
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجلة العلوم الشرعية
 مجلة علمية فصلية محكمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخمسون و الثامنالعدد 

 هـ 1442  محرم



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ1429/  06/  19بتاريخ  1429/  3564رقم اإليداع :

 1658ــ    4201الرقم الدولي المعياري )ردمد( 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 المشرف العام  

 األستاذ الدكتور / أحمد بن سالم العامري 

 الجامعة رئيس معالي 

 

 

 نائب المشرف العام  

 عبدهللا بن عبدالعزيز التميم   / الدكتور األستاذ 

 وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 رئيس التحرير 

 حمد بن عبد المحسن التويجري /   الدكتور األستاذ 

 كلية أصول الدين –قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة ذ في األستا

 

 

 مدير التحرير 

 علي بن عبد هللا القرني الدكتور / 

وكيل عمادة البحث العلمي لكراسي البحث 



 

 

 
 

 
 أعضاء هيئة التحرير

 

 أسماء بنت عبد العزيز الداودأ. د. 

 المعهد العالي للدعوة واالحتساب –األستاذة في قسم الدعوة 

 عادل مبارك المطيراتد.  أ.

 جامعة الكويت  –والدراسات اإلسالمية  كلية الشريعة

 عبد هللا بن محمد العمرانيأ.د. 

 كلية الشريعة  – الفقه األستاذ في قسم

 . د. مسلم بن محمد الدوسريأ

 جامعة المجمعة –كلية الشريعة   –األستاذ في قسم أصول الفقه 

 علي بن عبد العزيز المطروديأ. د. 

 كلية الشريعة   –األستاذ في قسم أصول الفقه 

 منصور بن عبد الرحمن الحيدريد. أ. 

 المعهد العالي للقضاء –  السياسة الشرعيةاألستاذ في قسم 

 د. إبراهيم مصطفى آدي 

جامعة عثمان بن فودي  –األستاذ المشارك في الدراسات اإلسالمية  

 بنيجيريا

 . هشام عبد العزيز محمد الشرقاويد 

 أمين تحرير مجلة العلوم الشرعية -عمادة البحث العلمي 

 

  

 



 

 
9 

 جملة العلوم الشرعية 
 هـ1442اخلمسون حمرم الثامن و العدد 

 

 

 
 

  قواعد النشر

 
مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعععوا اإلسعع ماة لالعلععوم الشععرعاةع اية ععة علماععة مح مععة   

 تصدة عن عمااة البحث العلمي بالجامعة. يتُعنى بنشر البحوث العلماة يفق الضوابط اآلتاة: 

 يشترطًفيًالبحثًليقبلًللنشرًفيًالمجلة:: أولاً

 دة العلماة يالمنهجاة  يس مة االتجاه.أن  تسم باألصالة ياالبت اة  يالج -1

 أن  لتزم بالمناهج ياألايات يالوسائل العلماة المعتبرة في مجاله. -2

 أن   ون البحث اقاقاً في التوثاق يالتخر ج. -3

 أن  تسم بالس مة اللغو ة. -4

 أال   ون قد سبق نشره. -5

ه  أي كتاب  سواء أكان ذلك للباحععث ن سعع  أال   ون مست ً من بحث أي ةسالة أي -6

 لغاره.  

اً ً:ًيشترطًعندًتقديمًالبحث:ثانيا

مشعع وعاً بسععارته الةاتاةلمختصععرةع يًقععراةاً   أن  قععدم الباحععث ًلبععاً بنشععره -1

 تضمن امت ك الباحث لحقوق المل اة ال  ر ععة للبحععث كععام ً  يالتزامععاً بعععدم 

 نشر البحث ًال بعد موافقة خطاة من هائة التحر ر.

 ع.A4ع ص حة مقاس ل60لأال تز د ص حات البحث عن   -2

ع 13  يالهععوامب بععنط لTraditional Arabicع 17أن   ععون بععنط المععتن ل -3

 يأن   ون تباعد المسافات بان األسطر لم راع.

 قععدم الباحععث ثعع ث نسعع  مطبوعععة مععن البحععث  مععا ملخعع  بععاللغتان العرباععة   -4

 ياإلنجلاز ة  ال تز د كلماته عن مائتي كلمة أي ص حة ياحدة. 
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ا:ًال ًتوثيق:ثالثا

 توضا هوامب كل ص حة أس لها على حدة.  -1

 تثبت المصااة يالمراجا في فهرس  لحق بآخر البحث.  -2

 توضا نماذج من صوة ال تاب المخطوً المحقق في م انها المناسب.  - 3

 ترفق جماا الصوة يالرسومات المتعلقة بالبحث  على أن ت ون ياضحة جلاة.  - 4

اً بحععث أي الدةاسععة تععةكر سععنة الوفععاة بالتععاة   : عند يةيا أسماء األع م فععي مععتن الرابعا

 الهجري ًذا كان العَلَم متوفى.

اً : عنععد يةيا األععع م األجنباععة فععي مععتن البحععث أي الدةاسععة ففنهععا ت تععب بحععري  خامسا

عرباة يتوضا بان قوسان بحري  التاناة  مععا االكت ععاء بععةكر االسععم كععام ً 

 أليل مرة.عند يةياه 

اً  تُح َّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنان من المح مان على األقل. : سادسا

 أي ترسل على البر د اإلل تريني للمجلة.   CD: تُعاا البحوث معدلة  على أسطوانة مدمجة  سابعااً

اً  : ال تعاا البحوث ًلى أصحابها  عند عدم قبولها للنشر.ثامنا

 من المجلة  يعشر مست ت من بحثه. نسختانباحث :  ُعطى الًاتاسعا

ًعنوانًالمجلة:

 ةئاس تحر ر مجلة العلوم الشرعاة جماا المراس ت باسم 

 5701ص ب  -11432الر اض  

 2590261ناسوخ ل فاكس ع   - 2582051هاتف: 

  www. imamu.edu.sa 

E.mail: islamicournal@imamu.edu.sa 
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 جملة العلوم الشرعية 
 هـ 1442 حمرمواخلمسون  الثامنالعدد 

 
 

 : احملتوايت
املوقــا الآـــر ا مـــن التـــوابات واه يـــا  عتتـــااب    ا ـــا  للتعـــا    

 دابا ة وصفية حتليلية نآد ة  :  وابت املائدت  منوذجا  
 خالد بن حممد بن علي القرن  د. 

13 

 دابا ة فآهية  : الشك يف حتآق شروط الذكات واالصطياد 
 95   عبد هللا بن أمحد الرميح  د. 

 وخماطر  املصرفية   حكامه الفآهية  : ع التمو ا بعآد اال تصنا 
 181 بندر بن عبد العزيز اليحي د.  

 )دابا ة موضوعية(  : تعظيم احلُرَمات يف الآر ن الكري 
 265 الوليد بن حممد بن صاحل اخُلَضريي د.  

 مآومات احملاواب احلضاابي املسلم 
 379 وليد بن عبدهللا بن علي العثمان د.  

 

 

 



 



 

 

 
 
 
 

 

 

الموقف القرآني من التوراة واإلنجيل باعتباره أساساً للتعايش 

 دراسة وصفية تحليلية نقدية: اسورة المائدة أنموذجً 
 
 
 
 

 خالد بن محمد بن علي القرني  د.

 الشريعة وأصول الدين كلية  –العقيدة والمذاهب المعاصرة قسم 

 الملك خالد جامعة 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

الموقف القرآني من التوراة واإلنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة  

 دراسة وصفية تحليلية نقدية  : االمائدة أنموذجً 

 خالد بن محمد بن علي القرني د. 

 الشريعة وأصول الدين كلية  –العقيدة والمذاهب المعاصرة  قسم 

 الملك خالد جامعة 
 هـ  1441  /3  /21ول البحث:تاريخ قب   هـ  1441  /1  /10تاريخ تقديم البحث:  

                                                                           

 :ملخص الدراسة
يستهدف هذا البحث اإلجابة عن سؤال: ما املوقف القرآين من الكتاب املقدس بعهديه  

الوصفية   لدراسة ابعتباره أساسًا للتعايش؟؛ وذلك من خالل الرتكيز على ا  القدمي واجلديد 
لدالالت آايت سورة املائدة الكرمية. وقد تعرض البحث ملناقشة أهم املسائل اليت   التحليلية 

تظهر يف: مصداقية الكتاب املقدس وأصالة مصدره اإلهلي، وبيان ُحجيته بعد اإلسالم، وحبث  
ه، ومقارنة ذلك ابلدراسات النقدية الغربية احلديثة للكتاب املقدس.  املوقف النقدي للقرآن من 

البحث: إن القرآن شهد مبصداقية كون التوراة واإلجنيل  وكان من أهم النتائج اليت توصل إليها 
كتابني إهليني نزال حقيقة على أنبيائه الكرام: موسى وعيسى عليهما الصالة والسالم، كما أن  

ى عدد من األحكام اليت تَ ُردُّ أتباع الداينتني إىل ما يف كتبهم من  القرآن حفظ وصادق عل
الوحي اإلهلي من جهة، وتسن تعايش املسلم مع أهل الكتاب من جهٍة أخرى، وأن القرآن  

ة الغربية احلديثة  التقى يف موقفه النقدي مع احلق الذي اشتملت عليه نتائج الدراسات النقدي 
 . للكتاب املقدس

 
الق   رآن الك   رمي، الكت   اب املق   دس، التع   ايش الس   لمي، األداين،  فتاحياااة:الكلماااال ام

 النقد التارخيي، مقارنة األداين.



 

 

 



 

 
 الشرعية العلوم  ةجمل 17

 هـ1442 واخلمسون حمرم الثامن العدد
 

 املقدمة: 
إن العامل اإلسالمي اليوم يواجه مرحلة مهمة يف اترخيه ذات خصوصية  
زمانية؛ فهو من جهٍة يعيش عصر التكنولوجيا واالنفتاح العاملي، الذي يقوم  
بدور رئيٍس يف إعادة صياغٍة لثقافة الناس ورؤيتهم الشاملة للكون واحلياة،  

ا املسلمون إىل استعادة  ومن جهة أخرى يعيش خصوصيًة حضاريًة يستعد فيه
مكانتهم الفاعلة، اليت خترج عن طور التلقي واالستهالك، إىل طور املسامهة  
واإلنتاج، ومن جهة اثلثة تشهد ساحته الفكرية مزجيًا من التفكك والتشتت  
النظري، والنزاع على التأثري وحمتوى هذا التأثري. وال خيفى علينا حنن املسلمني  

ة املعول عليها يف استصواب رأٍي وختطئِة آخر، كما أهنا  أن العقيدة هي األدا 
وواقعنا   األصل يف القبول والرد عند املسلم. وابسرتجاٍع سريٍع لتارخينا القريب

الراهن جند املوقَف مع اآلخر الغريب هو أحد املعضالت الرئيسة اليت مازال  
أتمٍل فاحصٍة ترى  املسلمون فيها بني أخذ ورد، وبني دفاع وامتناع؛ لكنَّ نظرَة 

يف تراث هذا اآلخر الغريب نقطَة التقاٍء عميقة، قد تشكل أساسًا فارقًا يف  
النظر إليه والتعاطي معه؛ فقد نصت عقيدتنا اإلسالمية السمحة على وجود  
أداين سابقة، تشكل الرسالُة احملمديُة امتدادًا ُمهمًَّا ألصلها اإلهلي القائل:  

، والدعوة إىل عبادته وحده ال شريك له، كما  بوجود هللا العظيم جل وعال 
تشكل خطااًب مباشرًا ألهل هذه الدايانت السابقة، دعوًة وتصحيحاً؛ ومن  
هنا فإن من الضرورات امللحة يف هذا العصر: كشَف جوانب االلتقاء مع أهل  
امللل السابقة، وإذكاء حواٍر علمي حيفظ احلقيقَة، ويضمن سالمَة استمرارية  

حنن   -مع بقاء االختالف بني البشر، ال سيما مع ما نشهده  التعايش
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 سورة املائدة أمنوذجاً  املوقف القرآين من التوراة واإلجنيل ابعتباره أساساً للتعايش
 دراسة وصفية حتليلية نقدية 

 خالد بن حممد بن علي القرين  د.

من ظهوِر اإلرهاب، وتفشي الفساد يف األرض، وسفك الدماء   -املسلمني 
 بغري حق، وكل ذلك ابسم اإلسالم وغريه من األداين.

 ترتكز أمهية هذا البحث فيما يلي:  أمهية البحث:

ن، النافذة الوحيدة  املسامهة العلمية يف جمال مقارنة األداي ضرورة .1
السليمة اليت تضم جانيب: املعرفة والدعوة، وجانب االلتقاء والرتاحم  

 ابلعدل.
أمهية إلقاء الضوء على مكانة الكتب املقدسة يف القرآن وبيان   .2

 ابعتباره أساساً للتعايش. املوقف منها 

احلاجة إىل إجياد خطاب ديين ينطلق من نص العقيدة األول: القرآن   .3
الذي يُعزز قيم العدل والتسامح، والتعايش مع اآلخر  الكرمي، 

املختلف ديناً، ويلتقي مع التوجه الفكري السياسي الذي تقوده  
اململكة العربية السعودية يف هذا الوقت احلرج، والذي يؤكد على أن  
املسلمني "جزء من هذا العامل بتفاعله احلضاري، يسعون للتواصل مع  

البشرية، وتعزيز قيمها النبيلة، وبناء   مكوانته كافة لتحقيق صاحل
جسور احملبة والوائم اإلنساين، والتصدي ملمارسات الظلم والصدام  

، وأن "التعاليم الصحيحة لألداين  (1)احلضاري وسلبيات الكراهية"

 
 .1هـ، ص: 1440/ 9/ 22نعقد مبكة يف ملا وثيقة مكة املكرمة، الصادرة عن املؤمتر (1)



 

 
 الشرعية العلوم  ةجمل 19

 هـ1442 واخلمسون حمرم الثامن العدد
 

تدعو إىل التمسك بقيم السالم، وإعالء قيم التعارف املتبادل،  
س احلكمة والعدل  واألخوة اإلنسانية والعيش املشرتك، وتكري

 .(1) واإلحسان"
 أهداف البحث:

بناء أساس للتعايش بني أتباع األداين السماوية الثالثة من خالل   .1
بيان اآلايت اليت حتدثت عن منزلة التوراة واإلجنيل، وما تضمنته من  
شهادة ملصداقيتها، وما تضمنته من دالئل على ُحجية التوراة  

 واإلجنيل يف الشعائر واألحكام.
راز املوقف النقدي للقرآن الكرمي جتاه ما طرأ على التوراة واإلجنيل  إب .2

من حتريف وتبديل؛ إعمااًل لكون احلقيقِة أهمَّ األسس املعرفية  
 للتعايش احلقيقي.

مقارنة موقف القرآن النقدي مع ما أثبتته الدراسات النقدية الغربية   .3
قف القرآين  احلديثة للعهدين القدمي واجلديد؛ للكشف عن متيز املو 

 القائم على احلق والعدل. 

 
وثيقة األخوة اإلنسانية مــن أجــل الســالم العــاملي والعــيش املشــرتك، الصــادرة برعايــة دولــة اإلمــارات  (1)

ــتم األزهـــــــر الشـــــــريف والكنيســـــــة 4/2/2019العربيـــــــة املتحـــــــدة، يف أبـــــــو ظـــــــيب  م، واملختومـــــــة هـــــ
 .3الكاثولوكية، ص: 
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 سورة املائدة أمنوذجاً  املوقف القرآين من التوراة واإلجنيل ابعتباره أساساً للتعايش
 دراسة وصفية حتليلية نقدية 

 خالد بن حممد بن علي القرين  د.

مفهوَم التعايش   (1) تناولْت العديُد من الدراسات الدراسات السابقة: 
ابلتحليل لسورة   -السلمي، ولكن مل أجد يف حدود ما وقفت عليه من تناول 

 
ثــال: )أ ــد املرتضــى، التعــايش بــني املســلمني وغــري املســلمني يف ملا انظــر يف التعــايش علــى ســبيل(1) 

مظــاهر التعــايش االجتمــاعي يف اإلســالم دراســة  ،)أ ــد، هنــد عبــد هللا ،أفريقيا من منظور شرعي(
)بـــــدران، العالقـــــات االجتماعيـــــة بـــــني املســـــلمني وغـــــري املســـــلمني يف الشـــــريعة  ،وصـــــفية حتليليـــــة(

 ،)اجلابري، التعايش السلمي بــني الشــعوب يف اإلســالم( ،والقانون( ةحياإلسالمية واليهودية واملسي
)الـــدهيب، إدوار  ،)جيـــاد، حقـــو  اآلخـــر يف ضـــوء وثيقـــة املدينـــة أتصـــيل إســـالمي ملبـــدأ التعـــايش(

)زيــدان، أحكــام الــذميني واملســتأمنني يف دار  ،غــا ، معاملــة غــري املســلمني يف االتمــع اإلســالمي(
ــقار، ا ،اإلســــالم( ــع اإلســــالمي(عــــ لت)الســ ــلمني يف االتمــ ــري املســ ــع غــ ــارب  ،ايش مــ ــريف، التقــ )الشــ

ــري املســـلمني( ــع غـ ــايش مـ ــد التعـــايش يف  ،والتعـ ــا يف أتكيـ ــيم اإلســـالمية وأثرهـ ــة القـ ــهوان، منظومـ )شـ
)عبـــد املـــنعم بركـــة، اإلســـالم واملســـاواة بـــني املســـلمني وغـــري املســـلمني يف عصـــور  ،االتمـــع املعاصـــر(

)عــزوزي، اإلســالم وترســا ثقافــة احلــوار احلضــاري يف عصــر  ،احلــديث( رعصــ التــاريا اإلســالمي وال
)عجالن العجالن، التسامح والتعايش بني املســلمني وغــريهم دراســة عقديــة،  ،الصحوة اإلسالمية(

)العنــزي، التعــايش الســلمي مــن منظــور  ،رســالة دكتــوراه ةامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية(
فنـــــدي، احلـــــديثي، الوســـــائل االقتصـــــادية يف التعامـــــل مـــــع غـــــري أي )الكبيســـــي، صـــــبح ،إســـــالمي(

)مزنة احملليدي، التعايش السلمي يف إطــار التعدديــة املذهبيــة داخــل  ،املسلمني يف الفقه اإلسالمي(
)املطعــــين، مبــــادش التعــــايش الســــلمي يف  ،االتمــــع املســــلم وتطبيقاتــــه الرتبويــــة يف األســــرة واملدرســــة(

)هــــداايت، التعــــايش الســــلمي بــــني املســــلمني  ،عــــايش يف اإلســــالم(تال)نصــــار، أســــس  ،اإلســــالم(
وانظـــر يف موقـــف  .)حيـــل القحطـــاين، املواطنـــة أسســـها ومقوما ـــا( ،وغـــريهم داخـــل دولـــة واحـــدة(

انشـــراح أ ــد عبـــد هللا،  ،القــرآن الكــرمي مـــن الكتــاب املقـــدس: )موقــف القـــرآن الكــرمي مـــن التــوراة(
م. )موســى 1988 -ـهــ 1408ل الــدين جامعــة أم القــرى، و أصــ كليــة الشــريعة و   -رســالة ماجســتري

ــرمي( ــوء القـــرآن الكـ ــة عقديـــة يف ضـ ــالة  ،عليـــه الســـالم يف التـــوراة: دراسـ ــد الســـميح، رسـ صـــالح حممـ
ــعود، -ماجســـتري ــة امللـــك سـ ــرآن 1426جامعـ ــه الســـالم بـــني القـ ــرمي عليـ ــى بـــن مـ ـــ، )املســـيح عيسـ ـه

جامعــة أم -علي الغامدي، رسالة ماجســتري دمسعيد حم ،والعهدين القدمي واجلديد: دراسة مقارنة(
صـــابر طعيمـــة، رســـالة  ،القـــرى، )الـــرتاث اإلســـرائيلي يف العهـــد القـــدمي وموقـــف القـــرآن الكـــرمي منـــه(
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املوقَف القرآين من التوراة واإلجنيل ابعتباره أساسًا للتعايش، مث  -املائدة 
املوقف وموقف الدراسات الغربية احلديثة من الكتاب   املقارنة بني هذا

املقدس، من خالل اجلمع بني املنهج الوصفي والتحليلي والنقدي، وهو األمر  
 تعاىل. الذي يُعدُّ اإلضافَة اليت متيز هذا البحث إن شاء هللا

هذا النوع من األحباث تتداخل فيه الكثري من املسائل، واليت  حدود البحث: 
ملقام للتفصيل فيها؛ لطبيعة األحباث العلمية احملكمة، ومن املسائل  ال يسعف ا

الطويلة اليت هلا تعلقا ا هبذا البحث: حرية االعتقاد، وأحكام الردة وقضااي  
التكفري، ومسائل الوالء والرباء، وأحكام أهل الذمة، وهي من املسائل املهمة  

حدود هذا البحث تظهر يف  اليت حتتمل كل مسألة منها أتليفًا خاصاً؛ إال أن 
 إبراز األساس القرآين للتعايش مع أهل الكتاب من خالل سورة املائدة. 

سيجيب هذا البحث إن شاء هللا تعاىل عن سؤال مركزي  أسئلة البحث: 
هو: ما األساس الذي وضعه القرآن الكرمي للتعايش مع أهل الكتاب؟. وهذا  

 
م، )موقف اإلسالم من كتب اليهــود والنصــارى رداً علــى جــيمس 1399جامعة األزهر،  -دكتوراه

مصطفى أ د الرفاعي اللبــان، املطبعــة  ،ية(حسيمنرو الذي مساه بـ: الشهادة القرآنية إىل الكتب امل
عمــر بــن ســليمان  ،م، )قصــص التــوراة واإلجنيــل يف ضــوء القــرآن والســنة(1353القاهرة،  -السلفية

ـــ 1432األشـــقر، دار النفـــائس،  م. وانظـــر: مقـــال: )الـــرد الســـاطع علـــى مـــزاعم اليهـــود 2011 -ـه
أيب مــرمي عيســى األثــري و بــة  ،يديهم اليــوم(أب والنصارى أن القرآن يقرر صحة التوراة واإلجنيل اليت

ــاء الــــدول اإلســــالمية، جملــــة احلكمــــة ــدد  -مــــن علمــ ، 206 -191م، 1995، 6الســــعودية، العــ
حممــد رامــز عبــد الفتــاح العزيــزي، جملــة هــدي  ،مقال: )موقف اإلسالم من كتب اليهــود والنصــارى(

ــــــ 1432، 5األردن، العـــــدد  -اإلســـــالم موقــــــف القـــــرآن مــــــن ): ، مقـــــال54 -46، 2011 -ـه
 .https://salafcenter.org/2695مركز سلف للبحوث والدراسات:   ،الكتب املنزلة(

 

https://salafcenter.org/2695
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ابعتباره  مكانة التوراة واإلجنيلالسؤال احملوري: استدعى فروعًا ثالثة هي: 
أساسًا للتعايش، من جهة مصدرمها اإلهلي، ومن جهة حجيتهما بعد جميء  
اإلسالم، مث املوقف القرآين النقدي للكتاب املقدس ومتيزه عن الدراسات  

 الغربية احلديثة يف نقد الكتاب املقدس. 
وصفي  بغية حتقيق األهداف السابقة اعتمدت املنهج المنهج البحث: 

التحليلي؛ لوضع األفكار يف سياقها السليم، وحتليلها وربطها ببعضها البعض،  
كما اعتمدت املنهج النقدي واملقارن؛ لبيان التشاكل والتمايز بني موقف  
القرآن الكرمي من التوراة واإلجنيل عقيدًة وشريعًة، وموقف األحباث الفلسفية  

 والدينية احلديثة يف الغرب. 
 دف إىل إيضاِح مفهوِم   توطئة:تضمن هذا البحث:  تبويب البحث:

  التعايش السلمي، وإجياِد إطاٍر منهجي حيكم جزئياته وفق الرؤية اإلسالمية،
 من حيث اختيارها موضوعاً هلذه الدراسة. وبيان أمهية سورة املائدة

 ياً.إهلمكانة التوراة واإلجنيل يف القرآن الكرمي من جهة كوهنا وحياً   املبحث األول:
 موقف القرآن الكرمي من ُحجية التوراة واإلجنيل بعد اإلسالم. املبحث الثاين:

املوقف النقدي للتوراة واإلجنيل بني النص القرآين   املبحث الثالث:
 والدراسات الغربية احلديثة. 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات.اخلامتة: 
 فهرس املصادر واملراجع. 
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 توطئة
ليه عقداًي هو أن التعايش يف اإلسالم البد أن  إن مما جيب التأكيد ع

يوضع ضمن إطاره الصحيح، وهو ما بينته سورة الكافرون، وما أوضحه تعاىل  
 ىئٱُّيف الكثري من اآلايت، حىت ابت من املعلوم من الدين ابلضرورة، وهو:

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ[،19]آل عمران: َّنبزبمب  رب  يئ

 حم  جم  يل ىل  مل  خلُّوأن [،85]آل عمران: َّزئ

 خم حم جم يل ىل ملُّوقوله:[،20، األنعام: 146رة: ]البقَّممخم 

 خض  حض  جض مص  خص حص مسُّ[،51املائدة:]َّيمىم  مم

]البقرة:  َّخفحف  جف مغ  جغ مع جع مظ  حط  مض
وكذا كل اآلايت اليت تبني كفر أهل الكتاب. هذا من جهة، ومن  [، 105

جهة أخرى تلك اآلايت اليت أنصفت أهل الكتاب وبينت اخلرَي يف بعضهم،  
، كقوله  (1) يه عند البحث عن أساٍس للتعايشاألمر الذي ميكن البناء عل 

  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خبجبحبُّ تعاىل:

 خص حص مس  خس حس جس  مخ  جخ مح جح

 خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حطمض خض  حض جض مص

 نن منُّ: وقوله[115 -113]آل عمران: َّخك حك جك مقحق مف

 هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري  ٰى ين ىن

 
ويف تسمية عدد من ســور القــرآن أبمســاء هلــا صــلتها أبهــل الكتــاب إشــارة ال ختفــى ـكــ: "البقــرة، آل (1) 

 طور". لا عمران، املائدة، يوسف، مرمي،
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ومالك ذلك كله يبينه قوله  [. 75]آل عمران: َّحتجت هب مب خب  حب جب
 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئُّ: تعاىل

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث

 ني  مي زي ري ٰىين ىن نن من زن رن مم  ام

 [. 8 -7 ]املمتحنة:َّىي

إذا تبني هذا فاملقصود ابلتعايش السلمي هنا هو: إقامة نوع من التواصل  
والتبادل املعريف واحلوار البناء، وتنظيم وسائل العيش املشرتك، دون إلغاٍء  

لف أو االعتداء على حقوقه، مع متهيد السبل املؤدية إىل ذلك، ووضع  للمخا
النظم اليت حتد من استخدام العنف ضد اآلخر من جهة، أو الذوابن فيه  

 . (1) وإلغاء اهلوية املميزة من جهة أخرى

آايت سورة املائدة يالحظ كوهنا من أكثر السور القرآنية تركيزاً  يف واملتأمل 
  اين السماوية السابقة على بعثة حممد ملسو هيلع هللا ىلص، فمن جهةٍ على احلديث عن األد

 
. بــدوي، عبــد 7نظــر: أ ــد عبــاس، التعــايش مــع غــري املســلمني وأثــره يف الفكــر اإلســالمي، ص:ا (1)

ــفة، ص:  ــوعة الفلســ ــل التعــــايش، ص:58الــــر ن، ملحــــق موســ ــن أجــ ــوار مــ ، 77، التــــوجيري، احلــ
ــرية، ص: ــلمي ومصـــري البشـ ــم الشـــامل 22حســـني فهمـــي مصـــطفى، التعـــايش السـ ، احلفـــين، املعجـ

، نصـــراوين، اليونســـكو ومهمـــة بنـــاء حصـــون الســـالم يف عقـــول 206فة، ص:ســـ فلملصـــطلحات ال
ــادمييني 618، شـــــباق، احلقـــــو  الدوليـــــة العامـــــة، ص: 5البشـــــر، ص: ــة مـــــن العلمـــــاء واألكـــ ، جلنـــ

، االلس األعلى للشؤون اإلســالمية، موســوعة املفــاهيم 131السوفياتيني، املوسوعة الفلسفية، ص:
مــــن أســــاتذة معهــــد الفلســــفة وأكادمييــــة العلــــوم ابالحتــــاد  ةوعــــ ، جمم144اإلســــالمية العامــــة، ص:

 .210السوفييت، مشكلة احلرب والسالم، ص:
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هي من أكثر السور القرآنية اليت تناولت احلديث عن منزلة كتب األنبياء  
  -السابقني صلى هللا وسلم عليهم أمجعني، على النحو الذي سيأيت تفصيله 

، كما أهنا من أكثر سور القرآن خماطبًة ألهل الكتاب من  -إبذن هللا تعاىل
والنصارى بشكٍل مباشٍر؛ دعوًة هلم وبيااًن ملا تضمنته كتبهم من عقائد   اليهود 

 حجُّ: املذكور يف قوله تعاىل وأحكام وآداب وحنوها. وهذا ظاهر بدءًا ابمسها 

 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج

 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خضحض

 جم يل ىل مل خل  هل مل خل حل جل مك لك خك حك

 يه ىهمه جه ين  ىن من خن  حن  جن يم ىم مم  خم حم

 زئ  رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

فهذه السورة جاءت مناسبة  [؛115-112]املائدة: َّرب يئ ىئ نئ مئ
أتباعه من احلواريني، فهي إخبار ألهل   تسميتها حلادثة وقعت لعيسى ملسو هيلع هللا ىلص مع
.  (1) يف أصل الوقوع هلا  قة  صد م  إهليةإشارة الكتاب مبا يف دينهم من حق، و 

قة هذا النيب وما تضمنته دعوته وهي من جهة أخرى إخبار للمسلمني حبقي
 من قضااي جيب على املسلم معرفة أحقيتها وصدقها. 

