وتوافرت سرقة كان

 الـشريعة  أحكـام  مـع  ويتفـق  المـصلحة  يحقـق  بمـا  التعزيريـة  العقوبـات  مـن  القاضي يقرره

 .اإلسالمية

                                     
حاشــية . هــذا األثــر رجالــه ثقــات: وقــال شــعيب األرنــؤوط). ١٥٩٠٥( رواه أحمــد فــي مــسنده، رقــم الحــديث  ١-

 ).٢٤٦ / ٢٥(مسند أحمد، 

مَ الفَـتْحِ؟،  أَيْـنَ رَكَـزَ النَّبِـيُّ صَـلَّى اهللاُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ الرَّايَـةَ يَـوْ        :  رواه البخاري في صحيحه، كِتَابُ المَغَـازِي، بَـابٌ         ٢-
 ).٤٢٨٠(رقم الحديث 

 ).١٨٢٨١( رواه البيهقي في السنن الكبرى،كِتَابُ السِّيَرِ، بَابُ فَتْحِ مَكَّةَ حَرَسَهَا اهللاُ تَعَالَى، رقم الحديث ٣-
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 النَّبِــيَّ أَنَّ" ثبــت دفقــ تعزيــرا، بــالحبس العــام المــال علــى المعتــدي عقوبــة تكــون فقــد   

 النُّبُـوَّةِ  زَمَنِ فِي وَقَعَ الْحَبْسَ"فـــ. )١("عَنْهُ خَلَّى ثُمَّ تُهْمَةٍ فِي رَجُلًا حَبَسَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى

 دُونِ مِـنْ  وَالْأَمْـصَارِ  الْأَعْـصَارِ  جَمِيـعِ  فِـي  الْـآنَ  إلَـى  بَعْـدِهِمْ  فَمِـنْ  وَالتَّـابِعِينَ  الـصَّحَابَةِ  أَيَّـامِ  وَفِي

 الْمُنْتَهِكِـينَ  الْجَـرَائِمِ  أَهْـلِ  حِفْـظُ  إلَّـا  مِنْهَـا  يَكُـنْ  لَـمْ  لَـوْ  يَخْفَـى،  لَا مَا الْمَصَالِحِ مِنْ وَفِيهِ. إنْكَارٍ

 وَلَـمْ  أَخْلَـاقِهِمْ  مِـنْ  وَيُعْـرَفُ  ذَلِـكَ  وَيَعْتَادُونَ بِالْمُسْلِمِينَ الْإِضْرَارِ فِي يَسْعَوْنَ الَّذِينَ لِلْمَحَارِمِ

 إنْ فَهَؤُلَـاءِ  وَالْبِلَـادُ،  الْعِبَـادُ  مِـنْهُمْ  فَيُـرَاحُ  عَلَـيْهِمْ  يُقَـامَ  حَتَّى قِصَاصًا وَلَا حَدًّا يُوجِدُ مَا يَرْتَكِبُوا

 كَـانَ  قُتِلُـوا  وَإِنْ غَايَـةٍ  كُـلِّ  إلَـى  بِهِـمْ  الْإِضْـرَارِ  مِـنْ  بَلَغُوا الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ بَيْنَهُمْ وَخُلِّيَ تُرِكُوا

ــفْكُ ــائِهِمْ سَ ــدُونِ دِمَ ــا بِ ــمْ حَقِّهَ ــقَ فَلَ ــا يَبْ ــمْ إلَّ ــةُ الــسِّجْنِ فِــي حَفِظَهُ ــنَهُمْ وَالْحَيْلُولَ ــيْنَ بَيْ  وَبَ

 اللَّـهُ  أَمَرَنَـا  وَقَـدْ  ،يَخْتَـارُهُ  مَـا  شَـأْنِهِمْ  فِـي  اللَّـهُ  يَقْـضِيَ  أَوْ التَّوْبَـةُ  مِـنْهُمْ  تَـصِحَّ  حَتَّـى  بِـذَلِكَ  النَّاسِ

 يُمْكِنُ لَا كَذَلِكَ كَانَ مَنْ حَقِّ فِي بِهِمَا وَالْقِيَامِ الْمُنْكَرِ، عَنْ وَالنَّهْيِ بِالْمَعْرُوفِ بِالْأَمْرِ تَعَالَى

 هَـذَا  مِـنْ  كَثِيـرٍ  وَالَأَحـْ  عَـرَفَ  مَـنْ  ذَلِـكَ  يَعْرِفُ كَمَا بِالْحَبْسِ النَّاسِ وَبَيْنَ بَيْنَهُ الْحَيْلُولَةِ بِدُونِ

 .)٢("الْجِنْسِ

 وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اهللاُ صَـلَّى  النَّبِـيِّ  عَـنِ  الْخَطَّـابِ  بْـنِ  عُمَـرَ  فعَـنْ  بالجلـد،  العقوبة تكون وقد   