 
ــألة نـــزول املائـــدة علـــى املســـيح  (1) يف الكتـــاب  -عليـــه الســـالم-لـــن نســـتطيع معاجلـــة كيفيـــة ورود مسـ

 .30 -10: 78املقدس ابلتفصيل هنا. انظر يف ذلك مثالً: سفر املزامري، 
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جند هذه السورة املباركة قد   -من أهل الكتاب غريه ويف عالقة املسلم مع 
تضمنت جزءاً كبريًا من التفصيل يف ذلك؛ حيث فصلت من جهة األحكام  

ل الزواج والبيع  اليت ختص املسلم مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى مث
 حس جس مخ جخمح جح مج حجُّ:والشراء واملعايشة وحنو ذلك، قال تعاىل

 جغ مع جع  مظ حط مض خض حضجض مص خص حص  مس خس

 جلمك لك خك حك  جك  مق  حق مف خف حف جف مغ
[.  5]املائدة: َّخن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل

لمسلم التعايش مع  ل  يشرع والقرآن الكرمي بنصه على هذه األحكام الكرمية 
ي جانب الطبيعة اإلنسانية من حيث كون  غريه من أهل الدايانت، ويراع

اإلنسان كائنًا اجتماعياً، حيتاج إىل أن يتفاعل مع الناس، وخيالطهم لقضاء  
  همة مصاحله ومصاحلهم يف هذه األرض؛ لكن القرآن إذ يتناول هذه العالقة امل 

بني املسلم واآلخر فهو يربطها بقيم أخالقية متعالية، توجب على املسلم التزام  
نة والعدل يف املعاملة. ويف هذه السورة الكرمية إشارة ظاهرة لذلك، قال  األما
 حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ خئ حئُّ:تعاىل

 مص  خص  حص مسخس حس جسمخ جخ  مح جح مجمثحج   هت مت خت

فالعدل إذن وإحقا  احلق هو لُب ما يؤكد هللا   [،8]املائدة: َّحض جض
 تعاىل لزوَمه عند التعاطي مع اآلخر مطلقاً.
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من جهة كوهنا  يف القرآن الكرمي اة واإلجنيل ر األول: مكانة التو املبحث 
 .وحياً إهلياً 

عدٍد من آايت سورة املائدة الكرمية جندها ركزت على قضية   إننا ابستقراء 
رئيسة، يف بيان موقف القرآن الكرمي من الكتب السابقة له، وتتمثل هذه  

ة  ل، وأكد على ألوهيالقضية يف أن القرآن شهد مبصداقية التوراة واإلجني
، فهو  [44]املائدة: َّزثرث يت ىت نت مت زتُّ:ىلمصدرها، قال تعا

، وأثبت  (1) عمران" تعاىل "مدح التوراة اليت أنزهلا على عبده ورسوله موسى بن
تضمنها للحق الذي فيه اهلدى والنور، وأمر موسى ملسو هيلع هللا ىلص بتبليغه لبين إسرائيل، 

جّل   جنيل فقالوهدايتهم به. كما أنه تعاىل شهد بذات األمر لإل
 من خنحن   جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ:هذكر 

 يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين  ىن

"بصفات مخسة فقال:   هللا هلالج لج اإلجنيلَ  فَ فهاهنا وصَ [؛ 46]املائدة: َّٰذ
فيه هدى ونور، ومصدقًا ملا بني يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقني  

ة على التوحيد  ]...[، واإلجنيل هدى مبعىن أنه اشتمل على الدالئل الدال
 تعاىل عن الصاحبة والولد واملثل والضد، وعلى النبوة وعلى  تنزيه، وبراءة هللا وال

املعاد، فهذا هو املراد بكونه هدى، وأما كونه نوراً، فاملراد به كونه بياانً  
لألحكام الشرعية ولتفاصيل التكاليف، وأما كونه مصدقًا ملا بني يديه، 

هدى مرة  قدمه، وأما كونه  مببعث حممد ملسو هيلع هللا ىلص ومبفيمكن  له على كونه مبشراً 

 
 .117، ص: 3مساعيل بن عمر بن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج: إء أبو الفدا (1)



 

 
28 

 سورة املائدة أمنوذجاً  املوقف القرآين من التوراة واإلجنيل ابعتباره أساساً للتعايش
 دراسة وصفية حتليلية نقدية 

 خالد بن حممد بن علي القرين  د.

أخرى فألن اشتماله على البشارة مبجيء حممد ملسو هيلع هللا ىلص سبب الهتداء الناس إىل  
نبوة حممد ملسو هيلع هللا ىلص. وملا كان أشد وجوه املنازعة بني املسلمني وبني اليهود  
والنصارى يف ذلك ال جرم أعاده هللا تعاىل مرة أخرى تنبيهًا على أن اإلجنيل  

ذه املسألة اليت هي  ملسو هيلع هللا ىلص، فكان هدى يف ه هرة على نبوة حممد يدل داللة ظا
أشد املسائل احتياجاً إىل البيان والتقرير، وأما كونه موعظة فالشتمال اإلجنيل  
على النصائح واملواعظ والزواجر البليغة املتأكدة، وإمنا خصها ابملتقني ألهنم  

مصدر هذه الكتب  ، كما أكد هللا جل وعال ألوهية (1) هم الذين ينتفعون هبا"
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يهُّ:قوله تعاىل يف

 زب  رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ

، وأردف تعاىل بعد ذلك ببيانه [110]املائدة: َّيبىب نب مب
أهنا وحي تفضَل هللا به على عباده املرسلني، لإلنذار واهلداية والرشاد إىل  

 زث  رث يت ىت نت  مت  زت رت يبُّ سبيله تعاىل، بقوله:

القرآن الكرمي شاهداً   تعاىل فجعل هللا[، 48دة: ]املائَّيثىث  نث مث
لكل الصد  واحلق الذي تضمنته الكتب السابقة عليه؛ فإنه "ملا ذكر تعاىل  
التوراة اليت أنزهلا على موسى كليمه عليه السالم، ومدحها وأثىن عليها، وأمر  
ه ابتباعها حيث كانت سائغة االتباع، وذكر اإلجنيل ومدحه، وأمر أهله إبقامت

 ذكر القرآن العظيم، الذي أنزله على عبده  ...[، شرع تعاىل يفواتباع ما فيه ]

 
، ص: 12أبــو عبــد هللا حممــد بــن عمــر الــرازي املعــروف بفخــر الــدين الــرازي، مفــاتيح الغيــب، ج:  (1)

 بتصرف يسري. 370
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ورسوله الكرمي فقال: }وأنزلنا إليك الكتاب ابحلق{ أي: ابلصد  الذي ال  
ريب فيه أنه من عند هللا، }مصدقا ملا بني يديه من الكتاب{ أي: من  

ند هللا على عبده  الكتب املتقدمة املتضمنة ذكره ومدحه، وأنه سينزل من ع
 عليه وسلم، فكان نزوله كما أخربت به، مما زادها  ورسوله حممد صلى هللا

صدقًا عند حامليها من ذوي البصائر، الذين انقادوا ألمر هللا واتبعوا شرائع  
. وشهادة الصد  حُتمل على معىن أعم من هذا؛  (1) هللا، وصدقوا رسل هللا"

شاهد على تضمنها    تعاىل، كما أنهفالقرآن شاهد بصدٍ  أهنا وحي من هللا
حلق أمر به تعاىل عقيدًة وشريعًة، وهذا ظاهر يف وصفه تعاىل هلا ابلنور 

عقدي   واهلدى، ومبعىن أكثر تفصياًل: فإن القرآن هنا يُقر بتضمنها لصد  
يدعو لإلقرار ابهلل إهلًا واحداً، ووجوب عبادته، واإلميان ابملالئكة والكتب  

 على صحة هديها  ما أن القرآن شاهد  ، واليوم اآلخر، ك والرسل، والقدر
الرابين األخالقي، فيدعو إىل ما دعت إليه من الفضائل واحلسنات، وينهى  

 .(2)عمَّا هنت عنه من الرذائل والسيئات

أبن التوراة واإلجنيل وحي إهلي، أنزهلما على موسى وعيسى  -وشهادة القرآن 
  ذين الكتابني، فمننصوص الواردة يف هال ُمؤيدة لكثري من -عليهم السالم 

ذلك ما جاء يف سفر اخلروج: )فانصرف موسى ونزل من اجلبل ولوحا  

 
، وانظــر: أبــو عبــد هللا حممــد بــن أيب بكــر بــن 127، ص: 3ابن كثري، تفســري القــرآن العظــيم، ج:  (1)

 وما بعدها. 109جلوزية، هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى، ص: ام القي
انظــــــر: إبـــــــراهيم عبـــــــد احلميـــــــد ســـــــالمة، تصــــــديق القـــــــرآن للكتـــــــب الســـــــماوية وهيمنتـــــــه عليهـــــــا،  (2)

 .80،81ص:
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الشهادة يف يده: لوحان مكتوابن على جانبيهما. من هنا ومن هنا كاان  
مكتوبني، واللوحان مها صنعة هللا والكتابة كتابة هللا منقوشة على  

هللا، وانفع  الكتاب موحى به من، وجاء يف تيمواثوس: )كل (1) اللوحني(
ليم والتوبيا، للتقومي والتأديب الذي يف الرب. لكي تكون إنسان هللا  للتع

  .وشهادة القرآن ابلصد  للتوراة واإلجنيل (2) كاماًل، متأهبًا لكل عمل صاحل(
 ين ىن من  خن حن جنُّ:تعاىل ظاهرة  يف عموم القرآن، كما يف قوله

 ىتُّ:له تعاىل أيضاً ، ويف قو [3]آل عمران: َّجي يه ىه مه جه

وظاهر   [،47]النساء: َّيف  ىف يث  ىث نث مث زث رث يت
"أان أوىل الناس بعيسى ابن مرمي يف الدنيا واآلخرة، واألنبياء إخوة   يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص

، فـ"معىن احلديث أن أصل دينهم  (3) لَعالت، أمها م شىت ودينهم واحد"
أزمنتهم  واحد، وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع، وقيل املراد: أن 

ودينهم واحد، "فأصول العقيدة والشريعة واحدة يف مجيع األداين،  (4) خمتلفة"
 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئُّ:كما يصرح بذلك قوله تعاىل

 يق  ىق  يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت  ىت نت  مت

، أما تفصيالت الشرائع العملية فتختلف فيها الكتب  [13الشورى: ]َّلكاك

 
 .16، 15: 32سفر اخلروج، االصحاح:  (1)
 .17، 16: 3تيمواثوس الثانية،  (2)
ْرمَيَ ب أحاديــث األنبيــاء، ابب قــول هللا  اتــ أخرجــه البخــاري يف صــحيحه، ك (3) ْر يِف اْلِكتــَاِب مــَ َواذْكــُ

 .3443، 606، ص: 6[، ج: 16﴾ ]مرمي: ِإِذ انـْتَـَبَذْت ِمْن أَْهِلَها
 .622، ص 6أ د بن علي بن حجر العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج:  (4)
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اعها، فما  يتفق مع مصاحل أتبالسماوية اختالفا يتالءم مع زمان كل منها، و 
مان قد ال يصلح آلخر، وما يالئم طبيعة قوم قد ال يالئم طبيعة قوم  يصلح لز 

]املائدة: َّينىن نن  من زن رنُّ:آخرين، مصداُ  ذلك قوله تعاىل
ِلَما   -ملسو هيلع هللا ىلص -"تصديق خامت الرسل حممد رسول هللا  ، وهكذا إذن فإن(1) "[48

لوم ابالضطرار  األنبياء فهذا مع  أنزل هللا قبله من الكتب، وملن جاء قبله من 
دينه متواترًا تواترًا ظاهراً كتواتر إرساله إىل اخللق كلهم وهذا من أصول  من 

يف العقيدة اإلسالمية، "وتصديقه للتوراة واإلجنيل مذكور يف   (2) اإلميان"
. وعلى التفصيل فهذا يتضمن اإلميان ابلكتب املنزلة  (3) مواضع من القرآن"
راة واإلجنيل، والزبور، ونؤمن  يف كتابه، من التو هللا تعاىل منها  "فنؤمن مبا مسى

تعاىل سوى ذلك ُكتباً أنزهلا على أنبيائه، ال يعرف أمساءها وعددها إالَّ   أبن هلل
، وهذا اإلميان يستلزم التصديق أبن "الكتب املنزلة على رسل هللا  (4)هللا تعاىل"

لك قوله  ن ذ ، م(5)بيان وشفاء"أتتهم من عند هللا، وأهنا حق وهدى ونور و 
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىهُّ:تعاىل

 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ

 
 .81إبراهيم سالمة، املرجع السابق، ص:  (1)
الــدين أبــو العبــاس أ ــد بــن عبــد احللــيم بــن تيميــة احلــراين، اجلــواب الصــحيح ملــن بــدل ديــن  يقــ ت (2)

 . 270، ص: 2املسيح، ج: 
 .271، ص: 2ابن تيمية، اجلواب الصحيح، ج:  (3)
 . 76، ص: 2علي بن علي بن أيب العز الدمشقي، شرح العقيدة الطحاوية، ج: (4)
 .76، ص: 2 ابن أيب العز، املرجع السابق، ج: (5)
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وحنوها، كما يتضمن االميان   [136]البقرة: َّزت رت  يب ىب نب مب
أبن هللا أرسل رساًل، "بلغوا مجيع ما أرسلوا به على ما أمرهم هللا به، وأهنم  

خالفه، قال  جهله، وال حيل له بينوه بيااًن ال يسع أحدًا ممن أرسلوا إليه 
؛ فهم صلوات هللا  ( 1)"[35]النحل: َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىُّ:تعاىل

وسالمه عليهم أمجعني ساملون "من كل ما نَقَص يف الدين، ألهنم عليهم  
الصالة والسالم أسبق الناس إىل اخلريات، وأعظم الناس امتثااًل ألمر  

د من  ...[، فلم يكفر أحهللا،]...[ وكذلك ساملون من فوات الدين ابلكلية ]
من الرسل كافر، ومل يتعمد أحد من الرسل أن يفعل ما فيه  الرسل، وليس 

نقص الدين أبداً، وإن فعلوا شيئاً فإما عن اجتهاد أو أتويل أو ما أشبه ذلك،  
، كما أن االعتقاد يف عدالتهم واجب،  (2) مث يرَُبَّؤون من إمثه بتوبه هللا عليهم"

ابلصد    كذب، "فهم موصوفون من اخليانة ومن الوواجب لذلك تربئتهم 
عليهم الصالة والسالم؛ ألن هللا شهد هلم، كذلك موصوفون ابألمانة؛ ألهنم  

؛وهلذا كله َرَسا يف نفس املسلم التصديُق  (3)أُمناء على وحي هللا عز وجل"
  ابحلق الذي جاءت به التوراة واإلجنيل، وكان لزامًا عليه أن يُقر بقلبه وبقوله 

وأساسه  -هللا، وأن اإلسالَم  وحي من عند  -ملة من حيث اجل  -أبهنا 
مصد   وأمني على أتكيد ذلك احلق وبثه يف نفوس اليهود   -القرآن

 واملسيحيني واملسلمني على السواء.

 
 .75، ص: 2ابن أيب العز، املرجع السابق، ج:  (1)
 .571حممد بن صاحل العثيمني، شرح العقيدة السفارينية، ص:  (2)
 .571العثيمني، املرجع السابق، ص:  (3)
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وهذا اإلقرار والتقرير من أنفع ما يكون يف بناء أساس مشرتك للتعايش؛ 
أنفع  صلها الرابين ملن يل وأتكيده على أ وذلك أن احتفاء القرآن ابلتوراة واإلجن

ما ُيَضيق اهلوَة بني أتباع األداين الثالثة، ويـَُقرب القلوَب إىل قبول احلق من  
جهة، والتعايش السلمي من جهة أخرى؛ فكان لزامًا على املشتغلني بعلم  
االعتقاد والفكر والفلسفة واملهتمني بنشر السالم االهتماُم هبذا األمر يف  

 ية على جهة اخلصوص.واملؤمترات العلم افل الدولية عامة،احمل

إذا تبني هذا فال شك أن شهادة القرآن الكرمي بصد  التوراة واإلجنيل وأهنا  
ًا وهو: ما ُحجية الوحي  همَّ مُ متضمنة  وحيًا إهليًا عقيدًة وشريعة، يثري تساؤاًل 

هم بعد اإلسالم؟،  اإلهلي فيها على أصحاب الداينة اليهودية والنصرانية أنفس
حي اإلهلي على املسلمني أنفسهم كوهنم ُمقرين ومؤمنني  وما ُحجية هذا الو 

من  أبن هللا أرسل ُرساًل، وأنزل ُكتبًا شهد القرآن هلا وجاء مصدقًا ملا فيها 
احلق والعدل واحلكمة؟، وما الذي يُوحي به جواب هذه املسألة على مناحي  

 احلياة اإلنسانية األخرى؟ 

 . هللا تعاىلحث الثاين إن شاء ا سيجيب عليه املبهذا م
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 املبحث الثاين: موقف القرآن من ُحجية التوراة واإلجنيل بعد اإلسالم 

إن املتأمل جيد سورة املائدة قد تضمنت آايٍت هي يف الصميم من جواب  
هذه املسألة، فنجده تعاىل قد أشار إىل ُحجية الوحي اإلهلي املوجود يف  

اينة أنفسهم، وذلك يف  الم على أصحاب الديل بعد نزول اإلسالتوراة واإلجن
 ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ   ِّ ُّ َُّّ:قوله تعاىل

 زثرث يت  ىت نت مت زت رت يب  ىب نب  مبزب رب  يئ
 لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث

 ىن نن  من زن رن ممام يل ىل مل  يك ىك مك

 هئ  مئ خئ حئ جئ   يي ىي ني ميزي  ري ٰى ين

؛ فقد ورد أن هذه اآلايت الكرمية نزلت يف  [44، 43]املائدة: َّجب
قال: زىن رجل من   -رضي هللا عنه- هريرة عن أيب ، فـ"(1) ليهودل قعتحادثة و 

اليهود وامرأة، قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إىل هذا النيب فإنه نيب مبعوث  
للتخفيف، فإذا أفتاان بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا هبا عند هللا، وقلنا: 

 املسجد مع  وهو جالس يف  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فتيا نيب من أنبيائك، فأتوا النيب 
القاسم، ما ترى يف رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم حىت   ه، فقالوا: اي أابأصحاب

أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال: "أنشدكم ابهلل الذي أنزل التوراة  

 
، ومســـلم 6819، 165، ص: 8أخرجــه البخــاري، كتــاب احلــدود، ابب الــرجم يف الــبالق، ج:  (1)

، 1326، ص: 3رجــــــم اليهــــــود أهــــــل الذمــــــة يف الــــــزان، ج:  بيف صـــــحيحه، كتــــــاب احلــــــدود، اب
 ، وغريمها.1699
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على موسى ما جتدون يف التوراة على من زىن إذا أحصن؟" قالوا: حيمم وجهه  
ا  ار ويقابل أقفيتهمالزانيان على احلم والتجبية: أن حيمل  -وجيبه وجيلد، 
قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النيب ملسو هيلع هللا ىلص سكت ألظ به   -ويطاف هبما

يف النشدة، فقال: اللهم إذا أنشدتنا فإان جند يف التوراة الرجم، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص  
"فما أول ما أرخصتم أمر هللا عز وجل؟" قال: زىن رجل ذو قرابة من ملك   -

اس فأراد رمجه فحال  جل يف أسرة من النه الرجم، مث زىن ر من ملوكنا فأخر عن
قومه دونه، فقالوا: ال ترجم صاحبنا حىت جتيء بصاحبكم فرتمجه، فاصطلحوا  

"فإين أحكم مبا يف التوراة"،   -ملسو هيلع هللا ىلص  -على هذه العقوبة بينهم، فقال النيب 
زاين  مبا يف التوراة من ُحكم ابلرجم على ال  ؛ فقضاؤه ملسو هيلع هللا ىلص(1) فأمر هبما فُرمجا"
لقرآين ملا جاءت به التوراة من حكم  ل عملي ابلتصديق ا الـُمحصن مثا

، ال سيما إذا ما علمنا أن هؤالء اليهود من املعاهدين الذين كان هلم  (2) إهلي
)ت   -ر ه هللا-. قال الشافعي (3) اخليار يف أن ال حيتكموا إىل الرسول

ملا   -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا  : "مل أعلم خمالفًا من أهل العلم ابلسري، أنهـ( 204
:  -عز وجل  -وادع يهود كافة على غري جزية، وأن قول هللا  نزل ابملدينة،

إمنا نزلت يف اليهود  [42]املائدة: َّحن جن يم ىم  مم  خم حمُّ
، فكان  (4) املوادعني، الذين مل يعطوا جزية، ومل يقروا أبن جيري عليهم احلكم"

 
، وانظــر روايــة 197أبــو احلســن علــي بــن أ ــد الواحــدي النيســابوري، أســباب نــزول القــرآن، ص:  (1)

 .  113، ص: 3ابن عمر لسبب النزول: ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج: 
 وما بعدها. 52هدي خري العباد، ص:  يفانظر: ابن القيم اجلوزية، زاد املعاد  (2)
 .210 -203، ص: 12ينظر يف التفصيل يف ذلك: فتح الباري، ج:  (3)
 .742، ص: 2أ د مصفى الفران، تفسري اإلمام الشافعي، ج:  (4)
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ليًا على  التوراة دلياًل عممبا يف  ُحكمه ملسو هيلع هللا ىلص على الزانيني اليهوديني ابألخذ 
، وهذا صريح يف اآلية اليت تلي هذا  (1) القائمة عليهم إىل يوم القيامة ُحجيتها 
اآلية؛ فإنه  َّّٰ  ِّ  ُّ َّٱُّقوله تعاىل أي: التخيري

تعاىل يقول فيها خماطبًا الرسول وُمقرعًا اليهود "وكيف حيكمك هؤالء اليهود  
قرون هبا أهنا  على موسى، اليت ي اي حممد ]…[ وعندهم التوراة اليت أنزلتها

وأهنا كتايب الذي أنزلته على نبيي، وأن ما فيه من حكم فمن حكمي،  حق 
يعلمون ذلك ال يتناكرونه وال يتدافعونه، ويعلمون أن حكمي فيها على الزاين  
احملصن الرجم، وهم مع علمهم بذلك}يتولون{ ]...[ أي: يرتكون احلكم به 

. وقد ذهب بعض أهل  (2)"ءة علي وعصيااًن  بعد العلم حبكمي فيه جرا 
العلم إىل أن تسميته حكم هللا بعد بعثة اإلسالم دليل على أنه مل يُنسا؛ 
"ألنه لو نُسا مل يُطلق عليه بعد النسا أنه حكم هللا، كما ال يطلق أن حكم  

، بل أصرح من ذلك أنه عاد بعد هذه  (3)هللا حتليل اخلمر، أو حترمي السبت"
ا يف التوراة من حكم رابين  ن النيب ملسو هيلع هللا ىلص حيكم مبإىل التأكيد على أاآلية، 

 زتُّ:ويقيمه على اليهود، حيث ذهب املفسرون إىل أن املقصود يف قوله

 
وقــد وقــع اخلــالف يف كــون التخيــري للنــيب ملسو هيلع هللا ىلص يف هــذه اآليــة منســوخاً، أم غــري منســو ، انظــر: أبــو  (1)

. 400 -396بـــن حممـــد بـــن إمساعيـــل النحـــوي، الناســـا واملنســـو ، ص:  دجعفـــر النحـــاس أ ـــ 
ولــيس املقصــود هنــا الرتجــيح يف املســألة فــإن املقــام ال يتســع هلــذا، وإمنــا الكشــف عــن حضــور هــذا 

 النوع من اجلدل يف تراثنا؛ كمؤشر إلمكان التعايش مع اآلخر انطالقاً من اجلانب املعريف. 
 .  447، ص: 8طربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، ج: لاأبو جعفر حممد بن جرير  (2)
أبــو عبــد هللا حممــد بــن أ ــد بــن أيب بكــر القــرطيب، اجلــامع ألحكــام القــرآن واملبــنّي ملــا تضــمنه مــن  (3)

 .494، 493، ص: 7السنة وآي الفرقان، ج: 
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]املائدة: َّ ىف يث ىث نث مث زثرث يت  ىت نت مت
، هو "حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وُعرب عنه بلفظ اجلمع، وقيل كل من بُعث من بعد  [44

. هذا كما  طاباخل داخل يف عموم ، والنيب ملسو هيلع هللا ىلص حينئذ(1) موسى إبقامة التوراة"
  ٰىُّ:بذات األمر يف سورة املائدة فقال هلالج لج أنه تعاىل أشار إىل اإلجنيل 

 مب  زب رب  يئ ىئ  نئ مئ  زئ رئّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ

  (2) ، فإن معىن اآلية على قراء ا "بتسكني الالم[47]املائدة: َّنب
]...[ أي: آتينا عيسى ابن مرمي اإلجنيل فيه هدى ونور، وأمران أهله أن  

أمران إايهم مبا أمر م به فيه، ولكنهم   ه، فلم يطيعوان يفموا مبا أنزلنا فيحيك
. (3) خالفوا أمران، فالذين خالفوا أمران الذي أمرانهم به فيه هم الفاسقون"

ومن ذات الباب يف إقامة اإلجنيل حبٍق: إقامتهم لألمر ابإلميان بنيب اإلسالم،  
لك الكتب من  ا يف تيقر مب كان القرآنوكتابه املنزل من عند هللا تعاىل. وإذا  

اإلقرار بوجود األحكام اإلهلية يف التوراة واإلجنيل وإرجاع   احلق؛ إالَّ أنَّ هذا 
ال يلزم منه إقراره بقاءهم على   اليهود والنصارى إليها حىت وقت نزول اإلسالم

تلك الكتب وإنكارهم اإلسالم؛ إذ اإلسالم ابلنسبة هلم مبني ما تضمنه من  
  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰرُّقاحل

 زت  رت  يب ىب نب مبزب   رب يئ ىئ نئ مئ  زئ

 
ــابق، ج:  (1) ــع الســ ــابق494، ص: 7القــــرطيب، املرجــ ــع الســ ــر: الطــــربي، املرجــ ، ص: 8ج:  ،، وانظــ

449  . 
 الالم يف كلمة "وليحكم" هي موضع القراءة املذكورة. (2)
 .485، ص: 8الطربي، املرجع السابق، ج:  (3)
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 ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت
 مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف

،ومن جهة أخرى فإن القرآن الكرمي يُقرر أن  [ 16-15]املائدة: َّىل
مقتضى امتثاهلم ألحكام التوراة واإلجنيل يقودهم ابلضرورة إىل اإلميان بنيب  

  حباٍل مع ما معهم يستحيل أن يتناقض اإلسالم واتباع احلق الذي معه الذي 
من احلق والعدل، و "لو ُقدر أن شريعة املسيح مل تُبدل، وأن حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص أثىن  
على كل من اتبعها، وقال مع ذلك أن هللا أرسلين إليكم، مل يكن ذلك  

به مل يناقض ذلك ثناءه عليهم قبل أن   متناقضاً، وإذا َكفَّر من مل يؤمن
كده القرآن هنا،  احداً، وهذا ما يؤ احلُق يف دعو م و ما دام  (1)يُكذبوه"

املنزلة من هللا على  -والنتيجة إذن أن القرآن يؤكد اشتمال التوراة واإلجنيل 
على أحكامه وشرائعه؛ ولذا فإن ما بقي   -أنبيائه صلوات هللا وسالمه عليهم

قامة  قائمًا من احلق والعدل فيها فإن القرآن يُقرره ويشهد بصدقه، وجييز إ
 ىن  منُّ:بعدم إقامته كما يف قوله تعاىل هم، بل حيتج عليهماحلكم به علي

 ٰر  ٰذ يي  ىي مي  خي حي  جي يه ىه مه  جه  ين

  [، 66]املائدة: َّنئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّٰى
 ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىلُّ:وقال هلالج لج

 
 .222، ص: 2ابن تيمية، اجلواب الصحيح، ج:  (1)
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 جت هبمب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي ري

 . (1) [68]املائدة: َّهت مت خت حت

ام  ة واإلجنيل من أحكمبا ورد يف التورا عالقة املسلم  إىل جانب ذلك فإن
 وشرائع إهلية وجَدْت حتديداً هلا يف سورة املائدة من خالل اآليت: 

على أهل   تعاىل بعدٍد من األحكام املكتوبة أواًل: من خالل إخباره
 جم يل ىل مل خلُّ:الكتاب، وإقرارها كأحكام للمسلمني، فقال تعاىل

  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم

 ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه

]املائدة:  َّيئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ِّ ُّ َّ
"أهي لنا كما  هـ(  49)تـ  -رضي عنه-؛ فقد ُسئل احلسن بن علي [32

كانت لبين إسرائيل؟، قال: إي والذي ال إله غريه؛ ما كانت دماء بين  
 خبُّ:، كما قال هلالج لج يف موضع آخر(2)إسرائيل أكرم على هللا من دمائنا"

 جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب  مب

 مض  خض حضجض مص خص حص مس خس حسجس  مخ جخ مح

 
وقــد اختلــف العلمــاء يف نســا التــوراة واإلجنيــل الــيت بــني أيــدينا اليــوم: هــل هــي حمرفــة، أم التحريــف  (1)

ــا هـــو رأي البخـــاري وغـــريه(لاواقـــع يف  ــري  ،تأويـــل دون األلفـــا  )كمـ ــا يسـ أم أن التبـــديل يف ألفاظهـ
، ص: 2انظـــر: اجلـــواب الصـــحيح، ج: .جـــدا، وأكثرهـــا ابٍ  علـــى مـــا أُنـــزل )وهـــو رأي ابـــن تيميـــة(

، ابــن قــيم، إغاثــة اللهفــان يف مصــايد الشــيطان، ج: 240، ابن القيم، هدايــة احليــارى، ص: 380
 عدها،ب وما 1136، ص: 2

 .42، ص: 2أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي، معامل التنزيل يف تفسري القرآن، ج:  (2)
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؛ "فالنص القرآين  [45]املائدة: َّجف  مغ جغ مع جع مظ حط
هنا يُعلم النيب حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص كيف كان حال بين إسرائيل، وما فرض هللا عليهم،  

؛ فقد قيل إن هذه اآلية  (1) وكيف أهنم حرفوا التوراة ومل يقيموها ومل يطبقوها"
-ملسو هيلع هللا ىلص حكم ابلرجم رأت قريظة النيب  نزلت يف اليهود من بين قريظة، فإنه "ملا

وقد كانوا خيفونه يف كتاهبم، فنهضت قريظة فقالوا: اي   -الزاين الـُمحصن  على
حممد اقض بيننا وبني إخواننا بين النضري، وكان بينهم دم قبل قدوم النيب ملسو هيلع هللا ىلص،  
وكانت النضري ينفرون على بين قريظة داي م على أنصاف دايت النضري،  

النضري وقالوا: ال نطيعك يف   ب بنوفاء دم النضري فغض فقال: دم القرظي و 
 جم هلُّ الرجم ولكنا أنخذ حبدودان اليت كنا عليها فنزلت 

ٱَّخت حت جت هب مب خبُّ : ، ونزل[50]املائدة:َّحم

، وذهب عدد من أهل العلم إىل أن هذا اإلخبار مبا يف الشريعة  (2) اآلية"
احلكم على أمة  ابستمرار ذات  املوسوية من أحكام القصاص يتضمن تقريراً 

أنه قال: "هي عليهم  هـ( 110)تـ -ر ه هللا -بصري د ملسو هيلع هللا ىلص، فعن احلسن الحمم
؛ وهلذا "استدل كثري ممن ذهب من األصوليني والفقهاء  (3) وعلى الناس عامة"

إىل أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا ُحكي مقررًا ومل ينسا، كما هو املشهور  

 
 .  400، ص: 2حسن الباش، القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفرتقان؟، ج:  (1)
، 3ج: جــــالل الــــدين عبــــد الــــر ن بــــن أيب بكــــر الســــيوطي، الــــدر املنثــــور يف التفســــري ابملــــأثور،  (2)

 .  90ص:
 .121، ص: 3ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج:  (3)
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عن   هـ(418تـ ) حا  االسفراييين، وكما حكاه الشيا أبو إس(1) عن اجلمهور 
نص الشافعي وأكثر األصحاب هبذه اآلية، حيث كان احلكم عندان على  

ابالستناد إىل اآلية السابقة. وهنا  (2) وفقها يف اجلناايت عند مجيع األئمة" 
يتضح كيف حفظ أصوُل الفقه اإلسالمي للوحي اإلهلي املوجود يف الكتب  

ية الكرمية؛  وصه كما يف هذه اآلقرآن الكرمي يف نصالسابقة مكانَته اليت قررها ال
: "فأما شرائع األنبياء عليهم السالم  هـ( 456)تـ  -ر ه هللا-قال ابن حزم 

الذين كانوا قبل نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص فالناس فيها على قولني: فقوم قالوا هي الزمة  
ها  لنا ما مل ننه عنها، وقال آخرون هي ساقطة عنا وال جيوز العمل بشيء من

وافٍق لبعضها، فنقف عنده ائتمارا لنبينا ملسو هيلع هللا ىلص،  ب يف ملتنا بشيء مإاّل أن ُ اطَ 

 
، السرخســــي، أصــــول 757، 753، ص:3ينظــــر يف هــــذه املســــألة: الفــــراء احلنبلــــي، العــــدة، ج: (1)

، واملنخـــــــول، ص: 255، 251، ص:1، الغـــــــزا ، املستصـــــــفى، ج:99، ص:2السرخســـــــي، ج:
، الزجنـــاين، ختـــريج 172،ص:4، ســـيف الـــدين اآلمـــدي، اإلحكـــام يف أصـــول األحكـــام، ج:333

، ابـــن 400ص:  1، آل تيميـــة، املســـودة يف أصـــول الفقـــه، ج:369الفـــروع علـــى األصـــول، ص: 
، عـــالء الـــدين 352، ص:2، الســـبكي، مجـــع اجلوامـــع ج:7، ص:19تيميـــة، جممـــوع الفتـــاوى ج:

، 2، صـــــدر الشــــريعة، التوضـــــيح علـــــى التنقـــــيح، ج:213، ص:3البخــــاري، كشـــــف األســـــرار ج:
، اإلجيــي، شــرح العضــد علــى ابــن 161حــام البعلــي الدمشــقي، املختصــر، ص: لل، ابــن ا276ص:

، ابــن جنــيم، فــتح 3767ص:  8، املــرداوي، التحبــري شــرح التحريــرج: 287، ص:2احلاجــب، ج:
ــار ج: ــواتح الر ـــوت، 240، الشـــوكاين، إرشـــاد الفحـــول، ص: 139، ص:2الغفـ ، األنصـــاري، فـ

ــن بــــدران، املــــدخل إىل مــــذهب184، ص:2ج: ، 1، ونزهــــة اخلــــاطر، ج:134 ــــد، ص: أ ، ابــ
، عبــد هللا الرتكــي، أصــول 534، مصــطفى ديــب البغــا، أثــر األدلــة املختلــف فيهــا، ص: 400ص:

 .491، 485مذهب أ د بن حنبل، ص: 
 .121، ص: 3ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج:  (2)
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وهبذا نقول، ]...[  -يعين نفسه-ال اتباعًا للشرائع اخلالية، قال أبو حممد 
فاالختالف فيما كان من شرائع األنبياء عليهم السالم موجوداً نصه يف القرآن  

ملسو هيلع هللا ىلص، فما نعلم  وال صح عن النيب  أو عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص. وأما ما ليس يف القرآن،
، فشرائع وأحكام التوراة واإلجنيل ليست  (1)طلق إجازة العمل بذلك"من يُ 

واجبًة علينا ابتداًء، وإمنا القول ابتباع بعض ما جاء منها مشروق بوروده يف  
القرآن أو السنة الصحيحة على جهة اإلخبار، وابنعدام وجود ما دل على  

لعقل ال حُييل  م الثابتة؛ فإن "اء من شرائع اإلسالنسخه، وعدم خمالفته لشي 
إجياب اتباع أحكام شرع من قبلنا، إذا مل يرد يف شرعنا انسا له، وما ذكره  
بعض املعتزلة من أن ذلك غض من الدين وحط من مرتبة الشريعة وتنفري من  
اتباع شرعة احلق، ساقط ال حاجة إىل إيضاح بطالنه، ولكن ثبت عندان  

تقدمة، والقاطع الشرعي يف ذلك:  حكام الشرائع امل لسنا متعبدين أب شرعًا أانَّ 
إن أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كانوا يرتددون يف الوقائع بني الكتاب والسنة  
واالجتهاد إذا مل جيدوا متعلقا فيهما، وكانوا ال يبحثون عن أحكام الكتب  

، وذهب كثري  (2) م"املنزلة على النبيني واملرسلني قبل نبينا عليهم الصالة والسال

 
، 5ل األحكـــام، ج: و صـــ أبـــو حممـــد علـــي بـــن أ ـــد بـــن حـــزم األندلســـي الظـــاهري، اإلحكـــام يف أ (1)

بتصرف يسري، وانظر أيضاً: إمام احلرمني أبو املعا  اجلويين، الربهــان يف أصــول الفقــه،  161ص: 
، موفــق الــدين بــن 63، أبــو إســحا  الشــريازي، اللمــع يف أصــول الفقــه، ص: 189، ص: 1ج: 

بــن حنبــل،  دقدامة املقدسي، روضــة النــاظر وجنــة املنــاظر يف أصــول الفقــه علــى مــذهب اإلمــام أ ــ 
 .   417، ص: 4، ابن النجار احلنبلي، شرح الكوكب املنري، ج: 465 -457، ص: 1ج: 

 بتصرف يسري. 189، ص: 1أبو املعا  اجلويين، املرجع السابق، ج:  (2)
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ىل "أنه ملسو هيلع هللا ىلص تعبد بشرع من قبلنا بعد البعثة على الصحيح، وهلذا  من الفقهاء إ
 .(1) فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما مل يُنسا عند أكثر العلماء"

اثنياً: كما أن القرآن الكرمي حيفظ مكانة ُحجية احلق يف التوراة واإلجنيل،  
فاعل أبشكال  تلزم التعايش والتسي ذي اإلنساين ال وجود فهو حيفظ مكانة ال

 مخ جخمح جح مج حجُّ:تعاىل وهذا ما بينته سورة املائدة يف قوله عدة، 

 جع   مظ حط مض خض حضجض مص خص حص  مس خس حس جس

 خك حك  جك  مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع

 حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جلمك لك

؛ فإن هللا تعاىل جل شأنه وضَّح للمسلم هنا كيفية  [5]املائدة: َّخن
دليل   إخباره تعاىل بذلكليهود والنصارى، و غريه من ا التعايش بينه وبني 

صريح على حفظ اإلسالم هلوية املسلم من جهة، وحرصه على ضرورة  
التسامح ووجود السالم مع اآلخر املختلف دينيًا من جهٍة أخرى؛ فأابح  
للمسلمني طعام أهل الكتاب، ويدخل يف ذلك ذابئحهم اليت يُذكوهنا، "وهذا  

م يعتقدون  الل للمسلمني؛ ألهنماء: أن ذابئحهم ح عليه بني العل(2) أمر جُممع 
حترمي الذبح لغري هللا، وال يذكرون على ذابئحهم إال اسم هللا، وإن اعتقدوا فيه  

 
 بتصرف.   412، ص: 4ابن النجار احلنبلي، املرجع السابق، ج:  (1)
ــن املـــؤلفني، موســـ  (2) ، ص: 6ة اإلمجـــاع يف الفقـــه اإلســـالمي، ج: عو انظـــر يف هـــذا اإلمجـــاع: عـــدد مـ

 وما بعدها.  412
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، وأردف ذلك بتوجيه آخر  (1) تعاىل ما هو منزه عن قوهلم، تعاىل وتقدس"
  -أي اليهود والنصارى-فإنه "دليل على أهنم  َّحضجض  مص خصُّفقال هلالج لج

حيل هلم اللحم، وحيل لنا   اشرتوا منا اللحم يل شرعنا؛ أي: إذاخُماطبون بتفاص
، وقد يدخل يف هذا ما أخرجه مسلم من أن "أاب (2) الثمن املأخوذ منهم"

ثعلبة اخلشين يقول: أتيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقلت: اي رسول هللا إانَّ أبرض قوم  
من أهل الكتاب أنكل يف آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلِب  

علم أو بكلِب 
ُ
فأخربين ما الذي حيل لنا من ذلك؟ قال:  الذي ليس مبُعلم  امل

"أما ما ذكرت أنكم أبرض قوم من أهل الكتاب أتكلون يف آنيتهم فإن  
وجدمت غري آنيتهم فال أتكلوا فيها، وإن مل جتدوا فاغسلوها مث ُكلوا فيها..." 

نوا  يف آنيتهم اليت كا، فهذا احلديث النهي فيه خمصوص بـ"األكل (3) احلديث"
هبا ال إبطال ، كما أنه تعاىل   (4) م اخلنزير، ويشربون اخلمر"يطبخون فيها حل

فتح ابب املصاهرة والزواج بيننا وبينهم، فوجه اخلطاب يف هذه اآلية  
للمسلمني عامة وقال: "أحل لكم أيها املؤمنون احملصناُت من املؤمنات وهن  

يعين: َّحف جف مغ جغ مع مظجعُّ احلرائر منهن أن تنكحوهن،
ن الذين أعطوا الكتاب، وهم اليهود والنصارى الذين دانوا مبا يف  حلرائر م وا

 
 . 40، ص: 3ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج:  (1)
 . 320، ص: 7القرطيب، املرجع السابق، ج:  (2)
أخرجه مسلم يف صحيحه، كتــاب الصــيد والــذابئح ومــا يؤكــل مــن احليــوان، ابب الصــيد ابلكــالب  (3)

علمة، ج: 
ُ
 .1930، 65، ص: 13امل

 .69، ص: 13حميي الدين أبو زكراي حيي بن شرف النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ج:  (4)
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  التوراة واإلجنيل من قبلكم أيها املؤمنون مبحمد ملسو هيلع هللا ىلص من العرب وسائر الناس، 
يعين: إذا أعطيتم من نكحتم  َّحق مف خفُّ أن تنكحوهن أيضاً،

  أابح جانب هذا .وإىل(1) وهي مهورهن"، من حمصناتكم وحمصنا م أجورهن
ذلك التعايش يف   أجازم التعايش االجتماعي مع أهل الكتاب، فقد سال اإل

-اجلانب العملي واإلنتاجي يف احلياة، ويدخل يف ذلك ما ورد عن عائشة 
أهنا قالت: "اشرتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من يهودي طعاماً، ورهنه  -رضي هللا عنها

غري  ملسلم مع غريه من ، فهذا احلديث صريح يف جواز معاملة ا (2)درعه"
يما أهل الكتاب هنا، وكل هذا ال شك أنه من أهم أشكال  املسلمني ال س

التقارب والتعايش اليت يفتحها اإلسالم للتفاعل مع اآلخر املختلف دينياً،  
واليت تؤكد على مسؤولية املسلم أمام هللا عن السالم واحرتام كيان اإلنسان، 

 رضه.مبا يف ذلك دمه وعقله وماله وع

دة يف عدد من آاي ا قد جاءت مبينة ملكانة  ن سورة املائوهكذا إذن فإ
ُحجية التوراة واإلجنيل بعد اإلسالم، فانتهينا إىل أن ما فيها من احلق وأصول  
العقائد ُحجة على أهل الكتاب أنفسهم إىل يوم القيامة، فيحكم هبا اإلمام  

واإلجنيل ُحجة   ملتضمن يف التوراةوهذا احلق ا عليهم ويردهم إليها يف املنازعة.
ى املسلم وشريعة يتعبد هبا إذا ما أقرت نصوص الكتاب أو السنة ذلك ومل  عل

أيِت ما ينسخه، أو كانت معارضة ملا يف الشريعة اإلسالمية السمحة؛ وذلك  
 

 . 139، 138، ص: 8ج:  ،أبو جعفر الطربي، جامع البيان عن أتويل آايلقرآن (1)
، ص: 5أخرجــــه البخــــاري يف صــــحيحه، كتــــاب الـــــرهن، ابب الــــرهن عــــن اليهــــود وغـــــريهم، ج:  (2)

187 ،2513. 
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صريح يف أتكيد اإلسالم على وحدة احلق، وعلى وحدة املصدر اإلهلي لكل  
ت سورة املائدة  ن شريعتنا فإن آايجانب هذا املوقف م ما فيها من احلق. وإىل  

التعايش مع اليهود والنصارى، فبينت أبرز أشكال   على جوازقد أكدت 
التفاعل بني البشر بعضهم البعض؛ فأابحت الزواج وأابحت املعاملة والزايرة  
والبيع والشراء واألخذ والعطاء، وذلك يف ظل وجود هذا االختالف الذي  

 ممخم حم جم يل ىل مل خلُّ:قال تعاىل قيت احلياة الدنياسيبقى ما ب
 مي  خي حي جي يهىه مه جهين ىن من خن حن  جن يم ىم
 . [118،119]هود:َّٰى ٰر ٰذ يي ىي

وبينته، فمن ذلك يف خرب احتجاج   أيضاً  ذلك الشريفة وقد أيدت السنة 
فيه قوله ملسو هيلع هللا ىلص: "قال له آدم: اي  و صلى هللا وسلم عليهما،  (1) آدم وموسى 

ة  اية: "كتب لك التورا خط لك بيده"، ويف رو موسى اصطفاك هللا بكالمه، و 
من أنه "جاء حرب من األحبار   (2) بيده". ومن ذلك أيضاً: ما رواه البخاري

إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال: اي حممد إان جند: أن هللا جيعل السموات على إصبع  
واألرضني على إصبع، والشجر على إصبع، واملاء والثرى على إصبع، وسائر  

بدت نواجذه   ك، فضحك النيب ملسو هيلع هللا ىلص حىت صبع، فيقول أان امللاخلالئق على إ
تصديقًا لقول احلرب". ومن ذلك أيضًا ما رواه أبو هريرة رضي هللا عنه من  

 
، 126/ 8لبخـــــاري يف صـــــحيحه، كتـــــاب القـــــدر، ابب حتـــــاج آدم وموســـــى عنـــــد هللا، ا أخرجـــــه (1)
ــا الســـالم،  ،(6614) ــاج آدم وموســـى عليهمـ ــاب القـــدر، ابب حجـ ــلم يف صـــحيحه، كتـ / 4ومسـ

2042( ،2652). 
/ 6 ،أخرجــه البخــاري يف صــحيحه، كتــاب تفســري القــرآن، ابب قولــه: )ومــا قــدروا هللا حــق قــدره( (2)

126( ،4811). 
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دعاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عند النوم وفيه أنه كان يقول: "ومنزل التوراة واإلجنيل  
  . وعنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال لعقبة بن عامر: "أال أعلمك خري ثالث سور (1) والفرقان"

قال: قلت: بلى، جعلين   "فرقان العظيم؟اإلجنيل والزبور والأنزلت يف التوراة و 
هللا فداك. قال: فأقرأين قل هو هللا أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب  

قال: فما   "اي عقبة، ال تنساهن، وال تبت ليلة حىت تقرأهن"الناس مث قال: 
  عنه. و (2) قط حىت أقرأهننسيتهن قط منذ قال: ال تنساهن، وما بت ليلة 

ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: "إن بين إسرائيل ملا طال عليهم األمد فقست قلوهبم اخرتعوا  
كتااًب من عند أنفسهم استهوته قلوهبم، واستحلته ألسنتهم، وكان احلق حيول  

حىت نبذوا كتاب هللا وراء ظهورهم كأهنم ال   ،بينهم وبني كثري من شهوا م
 .(3) يعلمون"

انة التوراة  املبحث األول من مك إىل ما سبق بيانه يف هذا كله إضافًة 
واإلجنيل يف القرآن الكرمي: من أبرز ما ميكن اختاذه أساسًا للتعايش، وهو  

يف إبرازه للحق املوجود يف الكتب األخرى   –أساس جيمع بني اجلانب املعريف 
واجلانب العملي؛ من خالل تشريع املصاهرة والتبايع وخمتلف جوانب   –
 تصال. اال

 
أخرجــه مســلم يف صــحيحه، كتــاب الــذكر والــدعاء والتوبــة واالســتغفار، ابب مــا يقــول عنــد النــوم  (1)

 .(2713، )2084/ 4وأخذ املضجع، 
ــنده،  (2) ــد يف مســــ ــام أ ــــ ــه اإلمــــ ــلة  ،(17334، )569/ 28أخرجــــ ــاين يف السلســــ وصــــــححه األلبــــ

جماهــد، وقــد  نالصــحيحة وقــال: "وهــذا إســناد صــحيح، رجالــه كلهــم ثقــات معرفــون غــري فــروة ابــ 
 .(890، )552/ 2ذكره ابن حبان يف الثقات"، 

وصـــححه  ،(7183، )71/ 10هـــو جـــزء مـــن حـــديث طويـــل رواه البيهقـــي يف شـــعب اإلميـــان، (3) 
األلباين يف السلسلة الصحيحة وقال: "هــذا إســناد صــحيح رجالــه كلهــم ثقــات... فالســند صــحيح 

فيـــه، ولكنـــه علـــى كـــل حـــال يف حكـــم  اً بـــال ريـــب، ولكـــن عنـــدي وقفـــة يف رفعـــه؛ ألنـــه لـــيس صـــرحي
 .(2694، )437 -436/ 6املرفوع"، 
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: أن عددًا من آايت  -بناًء على ما سبق-رر أمكننا أن نق إذا تبني هذا،
سورة املائدة دلت على أن القرآن الكرمي شهد أبن التوراة واإلجنيل وحي إهلي  

الدعوة إىل أصل العقيدة: توحيد هللا هلالج لج ابلعبادة واخلضوع املطلق، كما   فيه
يف أصول  وهنا اإلهلي الوارد دلت على كون القرآن جاء شاهدًا ومؤكدًا ملضم

-نظرَة أتمٍل تشري  قيم كما رأينا مفصاًل يف هذا املبحث؛ إالَّ أناألحكام وال
أبن عدٍد من آايت هذه السورة الكرمية تقف موقفاً   -إىل جانب ما سبق

يقول: ابشتمال الُنسا اليت بني أيدينا من التوراة واإلجنيل على عدٍد من  
ِقبل   التحريف والتبديل منذه الكتب دخل إليها العقائد املزيفة، وأن ه

نتسبني إليها!!!، وهذا التأمل ال شك يضعنا أمام تساؤل 
ُ
حمصلته: هل   مهم امل

تضعنا شهادة القرآن بصدِ  التوراة واإلجنيل يف تناقٍض بينها وبني ما يؤكده  
من وجوِد حتريٍف وتبديٍل يف النسا املوجودة من هذه الكتب؟، وإذا كان  

أهنا وحي إهلي فهل يعود هنا نتها بكل صراحة على رآن الكرمي حيفظ مكاالق
و يقرر عدم ذلك؟، وما هي أهم مآخذ النقد اليت قدمها القرآن من خالل  
سورة املائدة ملا تضمنته التوراة واإلجنيل من عقائد حمرفة؟، وهل ميكن  
ن  للدراسات النقدية احلديثة للكتاب املقدس أن تقدم ذات املوقف ع

 جنيل؟. مضمون التوراة واإل 

 . هذا ما سيجيبنا عليه املبحث الثالث إن شاء هللا تعاىل 
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املبحث الثالث: املوقف النقدي للتوراة واإلجنيل بني النص القرآين  
 والدراسات الغربية احلديثة

بدايًة جيب التأكيد على أن البحث عن أسس للتعايش ال يعين رد احلق  
تعويل عليه عريف الذي ينبغي الحلقيقة هي األساس املأو قبول الباطل، بل إن ا

إلقامة التعايش السلمي بني املختلفني، وكما كان القرآن جليا يف إبراز احلق  
الذي اشتملت عليه التوراة واإلجنيل فقد كان له موقفه النقدي؛ إذ إن إحقا   

رحية يف  احلق إمنا يكتمل إببطال الباطل؛ وهلذا تضمنْت سورة املائدة آايٍت ص
 ٍّ ٌّ  ٰى ٰرُّ اىل:انب النقدي، قال تعبيان هذا اجل

 يئ ىئ نئ مئ  زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

  [،15]املائدة: َّنت  مت زت رت يب ىب نب مبزب  رب
 ىب  نب  مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئُّ﴿ وقال هلالج لج أيضاً:

  اك يق  ىق يفىف يث ىث  نث مثزث  رث يت ىت  نت مت زت رت يب

 يبُّ :ومدار األمر يف هذا كله يعود لقوله تعاىل[، 19املائدة: [َّمك لك

ٱَّىث  نث مث زث رث يت ىت نت  مت  زت رت

[؛ فـ"هذا خطاب من هللا تعاىل ذكره لنبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص  48 ئدة:املا]
]…[يقول: أنزلنا الكتاب الذي أنزلناه إليك اي حممد مصدقًا للكتب قبله،  

. وهذا يعين  (1) وشهيدًا عليها أهنا حق من عند هللا، أمينًا عليها، حافظًا هلا"

 
بتصــــرف  486، 485، ص: 8أبـــو جعفــــر الطــــربي، جـــامع البيــــان عــــن أتويـــل آي القــــرآن، ج:  (1)

يسري. وانظر يف ذات املعىن قول ابن عباس وابن املسيب وابن جــرج والضــحاك واخلليــل يف: جــالل 
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صري معىن  مقرونة ابألمانة، فيأن شهادة القرآن ابلصد  للتوراة واإلجنيل 
قرآن شاهد بصد  ما تضمنته التوراة واإلجنيل من وحي إهلي،  ذلك: أن ال

وأمني بتبليغه وبيانه واحلكم على كونه وحيًا إهلياً، أم هو مما أدخله اليهود  
والنصارى يف الدين؛ حىت أصبح مبرور األايم وتقادم العهود هو الدين ذاته،  

ل   وشاهد وحاكم على كهذا كله]…[ فهو أمني  فاسم "املهيمن يتضمن 
كتاب قبله، حيث جعل هللا هذا الكتاب العظيم، الذي أنزله آخر الكتب  
وخامتها، أمشلها وأعظمها وأحكمها، ]...[ فجمع فيه حماسن ما قبله، وزاده  
من الكماالت ما ليس يف غريه؛ فلهذا جعله شاهدًا وأمينًا وحاكمًا عليها  

 رن مم ام يلُّ :مية، فقال تعاىلىل حبفظه بنفسه الكر كلها. وتكفل تعا

، والنتيجة من هذا أن يُفهم أن داللة الصد   (1) "[9]احلجر:َّنن من زن
ُمقرونة  أبمانة القرآن وحكمه على ما تضمنته التوراة واإلجنيل؛ فإن "مفهوم  
اهليمنة أمت وأمشل من مفهوم التصديق؛ ألن اهليمنة ال تقتصر على جمرد  

شرائعها، بل تتعدى  صوهلا، وتقرير أصول الكتب بصحة إنزال أ  الشهادة هلذه 
ذلك فتبني ما اعرتاها من نسا أو حتريف وما عرض هلا من زيف وفساد،  
فالقرآن بذلك مهيمن على املعاين الصحيحة اليت كانت يف تلك الكتب  
وشاهد بكوهنا من عند هللا، وبذلك تتالقى اهليمنة مع التصديق، ولكنه  

رب إليها من  صاهبا من حتريف، وتسعلى هذه الكتب مبا أ كذلك يشهد 

 
، والبغـــوي، معـــامل التنزيـــل يف 95، ص: 3تفســـري ابملـــأثور، ج: لاالـــدين الســـيوطي، الـــدر املنثـــور يف 

 .57، ص: 2تفسري القرآن، ج: 
 بتصرف يسري. 128، ص: 3ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج:  (1)



 

 
 الشرعية العلوم  ةجمل 51

 هـ1442 واخلمسون حمرم الثامن العدد
 

ابطل، وبه تنفرد اهليمنة عن التصديق، فمفهومها إذن أمت وأمشل من مفهوم  
؛وهلذا أعرب القرآن عن وقوع التحريف فيها، فقال عز  (1) التصديق"

 حب  جبهئ مئ خئ حئ جئ يي  ىيُّ:وجل

 مح جح مج  حج مثهت  مت خت حت  جت هب مب خب

 مظ حط مض خض حض  جضمص  خص  حص مسخس  حس جس مخ جخ

 حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل

  خي  حي جي يهىه  مه  جه ين  ىن من خن

. وحتريف الكلم عن مواضعه  [14، 13]املائدة: َّيي ىي مي
أشكال التحريف اليت بنيَّ القرآن وقوعها،   من  املذكور يف اآلية الكرمية، هو 

"وأما التحريف فقد أخرب سبحانه  هـ(: 751)تـ  –ر ه هللا-قال ابن القيم 
حلق  أمور: أحدها: لبُس اة، ]...[ فهذه مخسة عنهم يف مواضع متعدد 

ابلباطل، وهو خلطه به حبيث ال يتميز احلق من الباطل. الثاين: كتمان احلق.  
الثالث: إخفاؤه، وهو قريب من كتمانه. الرابع: حتريف الكلم عن مواضعه، 
وهو نوعان: حتريف لفظه، وحتريف معناه. اخلامس:  ُّ اللسان به، ليلبس  

نزل بغري على السام
ُ
، وقد وقع االتفا  بني املسلمني على وقوع  (2) ه"ع اللفظ امل

حول مسألة: هل وقع   التحريف يف معاين الكتاب املقدس، وإمنا اخلالف
التحريف اللفظي يف التوراة واإلجنيل أم ال؟، والصحيح أن ما بني أهل التوراة  

 
 .84إبراهيم سالمة، املرجع السابق، ص:  (1)
 .115، 114ابن القيم اجلوزية، هداية احليارى، ص:  (2)
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دل وغري بعض  واإلجنيل من نسا حالية "فيها ما هو حكم هللا وإن كان قد ب
؛ حيث يتوافق هذا مع داللة شهادة القرآن مبا فيها من الصد   (1) "ألفاظها

واحلق كما رأينا يف املبحث السابق، دون أن يطلق هذه الشهادة على كل ما  
بني أيدي أهل الكتاب من نسا حالية للتوراة واإلجنيل، بل خيص ذلك مبا  

؛ وهلذا (2) ي بديل املعنوي واللفظكان موافقًا لنسخها األوىل قبل التحريف والت
 امُّ:فقال تعاىل -ركن اإلميان ابهلل  –حتريفهم يف الركن األول  بنيَّ هللا تعاىل

 ىي ني مي زيري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم

  حت  جت  هب مب خب حب جب هئ  مئ  خئ حئ جئ يي

 مسخس حس جس مخجخ مح  جح مج حج مث هتمت خت
 مل خلُّ:، وقال[17]املائدة: َّحض جض  مص خص حص

 ىهمه جه  ين ىن من خنحن جن يم   ىم ممخم حم جم يل ىل

 ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي  جي يه

 مع  جع مظ حط مضخض حض جض مص خصُّ: وقال[،18]املائدة: َّّٰ

 يي ىي مي خي حيُّ:وقال[،64]املائدة: َّمق حق مف خف حف جف مغجغ

 رب يئىئ  نئ مئ  زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ  ٰى   ٰر ٰذ

 مث زث رث يتىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب

 
 .421، ص: 2الصحيح، ج:  بابن تيمية، اجلوا (1)
( 81( قـــراءة خمتلفـــة إلجنيـــل لوقـــا، وأن هنـــاك )30000يقـــول الربوفيســـور ج.أ. ويلـــز أبن هنـــاك ) (2)

 .9قراءة خمتلفة للصالة الرابنية. انظر: سامي عامري، استعادة النص األصلي لإلجنيل، ص: 
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  مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يثُّ:وقال [،72]املائدة: َّنث

 ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رنمم ام يل ىل

 ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حمُّ:وقال [،73ائدة: ]املَّىي

وقال  [،77]املائدة: َّمث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي
 مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مبُّ:تعاىل

 ننمن  زن رن مم  ام يلىل  مل يك  ىك مك   لك اك يق  ىق يف  ىف يثىث  نث
 جت  هب مب خب   حب جب هئ مئ خئ حئ جئيي  ىي  ني مي زي ري   ٰى ين ىن

 خص حص مسخس حس جس مخ جخ  مح جحمج حج مث هت مت خت حت

الذي  وهذا [.117، 116دة: ]املائَّجغ مع جع مظ حط مضخض  حض جض مص
تُقرره سورة املائدة من أن التوراة واإلجنيل قد دخلها التحريف، وأهنا تضمنت  

السماوية ملوسى ملسو هيلع هللا ىلص وعيسى ملسو هيلع هللا ىلص، وإمنا هي   عقائَد مزيفًة ليست يف الرسالة
عمل أايدي املنتمني للداينة ذا ا، وإيضاح ذلك وبيانه ألهل الكتاب هو من  

إلجنيل، وهو  ابلنسبة للتوراة وا اليت ميثلها القرآن  مقتضيات األمانة واهليمنة 
 أساس معريف للتعايش ال ميكن التنازل عنه.

وإذا ما انتقلنا إىل مقارنة هذه النتيجة اآلنفة مبا تطرحه الدراسات النقدية  
تؤكد  (1) للتوراة للكتاب املقدس؛ فنجد أواًل: أن الدراسات النقدية املوجهة

 
داي بــــن جــــاؤون عســــ ، 18، 10انظــــر: ســــامي عــــامري، اســــتعادة الــــنص األصــــلي لإلجنيــــل، ص:  (1)

 -7الفيومي، تفسري التوراة ابلعربية: اتريا ترمجــات أســفار اليهــود املقدســة ودوافعهــا، املقدمــة ص: 
80. 



 

 
54 

 سورة املائدة أمنوذجاً  املوقف القرآين من التوراة واإلجنيل ابعتباره أساساً للتعايش
 دراسة وصفية حتليلية نقدية 

 خالد بن حممد بن علي القرين  د.