 مُـصْحَفًا،  اعِـهِ مَتَ فِي فََوجَدْنَا: قَالَ "وَاضْرِبُوهُ مَتَاعَهُ فَأَحْرِقُوا غَلَّ قَدْ الرَّجُلَ وَجَدْتُمُ إِذَا": قَالَ

 .)٣("بِثَمَنِهِ وَتَصَدَّقْ بِعْهُ": فَقَالَ عَنْهُ سَالِمًا فَسَأَلَ

                                     
هُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، بَـا                 ١- هِ صَـلَّى اللـَّ بُ مَـا جَـاءَ فِـي الحَـبْسِ فِـي       رواه الترمذي في سننه،أَبْوَابُ الـدِّيَاتِ عَـنْ رَسُـولِ اللـَّ

ورواه أبـو دواد فـي سـننه،كِتَاب الْأَقْـضِيَةِ، بَـابٌ فِـي الْحَـبْسِ فِـي الـدَّيْنِ وَغَيْـرِهِ،                     ) ١٤١٧(التُّهْمَةِ، رقم الحديث    
بِ ، ورواه النــسائي فــي ســننه،كِتَابُ قَطْـــعِ الــسَّارِقِ، بَــابُ امْتِحَــانِ الــسَّارِقِ بِالـــضَّرْ       )٣٦٣٠(رقــم الحــديث   

وحسنه األلباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديـث منـار الـسبيل، بـرقم           ) ٤٨٧٦(وَالْحَبْسِ، رقم الحديث    
)٢٣٩٧.( 

 ).٨/٣٥٠( نيل األوطار ٢-

وصـححه الحـاكم فـي    ) ٢٧١٣( رواه أبو داود في سننه، كِتَاب الْجِهَادِ، بَابٌ فِي عُقُوبَـةِ الْغَـالِّ، رقـم الحـديث                  ٣-
 .هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، ووافقه الذهبي: ، وقال)٢٥٨٤(الحديث المستدرك، رقم 



 

 
٥١٤

 االحتساب على االعتداء على المال العام
 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

 طائفـة  ذهبـت  وقـد . الـسرقة  شـروط  فيها توافرات إن اليد بقطع العقوبة تكون وقد   

 بعمـوم  مـستدلين  نـصابًا،  بلـغ  إذا العـام  المال من السارق يد قطع وجوب على الفقهاء من

ــول ــالى اهللا قــ X W m  V         U  T  S  R   Q  P  O  :تعــ
YX   W    ]   \    [  Zlواسـتدلوا  والظاهرية، المالكية ذهب هذا وإلى ، ٣٨:  املائدة 

 .الخاص والمال العام المال بين تفرق ال التي باألدلة

 أَوْ الْمَغْـنَمِ،  مِـنْ  سَـرَقَ  مَـنْ  قَطْعِ مِنْ الْمَنْعِ فِي نَجِدْ لَمْ فَلَمَّا": اهللا رحمه حزم ابن قال   

 نَنْظُـرَ  أَنْ وَجَـبَ  إجْمَـاعٍ،  وَلَـا  سُنَّةِ، وَلَا قُرْآنٍ، مِنْ لَا أَصْلًا، حُجَّةً الْمَالِ، بَيْتِ مِنْ أَوْ الْخُمُسِ، مِنْ

ــوْلِ فِــي ــآخَرِ الْقَ ــدْنَا: الْ ــهَ فَوَجَ ــالَى اللَّ ــولُ تَعَ m  S  R   Q  P  O  يَقُ
 YX   W  V         U  T  ]   \    [  Z lصـلى  - اللَّـهِ  رَسُـولَ  وَوَجَـدْنَا  ،  ٣٨:  املائدة

 - رَسُولُهُ وَلَا تَعَالَى، اللَّهُ يَخُصَّ وَلَمْ جُمْلَةً، السَّارِقِ عَلَى الْقَطْعَ أَوْجَبَ قَدْ -اهللا عليه وسلم  

 لَـهُ  مَالٍ مِنْ سَارِقًا وَلَا الْمَغْنَمِ، مِنْ سَارِقًا وَلَا غَيْرِهِ، مِنْ الْمَالِ بَيِْت مِنْ سَارِقًا - السَّلَامُ عَلَيْهِ

 تَعَـالَى  اللَّـهَ  أَنَّ وَلَـوْ  ، ٦٤:  مـرمي X W m   ì  ë  ê      é  èl  غَيْرِهِ مِنْ نَصِيبٌ فِيهِ

 نَصِيبٌ فِيهِ لَهُ شَيْءٍ مِنْ سَرَقَ فِيمَنْ نَنْظُرَ أَنْ ذَلِكَ فِي وَالْعَمَلُ أَهْمَلَهُ، وَلَا أَغْفَلَهُ لَمَا ذَلِكَ أَرَادَ

ــنْ ــتِ مِ ــالِ بَيْ ــسِ، أَوْ الْمَ ــنَمِ، أَوْ الْخُمُ ــرِ أَوْ الْمَغْ ــكَ، غَيْ ــإِنْ ذَلِ ــانَ فَ ــصِيبُهُ كَ ــدُودًا نَ ــرُوفَ مَحْ  مَعْ

 أَهْـــلِ مِـــنْ كَـــانَ أَوْ ذَلِـــكَ، غَيْـــرِ أَوْ مِيـــرَاثٍ، أَوْ بِبَيْـــعِ، فِيـــهِ اشْـــتَرَكَ مَـــا أَوْ كَالْغَنِيمَـــةِ، الْمِقْـــدَارِ

 سَـرَقَ  فَـإِنْ  بُـدَّ،  وَلَـا  قُطِعَ، الْقَطْعُ مِثْلِهِ فِي يَجِبُ مِمَّا نَصِيبِهِ عَلَى زَائِدًا أَخَذَ فَإِنْ: نُظِرَ الْخُمُسِ،

 إلَّـا  حَقِّـهِ  أَخْـذِ  إلَى لْيَصِ فَلَمْ إلَيْهِ احْتَاجَ أَوْ ذَلِكَ فِي حَقُّهُ مُنِعَ يَكُونَ أَنْ إلَّا عَلَيْهِ، قَطْعَ فَلَا أَقَلَّ

 الزَّائِـدَ  يَـرُدَّ  أَنْ عَلَيْـهِ  وَإِنَّمَـا  ذَلِـكَ،  عُـرِفَ  إذَا يُقْطَـعُ  فَلَـا  خَالِـصًا  حَقِّـهِ  أَخْـذِ  عَلَـى  قَدَرَ وَلَا فَعَلَ بِمَا

 .)١("حَقِّهِ مِقْدَارِ خْلِيصِتَ عََلى يَقْدِرْ لَمْ إذَا أُخِذَ مَا أَخْذِ إلَى مُضْطَرٌّ لِأَنَّهُ فَقَطْ؛ حَقِّهِ عَلَى

 الـسَّارِقُ،  قُطِـعَ  كَثُـرُوا  إذَا الْجَـيْشِ  جَمَاعَـةَ  أَنَّ": اهللا رحمـه  الـصَّوَابِ  ابْنُ الْعَلَّامَةُ وقَالَ   

 قَـالَ  كَمَـا  تِيالْـآ  كَالـشَّرِيكِ  حَقِّـهِ  فَـوْقَ  نِـصَابًا  سَـرَقَ  إذَا إلَّـا  يُقْطَعُ، لَا قَلُّوا وَإِنْ نِصَابًا، أَخَذَ وَإِنْ

                                     
، )٣١٣-٣١٢ /١٢( المحلى باآلثار، أبو محمد علي بن أحمد بـن سـعيد بـن حـزم األندلـسي القرطبـي الظـاهري،                   ١-

 . دار الفكر، بيروت: الناشر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥١٥

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 مُطْلَقًـا  يُقْطَـعُ  نِصَابًا الْغَنِيمَةِ مِنْ السَّارِقَ أَنَّ مِنْ الْمُصَنِّفِ ظَاهِرُ يَقْتَضِيهِ لِمَا خِلَافًا يُونُسَ ابْنُ

 .)١("فِيهِ مَا عَلِمْت وَقَدْ الْمُصَنِّفِ ظَاهِرِ عَلَى عبق وَمَشَى قَلَّ أَوْ الْجَيْشُ عَظُمَ

 منـــه، شـــيئًا بعينـــه شخـــصًا يـــستحق وال المـــسلمين لعمـــوم عنـــدهم امالعـــ فالمـــال   

 حـق  له فليس ذلك وقبل التقسيم، أو العطية حال في المال بيت في السارق حق فيتعين

 .)٢(يقسمه وال عامة مصلحة في كله المال يدفع أن الممكن من اإلمام ألن معين،

 مخالفًـا  كـان  وإن العـام  الالمـ  مـن  الـسارق  يد قطع بوجوب القائلين بعض علل وقد   

 بمـا  ذلك معللين )٣(أدلتهم قوة مع والحنابلة والشافعية الحنفية من الفقهاء جمهور لرأي

 :يلي

 واســتغالل والرشــاوي، االخــتالس، مــن العــام المــال علــى االعتــداء جــرائم كثــرة •

 حــد تطبيـق  فـور  منهـا  للحـد  سـيؤدي  اليـد  قطـع  وتطبيـق  المـشروع،  غيـر  والكـسب  النفـوذ، 

 .رقةالس

 ومـا  عامًـا،  أم خاصًـا  أكان سواء المال لحماية األصل في شرعت السرقة عقوبة •

 أولـى  العـام  المـال  فـإن  الخـاص  المـال  مـن  سـرق  فيمن القطع وجوب على اتفاق هناك دام

 وهــذا المجتمــع، أفــراد جميــع علــى اعتــداء عليــه واالعتــداء كلــه، المجتمــع مــال ألنــه بــذلك،

 .وعمومها اآلية ظاهر مع يتفق

                                     
 ).٣٣٧ / ٤(ة الدسوقي الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشي:  انظر١-

 ).٣٣٧ / ٤(، والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )٣١٣-٣١٢ /١٢(المحلى باآلثار، :  انظر٢-