سى، أو  ليست هي من كتابة مو أو األسفار اخلمسة  غالبيتها على أن التوراة 
ليست هي التوراة األوىل املنزلة على موسى ذا ا؛ حيث تشكل "األلواح أول  
إشارة ملا أُنزل على موسى ومت نسخه أو متت كتابته، وقد ورد يف القرآن  

 يه ىه مه جه  ينٱُّ:الكرمي ما يدل على هذا، ]...[ قال تعاىل

 َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي
، وقد ورد ذكر لوحني يف التوراة  [145 ]األعراف:َّرئ ّٰ  ِّ

السامرية وكذلك يف التوراة العربية، فقالت التوراة السامرية )مث أعطى موسى  
عند فراغه من الكالم معه يف جبل سيناء لوحي الشهادة لوحي حجر  

انية:  ،]...[ وقد ورد ذكر لوحني أيضًا يف التوراة العرب (1)مكتوبني إبصبع هللا( 
)مث قال الرب ملوسى احنت لك   من سفر اخلروج 34اح فجاء يف اإلصح

لوحني من حجر مثل األولني فأكتب أان على اللوحني الكلمات اليت كانت  
، ومن املتفق عليه أن هذه  (3) "(2) على اللوحني األولني اللذين كسر ما(

خة من هللا  األلواح قد تضمنت املواعظ والوصااي اليت أنزلت على موسى منسو 
هو أعم من ذلك أعين الشريعة اليت تلقاها   لتوراة فقد تضمنت ما هلالج لج، أما ا

موسى عليه السالم عن هللا تعاىل ابلوحي، و"يذكر سفر التثنية أن موسى هو  
الذي كتب التوراة، ودوهنا بيده عن الوحي اإلهلي؛ وذلك ألن التوراة تضم  

وهو ما ال  اها هللا إىل موسى، تفاصيل الشرائع والعقائد اليهودية اليت أوص

 
 .18: 31سفر اخلروج، االصحاح:  (1)
 .1: 34سفر اخلروج، االصحاح:  (2)
 .10، 9حسن الباش، الكتاب والتوراة عندما ابع احلاخامات موسى عليه السالم، ص:  (3)
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، "والسيا  القرآين يشري أيضاً  (1) نه على اللوحني )لوحي الشهادة("ميكن تدوي
إىل وجود كتاب موسى وإىل توراة أنزلت، ومل يعد هناك ذكر لأللواح ألن  
احلديث الذي حوى تنزيل التعاليم على األلواح مل يبق، بل تالحقت السنون  

ث فيهم  حى إليه من ربه، ومك قومه ويعلمهم ما يو  واألايم وظل موسى يدعو
يدل لذلك عدد من   ( 2) عشرات السنني وهو يف حال الدعوة مل ينقطع"

 ٰر  ٰذ يي ىي ميُّاآلايت الكرمية منها قوله تعاىل:
، وجمموع  [2]اإلسراء: َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

الشريعة املنزلة ابإلضافة إىل األلواح هي ما يشكل أسفار موسى اخلمسة،  
وج وانتهى بسفر التثنية؛ ألن  وسى بدأ يف سفر اخلر قع أن ما أنزل على م"والوا

ذهاب موسى وتلقيه كلمات ربه مت فيما بعد اإلصحاح الثالثني من سفر  
اخلروج، وبعد ذلك فقد امتلك بنو إسرائيل التعاليم اليت بثها كتاب موسى  

أكثر   وعرفوها مجيعهم، ألن موسى مكث بينهم منذ بدء اخلروج وحىت موته
ىل مثانني عامًا إذا تذكران أن بين إسرائيل  اً، وقد يصل مكوثه إمن أربعني عام

ظلوا يف التيه أربعني سنة، وهذا التيه فرض عليهم بعد مكوثهم يف الصحراء  
، واملهم هنا أن موسى  (3) مدة زمنية طويلة قد تصل إىل أربعني سنة أخرى"
آثر أن  ه وبني بين إسرائيل ملسو هيلع هللا ىلص يف مرحلة الحقة، وبسبب توتر العالقة بين

 
، وانظــر: 18إمساعيل حامد، عزرا كاتــب التــوراة: التــوراة بــني الــوحي اإلهلــي وحتريــف اليهــود، ص:  (1)

 .18حسن الباش، الكتاب والتوراة، ص: 
 .  19، 18حسن الباش، الكتاب والتوراة، ص:  (2)
 .  21حسن الباش، الكتاب والتوراة، ص: (3)
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وألواح الوصااي عند أبناء أخيه هارون عليه السالم، يدل لذلك   حيفظ التوراة
ما جاء يف سفر التثنية: )وكتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بين الوي  

،فموسى عليه السالم  (1) حاملي اتبوت عهد الرب وجلميع شيو  إسرائيل(
ته من  إمنا أسلمها إىل عشري ، ومل يبثها فيهم، و "صان التوراة عن بين إسرائيل

أوالد الوى...، وكان بنو هارون قضاة اليهود وحكامهم؛ ألن اإلمامة وخدمة  
القرابني وبيت املقدس كانت موقفة عليهم، ومل يبذل موسى من التوراة لبين  

، وقد جاء يف هذه السورة ذم  (2)إسرائيل إالَّ نصف سورة، ويقال هلا: هازينو"
عد موت موسى عليه السالم  سيصري إليه حاهلم ب ليهود وإخبار إىل مال

فتقول: )وقال الرب ملوسى: ها أنت ترقد مع آابئك فيقوم هذا الشعب  
ويفجر وراء آهلة األجنبيني يف األرض اليت هو داخل إليها يف ما بينهم ويرتكين  

أتركه  وينكث عهدي الذي قطعته معه. فيشتعل غضيب عليه يف ذلك اليوم و 
ه شرور كثرية وشدائد حىت يقول يف  ه فيكون مأكلة وتصيبوأحجب وجهي عن

ذلك اليوم: أما ألن إهلي ليس يف وسطي أصابتين هذه الشرور. فاآلن اكتبوا  
ألنفسكم هذا النشيد وعلم بين إسرائيل إايه. ضعه يف أفواههم ليكون   هذا  

  كثرية وشدائد جياوب  النشيد شاهدًا على بين إسرائيل. فمىت أصابته شرور
، وقد ظلت التوراة  (3) اهداً ألنه ال ينسى من أفواه نسله(هذا النشيد أمامه ش

 
، وابــن 395، ص:2اجلــواب الصــحيح ج: ،وانظــر: ابــن تيميــة .9: 31ســفر التثنيــة، االصــحاح:  (1)

 .247القيم، هداية احليارى ص:
 . 65، 64السموأل بن حيي املغريب، غاية املقصود يف الرد على النصارى واليهود، ص:  (2)
 .21، 19، 17، 16: 31سفر التثنية، االصحاح:  (3)
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بعد وفاة موسى عليه السالم حمفوظة يف اتبوت العهد املقدس، وقيل إنه مل  
يكن يف التابوت إالَّ ألواح الوصااي وهي اليت نُقلت يف التابوت إىل هيكل  

حنو   م ابلزحفالذي قا هتنصربل: سليمان، وذلك حىت عهد ملك اب
من اليهود آنذاك، وهو ما ُعرَف   عدد كبري فلسطني، واالستيالء عليها وأسر

 .م( فرتة السيب البابلي الثاين  587بفرتة السيب البابلي، واليت اعقبتها )حوا 
هيكل سليمان وأشعلوا فيه   أسقط فيها ملك اببل أورشليم، وهدموا اليت

ية إىل أن اليهود عادوا مرة  شري الرواية التارخي تدمريه متاماً، وتالنريان إىل أن مت 
أخرى إىل فلسطني يف فرتة حكم امللك الفارسي قورش، الذي أبدى أتييداً  
وتعاطفاً كبريًا لليهود الذين تعرضوا للسيب أايم البابليني؛ ولذا أذن هلم ابلعودة  

بن  كاهن اليهودي: عزرا إىل فلسطني وبناء اهليكل، ويف هذه الفرتة ظهر ال
بن النيب هارون، الذي أخذ على عاتقه مهمة كتابة التوراة   سرااي بن العازار
، وابت من املقرر وفقاً لكشوفات الدراسات النقدية اليت  (1) ومجعها من جديد 

وجهت للكتاب املقدس أن "الكتاب املقدس ]...[ قد أخذ وضعه شبه 
بني هذه الصيغة  د، أي أن بني موسى و النهائي يف القرن الثاين قبل امليال 

ائية أكثر من ألف سنة، وأن هذا الكتاب املقدس قد حتدث عن مراحل  النه
زمنية متعددة وشارك يف كتابته الكثريون، ورمبا مل تبدأ هذه الكتابة قبل القرن  

 
احليــارى، ص:  ةيــ ، ابــن القــيم، هدا346 -327، ص: 2انظــر: ابــن كثــري، قصــص األنبيــاء، ج:  (1)

-356، ص: 2، ول ديورانــــت، قصــــة احلضــــارة، ترمجــــة زكــــي جنيــــب حممــــود وآخــــرين، ج: 248
ــد الوهــــاب املســــريي، موســــوعة اليهــــود واليهوديــــة والصــــهيونية، ج: 366  -130، ص: 13، عبــ
 .  56-27، إمساعيل حامد، املرجع السابق، ص: 134
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السابع  .م؛ ألن سكان يهوذا الذين أجنزوا هذا العمل الضخم مل يعرفوا  
احثني أن اجلهد  .م، ويعترب معظم البقبل القرن الثامن   القراءة والكتابة 

على يد عزرا؛ (1)األساسي يف كتابة التوراة قد مت بعد مرحلة السيب البابلي"
وذلك منُذ الفرتات املبكرة لنقد الكتاب املقدس على يد "السموأل بن حيي  

يسمى  املغريب ]...[، ومنهم احلرب األكرب صموئيل األورشليمي الذي كتب ما 
،  (2) يهودي السامري أبو احلسن الصوري"ية، ومنهم املؤر  الالرسالة السبيع

فقد ذهب أوهلم إىل أن التوراة احلالية هي من كتابة عزرا وليست هي أسفار  
أن القوم قد أحر    -يقول السموأل-موسى احلقيقية، فإنه "ملا رأى عزرا 

مجع من حمفوظاته،  هيكلهم، وزالت دولتهم، وتفر  مجعهم، ورفع كتاهبم،
ها الكهنة ما لفق منه هذه التوراة اليت أبيديهم،  من الفصول اليت حيفظو 

ولذلك ابلغوا يف تعظيم عزرا هذا غاية املبالغة، ]...[ فهذه التوراة اليت  
، كما "يورد أبو  (3) أبيديهم على احلقيقة كتاب عزرا، وليست كتاب هللا"

لتوراة األوىل، مث  بتوراته، وكيف حرف ا احلسن السامري رأي السامريني بعزرا و 
يف أن الفرس عندما مسحوا لليهود ابلذهاب إىل فلسطني طلبوا منهم أن  ك

يتحدوا حتت رائسة واحدة، ليسهل التعامل معهم فأصر بنو مملكة إسرائيل  
)السامرة( أن تكون الرائسة فيهم، وأن يكون معبدهم يف انبلس هو القبلة،  

 
. وهـــو مـــن أهـــم 221راســـات التوراتيـــة، ص: دللطفـــي الســـومى، التـــوراة يف مواجهـــة علـــم اآلاثر وا (1)

الكتــب الــيت تناولــت هــذه املســألة ابلدراســة، ويف كتــاب "اســتعادة الــنص األصــلي لإلجنيــل" حتقيــق 
 مهم فلرياجع.

 . 46حسن الباش، الكتاب والتوراة، ص:  (2)
 .66، 65السموأل بن حيي املغريب، املرجع السابق، ص:  (3)
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كون معبدهم  الرائسة فيهم، وأن ي)أورشليم( أن تكون  وأصر بنو مملكة يهودا
يف القدس هو القبلة، واشتد العداء بينهم من أجل ذلك، فغري فريق أورشليم  

. وقد كان هناك (1)نصوص التوراة اليت عنده لصاحله وخالفوا اخلط العرباين"
  فقد ذهب (2) العديد من اجلهود اليت قدمها علماء املسلمني يف جمال األداين

أن "أبيدي السامرية توراة غري التوراة   إىل هـ( 456)تـ  -ر ه هللا -ابن حزم 
اليت أبيدي سائر اليهود، يزعمون أهنا املنزلة ويقطعون أبن اليت أبيدي سائر  
اليهود حمرفة مبدلة، وسائر اليهود يقولون أن اليت أبيدي السامرية حمرفة مبدلة،  

ن فلسطني واألردن  ال يستحلون اخلروج عومل تقع إلينا توراة السامرية ألهنم 
اًل، إال أننا أتينا بربهان ضروري ظاهر على أن التوراة اليت أبيدي السامرية  أص

، وأخذ ابن حزم يف ذكر تفصيل احتواء التوراة  (3) أيضا حمرفة مبدلة مكذوبة"
السامرية على األكاذيب والزيف، وإثبات عبث األيدي واألفهام هبا مما ال  

عصر احلديث يف أوراب أخذ  ، وحبلول ما عرف ابلامنا هذا إىل تفصيلهيتسع مق
  17موضوع البحث يف الكتب املقدسة ينمو ويتطور، حىت شهد القرن الـ

  للميالد أهم نقد ُوجه إليها، وذلك على يد الفيلسوف اليهودي: سبينوزا

 
، التــوراة نيــل إشرســيلربمان، وانظــر: إســرائيل فنكلشــتاينو 50اة، ص: ر و حسن الباش، الكتــاب والتــ  (1)

اليهودية مكشوفة على حقيقتها، وسليمان انجــي، اليهــود عــرب التــاريا، وخزعــل املاجــدي، كشــف 
 احللقة املفقودة بني أداين التعدد والتوحيد، الفصل السادس والسابع.

جهــود علمــاء املســلمني يف نقــد الكتــاب  ،قيلالستزادة حــول هــذا انظــر: رمضــان مصــطفى الدســو  (2)
 وما بعدها.   38املقدس من القرن الثامن اهلجري إىل العصر احلاضر عرض ونقد، ص: 

 .  471، ص: 1ابن حزم الظاهري، الفصل يف امللل والنحل، ج:  (3)
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  يف رسالته: الالهوت والسياسة، الذي ذهب فيه إىل أن(1) م(1677)تـ
يست غري كافية فقط من  عرفة الكتاب املقدس لسس اليت تقوم عليها م "األ

حيث الكم، حبيث ال نستطيع أن نُقيم عليها شيئاً كاماًل بل إهنا أيضًا معيبة  
من حيث الكيف، لذلك فقد استقر عزمي على أن أصححها وأن أخلص  

زا يف  ، وأول ما أدىل به سبينو (2)الالهوت من األحكام املسبقة الشائعة فيه"
تأكيد على أن موسى ليس هو من  تصحيح الالهوت هو ال جمال خطواته يف

احلالية، فيقول: "إن موسى ليس هو مؤلف   َّ قام بتدوين األسفار اخلمسة 
األسفار اخلمسة، بل إن مؤلفها هو شخص آخر عاش بعده بزمن طويل،  

تعبري  ،ويربهن على ذلك ابستقصاء أساليب ال(3)وأن موسى كتب سفراً خمتلفاً"
د احلكاية عن موسى أبنه من كتب  فمن ذلك يذكر أن ورو  املتضمنة فيها،

التوراة، تشري أبن من كتبها هو شخص حيكي عن موسى وليس موسى ذاته،  
كما جيادل عن وجود سفر آخر هو ما كتبه موسى بيده وقرأه على بين  

يف األسفار  إسرائيل، ويسمى سفر توراة هللا، "ويرى سبينوزا بناًء على ما جاء 
راة هللا(، الذي كتبه موسى كان صغريًا جداً؛  ن سفر توراة موسى )تو احلالية أ

ألن واضع التوراة احلالية ذكر أن موسى أعطاه األحبار، مث طلب قراءته أمام  
 

 لــهفيلسوف يهودي هولندي، اهتم بنظريــة املعرفــة وعالقــة اإل ،م(1677 -1632ابروخاسبينوزا ) (1)
ابإلنســان، وقــدم نظريــة يف األخــال  والسياســة، مــن أهــم مؤلفاتــه: األخــال . انظــر: بــدوي، عبــد 

 .142 -136/ 1الر ن، موسوعة الفلسفة، 
ــالة يف الالهـــــوت والسياســـــة، ص:  (2) ــبينوزا 257اســـــبينوزا، رســـ . وانظـــــر: جـــــالل الـــــدين ســـــعيد، ســـ

 وما بعدها. 27والكتاب املقدس، ص: 
 .258لسابق، ص: اع اسبينوزا، املرج (3)
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على أنه كان أقل حجماً   -برأيه-الشعب يف أوقات معلومة، وهذا يدل 
عام   ن قراءته كله يف جممعبكثري من األسفار اخلمسة، إذ كان من املمك

، كما أشار إىل أن رواايت األسفار متتد "يف بعض  (1) يع"حبيث يفهمه اجلم
األحيان إىل ما بعد موت موسى ]...[ ومن هذه املالحظات يبدو واضحاً  
وضوح النهار أن موسى مل يكتب األسفار اخلمسة، بل كتبها شخص عاش  

يك يف خذ اسبينوزا يف التشك، وابملثل فقد أ( 2)بعد موسى بقرون عديدة"
األسفار إىل مؤلفيها؛ فشكك يف نسبة سفر يشوع إىل  صحة نسبة بقية 

، وانتهى من كل ذلك إىل أن "طريقة  (3) يشوع ذاته وهكذا يف سائر األسفار
تسلسل هذه األسفار تكفي وحدها إلثبات أهنا تضم روايًة ملؤرٍ  واحٍد،  

ع ]...[، ل مباشرة إىل قصة يشو فبمجرد انتهائه من قصة حياة موسى انتق
هى من قصة موت يشوع انتقل بنفس الطريقة إىل اتريا القضاة  وبعد أن انت

وربطها بنفس الطريقة مبا سبق، ]...[، مث أحلق سفر راعوت بوصفه تذليالً  
سفر صموئيل األول بسفر   -بنفس الطريقة -لسفر القضاة ]...[، مث ربط 

لثاين بنفس الطريقة،  فر األول انتقل إىل ا راعوت، وعندما انتهى من هذا الس
وإذن فمجموع النصوص والرتتيب الذي تتعاقب به الرواايت يدل على أن  

سبينوزا هو أن عزرا  ،وأرجح الظن عند(4) كاتبها مؤر  واحد له غرض حمدد"

 
 .265 -263، وانظر: اسبينوزا، املرجع السابق، ص: 41حسن الباش، الكتاب والتوراة، ص:  (1)
 .263، 262اسبينوزا، املرجع السابق، ص:  (2)
 وما بعدها. 263انظر: اسبينوزا، املرجع السابق، ص:  (3)
 .268اسبينوزا، املرجع السابق، ص:  (4)
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، وأيخذ عليه أبنه قام (1) هو من قام بتأليف هذه األسفار بصور ا احلالية
هذه املصادر،   حياول التوفيق بني ة من مصادر كثرية، ومل"ةمع متون التورا 

، كما يؤكد سبينوزا على أن  (2) وهلذا جاءت األسفار مضطربة متعارضة"
عملية كتابة األسفار قد امتدت حىت بعد وفاة عزرا على أيدي كتبة آخرين  
"وال أعلم شيئًا يقينيًا عن مؤلفيها احلقيقيني، وعن السلطة اليت جيب  

رضها، بل ألين أعجب كيف  ا، والعقيدة اليت تع ف هبا هلا، وعن فائد االعرتا
؛ وهلذا كله يرفض اسبينوزا  (3) أدخلت هذه األسفار يف عداد الكتب املقدسة"

القول أبن الكتاب املقدس مل يقع فيه التحريف، بل يقول بكل وضوح: "وإين  
ألعتقد أنه ما من أحد سيشك يف وقوع بعض األخطاء يف األسفار، إذا كان  

 .(4) لديه أقل قدر من احلكم السليم"

ويف العصر احلاضر جاءت الدراسات النقدية مدعمة ابلبحث  
القائم على استقصاء احلفرايت، وانتهى عدد  منها إىل ذات  (5) ياألركيولوج

النتيجة اليت تؤكد على فقدان أصل التوراة املنزلة، وأن ما بني أيدينا هو خليط 
من بعض ما جاء فيها ابإلضافة إىل رواايت الُكتَّاب املضطربة، واملتأثرة  

 
 .273 -269ع السابق، ص: جر انظر: اسبينوزا، امل (1)
 .275، وانظر: اسبينوزا، املرجع السابق، ص: 49إمساعيل حامد، املرجع السابق، ص:  (2)
 .  298اسبينوزا، املرجع السابق، ص:  (3)
 .290اسبينوزا، املرجع السابق، ص:  (4)
راة يف و لتــــ مــــن أهــــم الكتــــب الــــيت توســــعت يف هــــذا: التــــوراة اليهوديــــة مكشــــوفة علــــى حقيقتهــــا، وا (5)

 مواجهة علم اآلاثر والدراسات التوراتية، وانظر: استعادة النص األصلي لإلجنيل، الباب األول.
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دراسات النقدية  ابلواقع وتقادم العهد؛ إذ "دخلنا مرحلة جديدة يف جمال ال
والذي أصدر كتااب مهما بعنوان:   (1) م(1918)تـ  مع األملاين يوليوس وهلاوزن 

اتريا إسرائيل ]...[، ولقد كان أهم ما قدمه وهلاوزن يف هذا االال هو  
اعتماد التأليف البشري لألسفار اخلمسة، اليت تتكون منها التوراة، وبذلك  

لنقدية وبني الدراسات الالهوتية، اليت  حقق الفصل بني الدراسات التارخيية ا
،وانسحب ذلك على بقية أسفار  (2) كانت حتتكر دراسات العهد القدمي"

الكتاب املقدس، وكان من أهم النتائج اليت قدمتها هذه البحوث هو أن  
أسفار الكتاب املقدس تعتمد يف أتليفها على مصادر أربعة رئيسة، تبدأ مع 

هوذا وساللة داوود، حىت مرحلة السيب البابلي وما  امللكية املوحدة اليت تضم ي
بعدها، واعترب وهلاوزن ومن خلفه يف ذلك: أن هذه املصادر مرتبطة مبؤلفيها  

وأحوال املرحلة اليت كتبت هبا، دون أن تضم اترخيًا حقيقيًا ملا   وتعرب عن بيئة
تصبح  ، وهذه الـ"صدوع واضحة املعامل ستجد من يتابعها، حىت (3) ُتشري إليه

الرواية التوراتية يف وقتنا الراهن جمرد رواية تنتمي إىل األنثربولوجيا، ويصبح هذا  
الفهم للرواية التوراتية شبه عام يف األوساق األكادميية يف معظم بلدان العامل،  

 
مســيحي أملــاين، مــؤر  لليهوديــة وصــدر اإلســالم، وأحــد  ،م(1918 –م 1844يوليوس وهلاوزن ) (1)

أهــم  نمــ  أهــم املستشــرقني املعــروفني ةهــودهم يف نقــد الكتــاب املقــدس وخاصــة األســفار اخلمســة،
مؤلفاتـــه يف هـــذا االـــال: أتليـــف األســـفار الســـتة، واألســـفار التارخييـــة يف الكتـــاب املقـــدس. انظـــر: 

، موســـوعة املستشـــرقني، 109 -107،  ص 1املنجـــد، صـــالح الـــدين، املستشـــرقون األملـــان، ج: 
 .   410 – 408عبد الر ن بدوي ص 

 .241لطفي السومى، املرجع السابق، ص:  (2)
 .244، 243بق: لطفي السومى، املرجع السابق، ص: سا ينظر فيم (3)
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ومن بينها إسرائيل وبصورة خاصة لدى مدرسة إسرائيل فنكلشتاين  
أن معظم الوقائع التارخيية املروية يف   ، حيث تؤكد هذه األخرية على(1) األثرية"

األسفار غري حقيقية وإمنا هي جمرد مروايت ملحمية جاءت متأثرة أبساطري  
وأدبيات سابقة، وظروف اجتماعية وسياسية عاشها هؤالء الكتبة، فال ميكن  

بقصة إسرائيل ابتداًء من   -حبسب ما يطرحه فنكلشتاين وزميله-القبول 
. إىل جانب ذلك  (2)سالم من بالد كنعان وساللة ذريتههجرة إبراهيم عليه ال

يؤكد االثنان على أن"معظم ما أُخذ على أنه اتريا صحيح ودقيق مسّلم به  
كقصص األنبياء، واخلروج، وغزو كنعان، وحىت قصة احلكم امللكي االيد  -

ليست يف الواقع سوى تعبريات خالقة أبدعتها حركة   -لداوود وسليمان
ين القوية، اليت ازدهرت يف مملكة يهوذا يف العصر احلديدي  اإلصالح الدي

تشري إىل زيف وقائع   ، وهي نتائج(3) املتأخر )أواخر القرن السادس  .م("
األسفار برمتها حبجة عدم وجود الدليل املادي األثري هلذا الوجود، حىت  

ن "كتبة  االعتقاد يف بشرية مصدر التوراة التواطَؤ على القول أب سهَّل استمرارُ 
التوراة املتعددين استطاعوا، وخالل مراحل خمتلفة من إجناز كتاب مقدس  
خلق هلم استمرارية إثنية تعود ةذورها إىل مدينة أور الكلدانية، من خالل  
اخرتاع االنتساب إىل إبراهيم وذريته، كما أهنم من جهة أخرى قد أدجموا  

 
 .259لطفي السومى، املرجع السابق، ص:  (1)
، 24، التــوراة اليهوديــة مكشــوفة علــى حقيقتهــا، ص:نيــل إشرســيلربمانانظر: إسرائيل فنكلشــتاينو  (2)

 وما بعد.  64
ــابق، ص:  (3) ــع الســ ــومى، املرجــ ــي الســ ــتاينو 260لطفــ ــرائيل فنكلشــ ــر: إســ ــل إشرســــيلربمانن، انظــ ، يــ

 وما بعد. 208، 177-172املرجع السابق، ص: 
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اهلامشية والضعيفة، واخرتعوا   ابقتداٍر مملكَة إسرائيل القوية مع مملكة يهوذا 
فكرة أن اململكتني كانتا مملكة موحدًة ابتدأ نظاُمها امللكي بشاؤول مث داوود  

، حىت بدا وكأهنم "قد خلقوا عاملًا من األساطري، كما أهنم  (1)مث سليمان"
 السياسية ابلدرجة األوىل.  (2) خلقوا اترخياً جعلوا إهلهم يف خدمة طموحا م"

جند أن البحث التارخيي للعهد اجلديد أو األانجيل كان قد   إىل جانب ذلك
طرح مسألة البحث عن مصدرها على طاولة البحث؛ فإن "أغلبية املسيحيني  
اعتقدوا أبن هللا مل يقل حقيقَة اإلمياِن مباشرًة إىل األفراد ]...[، وبداًل من  

 حوارييه أو  يف أزمنة سابقة عرب املسيح إىل  ذلك أصروا أن هللا أوحى حبقيقته
رسله، ويف بداية املسيحية كان أولئك الرسل هم املراجع اليت ميكن تصديقها  

، ال سيما أهنا "تعددت  (3) ولكن عندما مات الرسل فإىل من سريجع الناس؟"
وكثرت الكنائس ومل يعد إبمكان أّي منها أن تدعي أن رئيسها هو شخص  

رف ذلك  عرف أحد الرسل، أو حىت عرف شخصًا سبق له أن ع 
يف حماولة  –، بل أصبح البحث يف الكتاابت املنسوبة للحواريني (4) الرسول"

أمراً متعذراً؛ إذا ما ثبت    -االهتداء إىل حقيقة ما دعا إليه املسيح عليه السالم 
"أن معظم الرسل )احلواريني( كانوا أُميني، ومل يكونوا يف احلقيقة يستطيعون  

 
 .283، 282لطفي السومى، املرجع السابق، ص:  (1)
 .283لطفي السومى، املرجع السابق، ص:  (2)
 .15ابرت إيرمان، من كتب األانجيل؟ اتريا وحقائق دراسة توثيقية مقارنة، ص:  (3)
 .15ابرت إيرمان، املرجع السابق، ص:  (4)
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، وأصبح  (1) كوا كتاابت موثقة معتمدة"الكتابة، فال ميكن أن يكونوا قد تر 
أحد األسئلة اجلوهرية اليت يطرحها البحث يف العهد اجلديد هو: من الكاتب  
احلقيقي هلذه األسفار املنسوبة إىل احلواريني؟!، وهذا بال شك فتح ابب النقد  

بعضها البعض، وبينها وبني أسفار العهد   لكثري من التناقضات بني األانجيل
  ينها وبني بقية الرسائل املنسوبة للرسل. وقد أشار سبينوزا إىل أن القدمي، وب

يدل   -كما هو واضح يف الرسائل -"طر  احلواريني وأسلوهبم يف املناقشة 
بوضوح اتم على أن هذه الكتاابت مل تصدر عن وحي وبتفويض إهلي، بل  
هي جمرد أحكام شخصية وطبيعية ملؤلفيها، وال تتضمن إالَّ نصائح أخوية  

، األمر الذي يؤكد كما يرى سبينوزا على أن (2)مقرتنة بتعبريات جماملة مهذبة"
، مث إنه "ملا  (3)"احلواريني قد قاموا ابلتبشري بوصفهم معلمني ال بوصفهم أنبياء"

كان علينا أن نسلم أبن رسائل احلواريني قد كتبت بوحي من النور الطبيعي  
احلواريون ابملعرفة الطبيعية   )العقل( وحده، فعلينا أن نرى كيف استطاع
مما أحدثته أتويال م لسرية  (4) وحدها أن يبشروا مبا ال يدخل يف نطاقها"

املسيح عليه السالم وما دعا إليه، أي: أن النصرانية ابتت تضم بني دفيت  
كتاهبا املقدس ما هو ليس من الدين ذاته، وهذا التصور الفطري ملا ينبغي أن  

قد قاد إىل نقد حقيقي ملا تضمنته العقيدة النصرانية  يكون عليه الدين كان 

 
 .14رت إيرمان، املرجع السابق، ص: اب (1)
 .320اسبينوزا، رسالة يف الالهوت والسياسة، ص:  (2)
 .321اسبينوزا، املرجع السابق، ص:  (3)
 .322اسبينوزا، املرجع السابق، ص:  (4)
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من عقائد، وقرارات تشري إىل عملية االختال  البشري داخل األانجيل، وهو  
للعهد اجلديد، حيث يشري   (1) م(1778)تـ  األمر الذي أتكد بنقد فولتري

يت  فولتري "يف دراسته التارخيية للمسيحية، إىل أنه مت فربكة مخسني إجنياًل، وال
قيل عنها فيما بعد أانجيل حمرفة، ]...[ وحييل فولتري القارش على شواهد  
كثرية لعلماء آخرين قدموا أحبااثً وذكروا فيها أانجيل أقدم من املعتمدة، واليت  
مازالت سلطتها يف بعض الكنائس الشرقية، مثل إجنيل يعقوب والذي يسمى  

ذه األانجيل فيما بينها من  ، كما يشري إىل ما تضمنته ه(2) ابإلجنيل األول"
حقائق حول نسب املسيح ووالدته، وتطور االعتقاد به بعد صلبه على أنه  
ذو طبيعيتني: إهلية وبشرية، وإىل أن معظم العقائد النصرانية املقررة يف  
الكنيسة كاالعتقاد أبلوهية املسيح، إمنا متت بفرض من االامع الكنسية ال من  