هُ الْإِمَـامُ  يُعَزَّرُ عَلَى حَسَبِ مَا يَرَا:   فقد اخْتَلَفُوا فِي صَِفةِ عُقُوبَةِ الْغَالِّ، فَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَأَئِمَّةُ الْأَمْصَارِ     ٣-
ــابِعِينَ وَمَــنْ      ــا يُحْــصَى مِــنَ الــصَّحَابَةِ وَالتَّ ــذَا قَــوْلُ مَالِــكٍ وَالــشَّافِعِيِّ وَأَبِــي حَنِيفَــةَ وَمَــنْ لَ ــهُ، وَهَ ــا يُحَــرَّقُ مَتَاعُ وَلَ

 قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِلَّا سِـلَاحَهُ وَثِيَابَـهُ الَّتِـي    يُحَرَّقُ رَحْلُهُ وَمَتَاعُهُ كُلُّهُ   : بَعْدَهُمْ، وَقَالَ مَكْحُولٌ وَالْحَسَنُ وَالْأَوْزَاعِيُّ    
عَلَيْــهِ، وَقَــالَ الْحَــسَنُ إِلَّــا الْحَيَــوَانَ وَالْمُــصْحَفَ، وَاحْتَجُّــوا بِحَــدِيثِ عَبْــدِ اللَّــهِ بْــنِ عُمَــرَ فِــي تَحْرِيــقِ رَحْلِــهِ قَــالَ    

دٍ عَـنْ سَـالِمٍ وَهُـوَ ضَـعِيفٌ قَـالَ الطَّحَـاوِيُّ وَلَـوْ         الْجُمْهُورُ وَهَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ مِمَّا       انْفَرَدَ بِهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمـَّ
ــالَّةِ الْإِبِــلِ     ــانِعِ الزَّكَــاةِ وَضَ ــأَمْوَالِ كَأَخْــذِ شَــطْرِ الْمَــالِ مِــنْ مَ صَــحَّ يُحْمَــلُ عَلَــى أَنَّــهُ كَــانَ إِذَا كَانَــتِ الْعُقُوبَــةُ بِالْ

الفصل في الملل واألهواء والنحل، أبو محمـد علـي بـن أحمـد           . مْرِ وَكُلُّ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ     وَسَارِقِ التَّ 
 ).٤/٢٠(بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري، 



 

 
٥١٦

 االحتساب على االعتداء على المال العام
 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

 الـذي  الـضرر  عـن  يـزد  لـم  إن يقـل  ال العـام  المـال  سـرقة  على يترتب الذي الضرر أن •

 .الخاص المال سرقة على يترتب

 الــذي المــال بيــت صــورة وهــي القطــع، بعــدم القــائلون عليهــا بنــي التــي الــصورة أن •

 مـع  معـاركهم  فـي  المـسلمون  يحرزهـا  التـي  والغنيمـة  عـام،  حـق  شخص لكل فيه يكون

 مـن  الـسارق  يـد  قطـع  بعـدم  القول يصح حتى الحاضر، العصر في وجودةم تعد لم أعدائهم

 .نصيبا أو حقا له أن في لشبهة العام، المال

 وال المعاصـرة،  النقـود  مـن  يعادلها ما أو دينار ربع في السارق يد تقطع أن يعقل ال •

 ارقللـس  أن أو فيـه،  ألحد اختصاص ال عام، المال هذا أن بحجة والماليين، األلوف في تقطع

 .الحد عنه تدرأ شبهة

ــا •  حـــد تطبيـــق فـــي والخـــاص العـــام المـــال بـــين بالتـــسوية القـــول يـــستوجب ممـ

 العـام  المـال  علـى  االعتـداء  ظـاهرة  المعاصرة اإلسالمية المجتمعات في انتشرت: السرقة

 وتخريــب المليــارات، بــل الماليــين ضــياع إلــى وأدت المــستويات، كافــة مــن عليــه باالســتيالء

 . )١(البلدان اقتصاد

 كيفـت  إذا ، الحـد  إقامة: العام المال على االعتداء عقوبة أن أعلم واهللا يظهر والذي   

 حــد إقامــة شــروط فيهــا يتــوافر لــم إذا التعزيــر أو الــسرقة، فــي تــدخل أنهــا علــى  الجريمــة

 .يناسبها بما  اعتداء جريمة كل في العقوبة يختار أن للقاضي ويترك السرقة،

 

@      @      @ 

                                     
، مكتبـة وهبـة، القـاهرة، والتفـسير         ٦٨محمـد الـذهبي، ص      . أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمـع، د       :  انظر ١-

 . هـ١٤١٧/، مكتبة الشباب، القاهرة، ط٣٠٤-٣٠٣محمد المنسي، ص . ، دالفقهي
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 لخاتمةا
 خــالل مــن إليهــا التوصــل تــم التــي النتــائج بــإيراد البحــث هــذا خــتم المتأكــد مــن لعــل   

 :التالي النحو على فأذكرها  النتائج أما التوصيات، من جملة بذكر أتبعها ثم الدراسة،

 عنـه  وسيـسأل  للمـال،  جمعـه  فيهـا  بما وكبيرة صغيرة كل على محاسب اإلنسان •

 .أنفقه فيماو جمعه، أين من القيامة يوم

 االعتـداء  وحـرم  المـال،  منهـا  والتـي  الخمـس  الـضروريات  بحفـظ  فـأمر  اإلسالم جاء •

 .عليه والمحافظة بحمايته وأمر عليه،

 بأشد خصوصًا العام والمال عمومًا المال على المعتدي اإلسالمية الشريعة توعدت •

 .واألخروية الدنيوية العقوبات

ــداء    • ــأي العــام المــال علــى االعت  ذلــك علــى دلــت حــرام، التعــدي صــور مــن صــورة ب

 .وفقهائها األمة علماء وإجماع والسنة الكتاب نصوص

 وحرمـــت العـــام المـــال علـــى بالمحافظـــة بالغًـــا اهتمامًـــا اإلســـالمية الـــشريعة أولـــت •

 قدرتــه، حــسب علــى كــل عليــه، االحتــساب وجــب ذلــك فعــل فمــن عليــه االعتــداء

 .إليه المخولة والسلطة

: أهمهــا مــن وأســباب، دوافــع لــه العمــال بعــض قبــل مــن العــام المــال علــى لالعتــداء •

 الرقابـة،  وعـدم  الـديني،  الـوازع  وضـعف  والجـشع،  والطمـع  وزخارفهـا،  بالـدنيا  التعلق

 .والحاجة والفقر

 دوافعـه،  معرفـة  بعد بمكان األهمية من أصبح العام المال على االعتداء عالج سبل •

 وتحلــى الــدنيا حقيقــة بمعرفــة ضال،العــ الــداء هــذا عــالج فــي الــسعي بيــان مــن فالبــد

 .للعبد اهللا قسم بما والرضا النفس، شح عن بالبعد الفرد

 المــال علــى االعتــداء أنــواع مــن نــوع وهــي اإلســالمية الــشريعة فــي محرمــة الرشــوة •

 تقليــل بهــدف عمولــة علــى والحــصول العمــال، هــدايا الرشــوة فــي ويــدخل العــام،

 .فيه الزيادة أو السعر



 

 
٥١٨

 االحتساب على االعتداء على المال العام
 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

 العمــال مــن شــيئًا ســرق مــن أن وأجمعــوا الــسرقة، حرمــة علــى المــسلمون أجمــع  •

 الــشروط تــوافرت إن الــسارق يــد قطـع  وأوجبــوا فيــه، تــصرف إن قيمتــه أو رده، لزمـه 

 .لذلك الموجبة

 أكـل  صـور  مـن  صـورة  وهـو  العـام،  المـال  علـى  االعتـداء  جـرائم  أخطر من االختالس •

 فــي يــدخل فهــو خــتالس،اال حرمــة علــى األدلــة تــواترت وقــد بالباطــل، النــاس أمــوال

 .بالباطل الناس أموال أكل وفي الخيانة،

 مـصلحة  ال فيمـا  باستخدامه العام المال إفساد: العام المال على االعتداء أنواع من •

 التفـــريط،  أو اســـتخدامها فـــي  بـــاإلفراط المـــال عـــين  إهـــدار أو منـــه،  ترجـــى عامـــة

 المـال  وإفـساد . افيهـ  للعمـل  عالقـة  ال شخـصية  بأشياء العمل يخص ما واستخدام

 .األرض في مفسد وفاعله والسنة، بالكتاب محرم العام

 موضـع  وضـعها  مـن  البـد  العـام  المـال  علـى  للمحافظـة  وقائيـة  احترازيـة  تـدابير  هناك •

 .العام المال على يحافظ حتى االعتبار

 العـام،  المـال  علـى  المحافظة في قوي سبيل حاجته ويسد يكفيه ما العامل إعطاء •

 .عليه عتداءاال عن والبعد

 المجتمـع  أفـراد  مـن  فـرد  كـل  نفس في اهللا مراقبة على والتربية الديني الوازع تقوية •

 .عليه االعتداء وعدم العام المال على للمحافظة السبل أهم من العمال فيهم بما

 علـى  العقوبـة  وإنـزال  ذلـك  لهـا  المخولـة  الـسلطات  قبل من ومتابعته العامل مراقبة •

 .عليه االعتداء وعدم العام المال على للمحافظة السبل أهم من المعتدي

ــداء بخطــورة المجتمــع أفــراد توعيــة • ــى االعت ــذي الجــرم وعظــم العــام المــال عل  ال

 القيامـة  يـوم  حـسناته  مـن  هـؤالء  حقـوق  سـترد  وأنـه  أمتـه،  حـق  في المعتدي ارتكبه

 .العام المال على االعتداء لمنع قوي وعالج مانع سبيل

 قـسم  بمـا  والرضـا  ربـه،  لـه  وقـدر  كتـب  مـا  إال اإلنـسان  يأخذ لن أنه على األجيال تربية •