ليؤكد فولتري بذلك كله قضية: وقوع التزوير يف   داخل نصوص اإلجنيل ذاته،
؛ فـ"الكتاب املقدس به أمور يرفضها فولتري مجلًة وتفصياًل، من  (3) اإلجنيل 

سفك للدماء، وفسق وزان احملارم، والتناقض الذي يعد دلياًل قاطعًا على  
الكذب، بل فولتري يؤكد أبن يف الكتاب توجد أكاذيب كثرية، مزورة من قبل  

 
م( كاتب ومفكر فرنســي شــهري، أهــم كتبــه: رســائل فلســفية، والقــاموس 1778 - 1694فولتري ) (1)

 -آاثره  -لتـــاريا. انظـــر: قصـــة احلضـــارة االلـــد الثـــامن عشـــر، وفـــولتري حياتـــه اســـفة الفلســـفي، وفل
ـ ــ ــوعة الفلســـفة لبـــدوي  فلســـفته، ـل ــون، وموسـ ــه كريسـ ــفة 2/201أندريـ ــفة والفالسـ ــوعة الفلسـ ، موسـ
 .2/1042للحفين 

 .157نعيمة إدريس، أزمة املسيحية بني النقد التارخيي والتطور العلمي، ص:  (2)
 .159 -150ملرجع السابق، ص: ايس، نعيمة إدر  (3)
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اليت   (1)  انقصي التكوين، أكاذيب ال عالقة هلا ابحلقيقة املسيحية" مسيحيني 
بشر هبا عيسى الرسول، وهو الفرض الذي يُدعم عدم صحة نسبة هذه  
األانجيل إىل املسيح، وإىل احلواريني الذين بشروا برسالته، ال سيما إذا علمنا  

اً للحقيقية يف  أن هذا النوع من االختال  يف الكتب املقدسة مل يكن يعد تزوير 
ُعرف عدد من العلماء آنذاك، فـ"بينما توجد بعض حاالت تزوير يف العهد  
القدمي جند أن هناك حاالٍت كثرية يف العهد اجلديد، حىت أننا درسنا كتابني  
يُدََّعى كذابً أهنما مكتوابن من قبل بطرس، وستة كتب يُدَّعى كذابً أهنا كتبت  

أنه حىت لو أن العلماء يف كل مكان   من قبل بولس. إهنا ظاهرة مدهشة
يتفقون على أن هذه الكتب مل تكن مكتوبة فعاًل من قبل مؤلفيها املزعومني،  
فكثري منهم يرتددون يف تسمية الكتب مبا هي عليه: تزويرات أدبية خلداع  

.وقد أدى تطور البحث يف اتريا األانجيل ومصادرها إىل طرح  (2)قارئيها"
سة األانجيل احلالية؛ فقد زاد "الوضع احتقاانً بذهاب  عدة تفسريات متس قدا

النقد للعهد اجلديد إىل حدود بعيدة نتيجة التأثر ابلدراسات اللغوية واألدبية  
ومناهج تفكيك النص، واليت قادت البعض إىل إنكار وجود عيسى التارخيي  

صدمت   من خالل الواثئق املتوفرة، أو إنكار ألوهيته، وغريها من النتائج اليت
،وصدرت لذلك مراسم التحرمي  (3) الكنيسة وشعور املسيحي املؤمن عامًة"

 
. قــارن هــذا مبــا يف: ابــن القــيم، هدايــة احليـــارى، ص: 159نعيمــة إدريــس، املرجــع الســابق، ص:  (1)

242 – 259. 
ــان، مـــن كتـــب األانجيـــل؟، ص:  (2) ــيالً لـــذلك: نفـــس الكتـــاب، ص: 123ابرت إيرمـ ، وانظـــر تفصـ

 وما بعدها. 223
 .227 -225 نعيمة إدريس، املرجع السابق، ص: (3)
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أن يضحي ابلقرارات   واللعن على أمثال هذه الدراسات؛ إالَّ أن البعض آثر
الكنسية وعقائدها واعتربها ال متس حقيقة النصرانية األوىل، بينما آثر البعض  

دراسات النقدية، لكن  البقاء يف كنف الكنيسة ومعارضة ما تطرحه هذه ال
العقائد النصرانية ابإلضافة إىل ما سبق َلِقَيْت موجاِت تشكيٍك عارمٍة يف  
مصداقيتها، ال سيما مع النتائج اليت قدمها علم مقارنة األداين؛ فاملقارنة بني  
عقائد املسيحية ومثيال ا وسط العامل الروماين، كشفت عن وجود عقائد  

خلص واخلطيئة  متشاهبة جداً، فالوثنية ال
ُ
رومانية تقدم أيضًا عقيدة الفداء وامل

والعذراء، وبني هذا وذاك تـََقدََّم البعُض حبلٍّ يتمثل يف: النظر إىل الكتاب  
املقدس/ العهد اجلديد على أنه عمُل عقوٍل بشريٍة أتثرْت ابألوضاع الراهنة  

طورية  اليت عاصرها كتبته، وابلتا  يصبح اإلجنيل سجاًل للمحاوالت األس 
مفاده أن   ، بينما ذهب آخرون إىل طرِح افرتاضٍ (1) واخليالية للعقل البشري 

الكشف عن وجود التزوير يف العهد اجلديد وزيف العديد مما دعت إليه ال بد  
وأن يشري إىل وجوِد إجنيٍل أوٍ  سابٍق هلذه األانجيل والرسائل املقدسة،  

يقة تتألف حصرًا من كلماِت  واعتبار أن هذا اإلجنيل أو "املنت األصلي وث
، وميكن طرح التساؤل هصوص ذاك النص األو  عن "ما  (2) يسوع وأفعاله"

هو ُكنه املقومات األساسية اليت كان يتألف منها؟ أو بعبارة أخرى: إىل أيّة  
 

، وانظــر: خزعــل املاجــدي، 226 -225ينظــر فيمــا ســبق: نعيمــة إدريــس، املرجــع الســابق، ص:  (1)
ومــــا  258علــــم األداين اترخيــــه مكوانتــــه مناهجــــه أعالمــــه حاضــــره مســــتقبله، الفصــــل الثــــاين ص: 

بعــدها، حممــد يوســف إدريــس، علــم األداين املقــارن واآلفــا  اجلديــدة للدراســات الدينيــة، الفصــل 
 وما بعدها. 65 ص: ينالثا

 . 65إينوكباول، تطور اإلجنيل: املسيح ابن هللا أم ملك من نسل داود؟، ص:  (2)
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، وهكذا إذن  (1) بقااي ]...[ ينتمي ذلك املنت األصلي السالف لإلجنيل؟"
ي للعهد اجلديد يفتح الباب أمام احتماالٍت  نلحظ بوضوٍح أن النقد التارخي

عدٍة قد تتباين نتائجها النهائية فيما بينها؛ إالَّ أهنا تكاد جُتمع على التحريف  
الذي طال األانجيل احلالية، وعدم صحة نسبة ما تضمنته من عقائد مزيفة  
إىل املسيح عليه السالم، وهي النتائج اليت نلحظ اتفاقها العميق مع ما  

رت إليه نصوص سورة املائدة، أعين النصوص اليت أخرب هللا فيها عن وقوع  أشا
التحريف يف التوراة واإلجنيل، وأخرب فيها عن براءة التوراة األوىل والنصرانية من  

 تلك العقائد الفاسدة، واليت أتينا على اإلشارة إليها يف بداية هذا املبحث. 

على أي كتاب مقدس  وإذا كان األمر كذلك فللقارش أن يتساءل: 
يصاد  القرآُن الكرمي ويشهد له بكونه وحياً إهلياً منزاًل من السماء؟، واحلقيقة  
أننا من خالل عرضنا لنصوص سورة املائدة وجدان أن داللة التصديق ذاُت  
مدلوٍل مقيٍد ابحلفظ واالئتمان على ما جاءت به هذه الكتب من عقيدة  

من منطلق  -أسهم يف أن يقف القرآن وشريعة، وهذا التقييد يف املدلول 
موقفًا انقدًا إزاء احلال الذي وصل إليه الكتاب   -شهادة الصد  ذا ا

املقدس؛ فنبه على دخول التحريف فيه، ونبه على اشتمال دفات كتبه على 
عقائد مزيفة هي خارج نطا  العقل، وخارج نطا  األداين اإلهلية احلقة؛ ومن  

لقرآن جاء انسخًا ملا صارت إليه العقيدة املوسوية،  هنا ساغ لنا أن نقول إن ا
والعقيدة املسيحية على أيدي املنتمني إليها يف سالف العهد، ويف هذا يقول  

 
 .65إينوكباول، املرجع السابق، ص:  (1)
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: "إن أرادوا بتصديقه كتبهم أنه صد  ما هم عليه من  هـ(  728) ابن تيمية 
من العقائد والشرائع اليت ابتدعوها بغري إذن من هللا وخالفوا هبا ما تقدمه 

شرائع املسلمني، أو خالفوا هبا الشرع الذي بعث به مثل القول ابلتثليث  
واألقانيم والقول ابحللول واالحتاد بني الالهوت والناسوت وقوهلم: أن املسيح  
هو هللا وابن هللا وما هم عليه من إنكار ما جيب اإلميان به من اإلميان ابهلل  

له كاخلنزير وغريه ]...[، فقد كذبوا  واليوم اآلخر ومن حتليل ما حرمه هللا ورس
كذاب ظاهرًا معلومًا ابالضطرار من دينه، وإمنا صد  ما    -ملسو هيلع هللا ىلص -على حممد 

جاءت به األنبياء قبله، وأما ما أحدثوه وابتدعوه فلم يصدقه : كما أنه مل  
يشرع هلم أن يستمروا على ما هم عليه من الشرع األول،]...[ بل دعاهم  

 اإلميان به ومبا جاء به واتباع ما بعث به من الكتاب  ومجيع اإلنس واجلن إىل 
 . (1) واحلكمة"

هو أن القرآن   -ابعتباره أساسًا للتعايش–والذي ينبغي التأكيد عليه هنا 
أكد األصل اإلهلي للتوراة واإلجنيل، وأقر بعض مايف النسا اليت بني أيدينا 

لتحريف؛ مجعا بني  اليوم من األحكام، ويف املقابل رد ما اشتملت عليه من ا
إحقا  احلق ورد الباطل. ولعمر احلق أن هذا األساس املعريف املنهجي ألقوى  
األسس اليت ميكن االعتماد عليها يف التأسيس للتعايش. وهو ما أشارت إليه  
وثيقة مكة مؤكدة على "براءة األداين والفلسفات من جمازفات معتنقيها  

 
 .  375، 373، 371، 370، 369، 368، ص: 2ابن تيمية، اجلواب الصحيح، ج:  (1)
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ضل السبل إىل التفاهم السوي مع  ، وأن "احلوار احلضاري أف(1)ومدعيها"
، وأن "أصل األداين السماوية واحد  (2)اآلخر]...[ وجتاوز معوقات التعايش"

، وهو األمر  (3) وهو اإلميان ابهلل سبحانه إميااًن يوحده جل وعال ال شريك له"
الذي أكدته وثيقة األخوة اإلنسانية من أن "هدف األداين األول واألهم هو  

، كما أكدت على أن االحنراف احلاصل يف بعض  (4) عبادته"اإلميان ابهلل و 
ممن   -يف بعض مراحل التاريا –األداين نتيجة "طائفة من رجاالت الدين 

وظف بعضهم الشعور الديين لدفع الناس لإلتيان مبا ال عالقة له بصحيح  
هو إال "نتيجة   ، كما أن اإلرهاب املتسمي اليوم ابسم الدين ما(5) الدين"

، وكل هذا عائد إىل املبدئني (6)الفهوم اخلاطئة لنصوص األداين" لرتاكمات
 ٰر  ٰذ ييُّالقرآنيني الذين أعلنهما القرآن بوضوح يف قوله تعاىل:

 يئ  ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ٰى
 زث  رث  يت  ىت نتمت  زت رت يب ىب  نب  مب زب  رب

 حض جض مص  خص حص مسُّ:وقوله [64]آل عمران:َّنث  مث
 مق   حق مف خفحف  جف مغ جغ  معجع مظ حط   مض خض

 [. 2]املائدة: َّهل مل  خل  حل جلمك  لك خكحك  جك
 

 .3وثيقة مكة املكرمة، ص:  (1)
 .3 املرجع السابق، ص: (2)
 .2املرجع السابق، ص:  (3)
 .8وثيقة األخوة اإلنسانية، ص:  (4)
 .9املرجع السابق، ص:  (5)
 .11املرجع السابق، ص:  (6)
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 :اخلــاتـــمـــة

 تتلخص نتائج هذا البحث يف التا : 

عن أن القرآن الكرمي قد وضع أساساً   كشفت آايت سورة املائدة  .1
للتعايش من خالل التأكيد على حقيقة ألوهية مصدر التوراة  

 واإلجنيل، وأن هللا تعاىل نسبها صراحة إىل تنزيله وأمره. 
أن القرآن الكرمي جاء ُمدعمًا ومصدقاً   وضحت آايت سورة املائدة  .2

 ومبيناً، ملا تضمنته التوراة واإلجنيل من احلق:  
فهو قد قرر عددًا من أحكامها، وأعاد أصحاب امللة اليهودية   -

 والنصرانية إىل االحتكام إىل ما كان فيها من أوامر إهلية. 
كما أكد على ما فيها من احلق عقيدًة وشريعة، بوصفها ابلنور،  -

 ضمنها اهلدى ملن يريد اتباع احلق. تو 
أكد القرآن على أن وحدة املصدر اإلهلي للتوراة واإلجنيل   -

والقرآن، تقتضي وحدة احلقيقة اليت تدعو إليها؛ لذا ال ميكن  
حبال اجلمع بني يهودية أو نصرانية خمالفة لعقيدة اإلسالم يف  

 هلالج لج.  أصول ما يدعو إليه؛ ألن منزهلا واحد هو هللا
على أن التناقض احلاصل بني  -وبكل وضوح -آن الكرمي ر الق بني  .3

أصحاب األداين من اليهود والنصارى واملسلمني، والتفر  بينهم، ال  
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ميكن أن ينايف إمكانية التعايش بينهم؛ فأقر اإلنسانية، وَغلَّب كفة  
 أمور املعايشة والتفاعل، ووضع املصاحل الدنيوية يف إطارها الصحيح.

واإلجنيل   على التوراة لكون القرآن جاء مهيمنا ين إن من أهم املعا .4
هو: أنه جاء بوصفه أمينًا على احلقيقة شاهدًا هبا؛ فكان من لوازم  
ذلك ضرورة وانتصارًا للحقيقة بيان ما صارت إليه هذه الكتب على  
أيدي أتباعها من فساٍد وتزويٍر للحقيقة؛ فبني القرآن ما اشتملت  

ارض العقل فيما يتعلق ابلركن  ععليه بعض نصوصها من خطاب ي
ورافضاً كل السلوكيات   ،األساس لألداين الصحيحة وهو اإلميان ابهلل

اليت تتعارض مع األخال  احلميدة، ورادًا لكل ما ال ينبغي أن ميت  
بصلة إىل اإلله الواحد جل وعال، وإىل الدين كما جيب أن يكون.  

وري بـ"براءة  ر يعد أتصياًل لالعتقاد الض -ال شك  -وهذا كله 
األداين ]...[ من جمازفات معتنقيها ومدعيها، فالشرائع املتعددة  
تدعو يف أصوهلا إىل عبادة اخلالق وحده، والتقرب إليه بنفع خملوقاته، 
واحلفا  على كرامتهم، وتعزيز قيمهم، واحلفا  على عالقا م  

 .(1) األسرية، واالتمعية اإلجيابية"

*      *      * 

 
 .3وثيقة مكة املكرمة، ص:  )1( 
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 : تالتوصيا 
 استكماالً للتأسيس للتعايش أوصي بضرورة اآليت:

لألسس املنهجية اليت تتفق فيها الكتب   ( 1) تقدمي دراسة أبستمولوجية  -
 السماوية فيما يتعلق بنظرية املعرفة. 

للوقوف على األسس املشرتكة للنظرية   (2) تقدمي دراسة أكسيولوجية  -
 اخلُُلقية كما تقدمها األداين الثالثة. 

  *      *    * 

 

 
ــية  )1( اصـــطالح االبســـتمولوجيا يف االنكليزيـــة مـــرادف الصـــطالح نظريـــة املعرفـــة، أمـــا يف اللغـــة الفرنسـ

يطلقونــه إال علــى فلســفة العلــوم واترخيهــا الفلســفي. انظــر: املعجــم  ني الفمعظــم الفالســفة الفرنســي
ــليبا  . وحـــول هـــذا املصـــطلح جـــدل طويـــل، 18، املعجـــم الشـــامل للحفـــين ص1/33الفلســـفي لصـ

انظــر: االبســتمولوجيا دراســة حتليليــة لنظريــة العلــم يف الــرتاث، د/زينــب ابــراهيم شــوراب، دار اهلــادي، 
م، 2005عاصــرة، د/صــالح إمساعيــل، الــدار املصــرية الســعودية، ة املم، ونظريــة املعرفــ 2004، 1ق

 .165م، ص2004، 2ومدرسة فراكنفورت، توم بوتو مور، ترمجة سعد هجرس، دار أواي، ق
ــيم، وتُعـــىن )2(  ــة القـ ــا يُعـــرف بنظريـ ــيولوجيا يف البحـــث الفلســـفي تعـــين: نظريـــة األخـــال  أو مـ اإلكسـ

، وقــد أصــبحت ابابً مهمــاً مــن أبــواب الفلســفة العامــة، ايريهــ ابلبحث يف طبيعة القيم وأصنافها ومعا
وارتبطــت األكســيولوجيا بعلــوم املنطــق، واألخــال ، واجلمــال، واإلهليــات. انظــر: املعجــم الفلســفي، 

ــليبا:  . وانظـــر: متهيـــد للفلســـفة،حممود  ـــدي زقـــزو ، دار املعـــارف، 160/ 2،  50/ 1مجيـــل صـ
-، عبـــد الـــر ن بـــدوي، وكالـــة املطبوعـــاتةفلســـف، مـــدخل جديـــد إىل ال42، دون عـــام، ص 5ق

 .11م، ص1975، 1الكويت، ق
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 :قائمة مصادر ومراجع البحث

 القرآن الكرمي. •
 الكتاب املقدس، دار الكتاب املقدس يف الشر  األوسط.  •

ابن اللحام الدمشقي، عالء الدين علي بن حممد البعلي، املختصر يف   .1
أصول الفقه على مذهب اإلمام أ د بن حنبل، حتقيق حممد مظهر بقا،  

 م(. 1980هـ،   1400)دمشق: دار الفكر،
ابن النجار، تقي الدين أبو البقاء حممد بن أ د احلنبلي، شرح الكوكب   .2

هـ  1418املنري، حتقيق حممد الزحيلي ونزيه  اد، )السعودية: مكتبة العبيكان، 
 . 2م( ق1997 -

 ابن بدران الدومي الدمشقي، عبد القادر بن أ د بن مصطفى:   .3
دارة الطباعة  إاملدخل إىل مذهب اإلمام أ د بن حنبل، )القاهرة:  •

 املنريية، دون عام(. 
نزهة اخلاطر العاطر شرح روضة الناظر، )مصر: املطبعة السلفية،   •

 هـ(. 1342
 ابن تيمية احلراين، تقي الدين أ د بن عبد احلليم: .4

اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، حتقيق: علي حسن وعبد العزيز •
  -هـ 1419 إبراهيم و دان حممد، )السعودية: دار العاصمة،

 . 2م( ق1999
شرح العمدة )من أول كتاب الصالة إىل آخر ابب آداب املشي إىل  •

الصالة، حتقيق: خالد بن علي بن حممد املشيقح، )الرايض: دار 
 .1م( ق1997هـ/1418العاصمة، 
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جمموع الفتاوى، مجع وترتيب عبد الر ن بن حممد العاصمي النجدي، •
 . 1هـ( ق1381بن سعود،  )الرايض: مطبعة جامعة اإلمام حممد

ابن حجر، أ د بن علي العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري،  .5
اعتىن به حممد بن سامح بن عمر وعليه تعليقات مهمة لعدد من أهل العلم، 

 . 1م( ق2013 -هـ 1434)القاهرة: دار ابن اجلوزي، 
لي، روضة  بابن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أ د املقدسي احلن .6

الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أ د بن حنبل،  
 .2م( ق2002  -هـ 1423)مؤسسة الراين للطباعة والنشر والتوزيع، 

 ابن قيم اجلوزية، أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن القيم اجلوزية:  .7
  إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان، حتقيق: حممد عزيز مشس، )مكة: •

 . 1هـ(، ق 1432دار عامل الفوائد،  
زاد املعاد يف هدي خري العباد، حتقيق علي العمران، وحممد عزيز  •

 . 1م(، ق2018هـ، 1439مشس، )مكة: دار عامل الفوائد،  
هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى، حتقيق عثمان مجعة ضمريية •

وائد للنشر  فإشراف بكر عبد هللا أو زيد، )مكة الكرمة: دار عامل ال
 . 1هـ( ق1429والتوزيع، 

 ابن كثري، عماد الدين أبو إمساعيل بن عمر الدمشقي: .8
تفسري القرآن العظيم، حتقيق سامي حممد السالمة، )دار طيبة للنشر   •

 . 2م( ق1999 -هـ 1420والتوزيع، 
قصص األنبياء، حتقيق مصطفى عبد الواحد، )القاهرة: مطبعة دار  •

 . 1ق ( م1968 -هـ  1388التأليف، 
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ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم، فتح الغفار بشرح املنار، )مصر: طبعة   .9
 م(. 1936-هـ   1355مصطفى البايب احلليب، 

 ابن حزم، أبو حممد علي بن أ د بن حزم األندلسي الظاهري: .10
اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق أ د حممد شاكر، )القاهرة:   •

 . 1هـ( ق1429ع، يمكتبة اإلمام البخاري للنشر والتوز 
الفصل يف امللل والنحل، حتقيق: حممد بن عوض الشهري، )الرايض:   •

 . 1م( ق2019هـ، 1440دار الفضيلة، 
عباس، أ د، التعايش مع غري املسلمني وأثره يف الفكر اإلسالمي،   .11

 )القاهرة: رسالة ماجستري، كلية أصول الدين(.
اجلديدة للدراسات  إدريس، حممد يوسف، علم األداين املقارن واآلفا  .12

 . 1م( ق2018الدينية )املغرب: مؤمنون بال حدود، 
إدريس، نعيمة، أزمة املسيحية بني النقد التارخيي والتطور العلمي، )اجلزائر:  .13

جامعة منتوري قسنطينة: رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم يف الفلسفة،  
 م(. 2008  -هـ 1429

سة، تقدمي وترمجة حسن حنفي مراجعة ااسبينوزا، رسالة يف الالهوت والسي .14
 . 1م( ق2005فؤاد زكراي، )بريوت: دار التنوير،  

، التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها نيل إشرسيلربمانإسرائيل فنكلشتاينو  .15
)رؤية جديدة إلسرائيل القدمية وأصول نصوصها املقدسة على ضوء 

 ، دون عام(. رشاكتشافات علم اآلاثر(، )دمشق: صفحات للدراسات والن
إمساعيل حامد، عزرا كاتب التوراة: التوراة بني الوحي اإلهلي وحتريف اليهود،   .16

 . 1م( ق2009)اجليزة: دار طيبة للطباعة دار مشار  للنشر والتوزيع، 
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إمساعيل، صالح، نظرية املعرفة املعاصرة، )الدار املصرية السعودية،   .17
 م(. 2005

يق: أ د بن إبراهيم الذروي، قآل تيمية، املسودة يف أصول الفقه، حت .18
 . 1هـ( ق1422)الرايض: دار الفضيلة، 

اآلمدي، سيف الدين علي بن أيب علي بن حممد، اإلحكام يف أصول   .19
 . 1م( ق2003هـ، 1424األحكام، )الرايض: دار الصميعي، 

األنصاري، عبد العلي حممد بن نظام الدين، فواتح الر وت شرح مسلم   .20
 هـ(. 1322األمريية مطبوع هبامش املستصفى،  ةعالثبوت، )بوال : املطب

اإلجيي، عضد الدين عبد الر ن بن أ د، شرح العضد على خمتصر ابن   .21
احلاجب، وهبامشه حاشية التفتازاين، وحاشية الشريف اجلرجاين، )القاهرة:  

 م(.                                1973-هـ 1393طبعة مكتبة الكليات األزهرية،  
، تطور اإلجنيل: املسيح ابن هللا أم ملك من نسل داود؟ دراسة لو إينوكبا .22

بريوت:   -نقدية وترمجة جديدة ألقدم األانجيل تكشف مفاهيم مثرية، )دمشق
 .  1م( ق2003 -هـ 1424دار قتيبة، 

ابرت إيرمان، من كتب األانجيل؟ اتريا وحقائق دراسة توثيقية مقارنة،   .23
 .1م( ق2017 -هـ 1438ة،  بيترمجة إبراهيم مطر، )دمشق: دار قت

البخاري، عالء الدين عبد العزيز بن أ د، كشف األسرار عن أصول فخر   .24
 هـ(. 1308اإلسالم البزدوي، )استانبول: مطبعة درسعات، 

بدران، العالقات االجتماعية بني املسلمني وغري املسلمني يف الشريعة   .25
نهضة العربية،  لااإلسالمية واليهودية واملسيحية والقانون )بريوت: دار 

 م(. 1983
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 بدوي، عبد الر ن: .26
م(  1975مدخل جديد إىل الفلسفة، )الكويت: وكالة املطبوعات •

 .1ق
ملحق موسوعة الفلسفة )األردن: املؤسسة العربية للدراسات  •

 . 1م( ق1996والنشر، 
موسوعة الفلسفة، )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر،   •

 . 1م( ق1984
 .7م(ق1999، )بريوت: دار العلم للمالين، نيموسوعة املستشرق •

البغا، مصطفى ديب، أثر األدلة املختلف فيها، مصادر التشريع التبعية يف   .27
 الفقه اإلسالمي، )دمشق: طبعة دار اإلمام البخاري، دون عام(. 

البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء، معامل التنزيل يف تفسري القرآن،   .28
هـ(  1420هدي، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ملاحتقيق عبد الرزا  

 .1ق
البيهقي، أبو بكر أ د بن احلسني اخلراساين، شعب اإلميان، حتقيق عبد   .29

العلي عبد احلميد إبشراف خمتار أ د الندوي، )الرايض: مكتبة الرشد 
 .    1م( ق2003 -هـ 1423ابلتعاون مع الدار السلفية ببومباي، 

بن عبد احملسن، أصول مذهب أ د بن حنبل، )القاهرة:   الرتكي، عبد هللا  .30
 م(. 1974-هـ 1394مطبعة جامعة عني مشس، 

التوجيري، عبد العزيز عثمان، احلوار من أجل التعايش )القاهرة: دار   .31
 . 1م( ق1998الشرو ،  
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اجلابري، سيف راشد، التعايش السلمي بني الشعوب يف اإلسالم )ديب:   .32
 م( 2008لعمل اخلريي، او دائرة الشؤون اإلسالمية 

اجلويين، إمام احلرمني أبو املعا  عبد امللك بن عبد هللا، الربهان يف أصول   .33
هـ  1418الفقه، حتقيق صالح حممد عويضة، )بريوت: دار الكتب العلمية، 

 . 1م( ق1997 -
 حسن الباش:  .34

بريوت: دار  -القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفرتقان؟، )دمشق •
 .  2م( ق2002 -هـ  1422النشر والتوزيع،و  قتيبة للطباعة

الكتاب والتوراة عندما ابع احلاخامات موسى عليه السالم،   •
  -هـ 1425بريوت: دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع،  -)دمشق
 . 1م( ق2004

 احلفين، عبد املنعم: .35
م(  2000املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة، )القاهرة: مدبو ،  •

 .3ق
م(  1999الفالسفة، )القاهرة: مكتبة مدبو ، و  موسوعة الفلسفة  •

 .2ق
 خزعل املاجدي: .36

علم األداين اترخيه مكوانته مناهجه أعالمه حاضره مستقبله )املغرب:  •
 . 1م( ق 2016مؤمنون بال حدود، 

كشف احللقة املفقودة بني أداين التعدد والتوحيد )املغرب: مؤمنون بال   •
 . 1م( ق2014حدود، 
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Abstract: 

The current study seeks to find an answer to the Quranic stance towards the 

New and Old Testaments as a motivation for co-existence. This objective is 

fulfilled through an analytical review of the interpretations of the verses in Surah 

Alma'ida. The study addresses the main issues related to the credibility of the 

Bible and the reliability of its divine source and its argumentation besides Islam. 

It also investigates the Quranic critical view of the Bible in comparison to the 

modern western critiques. The main findings suggest that the Quran subscribes 

to the validity of the Torah and the Bible as sacred books revealed to his 

respected prophets Moses and Jesus (peace be upon them) respectively. The 

Quran also endorses a number of rulings that allow the Christians and the Jews 

to refer to their books as reliable divine revelations in one hand, and encourages 

the Muslims to co-exist with these non-Muslims on the other hand. It also shows 

that the Qur’an shares the same critical view with the right views in the modern 

western critiques of the Bible. 
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 دراسة فقهية  : الشك في تحقق شروط الذكاة واالصطياد

 لرميح عبد هللا بن أحمد اد. 

 ريعة والدراسات اإلسالميةالشكلية  –الفقه   قسم

 القصيمجامعة 
 هـ  1441  /1  /16ول البحث:تاريخ قب   هـ  1440  /6  /25تاريخ تقديم البحث:  

                                                                           
 :ملخص الدراسة

صطياد وهو ما يطرأ على  تناول البحث أحد أهم املسائل املتعلقة بشروط الذكاة وال 
الشروط من الشك يف حتقيقها، وملا كان البحث متصال أبحكام اليقني والشك فقد تطلب  

 البحث إيضاح صلة مسائل البحث ابلقواعد املتصلة هبا، فتضمن البحث: 
 املقصود ابليقني وابلشك. -
 يف حتقق شروط الذكاةواملراد ابلشك -
 صور الشك يف حتقق شروط الذكاة والصطياد  -
 أحكام كثري الشكوك. -
 أحكام الشك يف فعل الغري يف الذكاة والصطياد.   -
 أحكام الشتباه املتعلقة ابملوضوع -
 

 .شروط الذكاة -الشتباه –الشك  –اليقني  -الصطياد  –الذكاة  فتاحية:الكلمات امل
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 : قدمةامل
وصحبه   حلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآلها

على الناس أن بنيَّ األحكام   -تعاىل  -أمجعني، وبعد، فإنَّ من فضل هللا 
الشرعية مفصلة بنصوص واضحة، ومبنهج علمي للتفقه واالستنباط اثبت  

لم، ويلزمه القيام  منضبط، كما قد جلَّى الشرع العظيم ما تستدعيه حاجة املس
مراد هللا جل وعال، وعلى    به يف أمور دينه؛ كي يكون سريه يف هذه الدنيا وفق 

وهديه األقوم، ومن ذلك األحكام الشرعية املتعلقة ابلغذاء   سنة نبيه حممد 
الذي هو قوام حياة اإلنسان، حيث جند يف الكتاب والسنة التفصيالت الدقيقة  

يتصل هبما من أحكام الصيد والذابئح والذكاة   ألحكام الطعام واملشرب وما 
بىن على ذلك استنباطات عميقة وقواعد جزلة،  وصفاهتا وشروطها، مث ان

أضحت يف كتب الفقه وقواعده مادة خصبة ثرية، ينهل منها طالب العلم  
 والباحثون يف كل زمان.