 .العام المال على االعتداء من قوي عالج اهللا
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 علـى  االعتـداء  مـن  المجتمـع  وقاية في أثرها لها المسئولين قبل من الحسنة القدوة •

 .العام المال

 وتختلـف  عليهـا،  التعـرف  مـن  للمحتـسب  البـد  درجـات  العـام  المـال  على لالحتساب •

 .للمحتسب المخولة السلطة وحسب االعتداء، حجم حسب الدرجات ههذ

 درجات من النصح في واإلغالظ العام المال على االعتداء بخطورة والتعريف البيان •

 .المتطوع للمحتسب ذلك ويكون االحتساب،

 مـن  وهـي  بالمعتدي، التشهير العام المال على االعتداء على االحتساب درجات من •

 .الرسمي المحتسب مهام من وهذه رية،التعزي العقوبات

 أجمــع وقــد المعتــدي، قبــل مــن عليــه اعتــدي مــا رد الرســمي المحتــسب مهمــة مــن •

 .ذلك على الفقهاء

 كلفهـم  مـن  أو األمـور  والة قبل من مناسبًا يرى بما العام المال على المعتدي يغرم  •

 .الجرم هذا مثل على القدوم من وألمثاله له رادعًا ذلك ليكون األمر؛ والة

 .منصبه من عزله العام المال على المعتدي على االحتساب من •

 .العام المال على المعتدي على العقوبة تطبيق الرسمي المحتسب اختصاص من •

 تـدخل  أنهـا  علـى  الجريمـة  كيفـت  إذا ، الحد إقامة: العام المال على االعتداء عقوبة •

 .السرقة حد ةإقام شروط فيها يتوافر لم إذا التعزير أو السرقة، في

 التوصيات
 :يلي فيما فأجملها بها األخذ بمكان األهمية من أرى التي التوصيات أما

 وحرمـة  العـام  المـال  علـى  المحافظـة  علـى  األجيـال  بتربيـة  اإلعالمين و الدعاة أوصي •

 .واألساليب الوسائل بشتى االستجابة يقوي بما عليه االعتداء

 فـي  بالبحـث  الـدكتوراه  وطالب الفقهية المجامع من خاصة البحث من بمزيد أوصي •

 .صوره من صورة كل في والتفصيل العام، المال على المعتدي على العقوبات تقدير

 .الجانب هذه في ميدانية دراسة بإجراء أوصي •



 

 
٥٢٠

 االحتساب على االعتداء على المال العام
 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

  والمراجع المصادر أهم
 .الكريم القرآن         

 .القاهرة ة،وهب مكتبة الذهبي، محمد. د: المجتمع استقرار في الحدود إقامة أثر .١

 وعلــق صــححه الفــراء، يعلــى أبــو خلــف، بــن محمــد بــن الحــسين بــن محمــد: الــسلطانية األحكــام .٢

 .م ٢٠٠٠ - هـ ٢/١٤٢١ط ،العلمية الكتب دار: بيروت الفقي، حامد محمد: عليه

 القمحـاوي  صـادق  محمـد : تحقيق الحنفي، الجصاص الرازي بكر أبو علي بن أحمد: القرآن أحكام .٣

 .بيروت العربي، التراث إحياء دار الشريف، باألزهر المصاحف مراجعة لجنة عضو

-هــ ١٤٠٣ ،١ط بيـروت،  ،العلميـة  الكتب دار ،السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد: والنظائر األشباه .٤

 .م١٩٨٣

 قـيم  ابـن  الـدين  شـمس  سـعد  بـن  أيـوب  بـن  بكـر  أبي بن محمد:العالمين رب عن الموقعين إعالم .٥

 هــ ١٤١١ األولـى، : الطبعـة  ييـروت،  العلميـة،  الكتـب  دار إبراهيم، سالمال عبد محمد: تحقيق الجوزية،

 .م١٩٩١ -

 والنـشر  التوزيـع  دار الصَّالَّبي، محمد محمد عَلي: الصديق بكر أبي سيرة في الضيق ورفع االنشراح .٦

  .م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣: النشر عام مصر، القاهرة، اإلسالمية،

 فرحـون،  ابـن  محمـد،  بـن  علـي  بـن  إبـراهيم : حكـام األ ومنـاهج  األقـضية  أصـول  فـي  الحكـام  تبصرة .٧

 . م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ األولى،: الطبعة األزهرية، الكليات مكتبة اليعمري، الدين برهان

 من جماعة وصححه ضبطه: تحقيق الجرجاني، الشريف الزين علي بن محمد بن علي: التعريفات .٨

 .م١٩٨٣- هـ١٤٠٣ األولى: لطبعةا لبنان، بيروت، العلمية الكتب دار الناشر، بإشراف العلماء

 . هـ١٤١٧/ط القاهرة، الشباب، مكتبة المنسي، محمد. د: الفقهي التفسير .٩

 البـر  عبـد  بـن  محمـد  بـن  اهللا عبـد  بـن  يوسف عمر أبو: واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد .١٠

ــي، النمــري عاصــم بــن ــوي أحمــد بــن مــصطفى: تحقيــق القرطب ــد محمــد، العل ــر عب  كــري،الب الكبي

 .هـ١٣٨٧: النشر عام المغرب، اإلسالمية، والشؤون األوقاف عموم وزارة: الناشر
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 علـي  بـن  العـارفين  تـاج  بـن  الـرؤوف  بعبـد  المـدعو  محمـد  الدين زين: الصغير الجامع بشرح التيسير .١١

 الثالثـة، : الطبعـة  الريـاض،  الـشافعي،  اإلمـام  مكتبـة  القـاهري،  المنـاوي  ثم الحدادي العابدين زين بن

 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨

 الـدردير،  للعالمـة  مالك اإلمام مذهب إلى المسالك أقرب على الصغير الشرح على الصاوي حاشية .١٢

 .القاهرة المعارف دار ، محمد بن أحمد

 عـالء  محمـد : عابـدين  ابـن  حنيفـة  أبـو  فقـه  األبصار تنوير شرح المختار الدر على المختار رد حاشية .١٣

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ ،بيروت لنشر،وا للطباعة الفكر دار أفندي، الدين

 يزيـد،  أبيـه  اسـم  وماجـة  القزوينـي،  يزيـد  بـن  محمـد  اهللا عبـد  أبـو  ماجة ابن: المؤلف ماجه، ابن سنن .١٤

 .الحلبي البابي عيسى فيصل - العربية الكتب إحياء دار: الناشر الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقيق

 عمـرو  بـن  شـداد  بـن  بـشير  بـن  إسـحاق  بـن  األشـعث  بـن  سـليمان  داود أبـو : المؤلف داود، أبي سنن .١٥

 صـيدا،  العـصرية،  المكتبـة : الناشـر  الحميـد،  عبـد  الـدين  محيي محمد: المحقق السِّجِسْتاني، األزدي

 .بيروت

 عيـسى،  أبـو  الترمـذي،  الـضحاك،  بن موسى بن سَوْرة بن عيسى بن محمد: المؤلف الترمذي، سنن .١٦

 عطـوة  وإبـراهيم  ،)٣ جــ  (البـاقي  عبـد  ادفـؤ  ومحمـد  ،)٢ ،١ جــ  (شـاكر  محمـد  أحمـد : وتعليق تحقيق

 البــابي مــصطفى ومطبعــة مكتبــة شــركة: الناشــر ،)٥ ،٤ جـــ (الــشريف األزهــر فــي المــدرس عــوض

 .م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥ الثانية،: الطبعة مصر، الحلبي،

ــسنة شــرح .١٧ ــشافعي، البغــوي الفــراء بــن محمــد بــن مــسعود بــن الحــسين: ال  شــعيب: تحقيــق ال

 - هــ ١٤٠٣ الثانيـة، : الطبعـة  بيـروت،  دمـشق،  اإلسـالمي،  المكتـب  شاويش،ال زهير محمد األرنؤوط،

 .م١٩٨٣

ــا أبــو: مــسلم علــى النــووي شــرح .١٨ ــدين محيــي زكري  التــراث إحيــاء دار  النــووي، شــرف بــن يحيــى ال

 .ه١٣٩٢ الثانية،: الطبعة بيروت، العربي،

 أبـو : تحقيـق  ملـك، ال عبد بن خلف بن علي الحسن أبو بطال ابن: بطال البن البخارى صحيح شرح .١٩

 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ الثانية،: الطبعة الرياض، السعودية، - الرشد مكتبة إبراهيم، بن ياسر تميم



 

 
٥٢٢

 االحتساب على االعتداء على المال العام
 ي العزاويمحمود بن عبد الهادي دسوقي عل. د

 زهيـر  محمـد : المحقـق  الجعفي، البخاري عبداهللا أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف البخاري، صحيح .٢٠

 فـؤاد  محمد ترقيم يمترق بإضافة السلطانية عن مصورة (النجاة طوق دار: الناشر الناصر، ناصر بن

 .هـ١٤٢٢ األولى،: الطبعة ،)الباقي عبد

 محمـد : المحقـق  النيـسابوري،  القـشيري  الحـسن  أبـو  الحجـاج  بـن  مـسلم : المؤلـف  مسلم، صحيح .٢١

 .بيروت العربي، التراث إحياء دار: الناشر الباقي، عبد فؤاد

 دار  الـشافعي،  يالعـسقالن  الفـضل  أبـو  حجـر  بـن  علـي  بـن  أحمـد : البخـاري  صـحيح  شـرح  الباري فتح .٢٢

 .ه١٣٧٩ بيروت، - المعرفة

 الكلــم دار كثيــر، ابــن دار اليمنــي، الــشوكاني اهللا عبــد بــن محمــد بــن علــي بــن محمــد: القــدير فــتح .٢٣

 ـ ه١٤١٤األولى: الطبعة بيروت، دمشق، - الطيب

 .م١٩٧٧ - هـ ١٣٩٧ الثالثة،: الطبعة لبنان، بيروت، العربي، الكتاب دار سابق، سيد: السنة فقه .٢٤