د يطرأ  وإن مما حيتاج املسلمون إىل بيانه ومناقشته يف األحباث العلمية ما ق
وما  على شروط الذكاة من الشك الذي يشِكل على كثري من الناس حكمه 

يستدعي   - بال ريب  - ينبين عليه من أحكام التعاقد والتغذية وحنومها، وهذا 
من الباحثني سد حاجة املسلمني إليضاحه وتفصيله، ويف هذا البحث يطرح  

تمدا على الدليل  الباحث صور الشك الواردة على شروط الذكاة وأحكامها، مع
جل    - وتعليالهتم، ومن هللا  من الكتاب والسنة واإلمجاع ومستنريا آبراء الفقهاء  

 نستمد العون والتوفيق. -وعال  
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 أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
 تربز أمهية املوضوع وأسباب اختياره يف األمور التالية: 

ودقتها،   خفاء أحكام صور الشك يف الذابئح على كثري من الناس، -أ
وكثرة األسئلة اليت  ملسلمني هلا،  واحتياجها إىل البحث والدراسة؛ لشدة احتياج ا 

 ترد إىل العلماء يف جوانب الشك يف الذابئح والصيد واللحوم املستوردة. 
اإلضافة العلمية إىل هذه القضية احليوية اليت حنتاجها بكثرة؛ لقوة   - ب

 ربرات احلكم فيها أحياان ومسوغاته.وجهات النظر فيها بني الباحثني، وخفاء م
على حكم الغذاء فقط، وإمنا ترتبط جبوانب  إن هذه النازلة ال تقتصر    -ج

شىت من املمارسات التعاقدية والنظامية اليت هلا أحكامها الدقيقة يف الفقه  
 اإلسالمي.

 أهدف البحث:
ا  أوال: بيان املراد ابلشك، وذكر األصول الشرعية املتعلقة به، وصلته

 أبحكام الذكاة، وكيفية ختريج األحكام عليها. 
اثنيا: ذكر أبرز حاالت الشك يف أحكام التذكية والصيد اليت ترد يف  

 الواقع، والنوازل اليت يبتلى هبا املسلمون يف متعلقاته.
اثلثا: استنباط األحكام الشرعية لصور الشك وحاالته اليت تتطرق  

 . للمكلف فيما يتصل ابلذكاة واالصطياد
 تساؤالت البحث: 

 ا؟ وما القواعد الفقهية املتعلقة به؟ *ما املراد ابلشك لغة واصطالح
 *ما صور الشك الواردة على فعل التذكية واالصطياد؟ 
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*ما األحكام املتعلقة بورود الشك يف التذكية واالصطياد سواء أكان فيما  
 يتصل بشك اإلنسان يف ذكاته وصيده أم ذكاة غريه وصيده؟ 

 قة:ت السابالدراسا 
تاابت العلمية واألحباث املطبوعة  مل أجد يف حدود ما وقفت عليه من الك

من تطرق لذكر أحكام الشك فيما يتصل مبوضوع البحث يف دراسة مستقلة  
ومبينة ألحكامه وتفاصيل ذلك، ومن خالل استقراء الكتاابت يف هذا الشأن  

ام الصيد والذابئح بذكر  أجد حني االطالع على مضامينها أهنا إمنا تتناول أحك
ي يكشف عن أمهية معاجلة هذا املوضوع بدراسة  جممل أحكامها األمر الذ

 علمية متخصصة ومن تلك الدراسات السابقة: 
رسالة دكتوراه بعنوان: "األطعمة وأحكام الصيد والذابئح"، ملعايل  -

ألوىل،  الشيخ الدكتور/ صاحل بن فوزان الفوزان مكتبة املعارف يف الرايض، ط: ا
 م 1999 - هـ 1419
الشريعة اإلسالمية"، دراسة مقارنة، للدكتور/    كتاب: "أحكام الصيد يف  -

 م 1983  -هـ  1403عبد هللا بن حممد الطريقي ط: األوىل، 
كما أن هناك دراسات تناولت الشك واالشتباه من اجلانب التأصيلي  

ية األصولية  الذي عنيت ابملفهوم وآاثر الشك واالشتباه وحتريره من الناح
 يف موضوع الدراسة: والتقعيدية دون حترير البحث الفقهي 

القواعد الفقهية مفهومها ونشأهتا وتطورها، لعلي أمحد الندوي، دار  -
 م 1986  -هـ  1406القلم، ط: األوىل، 

قاعدة: اليقني ال يزول ابلشك، دراسة نظرية أتصيلية وتطبيقية،   -
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 م 1996  - هـ  1417، مكتبة الرشد،  للدكتور/ يعقوب عبد الوهاب الباحسني 
ه الشرعية للدكتور/ يوسف أمحد البدوي، دار النفائس  أحكام االشتبا -

م تناولت مفهوم  2001 - هـ 1421للنشر والتوزيع يف األردن ط: األوىل، 
 االشتباه وحكمه وأسبابه وآاثره. 

 منهج البحث:
جراءات  سار البحث وفق املنهج االستقرائي واالستنباطي من خالل اإل

 التالية: 
 البحث وتوثيقها من مصادرها العلمية.  بيان املصطلحات اليت تضمنها  -
  لة يمن مصادر الفقه األصمسائل البحث  يف استقراء أقوال الفقهاء  -

 وحتليلها وعزوها لقائليها واالستدالل هلا، مث ذكر ما يرد عليها من مناقشات. 
الشافعية،  مث ة، ، فاملالكي ول احلنفيةبق يف ترتيب املذاهبمت البدء  -

 حسب الرتتيب الزمين للمذاهب.   احلنابلة،و 

 ذِكر ما أرجحه من وجهات نظر الفقهاء مسببا ومعلال. -
 َعزو اآلايت القرآنية وختريج األحاديث الشريفة املذكورة يف البحث.  -
ُختم البحث خبامتة تبني أهم النتائج املتضمنة فيه ومت وضع فهرس   -

 ملراجع وفهرس للموضوعات. للمصادر وا
 خطة البحث:

 نتظم هذا البحث ستة مباحث وخامتة وفهرسا على النحو التايل: وي
 املبحث األول: التعريف مبفردات عنوان البحث 

 املبحث الثاين: شروط حل املذكاة واملصيدة 
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 املبحث الثالث: صور الشك يف حتقق شروط الذكاة واالصطياد 
حتقيقه لشروط  نسان الذابح أو الصائد يف  املبحث الرابع: أحكام شك اإل

 الذكاة واالصطياد 
املبحث اخلامس: أحكام شك اإلنسان يف حتقيق غريه لشروط الذكاة  

 واالصطياد  
 ام االشتباه يف الذكاة واالصطياد. املبحث السادس: أحك

 
 *      *      * 
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 املبحث األول: التعريف مبفردات عنوان البحث
 : واصطالحا راد ابلشك لغة  املطلب األول: امل

الشك لغًة: خالف اليقني، يقال شك يف األمر وتشكَّك وشكَّكه  
 .(1) غريُه

وأما الشك اصطالحا: فإن الفقهاء يستعملونه على مراده يف اللغة سواء  
 ويدل لذلك ما يلي من تنصيص الفقهاء كما أييت:   (2) ُرجِ ح أحد اجلانبني أم ال 
  من كثري   يف يطلقون الفقهاء أن علم"واهللا: رمحه  (3) قال العالمة النووي

  راجحا،  أو كان  مستواي الطرفني، بني  الرتدد على الشك  لفظ  الفقه كتب
 ونيته، طوفه، يف أو  صالته، يف  أو النجاسة، يف  أو احلديث، يف  شك :كقوهلم
 ".املهذب شرح من  مواضع يف  ذلك أوضحت وقد   ذلك،  وغري  وطالقه

رمحه هللا يف أشباهه حيث   (4) ابن الوكيل وصرح أبن هذا قول اجلمهور 

 
هـ حتقيق: مكتب حتقيق   817ن يعقوب الفريوز آابدي، ت:  القاموس احمليط، جملد الدِ ين، حممد ب  (1)

اث يف مؤسَّسة الر ِسالة، مؤسَّسة الر ِسالة، بريوت، لبنان ط: الثَّامنة،  م 2005 -هـ 1426الرتر
، ت:  945ص:   ار صادر هـ، د  711، لسان العرب، حملمد بن مكرم بن منظور األفريقيِ  املصريِ 

 .10/451ة: ش ك ك هـ ماد1414بريوت، ط: الثالثة، 
هـ، املكتبة العلمية، بريوت  770املصباح املنري، ألمحد بن حممد بن علي الفيورميِ  املقرئ، ت:  (2)

1/320. 

، ت:  (3) ، حيي بن شرف النَّووي الدِ مشقيِ  هـ دار الكتب  676هتذيب األمساء واللغات، أليب زكرايَّ
 . 1/167ة، بريوت، لبنان، العلمي

والنظائر يف فقه الشافعية، أليب عبد هللا، حممد بن مكي بن املرحل، املعروف اببن الوكيل األشباه  (4)
هـ حتقيق: حممد حسن إمساعيل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: األوىل، 716ت: 

 . 269م ص: 2002 -هـ 1423
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قال: "املراد ابلشك الرتدد يف طريف الوجود والعدم على التساوي وليس املراد  
اليقني السابق هذا  ذلك يف هذا املقام بل سواء كان ذلك شكا أو ظنا ال يرفع  

 هو املعروف من اجلمهور ...".
  عنده األمران،إذا شك تعارض سبب ذلك بقوله: " (1) وبني ابن قدامة

فيجب سقوطهما، كالبينتني إذا تعارضتا، ويرجع إىل التيقن، وال فرق بني أن  
يغلب على ظنه أحدمها، أو يتساوى األمران عنده؛ ألن غلبة الظن إذا مل تكن  
مضبوطة بضابط شرعي، ال يلتفت إليها، كما ال يلتفت احلاكم إىل قول أحد  

 ". دليلظنه صدقه بغري املتداعيني إذا غلب على
وحاصله: أن الظن عند الفقهاء من قبيل  احلنفي: "...  (2) وقال ابن جنيم

الشك؛ ألهنم يريدون به الرتدد بني وجود الشيء وعدمه سواء استواي، أو ترجح  
 ".أحدمها

: "حيث أطلق الفقهاء لفظ الشك فمرادهم  (3) وبنحو ذلك قال ابن القيم 
أم رجح أحدمها،    ساوى االحتماالنء وعدمه، سواء تبه الرتدد بني وجود الشي 

كقوله: إذا شك يف جناسة املاء أو طهارته أو انتقاض الطهارة أو حصوهلا أو  
 فعل ركن يف الصالة أو شك هل طلق واحدة أو أكثر؟".

 
هـ،  620املقدسي، ت:  مد، عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامةاملغين، ملوفق الدِ ين، أيب حم (1)

 .1/145م 1968 -هـ 1388مكتبة القاهرة، 

هـ دار الكتب العلمية، 970األشباه والنظائر، لزين الدين بن إبراهيم املعروف اببن جنيم ت:  (2)
 .63م ص:1999 -هـ 1419لبنان، 

ي، املعروف اببن ، حممد بن أيب بكر الزررعي الدِ مشقبدائع الفوائد، لشمس الدِ ين، أيب عبد هللا (3)
 .4/27هـ دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان  751قيم اجلوزيَّة، ت: 
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وأما األصوليون فيختص الشك عندهم على ما تساوى فيه الطرفان؛ فإن  
 . (1) وهم رجح أحدمها فالراجح ظن واملرجوح 

 أبنه: "ما أذعنت النفس إىل التصديق به، وقطعت به،  اليقني  وعرفوا 
 .(2) وقطعت أبن قطعها به صحيح"

 املطلب الثاين: املراد ابلشروط:
الشرروط مجع َشرط، والشَّرط: إلزام الشيء والتزامه يف البيع وحنوه،  

، والشََّرط، ابلتحريك:  ُشْرطََتكَ والشررطة، ابلضم: ما اشرتطت، يقال: خذ 
الساعة: أعالمها، وهو منه. ويف التنزيل العزيز:    المة، واجلمع أشراط، وأشراطالع
﴿ َ ن ت

َ
اَعَة أ اُطَها  َفَهۡل يَنُظُروَن إَِّلا ٱلسا ۡۡشَ

َ
ۖٗ َفَقۡد َجآَء أ تَِيُهم َبۡغَتة 

ۡ
،  [18]حممد:﴾أ

 . (3) واالشرتاط: العالمة اليت جيعلها الناس بينهم
ن عدمه العدم وال يلزم من وجوده  والشرط عند األصوليني هو: ما يلزم م 

 .(4) د وال عدم لذاتهوجو 
 

، ت:  (1) هـ، حتقيق: الدكتور  526العدة أليب احلسني، حممد بن أيب يعلى الفرَّاء البغداديِ  احلنبليِ 
قه، ، وقواطع األدلة يف أصول الف1/83م  1990  -هـ  1410أمحد بن علي املباركي، ط: الثانية،  

، ت:  هـ حتقيق: حممد  489أليب املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار السَّمعاين ِ الشَّافعيِ 
 .23/  1م  1999  -هـ    1418حسن إمساعيل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: األوىل،  

ناظر يف أصول الفقه،    (2)
ُ
أمحد بن حممد بن ملوفق الدِ ين، أيب حممد، عبد هللا بن  روضة الناظر وُجنة امل

، ت:   هـ هـ 1423هـ، مؤسسة الراين للطباعة والنشر والتوزيع، ط: الثانية،    620قدامة املقدسيِ 
 .1/88م  2002 -

 ، مادة: ش ر ط.7/329، لسان العرب 673القاموس احمليط:  (3)

بن عبد العزيز  شرح الكوكب املنري، أو املخترب املبتكر شرح املختصر، لتقي الدِ ين، حممد بن أمحد (4)
هـ، حتقيق: د. حممد الزحيلي، ود.  972بن علي الفتوحيِ  احلنبليِ  املعروف اببن النجار، ت: 

، وعرفه بقريب من ذلك 1/452م  1997  -هـ    1418لعبيكان، ط: الثانية  نزيه محَّاد، مكتبة ا
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 املطلب الثالث: املراد ابلذكاة: 
إمتام الشيء، فمن ذلك الذكاء يف السن والفهم،  أصل مادة الذكاة لغًة: 

 .(1) والتذكية الذبح، يقال: ذكَّيت الشاة تذكية، واالسم الذكاة، واملذبوح ذكي 
 عريفات:وعرفت الذكاة يف االصطالح بعدة ت

 الذكاة أبهنا: قطع األوداج.   (2) فقد عرف احلنفية 
 يعجل املوت بنية يف اجلميع.: الذكاة حنر وذبح وفعل ما  (3) وعند املالكية 

 أبهنا الذبح التام املبيح لألكل.  (4) وعرفها الشافعية

أبهنا: ذبح أو حنر مقدور عليه مباح أكله من حيوان   (5) وعرفها احلنابلة 
 

، ت:  يف املستصفى من علم األصول أليب حامد، حممد بن حممد بن حممد الغزايلِ  الطو   505سيِ 
 -هـ  1413هـ، حتقيق: د. حممد عبد السالم عبد الشايف، دار الكتب العلمية، ط: األوىل، 

 .261م ص:  1993

هـ، حتقيق: حممد عوض مرعب،  370لغة، أليب منصور، حممد بن أمحد األزهريِ ، ت: هتذيب ال (1)
ة ذ ك ا، لسان العرب ، ماد10/184م 2001دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط: األوىل، 

 ، مادة: ذ ك ا289 -14/287

كتاب العريب هـ دار ال610املغرب، لربهان الدين، انصر بن عبد السيد اخلوارزمي املطرزي ت:  (2)
 743، تبيني احلقائق شرح كنـز الدَّقائق، لفخر الدِ ين، عثمان بن علي الزَّيلعي، ت: 173ص: 

 .5/286هـ 1313القاهرة، ط: األوىل،  هـ، املطبعة الكربى األمريية، بوالق،

فية، أليب شرح حدود ابن عرفة املوسوم ابهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوا (3)
هـ ص: 1350هـ، املكتبة العلمية ط: األوىل،  894عبد هللا، حممد األنصاري الرصاع، ت: 

121. 

(4)    ، ، ت:  حترير ألفاظ التنبيه، أليب زكرايَّ هـ، حقَّقه وعلَّق عليه:   676حيي بن شرف النَّووي الدِ مشقيِ 
 .163: م. ص 1988 -هـ  1408عبد الغين الدقر، دار القلم، ط: األوىل، 

هـ دار الكتب 885التنقيح املشبع يف حترير املقنع، لعالء الدين علي بن سليمان املرداوي ت:  (5)
، اإلقناع يف فقه اإلمام 296م ص: 2004 -هـ 1424العلمية، بريوت، لبنان، ط: األوىل، 

، ت:  هـ  968أمحد بن حنبل، لشرف الدِ ين، أيب النجا، موسى بن أمحد احلجاويِ  املقدسيِ 
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 يعيش يف الرب. 
وأمت التعريفات يف نظري هو تعريف احلنابلة لبيانه للقيود املهمة يف الذكاة  

 املشرتطة هو احليوان الربي املقدور عليه.من كون حمل الذكاة 
بيد أن هذه التعريفات بينت معىن الذكاة من حيث صفتها ومل تتضمن  

ألوىل النص  ما حتصل به الذكاة اجملزئة من قطع احللقوم واملريء واألوداج، وكان ا 
 على ذلك يف التعريف ليتم إيضاح املقصود ابلذكاة شرعا.

 طياد: املطلب الثالث: املراد ابالص
  َصاَد الصَّْيَد َيِصيُده وَيصاُده َصْيداً ِإذا َأخذهاالصطياد هو الصيد يقال: 

 .(1) يـَُقال: اصطاَد َيصطاد فـَُهَو ُمصطادواالفتعال منه االصطياد 
ملفعول ابملصدر كقوله  اتسمية  من ابب صيد الصيد على امل وإطالق 

َها ﴿ تعاىل: يُّ
َ

َٰٓأ َ يَن َءاَمُنواْ ََّل َتقۡ ي ِ نُتۡم ُحُرم   ٱَّلا
َ

ۡيَد َوأ    [95]املائدة:﴾  ُتلُواْ ٱلصا
لكل حيوان متوحش ممتنع عن  ماسالصيد أبنه  (2) وقد عرف احلنفية

 . اآلدمي مأكوال كان أو غري مأكول
كل ممتنع متوحش طبعا ال ميكن أخذه    :  أبنه  أيضا   (3) وعرفه بعض احلنفية 

 . إال حبيلة
 

، وينظر يف معىن الذكاة: املطلع على أبواب املقنع، لشمس 6/203املطبوع مع كشاف القناع 
هـ  1401هـ، املكتب اإلسالمير،  709ت: الدِ ين، أيب عبد هللا، حممد بن أيب الفتح البعلي، 

 .466م ص: 1981 -

 هتذيب اللغة، ولسان العرب مادة: ص ي د (1)
هـ دار 827، وانظر: الفتاوى البزازية، حملمد بن حممد بن البزاز الكردري ت:  6/50تبيني احلقائق    (2)

 .6/296صادر، بريوت 

 .276املغرب ص:  (3)
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ه غري مقدور عليه من وحش طري أو بر  أكلُ  أخذ مباح   (1) وعند املالكية 
 .أو حيوان حبر بقصد
االصطياد أبنه: إرسال بصري جارحة اسرتسلت   ( 2) وعرَّف الشافعية

 وانزجرت به.
شي املقصود بال غيبة  أبنه: اجلرح املزهق الوارد على الوح  (3) وعرفه بعضهم

 إىل املوت 
 . ما كان ممتنًعا حالاًل ال مالك له  فهو  لصيدل (4) وأما تعريف احلنابلة 

قتناص حيوان حالل متوحش طبعا غري مقدور  وعرفوا االصطياد أبنه ا
 .(5)عليه

الصطياد  وعند تتبع تعريفات الفقهاء جند أن منهم من عرف الصيد وا 

 
هـ دار 1126ابن أيب زيد القريواين، لشهاب الدين النفراوي ت:  الفواكه الدواين على رسالة (1)

، حاشية 1/190ابن عرفة مع شرحها ، وانظر حدود 1/390م 1995 -هـ 1415الفكر، 
، ت:  هـ دار الفكر،  1101اخلرشي على خمتصر خليل، حملمد بن عبد هللا بن علي اخلرشيِ 

 .3/8بريوت 

دين عمر بن مظفر الوردي، مع شرحه الغرر البهية أليب حيىي البهجة الوردية، أليب حفص زين ال (2)
 .5/153هـ املطبعة امليمنية 926زكراي بن حممد األنصاري ت: 

هـ حتقيق: خلف مفضي املطلق، 779األنوار ألعمال األبرار، ليوسف بن إبراهيم األردبيلي، ت:    (3)
 .3/408م 2006 -هـ 1427الضياء ط: األوىل،  وحسني عبد هللا العلي، دار

، الدر النقي يف شرح ألفاظ اخلرقي، أليب احملاسن، مجال الدين، يوسف بن 467املطلع ص:  (4)
هـ حتقيق: رضوان غربية، دار اجملتمع للنشر والتوزيع، 909حسن بن عبد اهلادي احلنبلي ت: 

 .3/779م 1991 -هـ 1411جدة، ط: األوىل، 
 .6/213وع مع كشاف القناع ، اإلقناع املطب298يح املشبع ص: التنق (5)
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التعريفات ابلتنصيص على التفاصيل يف   ومنهم من اكتفى أبحدمها وختتلف 
يضاح حقيقة الصيد كما يف تعريف املالكية ومنها ما خيتصر ببيان حقيقة  إ

املصيد كتعريف احلنفية واحلنابلة ومنها ما ينص على بعض أدوات الصيد كما  
تعريف املالكية حيث نص    يف تعريف الشافعية األول وأمجع التعريفات يف نظري 

 االصطياد والصيد وأنواعه.   على بيان حقيقة
واملراد ابلشك يف حتقق شروط الذكاة أو الصيد أن يقع الرتدد يف وجود  

 أحد الشروط املعتربة حلل احليوان فُيشك هل وجد أو ال؟ 
 

 *      *      * 
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 شروط حل املذكاة واملصيدة : املبحث الثاين
وجوب؛ فال  حل الذكاة من املهم بيان أن حكم الذكاة القبل بيان شروط  

. كما  (1) ابلذكاة أو ما يف معىن الذكاة ابإلمجاع  يباح احليوان املقدور عليها إال
 .(2) أهنا سبب لطهارة الذبيحة 

  : ".... فإن امليتة إمنا حرمت الحتقان الرطوابت (3) قال ابن القيم 
والفضالت والدم اخلبيث فيها، والذكاة ملا كانت تزيل ذلك الدم والفضالت،  

حلل، وإال فاملوت ال يقتضي التحرمي؛ فإنه حاصل ابلذكاة كما  كانت سبب ا
ن يف احليوان دم وفضالت تزيلها الذكاة مل حيرم ابملوت  حيصل بغريها، وإذا مل يك

ملوت ما ال نفس له سائلة  ومل يشرتط حلله ذكاة كاجلراد، وهلذا ال ينجس اب
و كان له دم  كالذابب، والنحلة، وحنومها، والسمك، من هذا الضرب، فإنه ل 

 وفضالت حتتقن مبوته مل حيل ملوته بغري ذكاة...".

وقد تناول الفقهاء يف خمتلف املذاهب شروط الذكاة والصيد اليت يشرتط  

 
، 9/395نقله يف املغين    (1) ، حميي الدِ ين بن شرف النَّوويِ  ، ويف اجملموع شرح املهذب، ومؤلفه أبو زكرايَّ

 .9/72هـ دار الفكر  676ت: 

ـ املطبوع يف هامش فتح ه  786العناية شرح اهلداية، ألكمل الدِ ين، حممد بن حممود البابريت، ت:    (2)
، جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر، لعبد هللا بن حممد 5/286، تبيني احلقائق 1/199القدير 

اث العريبِ    .1/59بن سليمان املعروف بداماد افندي، دار إحياء الرتر

رعي الدِ مشقي، زاد املعاد يف هدي خري العباد، لشمس الدِ ين، أيب عبد هللا، حممد بن أيب بكر الزر  (3)
هـ، حقَّق نصوصه وخرَّج أحاديثه وعلَّق عليه: شعيب  751م اجلوزيَّة، ت: املعروف اببن قي

مكتبة املنار اإلسالميَّة، ط: السابعة،  –األرانؤوط، وعبد القادر األرانؤوط، مؤسَّسة الر ِسالة 
 .3/347م 1985 -هـ  1405
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أن تتوفر حلل األكل، وكلها يتصور فيها الشك إال أن ورود الشك يف بعضها  
 . رمبا كان اندرا جدا أو بعيدا

، وملا كان جمال  (1) يف املشروط ويؤول الشك يف الشرط ضرورًة إىل الشك
ا آنئذ حنتاج إىل بيان شروط الذكاة والصيد  البحث هو إيضاح أثر الشك فإنن

إبجياز وتصوير الشك فيها؛ كي تربز أمامنا األحكام الشرعية يف هذا الباب  
املهم، وذلك بعد بيان أنه قد اتفق الفقهاء على أن احليوان الذي يؤثر فيه 

يوان الربي ذو الدم الذي ليس مبحرم وال منفوذ املقاتل وال  الذبح ابحلل هو احل
أو نطح أو ترد   أو افرتاس سبع أو مرض، وأن احليوان   (2) ئوس منه بوقذمي

البحري ليس حمتاجا إىل ذكاة، وقد حكى االتفاق على هذا ابن رشد رمحه 
 .(3)هللا

 كالتايل:  (4) وشروط الذكاة واالصطياد
أن تكون اآللة حمدَّدة، تنهر الدم،  ذبح يشرتط  صالحية اآللة، ففي ال  -1

 
لكي القرايف ت: س شهاب الدين أمحد بن إدريس املاانظر يف تفصيل ذلك: الفروق، أليب العبا (1)

 .1/111هـ ط: عامل الكتب 684

 .3/783الوقيذ هو: كل ما قتل بغري حمدد. انظر: الدر النقي يف شرح ألفاظ اخلرقي  (2)

بداية اجملتهد وهناية املقتصد، للقاضي أيب الوليد، حممد بن أمحد بن حممد ابن رشد القرطبِ ، ت:  (3)
 .2/202م 2004هـ 1425القاهرة،  –دار احلديث هـ  595

إىل شروط الذكاة واالصطياد مع اإليضاح واالستدالل املوجز دون   –إبذن هللا    –أشري يف ما أييت    (4)
 االستقصاء؛ حيث ليس من صميم البحث. 
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، ومثل ذلك  (2) على خالف فيهما عند احلنفية واملالكية (1) غري السن والظفر
 . (3)آلة الصيد ابلسهم وما يلحق به وابجلارح أبن يكون معلما

خديج رضي هللا عنه مرفوعا: "ما أهنر الدم، وذكر    والدليل ما رواه رافع بن
س السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن  لوه، لياسم هللا عليه فك 

 .(4) فعظم، وأما الظفر فمدى احلبشة"
 

هـ، دار املعرفة، بريوت، 483املبسوط، لشمس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي ت:    (1)
مية، الكتب العلعالء الدين الكاساين، دار لصنائع، ل، بدائع ا11/227م 1993 -هـ 1414

، املنتقى شرح املوطأ أليب الوليد، سليمان بن خلف 5/42م 1986 -هـ 1406ط: الثانية، 
، جامع األمهات 3/106هـ 1332هـ مطبعة السعادة ط: األوىل، 474القرطب الباجي ت: 

ه: األخضر األخضري، اليمامة، هـ حققه وعلق علي646جلمال الدين بن عمر ابن احلاجب ت:  
، البيان أليب احلسني حيىي بن أيب 225م ص:  1998  -هـ  1419األوىل،  دمشق، بريوت، ط:  
، هناية احملتاج إىل 4/529هـ اعتىن به: قاسم حممد النوري، دار املنهاج 558اخلري العمراين ت: 

، ت: شرح املنهاج، لشمس الدِ ين، حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ال هـ دار  1004ر ِمليِ 
، أسىن املطالب أليب حييا زكراي األنصاريِ  120، 8/119م 1984 - هـ1404الفكر بريوت، 

، رؤوس املسائل اخلالفية بني مجهور الفقهاء أليب 1/555هـ، دار الكتاب اإلسالمي    926ت:  
يليا ط: األوىل املواهب احلسني بن حممد العكربي، حتقيق: انصر بن سعود السالمة، دار أشب

كايف، ملوفق الدِ ين، أيب حممد، عبد هللا بن أمحد بن ، ال823، 5/822م 2001 -هـ 1421
م 1994 -هـ 1414هـ دار الكتب العلمية، ط: األوىل،  620حممد بن قدامة املقدسي، ت: 

هـ 624، العدة يف شرح العمدة، لبهاء الدين، عبد الرمحن بن إبراهيم املقدسي ت: 1/549
 .2/156م 2001 -هـ 1421سالة، يق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الر حتق

، عقد اجلواهر الثمينة يف 5/42انظر اخلالف يف ذلك بني احلنفية واملالكية يف: بدائع الصنائع  (2)
هـ دراسة وحتقيق: محيد 616مذهب عامل املدينة، جلالل الدين، عبد هللا بن جنم بن شاس ت: 

، الذخرية، لشهاب 392،  2/391م  2003  -هـ  1423الغرب اإلسالمي ط: األوىل    حلمر، دار
هـ، حتقيق: د. حممد حجي،   684الدِ ين، أيب العباس، أمحد بن إدريس الصنهاجيِ  القرايفِ ، ت:  

، ط: األوىل،   ، حاشية اخلرشي على خمتصر خليل، حملمد 4/131هـ  1994دار الغرب اإلسالميِ 
 .3/17هـ دار الفكر للطباعة، بريوت 1101املالكي ت:  بن عبد هللا اخلرشي

 .118القوانني الفقهية ص:  (3)
متفق عليه رواه البخاري يف صحيحه، ومؤلفه: اإلمام، أبو عبد هللا، حممد بن إمساعيل البخاريِ   (4)

، ت:  هـ 1422هـ، حتقيق: حممد زهري الناصر، دار طوق النجاة، ط: األوىل  256اجلعفيِ 
جاج القشرييِ  النيسابوريِ  يف "، ورواه اإلمام مسلم بن احل2488، حديث رقم: "3/138 اث العريبِ     261صحيحه، ت:   ، حديث 3/1558هـ، حتقيق: حممد فؤاد الباقي، دار إحياء الرتر

 ".1968رقم: "
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واحلديث مصرح ابشرتاط أن يكون يف الذكاة ما يقطع وجُيري الدم وال  
 يكفي رضرها ودمغها مبا ال جيري الدم حىت خترج روحها. 

ظفر  لا كما أن يف هذا احلديث تصرحيا جبواز الذبح بكل حمدد يقطع إال 
والسن وسائر العظام، فيدخل يف ذلك السيف والسكني والسنان واحلجر  
واخلشب والزجاج والقصب واخلزف والنحاس، وسائر األشياء احملددة فكلها  

 حتصل هبا الذكاة إال السن والظفر والعظام كلها.
  أهلية املذكي والصائد؛ أبن يكون مسلما أو كتابيا فال حتل ذابئح -2

؛ لقوله تعاىل:  (3) واحلنابلة ،(2) والشافعية  ،(1) وقال بذلك احلنفية بقية الكفار،
َُٰت   َ يَۡس ﴿ ي َِب ِحلا لَُكُم ٱلطا

ُ
ِحلا لَُهۡمۖٗ قُۡل أ

ُ
 [ 4]املائدة:﴾...لُونََك َماَذآ أ

 
دار هـ 855، البناية شرح اهلداية أليب حممد حممود بن أمحد العيين، ت: 5/45بدائع الصنائع  (1)

، الدر املختار 11/528م 2000 -هـ 1420الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: األوىل، 
للحصكفي مع حاشية ردِ  احملتار على الدرر املختار، حملمد أمني، الشَّهري اببن عابدين، ت: 

 .6/296، الفتاوى البزازية 6/465م 1966 -هـ  1386هـ دار الفكر، ط: الثَّانية، 1252
هـ حققه 478لك بن عبد هللا اجلويين ت: املطلب يف دراية املذهب إلمام احلرمني، عبد املهناية  (2)

، 18/179م 2011 -هـ 1432وصنع فهارسه: عبد العظيم الديب دار املنهاج ط: الثالثة، 
ه دراسة وحتقيق: 505، اخلالصة أليب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل ت:  4/526البيان  

، روضة 635ص:  م2007 -هـ 1428علي، دار املنهاج، ط: األوىل،  أجمد رشيد حممد
هـ حتقيق: زهري الشاويش، 676الطالبني، أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي ت: 

مغين احملتاج ، 1/317م 1991 -هـ 1412املكتب اإلسالمي، بريوت، دمشق، ط: الثالثة، 
ط:   ،دار الكتب العلميَّة  (،هـ977ت:  )طيب الشَّربيينِ   إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حملمد اخل

، شرح جالل الدين احمللي على 1/553، أسىن املطالب 6/95 م1994 -هـ1415األوىل، 
 .4/240منهاج الطالبني حتقيق: طه سعد، املكتبة التوفيقية 

فتوحي الشهري اببن ، معونة أويل النهى شرح املنتهى، لتقي الدين حممد بن أمحد ال9/402املغين  (3)
/ 8م  1996  -هـ  1416هـ دراسة وحتقيق: عبد امللك بن دهيش، ط: األوىل  972النجار ت:  

، هداية الراغب لشرح عمدة 162، 2/154، العدة يف شرح العمدة للمقدسي 657، 627
هـ حتقيق: حسنني خملوف، دار الصابوين، سوراي، 1097أمحد النجدي ت:    الطالب، لعثمان بن

 .419، 417م ص: 1997 -هـ 1417از، ط: األوىل، دار الب
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د فحصروه ابملسلم،  يف الذابئح خبالف الصي  (1) وقال به املالكية يف املشهور 
 . (2) من أهلها والكافر ليسوعللوا أبن الصيد رخصة 

،  (4) ، واملالكية(3) ومن شروط املذكي أن يكون عاقال نص عليه احلنفية 
فلهم قوالن    (6) ؛ لعدم القصد والنية من غري العاقل خبالف الشافعية(5) واحلنابلة

 يف مسألة يف ذبيحة غري العقالء؛ حبكم أن هلم قصدا وإرادة يف اجلملة. 

 
هـ حتقيق: 463الكايف يف فقه أهل املدينة، أليب عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب النمري ت:    (1)

، عقد 1/438م 1980 -هـ 1400نية، حممد حممد املريتاين، مكتبة الرايض احلديثة، ط: الثا
 .391، 1/390اين ، الفواكه الدو 388، 2/379اجلواهر الثمينة 

، ت  (2) هـ  1201الشرح الكبري للدردير، أليب الربكات، أمحد بن حممد بن أمحد الدَّردير العدويِ 
، دار الفكر  ، أمحد ، الشرح الصغري، أليب الربكات2/103املطبوع يف هامش حاشية الدَّسوقيِ 

الك ألقرب املسالك أليب هـ املطبوع مع بلغة الس1201بن حممد بن أمحد الدَّردير العدويِ ، ت 
 .2/161ه دار املعارف 1241العباس أمحد بن حممد اخللويت الشهري ابلصاوي ت: 

 .6/297، حاشية ردِ  احملتار على الدرر املختار 10/111، العناية 5/45بدائع الصنائع  (3)

املغريب املعروف  اهب اجلليل لشرح خمتصر خليل، أليب عبد هللا، حممد بن حممد بن عبد الرَّمحنمو  (4)
 .2/103، الشرح الكبري للدردير 3/209هـ دار الفكر  954ابخلطَّاب، ت: 

هـ حتقيق: انصر بن سعود السالمة، 695الرعاية الصغرى، ألمحد بن محدان بن محدان النمري ت:    (5)
، الفروع 1/548، الكايف البن قدامة 1/264م 2002 -هـ 1423: األوىل، دار أشبيليا ط

هـ حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن 763دين حممد بن مفلح بن حممد الصاحلي ت: لشمس ال
 .6/204، اإلقناع 10/389م 2003 -هـ 1424الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط: األوىل 

االختصار، لتقي الدين أيب بكر بن حممد احلصين،  ، كفاية األخيار يف حل غاية4/528البيان  (6)
، 685، 2/684ار الكتب العلمية، توزيع مكتبة: عباس الباز حتقيق: كامل حممد عويضة، د

حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ألمحد بن حممد بن حجر اهليتمي، املكتبة التجارية الكربى مبصر، 
بكر، املشهور ابلسَّيد البكريِ  بن حممد ، إعانة الطالبني، أليب 9/316م 1983 -هـ 1357

 .2/393م  1997 -هـ 1418والنشر والتوزيع، األوىل، شطا الدمياطي، دار الفكر للطباعة 
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: (1) ددة شرعا، قال يف ابن قدامة أن تكون الذكاة يف احملل والصفة احمل  - 3
"وأما احملل فاحللق واللبة وهي الوهدة اليت بني أصل العنق والصدر، وال جيوز  

 الذبح يف غري هذا احملل ابإلمجاع".
 التسمية عند الذكاة، والصيد: - 4

 للفقهاء آراء يف حكم التسمية:
ة يف  ، واملالكي(2) فمنهم من يرى أهنا واجبة كما ذهب إليه احلنفية 

 .(4) ، واحلنابلة يف املشهور(3) ور املشه
 

 .9/397املغين  (1)

هـ 370هـ اختصار أيب بكر الرازي ت: 321خمتصر اختالف العلماء أليب جعفر الطحاوي ت:  (2)
م 1996 -هـ 1417دار البشائر اإلسالمية ط: الثانية، دراسة وحتقيق: عبد هللا نذير أمحد 

، 5/287، تبيني احلقائق 10/111، 9/487، العناية 12/4، 11/222، املبسوط 3/198
 .465، 6/302، الدر املختار مع حاشية ابن عابدين 6/51

 هـ 463 االستذكار، أليب عمر، يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الربِ  النمري القرطب، ت: (3)
ية، بريوت لبنان علق عليه ووضع حواشيه: سامل حممد عطا وحممد علي معوض، دار الكتب العلم

، القوانني الفقهية: 2/393، عقد اجلواهر الثمينة 5/250م 2000 -هـ 1421ط: األوىل، 
، إرشاد السالك إىل أشرف املسالك يف فقه اإلمام مالك لعبد الرمحن بن حممد 124، 118

، وللمالكية أقوال أخرى، 56، 55هـ مطبعة البايب احللب ط: الثالثة ص:732ت: البغدادي 
 .1/460، املعونة 3/105ظر: املنتقى شرح املوطأ ان

اإلنصاف يف معرفة الراجح ، 2/155، العدة يف شرح العمدة 456، 9/367املغين البن قدامة  (4)
دار إحياء  (،هـ885ت: ) ملرداوي ِ بن سليمان ا علي   ،أبو احلسن ،من اخلالف، لعالء الد ين

، قال يف كشف 227، 209، 6/208لقناع ، كشاف ا10/400 ، ط: الثانيةالرتاث العريب ِ 
هـ حتقيق: نور 1188اللثام شرح عمدة األحكام لشمس الدين حممد بن أمحد السفاريين ت: 

م التسمية يف يف بيانه حلك  6/596م  2008  -هـ  1419الدين طالب، دار النوادر ط: الرابعة، 
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بغريه وهو مذهب أيب  الصيد: "... فمعتمد مذهب أمحد على الراجح يف مذهبه الذي ال يفيت

ثور وطائفة أهنا واجبة يعين ال تسقط عمدا وال سهوا وال جهال"، وهذا خبالف نسيان التسمية 
: مسائل على الذبيحة فإهنا تسقط على الرواية الثانية عن أمحد وهو املشهور من املذهب انظر

تب اإلسالمي، ط: الثالثة، اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد هللا، حتقيق: زهري الشاويش، املك
، وانظر يف 418، هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ص: 263م ص: 1988 -هـ 1408

اشرتاط التسمية على الصيد ودليل عدم سقوطها مطلقا والفرق بينها وبني الذكاة: رؤوس املسائل 
د والذبح ، والرواية الثالثة عن أمحد سقوط التسمية حال السهو يف االصطيا5/810اخلالفية 

هـ 772انظر: شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي لشمس الدين حممد بن عبد هللا الزركشي ت: 
حتقيق وختريج: الشيخ الدكتور عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين، دار األفهام، ط: الثالثة، 

، ورجحه الشيخ عبد الرمحن بن انصر السعدي. انظر: 637، 6/605م 2003 -هـ 1424
هـ حتقيق: أنس بن عبد 1376األحكام للشيخ عبد الرمحن بن انصر السعدي ت: شرح عمدة 

، والرواية الثانية عن اإلمام 3/1366م  2010  –ه  1431الرمحن العقيل، دار النوادر ط: األوىل  
التسمية يف الصيد وال الذبح، وقد رجحها شيخ اإلسالم انظر: عدم سقوط    -رمحه هللا    -أمحد  

هـ 728الدين أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين ت:  جمموع الفتاوى لتقي
م 1995  -هـ  1416حتقيق: عبد الرمحن بن قاسم، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،  

: "وال أعلم أحدا روي عنه 5/250ل يف االستذكار  ، وقال ابن عبد الرب عن هذا القو 35/239
لى الصيد أو الذبيحة إال ابن عمر والشعب وابن سريين"، أنه ال أيكل ممن نسي التسمية ع

وللخالف يف اشرتاط التسمية أدلة كثرية من الكتاب والسنة مذكورة يف مظاهنا من كتب الفقه 
، شرح صحيح مسلم، أليب زكراي حميي 9/367وشروح احلديث وأحكام القرآن. انظر: املغين 

هـ 1392ياء الرتاث العريب، بريوت، ط: الثانية،  هـ دار إح676الدين حيىي بن شرف النووي ت:  
، أحكام القرآن، أليب بكر، حممد بن عبد هللا املعروف بن 3/105، املنتقى للباجي 13/74

يه: حممد عبد القادر عطا، دار هـ، راجع أصوله وخرَّج أحاديثه وعلَّق عل 543العريبِ ، ت: 
، اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، 43،  2/42  م2003  -هــ    1424الكتب العلميَّة، ط: الثالثة،  

هـ دار العاصمة، ط: األوىل، 804أليب حفص، عمر بن علي األنصاري املعروف اببن امللقن ت:  
 .139 -10/137م 2000 -هـ 1421



 

 
118 

   دراسة فقهية :الشك يف حتقق شروط الذكاة واالصطياد
 عبد هللا بن أمحد الرميح  .د

فال جتب عندهم، وبه قال مجع من    ( 2) ، وأمحد يف رواية(1) خبالف الشافعية
 .(3) السلف 

وهي من أكثر ما يرد الشك فيه، ومن يرى الوجوب اختلفوا على قولني  
يف اشرتاط التسمية للحل، فذهب بعضهم كما هو رواية عند احلنابلة، واختاره 

يمية إىل االشرتاط، وذهب األكثر من الفقهاء إىل عدم االشرتاط، وليس  ابن ت
مقام تفصيل يف حكم التسمية واالستدالل لذلك وإمنا املقصود ما يرتتب  املقام  

 على االشرتاط كما سيأيت إن شاء هللا تعاىل.
 

 *      *      * 
 

 
، الوسيط يف املذهب، أليب 4/539، البيان 18/113املطلب ، هناية 15/10احلاوي الكبري  (1)

هـ حتقيق: أمحد حممد إبراهيم وحممد حممد اتمر، دار 505زايل ت: حامد، حممد بن حممد الغ
 .3/205، روضة الطالبني 7/118هـ 1417السالم، القاهرة، ط: األوىل، 

 .637، 603، 6/602شرح الزركشي على اخلرقي  (2)

 .5/250االستذكار  (3)
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 املبحث الثالث: صور الشك يف حتقق شروط الذكاة واالصطياد
 كثرية منها أربع صور ظاهرة وكثرية الورود أذكرها كما يلي:   صور للشك

الصورة األوىل: الشك يف حصول الذكاة أو االصطياد قبل موت  
 احليوان أو وصوله إىل حركة املذبوح: 

من صور الشك ما يرجع إىل وقوع التذكية يف وقت التذكية؛ إذ ليس كل  
ه الصورة تكون فيما إذا حدث  تذكية حاصلة للحيوان جمزئة ومفيدة للحل، وهذ

قذ وأدركه صاحبه فذحبه فشك هل كان  سبب ملوت احليوان مثل السقوط أو الو 
 الذبح قبل خروج الروح أو وصوله إىل حركة املذبوح أو بعده؟ 

 الصورة الثانية: الشك يف أهلية املذك ِّي أو الصائد: 
ل بدينه، كثريا ما يرد الشك يف معرفة أهلية املذكي، وال سيما ما يتص

ث يفرتق احلكم ضرورة  وم حي وذلك يرِد كثريا يف الشركات املتولية إلنتاج اللح
بني ما إذا كان الذابح ممن تباح تذكيته أو ممن ال تباح، وهذا متفرع عن شروط  

 الذكاة اليت منها ما يرجع إىل األهلية كما سبق. 
 الصورة الثالثة: الشك يف صالحية آلة الذبح أو الصيد. 

ة وما بعدها يف حقيقتها شك يف حتقق الصفة املشرتطة أو  الصور وهذه 
 جبة للذبح والصيد الوا

وقد بني بعض الفقهاء أثر الشك يف صالحية اآللة للقتل وهو فيما إذا  
اشرتك كلب معلم وآخر يف القتل وشك هل العقر انفرد به الكلب املعلَّم أو  

أال يشاركه يف  :  الصائد: "الرابعيف ذكره لشروط    ( 1) ال، قال يف القوانني الفقهية
 

 .119هـ 741ي ت: القوانني الفقهية، أليب القاسم حممد بن أمحد بن جزي الكلب الغرانط (1)
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ملعلم فإن تيقن أن املعلم هو املنفرد ابلعقر أكل  العقر ما ليس عقره ذكاة كغري ا 
وإن تيقن خالف ذلك أو شك مل يؤكل وإن غلب على ظنه أنه القاتل ففيه 

 ".خالف
وإن سبق ما أرسله اجملوسي، أو جرحاه معا، أو مرتبا، : "(1) وقال النووي 

 ".منهما، فهلك هبما، أو مل يعلم أيهما قتله، فحرامحد وا ومل يذفف
وعلى قياس ذلك بقية الشروط وهي منطبقة متاما على قاعدة اليقني ال  

 يزول ابلشك
 الصورة الرابعة: الشك يف التسمية بعد انتهاء عملية الذبح أو الصيد. 
 الصورة اخلامسة: الشك يف حصول إهنار الدم وقطع ما جيب قطعه. 

 
 *      *      * 

 
 .3/237روضة الطالبني  (1)
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املبحث الرابع: أحكام شك اإلنسان الذابح أو الصائد يف حتقيقه لشروط  
 الذكاة واالصطياد 

 والقول يف هذه األحكام ينتظم املطالب التالية:  
 املطلب األول: أثر حتقق الذكاة يف احلل: 

، (2) ، والقرايف (1) الضابط الذي نص عليه مجع من احملققني منهم الن ووي
حتقق ذكاة احليوان أو صيده شرط يف حلِ ه، وقد صرحت بذلك  ن أ (3)وغريمها

وذكر الن ووي أنه ال خالف فيه. ويدل هلذا الضابط الفقهي    املذاهب املختلفة،
 األدلة التالية:

 الدليل األول:  
قال: »إذا أرسلت   ما روى عدي بن حامت رضي هللا عنه عن النب 

ا أمسك على  ال أتكل، فإمنكل، وإن أكل فكلبك ومسيت، فأمَسك وقتل ف
نفسه، وإذا خالط كالاب مل يُذكر اسم هللا عليها فأمسكن وقتلن فال أتكل؛  
فإنك ال تدري أيرها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومني ليس به  

 
 فيه، قال يف شرح حديث: "وإذا وجدت مع كلبك كلبا غريه... " 13/78شرح مسلم للنووي  (1)

 ،حترميه  األصل  ألن  ؛حيل  مل  للحيوان  املبيحة  الذكاة  يف  الشك  حصل  إذا  أنه  وهي  مهمة  قاعدة  بيان
 ".فيه خالف ال وهذا

 .1/226الفروق (2)

عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنَّظائر، لشهاب الدِ ين، أيب العباس، أمحد بن حممد غمز  (3)
، ت:  م  1985 -هـ  1405هـ، دار الكتب العلميَّة، ط: األوىل،  1098احلسيينِ  احلمويِ 

، بلغة السَّالك ألقرب املسالك، ألمحد بن 3/217، مواهب اجلليل مع خمتصر خليل 1/193
 .6/221، كشاف القناع 1/555، الكايف البن قدامة 1/295دار الفكر  اوي،حممد الصَّ 
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فإن وجدته  ، ويف رواية: »(1) إال أثر سهمك فكل، وإن وقع يف املاء فال أتكل«
يف ماء، فإنك ال تدري املاء قتله أو  ده قد وقع إال أن جت  فكل، قد قتل 
 .(2) سهمك« 

هنى عن األكل يف حال الشك يف حتقق سبب    وجه الداللة: أن النب  
حل املصيد فيما إذا خالط الكلب املعلم غريه وفيما إذا سقط يف املاء وهذان  
 رمثاالن فيلحق هبما غريمها من صور الشك يف الصيد ويف الذابئح عموما، ويقر 

: "ملا كان األصل يف الذابئح التحرمي وشك هل وجد الشرط املبيح  (3) ابن القيم
 ال؟ بقي الصيد على أصله يف التحرمي".أم 

وقد ذكر هذا املعىن مجاعة من أهل العلم منهم ابن امللقن، حيث أوضح  
: "األصل التحرمي يف امليتة، فإذا شككنا يف السبب املبيح  (4) هذا األصل بقوله 

للحيوان مل   : "إذا حصل الشك يف الذكاة املبيحة(5) إىل األصل"، وقال رجعنا 
 حيل؛ ألن األصل حترميه، وهذا ال خالف فيه".

 
 ".1929، حديث رقم: "3/1531"، ورواه مسلم  5484، حديث رقم: "7/87رواه البخاري    (1)

 ".1929، حديث رقم: "3/1531صحيح مسلم  (2)

مشقي، املعروف اببن ي الد ِ إعالم املوقعني، لشمس الدِ ين، أيب عبد هللا، حممد بن أيب بكر الزررع (3)
هـ حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت، ط:  751قيم اجلوزيَّة، ت: 

، وانظر يف اشرتاط 1/555، وانظر الكايف البن قدامة 1/256م 1991 -هـ 1411األوىل، 
 .3/119يقني الذكاة: املنتقى للباجي 

 .10/148األحكام اإلعالم بفوائد عمدة  (4)

 .10/151اإلعالم بفوائد عمدة األحكام  (5)
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 الدليل الثاين:
: )إذا وجد أحدكم  ما رواه أبو هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  

خرج منه شيء أم ال، فال خيرجن من املسجد  يف بطنه شيئا، فأشكل عليه أ
 .(1)  يسمع صوات، أو جيد رحيا(حىت

حكم ببقاء األصل يف الطهارة فينقاس عليها   وجه الداللة: أن النب 
:  (2) ام، ومن ذلك أحكام الصيد والذابئح، قال الن وويما سواها من األحك

"وهذا احلديث أصل من أصول اإلسالم وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي 
يضر الشك  صوهلا حىت يتيقن خالف ذلك وال  أن األشياء حيكم ببقائها على أ

 الطارئ عليها".
 الدليل الثالث:

: "إذا  ما رواه أبو سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا 
شك أحدكم يف صالته، فلم يدر كم صلى ثالاث أم أربعا، فليطرح الشك ولينب  

سا  على ما استيقن، مث يسجد سجدتني قبل أن يسلم، فإن كان صلى مخ
 .(3) ى إمتاما ألربع كانتا ترغيما للشيطان"شفعن له صالته، وإن كان صل

 ويتفرع على هذا الضابط الصور التالية: 
الصورة األوىل: إذا ورد الشك يف اللحم من احليوان هل قام اإلنسان  

 
، كتاب: احليض، ابب: الدليل على أن من تيقن الطهارة مث شك يف احلدث 1/276رواه مسلم  (1)

 ".362فله أن يصلي بطهارته تلك، حديث رقم: "

 .4/49شرح النووي لصحيح مسلم  (2)

السهو يف الصالة والسجود له، الصالة، ابب: ، كتاب: املساجد ومواضع 1/400رواه مسلم  (3)
 ".571حديث رقم: "
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بتذكيته الذكاة الشرعية أم أنه أزهقت حياته ابلطرق غري الشرعية فإنه ال حيل،  
األصل عدم الذكاة، وأيضا   كان الشك من دون غلبة ظن؛ ألن وال سيما إن  

األصل يف اللحوم التحرمي كما سبق عن ابن امللقن وابن القيم ونص عليه 
 رمحهم هللا. (1) الشاطب

الصورة الثانية: إذا أصيب احليوان وحصل اشتباه يف حتديد سبب املوت  
 هل هو الذكاة الشرعية أو غريها؟ فإنه ال حيل.

ومن أوضحها ما إذا أصيب الصيد بفعل الصائد مث وقع يف  أمثلة  ولذلك  
عن أكله كما يف حديث عدي رضي هللا عنه قال احلافظ    املاء فقد هنى النب  

قوله وإن وقع يف املاء فال أتكل يؤخذ سبب منع أكله من   : "(2) ابن حجر 
قق أن  فلو حت    املاء الذي قبله ألنه حينئذ يقع الرتدد هل قتله السهم أو الغرق يف

 ".السهم أصابه فمات فلم يقع يف املاء إال بعد أن قتله السهم فهذا حيل أكله
: "... هذا حممله على الشك احملقق يف السبب القاتل  (3) قال القرطب

 
هـ حتقيق: 790املوافقات يف أصول الشريعة، لإلمام إبراهيم بن موسى بن حممد الشاطب ت:  (1)

 .1/401م 1997 -هـ 1417مشهور آل سليمان، دار ابن عفان، ط: األوىل، 

، تفتح الباري، أليب الفضل، أمحد بن علي بن حجر ا (2) هـ، دار املعرفة، قرأ  852: لعسقالين ِ
أصله تصحيًحا وحتقيًقا: الشيخ العالمة عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، برتقيم: حممد فؤاد عبد 

، وانظر: كشف 9/611هـ  1379الباقي، وإخراج وتصحيح وإشراف: حمب الدِ ين اخلطيب، 
 .6/618اللثام 

هـ حققه 656اس أمحد بن عمر القرطب ت:  كتاب مسلم، أليب العباملفهم ملا أشكل من تلخيص    (3)
وعلق عليه وقدم له: حميي الدين مستو وآخرون، دار ابن كثري، دار الكلم الطيب بريوت، ط: 

 .5/211م 1996 -هـ 1417األوىل، 
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للصيد، والشك تردد بني جموَّزين ال ترجيح ألحدمها على اآلخر، فما كان  
وقع يف املاء، أو سقط    قاتله مثه أنفذ مكذلك مل يؤكل، وأما لو حتقق أن سهم

من اهلواء، أو ما شاكل ذلك فإنه يؤكل، وهو مذهب اجلمهور، مالك والشافعي  
 وغريمها".

الصورة الثالثة: إذا شك الذابح بفعل نفسه يف حتقيقه لشروط الذكاة يف  
 احليوان فإنه جيب عليه حتقيق الشرط إن كان ذلك ممكنا.

  تعاىل. إبذن هللاالصورة   وأييت مزيد تفصيل هلذه
   املطلب الثاين: الشك بعد الفراغ من التذكية أو الصيد:

إذا كان الشك يف ترك ما جيب يف التذكية بعد فراغه من تذكية احليوان أو  
صيده فإنه غري مؤث ِر ما دام أنه مل يصل إىل مرحلة اليقني؛ خترجيا على مسائل  

ة عبادة، ويف  وال سيما والذكاالصالة وحنومها الشك بعد الفراغ من الوضوء أو 
  عباده  سبحانه  هللا  كلفها  عبادة  والذكاة  وال سيما: "...  (1) ذلك يقول ابن العريب

 ".تعاىل هللا شاء  إن  األنعام سورة  يف بياهنا أييت اليت للحكمة
: "إذا شك يف الطهارة وهو يف الطواف مل يصح طوافه  (2) وقال ابن قدامة

ه ما لو شك يف الطهارة  قبل الفراغ منها، فأشب  ألنه شك يف شرط العبادةذلك؛  
يف الصالة وهو فيها. وإن شك بعد الفراغ منه مل يلزمه شيء؛ ألن الشك يف  

 شرط العبادة بعد فراغها ال يؤثر فيها".

 
 .2/26أحكام القرآن، أليب بكر بن العريبِ   (1)

 .3/344املغين  (2)
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: "إذا شك بعد الفراغ من الصالة أو غريها من العبادات  (1) قال ابن رجب
وإن كان األصل عدم اإلتيان به  منها فإنه ال يلتفت إىل الشك، يف ترك ركن 

وعدم براءة الذمة لكن الظاهر من أفعال املكلفني للعبادات أن تقع على وجه  
الكمال فريجح هذا الظاهر على األصل، وال فرق يف ذلك بني الوضوء وغريه  

 على املنصوص عن أمحد". 
الشروع ال أثر له يف مواضع  : "... الشك الطارئ بعد (2) وقال الزركشي 

بادة، قال ابن القطان يف املطارحات: فرَّق  اثنيها: الشك بعد الفراغ من الع...  
اإلمام الشافعي بني الشك يف الفعل وبني الشك بعد الفعل فلم يوجب إعادة  

 الثاين، ألنه يؤدي إىل املشقة".
: "شك يف صالة هل صالها أم ال؟ أعاد يف الوقت،  (3) وقال ابن جنيم

ها أعاد، وإن كان بعدها فال، وإن شك أنه  شك يف ركوع أو سجود وهو في
وإن كثر حترى، وإال أخذ ابألقل، وهذا    كم صلى؛ فإن كان أول مرة استأنف،

إذا شك فيها قبل الفراغ، وإن كان بعده فال شيء عليه إال إذا تذكر بعد الفراغ  

 
ين، أيب الفرج، عبد الرَّمحن بن أمحد بن رجب احلنبليِ  ر الفوائد، لزين الد ِ تقرير القواعد وحتري (1)

، ت:  واملسمى اختصارا قواعد ابن رجب  3/344هـ دار الكتب العلمية  795الدِ مشقيِ 
1/340. 

املنثور يف القواعد، أليب عبد هللا، بدر الدِ ين، حممد بن هبادر بن عبد هللا الشَّافعيِ  املعروف  (2)
، ت:  ، 2/257م 1985هـ،  1405هـ وزارة األوقاف الكويتية، ط: الثانية،  794ابلزَّركشيِ 

258. 

ين بن إبراهيم بن حممد بن حممد الشَّهري   (3) األشباه والنَّظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان، لزين الدِ 
، ت:   .51م ص: 1999 -هـ  1419هـ، دار الكتب العلميَّة،  970بن جنيم احلنفيِ 
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 رك فرضا وشك يف تعيينه".أنه ت
الفراغ   شك بعد : "أنه مىت(1) كما جاء يف حاشية العدوي على اخلرشي 

فال يطالب ابإلعادة إال إذا تيقن احلدث ال إن بقي على شكه أو تيقن  
 الطهارة".  

: "ما إذا شك بعد الفراغ من الصالة فال شيء  (2) ويف حاشية الدسوقي 
 عليه إال إذا تبني له احلدث".

ذا متحقق فيما إذا كانت الذكاة لألضحية أو العقيقة أو اهلدي وما  وه
 وأما غريها من الذابئح أو الصيد فاحلكم فيها كذلك؛ ملا يلي: شابه ذلك، 

أن فعل املسلم حممول على الصحة والسالمة، فالفعل الصادر من أهله    - أ
ية  األصل فيه السالمة والصحة، فمن كان معتادا على حتقيق شروط التذك

فاألصل فيه أنه حقق الشروط وقد نص على ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية  
 .(3)رمحه هللا
أنه إذا كان الشك يف العبادة غري مؤثر مع أهنا حيتاط هلا ويشرتط   -ب

 هلا أكثر مما يشرتط لغريها فإن عدم أتثري الشك يف غريها من ابب أوىل.
   وط الذكاة أو الصيد:املطلب الثالث: كثرة شك اإلنسان يف أدائه لشر 

سواس فإنه ال حكم  إذا كان اإلنسان كثري الشكوك أو كان الذابح مصااب ابلو 
 

هـ دار الفكر للطباعة، بريوت 1189، على اخلرشي، لعلي بن أمحد الصعيدي ت:  حاشية العدوي  (1)
1/157 ،158. 