 ،الكتـــب عـــالم دار البهـــوتي، إدريـــس بـــن يـــونس بـــن منـــصور: اإلقنـــاع مـــتن عـــن القنـــاع كـــشاف .٢٥

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣الرياض

 الكفـوي،  القريمـي  الحـسيني  موسـى  بـن  أيوب: اللغوية والفروق المصطلحات في معجم الكليات .٢٦

 .تبيرو الرسالة، مؤسسة: الناشر المصري، محمد درويش، عدنان: تحقيق الحنفي، البقاء أبو

-هــ ١/١٤١٩ط والتوزيـع،  للنـشر  السعودية الدار بافضل، اهللا عبد صباح. د: ناجحًا بحثًا تكتب كيف .٢٧

 . م١٩٩٨

 عبــد: تحقيــق الحرانــي، تيميــة بــن الحلــيم عبــد بــن أحمــد العبــاس أبــو الــدين تقــي: الفتــاوى مجمــوع .٢٨

 ويــة،النب المدينــة الــشريف، المــصحف لطباعــة فهــد الملــك مجمــع قاســم، بــن محمــد بــن الــرحمن

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦: النشر عام السعودية، العربية المملكة

: الناشـر  الظـاهري،  القرطبـي  األندلـسي  حـزم  بـن  سـعيد  بن أحمد بن علي محمد أبو: باآلثار المحلى .٢٩

 . بيروت الفكر، دار

 بــن ســعيد بــن أحمــد بــن علــي محمــد أبــو: واالعتقــادات والمعــامالت العبــادات فــي اإلجمــاع مراتــب .٣٠

 . بيروت - العلمية الكتب دار الظاهري، القرطبي األندلسي حزم



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٢٣

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي واألربع
 

 المــال الـدين  نـور  الحـسن  أبــو محمـد، ) سـلطان  (بـن  علـي : المــصابيح مـشكاة  شـرح  المفـاتيح  مرقـاة  .٣١

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢ األولى،: الطبعة لبنان، بيروت، الفكر، دار القاري، الهروي

 أسـد  بـن  هـالل  بـن  حنبـل  بـن  مـد مح بـن  أحمـد  اهللا عبـد  أبـو : المؤلـف  حنبـل،  بن أحمد اإلمام مسند .٣٢

ــؤوط، شـــعيب: المحقـــق الـــشيباني، ــادل األرنـ ــد، عـ ــرون، مرشـ ــراف وآخـ ــد د: إشـ ــد بـــن اهللا عبـ  عبـ

 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ األولى،: الطبعة الرسالة، مؤسسة: الناشر التركي، المحسن

 دار لحنفــي، الطرابلــسي خليــل بــن علــي :األحكــام مــن الخــصمين بــين يتــردد فيمــا الحكــام معــين .٣٣

 .فكرال

 الجـوزي،  محمـد  بـن  علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال:واألمم الملوك تاريخ في المنتظم .٣٤

 بيـروت،  العلميـة،  الكتـب  دار: الناشـر  عطـا،  القـادر  عبـد  مـصطفى  عطـا،  القـادر  عبد محمد: المحقق

 . م٩٩٢ - هـ١٤١٢ األولى،: الطبعة

 محمد بن محمد بن محمد بن المبارك عاداتالس أبو الدين مجد: واألثر الحديث غريب في النهاية .٣٥

 محمـــد محمـــود - الـــزاوى أحمـــد طـــاهر: تحقيـــق األثيـــر، ابـــن الجـــزري الـــشيباني الكـــريم عبـــد بـــن

 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ بيروت، - العلمية المكتبة الطناحي،

ــدين عــصام: تحقيــق اليمنــي، الــشوكاني اهللا عبــد بــن محمــد بــن علــي بــن محمــد: األوطــار نيــل .٣٦  ال

 . م١٩٩٣ - هـ١٤١٣ األولى،: الطبعة مصر، الحديث، دار الصبابطي،
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Al-IHtisaab with Regard to theMisuse of  

Public Money 

Dr. MaHmood AbdulHaadi Al-Azzaawi 
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Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

The Islamic Law threatens the misuserof money in general and of public 

money in particular with serious worldly and otherworldly punishments. The 

seriousness of the crime of  misusing public money which is a property of all 

Muslims, even if it is a small amount,is clear in the story of the  young man who 

took a cloak from the war-booty before its distribution, and which is , as prophet 

MuHammad stated,  burning  now over him in his grave.  Thisissue is of great 

seriousness but some people ignore it, othersbelittle it, and still others neglectit, 

so I prayed to Allah for guidance to write on this subject. 

I divided this subject into an introduction,  a preface and four sections which 

deal with: first, theruling of the crime of  misusing public money and the legality 

of Al-IHtisaab) on the misuser of money;second, the motives of the misuse of 

public money and ways of treating them;third, the types of the misuse ofpublic 

money and  the ruling of each type; fourth, the precautionary measures and the 

degrees of Al-IHtisaab)with regard to the crime of misusing public money. 
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