، ت:  (2) هـ، دار  1230حاشية الدرسوقي على الشَّرح الكبري، لشمس الدِ ين، حممد عرفة الدرسوقيِ 
 .1/124الفكر 

 .35/240جمموع فتاوى ابن تيمية  (3)



 

 
128 

   دراسة فقهية :الشك يف حتقق شروط الذكاة واالصطياد
 عبد هللا بن أمحد الرميح  .د

ذلك أن من القواعد الفقهية يف أحكام  هلذا الشك وال يؤثر يف حل الذبيحة، و 
الشك أنه ال أثر للشك إذا كان مرضيا يف خمتلف أحكام الفقه، كالطهارة  

ت األخرى؛ واعتبار هذا الشك وبناء األحكام  والصالة والزكاة واحلج والواجبا
، كما أنه ال دليل على اعتبار هذا  (1) يعةعليه حرج عظيم ال أتيت مبثله الشر 

الشك وليس مرادا للفقهاء يف القواعد املبينة ألحكام الشك مثل قاعدة: "اليقني  
 ال يزول ابلشك" وما تفرع عنها مثل "األصل بقاء ما كان على ما كان". 

 
 *      *      * 

  

 
هـ دار ابن 1421خ العالمة حممد بن صاحل العثيمني ت: ل الفقه وقواعده للشيمنظومة أصو  (1)

 .173هـ ص: 1434اجلوزي ط: الثالثة، 
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  املبحث اخلامس: أحكام شك اإلنسان يف حتقيق غريه لشروط الذكاة 
 واالصطياد  

املراد هبذا ما إذا شك اإلنسان يف حتقيق غريه لشرط من شروط الذكاة،   
وذلك أن اإلنسان رمبا شك يف قيام الذابح بشروط التذكية أو الصيد وواجباهتما  

قطعه، وموجب هذا الشك إما معرفته بتهاون  كالتسمية أو قطع ما جيب 
ومع استصحاب أن األصل  املذكي أو عدم استقامته أو كثرة خطئه وسهوه، 

، وأن االحتمال وارد يف كل  (1) الصحة والسالمة يف صدور الفعل من أهله
 األفعال.

 املطلب األول: الشك الوارد يف ذبح املسلم: 
الضوابط املهمة أن األصل يف الذابئح  من املهم يف هذا املقام بيان أن من  

هر أقوى منه فريجح  ، لكن يف احلال املذكورة إذا عارض األصل ظا(2) التحرمي
، فاألصل الشرعي أن الفعل إذا صدر من أهله فإنه حممول على الصحة،  (3)عليه

 
هـ حتقيق: مصطفى 430انظر: أتسيس النظر، أليب زيد عبيد هللا بن عمر الدبوسي احلنفي، ت:   (1)

جمموع فتاوى ابن تيمية ، 163، 162القباين، دار ابن زيدون، مكتبة الكليات األزهرية  ص: 
35/240. 

إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، لتقي الدِ ين، أيب الفتح، حممد بن علي بن وهب، املشهور   (2)
، الفتاوى الكربى، أليب العباس، 2/286هـ مطبعة السنة احملمدية  702اببن دقيق العيد، ت: 

 - هـ1408علمية، ط: األوىل، هـ دار الكتب ال 728أمحد بن عبد احلليم بن تيميَّة، ت: 
 .1/256، إعالم املوقعني 3/110م 1987

ينظر يف معارضة األصل للظاهر: قاعدة اليقني ال يزول ابلشك، للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب   (3)
 .65-62م ص: 1996 -هـ 1417الباحسني، مكتبة الرشد، 
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  وألن عائشة، حلديث ؛حل الذابح تسمية يف شك  وإن: "(1) قال ابن قدامة
: "... (2) "، ويقول ابن رجباحملل  يف  كالذبح  الصحة،  على  حتمل   املسلم  حال
 ".الكمال على وجرايهنا  املكلف  أعمال  صحة الظاهر ألن

 ويدل لذلك أدلة متعددة أذكر منها دليلني: 
 الدليل األول:  

يف حديث عائشة رضي هللا عنها ملا سئل: "إن قوما أيتوننا   قوله 
 .(3) ابللحم، ال ندري، أذُكر اسم هللا عليه أم ال؟ فقال: »مسوا عليه أنتم وكلوه« 

يف أسواق  وجه الداللة: أن هذا احلديث يدل على أن كل ما يوجد 
ل  ، وذلك بناء على الظاهر وغالب الظن، قا(4) املسلمني حممول على الصحة

: "... فإن الظن املستفاد من الغالب ، راجح على الظن  (5) ابن دقيق العيد
: "يف هذا احلديث من الفقه أن ما  (6) وقال ابن عبد الرب  املستفاد من األصل".

ول  ال؟ أنه ال أبس أبكله، وهو حممومل يعرف هل مسى هللا عليه أم  ذحبه املسلم 
خلري، وذبيحته وصيده أبدا حممول  على أنه قد مسى، واملؤمن ال يظن به إال ا

 
 .1/549الكايف البن قدامة  (1)

 .340قواعد ابن رجب:  (2)

 ".5507رقم: "، حديث 7/92رواه البخاري  (3)

 .9/635فتح الباري  (4)

 .2/286إحكام األحكام  (5)

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أليب عمر، يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الربِ   (6)
ي، وزارة ، حتقيق: مصطفى أمحد العلوي، حممد عبد الكبري البكر هـ 463 النمري القرطب، ت:
 .9/636، وانظر فتح الباري: 22/299هـ 1387اإلسالمية يف املغرب، األوقاف والشؤون 
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 على السالمة حىت يصح فيه غري ذلك من تعمد ترك التسمية وحنوه".
 الدليل الثاين:  

رفع احلرج عن املسلمني والتيسري عليهم؛ إذ لو كلفوا بيقني حتقق الشروط  
 ن املشقة الشيء الكبري.لكان فيه م

أن الفقهاء "أمجعوا على جواز شراء اللحمان والثياب    (1) وقد بني ابن القيم 
واألطعمة وغريها من غري سؤال عن أسباب حلها وحترميها؛ اكتفاء بتقليد أرابهبا 
... وقد أمجع الناس على تقليد الزوج للنساء الاليت يهدين إليه زوجته وجواز  

 يف كوهنا هي زوجته".وطئها تقليدا هلن 
العمل ابلظاهر كثرية، فال يلزم من أراد أن يشرتي سلعة  ونظائر هذا يف 

من شخص أن يتيقن أبنه املالك هلا بل يكتفي بغلبة الظن ما دامت بيده، وال  
 يلزم اليقني من وضوء اإلمام ملن أراد أن يصلي خلفه؛ عمال ابلظاهر. 

 تايب: املطلب األول: الشك الوارد يف ذبح الك
؛ لقوله  (2)ن على جواز ذابئح أهل الكتاببدءا نبنيِ  أن الفقهاء جممعو 

َُٰت   َ يَۡس ﴿تعاىل:  ي َِب ِحلا لَُكُم ٱلطا
ُ

ِحلا لَُهۡمۖٗ قُۡل أ
ُ

ٓ أ   [4]املائدة:﴾ ...لُونََك َماَذا
 .وخمتلفون يف تفاصيل األحكام كما هو مبني يف كتب الفقه

من النصارى عدم مراعاة شروط  ومنذ القرون السالفة كان دأب كثري 
والتحري فيها، ومن مث يرد الشك يف ذابئحهم، وقد بني ذلك العالمة   الذكاة 

 
 .2/142إعالم املوقعني  (1)

 .2/212نقل اإلمجاع ابن رشد يف بداية اجملتهد  (2)
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  ال  فرنجاإل أن يسافر ممن اثنان خيتلف والفقال: " (1) القرايف يف كتابه الذخرية
  وقيذة   متوت  حىت  الشاة  يضربون  وأهنم  ،ةالذكيَّ   وبني   بينها  تفرق  وال  ،امليتة  تتوقى
  صنف   وقد  ،سريهتم  وهذه  ،ذبح  غري  من  الدجاج  سو رؤ   ويسلون  ،وغريها  ابلعصا

  ، احملققون عليه الذي وهو  كتااب  الروم  جنب  حترمي  يف  - هللا رمحه - الطرطوشي 
  امليزان  ينجس ألنه ؛منه شيء فيها حانوت من يشرتي أن ملسلم ينبغي فال

 ".واآلنية والبائع
البلدان غري اإلسالمية  يتفرع منها حكم أكل اللحوم املستوردة من و 

وحنومها ممن يصدر اللحوم إىل املسلمني، واليت يتنـزل احلكم  كفرنسا والربازيل 
فيها ويتخرج على التأصيل يف هذا الباب، وهذه القضية من أكرب املشكالت  

هد والوقت يف االجتهاد  اليت تستدعي من الباحثني التصدي هلا وبذل اجل
 الفقهي لبيان أحكامها. 

ه املسألة يف اجملامع العلمية املختلفة وأُبديت فيها وجهات  رست هذوقد دُ 
 نظر وآراء خمتلفة، ومن املهم أن نبني األمور التالية املتصلة ابحلكم:

 األمر األول:  
ذلك  إن اخلالف إمنا هو يف ذبيحة الكتايب دون ما سواه، فيخرج من 

 املالحدة والوثنيون وغريهم من أصحاب الدايانت األخرى.
 األمر الثاين:  

ال يرِد اخلالف يف هذه املسألة مع من ذهب إىل عدم اشرتاط الذبح على  

 
 .4/124الذخرية  (1)
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؛ استنادا إىل إطالق النص  (1) الصفة الشرعية يف الذابئح الواردة من أهل الكتاب
ِحلا    َ يَۡس ﴿ حبل طعام أهل الكتاب لنا يف قوله تعاىل: 

ُ
ِحلا لَُهۡمۖٗ قُۡل أ

ُ
ٓ أ لُونََك َماَذا

َُٰت  لَُكُم ٱل ي َِب غري أن هذا القول عند التحقيق ضعيف جدا؛  ،  [4]املائدة: ﴾...طا
إذ إن إطالقات اآلية حممول على النصوص األخرى املقيدة هلا مبا عدا امليتة  

ذكاة من  واملوضحة للشروط والقياس اجللي، فإذا اشرتط الشارع قيام شروط ال
، وما الفرق بني الوقيذة  املسلم فإن اشرتاط تلك الشروط للكتايب من ابب أوىل

ة واحدة فيهما، كما حيسن التنبيه أن هذا  من مسلم أو من كتايب؟ فإن احلقيقي
  ابن قال: "(2) ليس املشهور من مذهب املالكية حيث جاء يف مواهب اجلليل

  الدجاجة،  عنق يسل كان  إذا املذهب  واختلف : الرسالة شرح  يف  انجي
  من  ألنه عنقها؛ يسل رأيناه  ولو  أكلها، العريب  ابن وأجاز تؤكل، ال فاملشهور 

 
وما بعدها، وقد نسب هذا  6/812هـ 1354جملة املنار، إبشراف الشيخ حممد رشيد رضا ت:  (1)

 ُقل  ُأِحلَّ َلُكُم ٱلطَّيِ بََُٰت   َ  حيث قال: "قوله تعاىل: ﴿َيس  القول إىل ابن العريب
ُلوَنَك َماَذٓا ُأِحلَّ هَلُم ۖۡ

 أابحها اليت الطيبات من بالكتا أهل وطعام الصيد أن على قاطع ليل... د [4]املائدة:... ﴾
... االعرتاضات ويزيل الشكوك لريفع سبحانه هللا كرره  وإمنا املطلق، احلالل وهو وجل، عز هللا

 منه؟ طعاما تؤخذ أو معه يؤكل هل: يطبخها مث الدجاجة عنق يفتل النصراين عن سئلت ولقد
 ذكاة هذه تكن مل وإن ورهبانه، أحباره وطعام طعامه ألهنا تؤكل؛: فقلت ،الثامنة املسألة وهي

 إال  ديننا،  يف  نال  حالل  فإنه  دينهم  يف يرون  ما  وكل  مطلقا، طعامهم  أابح  تعاىل  هللا  ولكن عندان،
، غري أن هذه النسبة غري 45، 2/44". أحكام القران البن العريب فيه سبحانه هللا كذهبم   ما

فإن قيل: فما أكلوه : "...  2/43قال يف أحكام القرآن    -رمحه هللا    -صحيحة؛ ألن ابن العريب  
ابلنص، وإن على غري وجه الذكاة كاخلنق وحطم الرأس؟ فاجلواب: أن هذه ميتة، وهي حرام 

 ".فإنه حالل هلم، ومن طعامهم، وهو حرام علينا أكلوها فال أنكلها حنن كاخلنزير

 .3/213مواهب اجلليل  (2)
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 ".بعيد وهو: السالم  عبد ابن  قال  طعامهم
 األمر الثالث:  

إن اخلالف ال يرد أيضا فيما إذا حتققنا توفر شروط الذكاة من تلك  
 حالل ابالتفاق. الشركات املصدرة للحوم فإن ذلك 

روط  وعلى هذا فينحصر اخلالف اآليت يف حال ما إذا مل نعلم توفرر ش
ما سبق، وهذا  الذكاة ووجد احتمال معترب أبن الذبح ابلطرق غري الشرعية ك 

يؤكِ د أمهية العلم ابلواقع يف أسلوب الشركات املنتجة للحوم يف هذا اجملال، ومن  
فعليا يف تلك الشركات، وحتقيق املناطات   مث يتجه احلكم ويرتبط ببيان الواقع
عن الواقع، ويف هذا السياق وقف كثري من  الشرعية اليت إمنا تكون خبري الثقات  

ول املصدرة للحوم ليس متوافقا مع  الباحثني على أن الذبح يف كثري من الد 
، كما حبث جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته  (1) شروط الذكاة الشرعية

 هـ وأصدر يف شأهنا قرارا خاصا.1418املنعقدة يف عام العاشر 

اللحم املشكوك يف  ة فإن للمعاصرين قولني يف  وبناء على املقدمات السابق
توفر شروط الذكاة فيه، إذا كان مستوردا من بالد أهل الكتاب ومل يعلم هل  

 ذبح ابلطريقة الشرعية أم ال: 
 كوك فيها حالل: القول األول: أن أكل الذابئح املستوردة املش

لشيخ  ، وفضيلة ا(2) وهو رأي مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا 
 

ينظر منوذج ذلك يف األطعمة وأحكام الصيد والذابئح لفضيلة الشيخ الدكتور صاحل بن فوزان  (1)
 .153ص: م1999 -هـ 1419الفوزان، مكتبة املعارف يف الرايض، ط: األوىل، 

ز رمحه هللا، أشرف على مجعه وطبعه د. حممد بن سعد الشويعر جمموع فتاوى مساحة الشيخ ابن اب  (2)
جيوز أكل ذابئحهم ما مل يعلم أهنا ذحبت بغري الوجه الشرعي؛  قال رمحه هللا: " 10، 8، 23/7

 ".ألن األصل حلها كذبيحة املسلم
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وقال   (2) ، وعليه قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل(1) بن صاحل العثيمني حممد 
 .(3) به بعض الباحثني 

 وأدلتهم:
 الدليل األول:

إطالق النصوص يف إابحة ذبيحة الكتايب واليت تدخل فيها الصورة  
املذكورة، وحيث مل يكلف الشارع اإلنسان عن حتري صفة الذبح كما هو  

يف حديث عائشة رضي هللا عنها السابق ملا سئل: "إن    ظاهر قول النب
يه أنتم  قوما أيتوان ابللحم، ال ندري: أذكر اسم هللا عليه أم ال؟ فقال: »مسوا عل

وكلوه«، فالنصارى املسؤول عنهم فعلهم حمتمل للتسمية ولعدمها فألغى الشارع  
كاة  هذا الشك ومحلهم على الظاهر ومثل ذلك يقال يف حتقق شروط الذ 

 األخرى. 

 
وأخرجها حممد بن صاحل العثيمني، أعدها واعتىن هبا   فتاوى يف الصيد، أجاب عنها فضيلة الشيخ  (1)

هـ ونصه: "... إذا ورد هذا اللحم من أمة حيل 1415د/عبد هللا بن حممد الطيار، ط: األوىل، 
أكل ما ذحبت فإننا حنمله على الظاهر ونقول: إنه حالل وإن كان حيتمل أهنم مل يذكروا اسم هللا 

 .32روع" ص:عليه أو أهنم ذحبوه على وجه غري مش

 أهل ذابئح من أيكلوا أن فيها، املقيمني أو إسالمية غري لبالد رينالزائ للمسلمني جيوزونصه: " (2)
 لديهم ثبت إذا إال احملرمات، من خيالطها مما خلوها من التأكد بعد شرعا، مباح هو مما الكتاب

هـ جملة جممع الفقه 1418  د الدورة العاشرة لعام101/3/10". قرار رقم  شرعية  تذكية  تذك  مل  أهنا
 .1/654، 10العدد: 

الذابئح والطرق الشرعية للذكاة، للدكتور إبراهيم فاضل الدبو، ضمن جملة جممع الفقه اإلسالمي،   (3)
 .1/293، 10هـ العدد: 1418الدورة العاشرة لعام 
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: وأما التسمية على ذبح تواله غريهم من غري علمهم فال  (1) قال ابن التني 
 . ة إذا تبني خالفهاتكليف عليهم فيه وإمنا حيمل على غري الصح

 الدليل الثاين:
  أهل طعام حل هو اليقني ؛ ف(2) إعمال قاعدة اليقني ال يزول ابلشك

  الطعام  حل  ألن  ؛عدمها أو  الذبح  شرعية  يف  ابلشك يزول  ال   ابلنص، الكتاب
  أو  دينية، ال بالد  من وردت أهنامن  ابلتأكد  إال حيرم وال ابلشك، يزول ال

 .(3) الشرعية  الطريقة خالف  على ذحبت
 الدليل الثالث:  

  أن  من غري  اليهودية املرأة  اليت أهدهتا له الشاة من  أكل   الرسول  نأ
  مأمورين  ولسنا  ذلك، فعلوا  الصحابة  من  وكثري  ،(4) ذحبها كيفية  عن يسأل

  الذابح،   عن  نتحرى  أن  علينا  الواجب  أن  إال  ذبيحة،  كل  ذبح  طريقة  يف  ابلبحث
 

التسمية ، وقد استدل حبديث عائشة السابق بعض الفقهاء على عدم وجوب  9/635فتح الباري    (1)
فقالوا: لو كان األصل أال يؤكل من ذابئح املسلمني إال ما صحت التسمية عليه مل جيز استباحة 

 22/300شيء من ذلك إال بيقني من التسمية؛ إذ الفرائض ال تؤدى إال بيقني.  انظر: التمهيد  

األمر اليقيين ال  معىن القاعدة: "أن ما كان اثبتا متيقنا ال يرتفع مبجرد طروء الشك عليه؛ ألن (2)
يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه بل ما كان مثله أو أقوى ". القواعد الفقهية لعلي بن أمحد 

، وانظر: قواعد الفقه اإلسالمي 326م ص:1986  –ه  1406الندوي، دار القلم، ط: األوىل،  
: األوىل، خالل كتاب اإلشراف للقاضي عبد الوهاب البغدادي، حملمد الروكي، دار القلم، ط  من

 .184م ص: 1998 –ه 1419

 .1/293، 10الذابئح والطرق الشرعية للذكاة، ضمن جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد:  (3)

، 1/293، 10دد: الذابئح والطرق الشرعية للذكاة، ضمن جملة جممع الفقه اإلسالمي، الع (4)
 ".4510، حديث رقم: "4/173واحلديث يف سنن أيب داود 
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 .كتابية  امرأة  من الشاة  أن عرف  الرسول  ألن  كتابيا،  أو مسلما كان  إذا ما
 القول الثاين: حترمي أكل اللحوم املستوردة املشكوك فيها: 

، وفضيلة الشيخ  (1)ه هللاوهو رأي فضيلة الشيخ عبد هللا بن محيد رمح
، وبعض الباحثني، ومنهم الشيخ حممد تقي  (2) الدكتور صاحل بن فوزان الفوزان

 . (3) العثماين
 األدلة: 

 الدليل األول:
أن من القواعد الشرعية أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب احلضر  

قال: »إذا   استنادا إىل حديث عدي بن حامت رضي هللا عنه، عن النب 
يت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فال أتكل، فإمنا أمسك  رسلت كلبك ومسأ

على نفسه، وإذا خالط كالاب، مل يذكر اسم هللا عليها، فأمسكن وقتلن فال  
أتكل، فإنك ال تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومني  

 .(4) كل«ليس به إال أثر سهمك فكل، وإن وقع يف املاء فال أت

 
وى والدروس يف املسجد احلرام، للشيخ عبد هللا بن حممد بن محيد، قدم له وأشرف عليه الفتا (1)

معايل د/صاحل بن عبد هللا بن محيد، مجع وإعداد: إبراهيم بن علي احلمدان، مكتبة دار املناهج، 
 .792، ص823هـ فتوى رقم: 1433ط: الثانية، 

 .165األطعمة وأحكام الصيد والذابئح ص:  (2)

كام الذابئح واللحوم املستوردة للعثماين ضمن جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة العاشرة لعام أح  (3)
 .1/112، 10هـ العدد: 1418

 ".1929"  ، حديث رقم:3/1531"، ورواه مسلم  5484، حديث رقم: "7/87رواه البخاري    (4)
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 يل الثاين:دلال
أن األصل يف الذابئح التحرمي ويقوى إعمال هذا األصل يف صورة اللحوم  

 املستوردة لوجود االشتباه القوي فيها. 
 الرتجيح:

الذي يرتجح وهللا أعلم أن اللحوم املستوردة ترتبط حباالت العلم بتحقق  
 الذكاة الشرعية:

  ذكاة فإن أكلهحتقق شروط ال  أوال: إذا جزم اإلنسان أو غلب على ظنه
الظاهر من ذحبهم هو الذبح على الطريقة الشرعية   منها حينئذ حالل، أو كان
ويكون من ابب تعارض األصل والظاهر قال ابن  وهذا ال إشكال فيه، 

  الرتجيح، يف النظر  وجب  وظاهر، أصل  أو  أصالن تعارض: "إذا (1) الصالح
  ترجح   وإن  القولني،  ئلمسا  فهي  الراجح  يف   تردد  فإن  الدليلني،  تعارض  يف  كما
  بال به حكم  أصلي دليل  ترجح  وإن خالف، بال  به حكم  الظاهر دليل 

 ".خالف
هو من   ... قبول قول القصاب يف الذكاة: "(2) ويقول ابن القيم رمحه هللا

فإذا   ،قاعدة أخرى وهي أن اإلنسان مؤمتن على ما بيده وعلى ما خيرب به عنه
هذا مايل جاز    :وكذا إذا قال  ،أن يتزوجها  هذه ابنيت جاز للمسلم  :قال الكافر

فكل أحد مؤمتن على ما خيرب به   ،شراؤه وأكله فإذا قال هذا ذكيته جاز أكله
 

الل الدِ ين، عبد الرَّمحن بن أيب بكر األشباه والنظائر للسيوطي يف قواعد وفروع فقه الشَّافعيَّة، جل (1)
، ت:  م 1990 -هـ 1411هـ دار الكتب العلمية، ط: األوىل، 911بن حممد السريوطيِ 

 .64ص:

 .1/7بدائع الفوائد  (2)
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 ".  عددفال يشرتط هنا عدالة وال ،مما هو يف يده
فال حتل؛ وذلك   اثنيا: إذا حتقق أو غلب على ظنه عدم حتقق الشروط

كما سبق إال أنه استثين منه إذا    ألن األصل الشرعي هو املنع والتحرمي للحوم
حتقق الشروط عندما يصدر الذبح من أهله، فظاهر ذلك وقوعه على   خفي

 الوجه اجملزئ، ويبقى ما سوى هذه احلال على األصل. 
يتضح فيما إذا كثر ختلف شروط الذكاة يف ذابئح أهل الكتاب  وهذا 

ذبح ابلصعق أو ما  وعدم الذبح على الطريقة الشرعية، أبال تذكر التسمية أو ت
 شابه ذلك من الوسائل غري املفيدة للحل. 

ويبني أمهية معرفة حال الذابح عند الفقهاء وارتباط احلكم ابلظهور الذي  
 كاة الشرعية املعتربة نقوالت كثرية، ومن مناذج ذلك:يقوي غلبة الظن بوقوع الذ 

  بلد يف شاة جيد أن مثل: "... (1) جاء يف األشباه والنظائر للسيوطي -أ
  حرام، أصلها ألهنا ؛مسلم  ذكاة  أهنا يعلم حىت حيل فال وجموس مسلمون فيها

  عمال األكل جاز املسلمون فيها الغالب كان  فلو املبيحة، الذكاة يف وشككنا
 ."للظهور املفيد ابلغالب
: "وإذا غاب الكتايب على الذبيحة؛ فإن علمنا  (2) وقال ابن جزي  -ب

أو  أهنم يستحلون امليتة كنصارى األندلسلمنا وإن ع أهنم يذكرون أَكلنا، 
 شككنا يف ذلك مل أنكل مما غابوا عليه".

 
 .74األشباه والنظائر للسيوطي:  (1)

 .121القوانني الفقهيةـ ص:  (2)
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مسلمون  : " لو رأى شاة مذبوحة يف موضع فيه (1) وقال الن ووي -ج
 وجموس وشك هل ذحبها اجملوسي أو املسلم؟ ال تباح".

  على الشك إن: "(2) وجاء يف حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح   -د
  وشك  ،مباح أصل  على  طرأ وشك ،حرام أصل  على  طرأ شك :ربأض ثالثة
  مسلمون فيها بلد يف  مذبوحة شاء جيد أن مثل :فاألول :أصله يعرف  ال

  حل إذ ؛احلرمة فيها األصل ألن ؛مسلم ذكاة أهنا يعلم حىت حتل فال ،وجموس
  كان   فلو  ،مشكوكا  األكل  حل  فصار  الشرعية   الذكاة  حتقق   على  يتوقف  األكل
 ".للحل  املفيد  ابلغالب عمال األكل  جاز  املسلمني  فيها  الغالب 
  شرط من  التسمية كانت  فلو: "(3) وجاء يف معامل السنن للخطايب -هـ
  لو   كما  أكلها  فيستباح  هبم  الظن  حسن  على  فيها  األمر  حيمل  أن  جيز  مل  الذكاة
 . "تؤكل  أن  جيز   مل  ال   أم   الذكاة   وقعت  هل  يعلم   فلم   الذبح  نفس  يف   الشك  عرض
 

  *     *      * 
 

 
 .1/133اجملموع  (1)
 .35ص (2)

، املطبعة العلمية، حلب، 388ليمان محد بن حممد بن اخلطاب السبيت ت:  معامل السنن، أليب س  (3)
 .4/283م 1932 -هـ 1351ط: األوىل، 
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 املبحث السادس: أحكام االشتباه يف الذكاة واالصطياد   
 املطلب األول: العالقة بني الشك واالشتباه: 

الشك والشبهة عالقة العموم واخلصوص املطلق فكل شبهة  العالقة بني 
ويرى بعضهم أن العالقة بينهما   (1) تورث شكا وليس كل شك سببه الشبهة 

، ويف نظري أن االشتباه داخل يف  (2) اب االشتباههي أن الشك سبب من أسب 
الشك، وغالب إطالق الفقهاء لالشتباه أنه ال يكون إال يف متعدد، مثل  
االشتباه يف حال تعدد أسباب املوت للحيوان املصيد، أو االشتباه يف املاء  

 الطهور والطاهر والنجس وما أشبه ذلك.
 ي الصور اليت أبينها كالتايل: وأبرز صور االشتباه يف الذكاة واالصطياد ه

 املطلب الثاين: صور االشتباه: 
 مبذكاة:  الصورة األوىل: الشك يف تعيني املذكاة حال اختالط ميتة

إذا اختلطت املذكاة ابمليتة فقد اختلف الفقهاء يف حكم التحري عندئذ  
 على قولني: 

 القول األول: جواز التحري عند كثرة املذكَّى: 
 . (4) ، وهو رواية ألمحد(3) قال به احلنفية 

 أدلة هذا القول:

 
مة لدرجة رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية ضوابطه وتطبيقاته، رسالة علمية غري منشورة، مقد (1)

هـ إعداد د/ 1402 -1401الدكتوراه يف جامعة أم القرى يف اململكة العربية السعودية عام: 
 .395صاحل بن عبد هللا بن محيد ص:

 .4/290املوسوعة الفقهية الكويتية  (2)

 .6/219، تبيني احلقائق 3/228، بدائع الصنائع 197، 10/196املبسوط  (3)

 .1/79، اإلنصاف 1/102الفروع  (4)
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 الدليل األول:
فإن الغالب هو احلالل واحلكم   أنه إذا وجد االشتباه وكثرت املذكاة

، فغالب الظن هو إصابة احلالل عند التحري وحيث جعل الشرع  (1) للغالب 
غلبة الظن مرجعا عند عدم اليقني يف كثري من األحكام الشرعية فيجب اعتبارها 

 ل هذه األحكام، وذلك مثل اعتبار غلبة الظن يف أحكام الصالة.يف مث
 الدليل الثاين:

عند غلبة احلالل    التحري  امليتة حال الضرورة، فكذلك يباح  كما تباحنه  أ
على احلرام؛ ألن للغالب حكم الكل؛ ألن القليل ال ميكن االحرتاز عنه، وكل  

 .  (2) سة القليلةقليل ال ميكن االحرتاز عنه فهو عفو كما يف النجا
،  (3) قال به املالكية القول الثاين: عدم جواز التحري يف هذه احلال:

 .(5) ، واحلنابلة يف املشهور(4) شافعية وال
 أدلة هذا القول:
 الدليل األول:  

ُب اْجِتَنابُُه، َواَل يَِتمر اْجِتَنابُُه ِإالَّ اِبْجِتَناِب َما  اْشتَـَبَه  َأنَّ اْلُمَحرََّم اِبأْلََصاَلِة جيَِ
 .(6) بِِه، َوَما اَل يَِتمر اْلَواِجُب ِإالَّ بِِه، فـَُهَو َواِجب  

 
 .197، 10/196املبسوط  (1)

 .13/543البناية شرح اهلداية  (2)

هـ، عامل  684الدِ ين، أيب العباس، أمحد بن إدريس الصنهاجيِ  القرايفِ ، ت:  الفروق، لشهاب (3)
 .4/89، مواهب اجلليل 1/226الكتب 

 .1/23، أسىن املطالب 1/133، مغين احملتاج 1/36روضة الطالبني  (4)

، مطالب أويل النهى يف شرح 1/241، قواعد ابن رجب 1/120، روضة الناظر 7/559املغين  (5)
هـ املكتب اإلسالمي ط: الثانية، 1243املنتهى، ملصطفى بن سعد السيوطي الرحيباين ت:  غاية  

 .1/55م 1994 -هـ 1415

يق: عبد هللا هـ حتق716شرح خمتصر الروضة، لنجم الدين، سليمان بن عبد القوي الطويف ت:  (6)
 .1/346م 1987 -هـ  1407بن عبد احملمس الرتكي، مؤسسة الرسالة ط: األوىل 
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 املناقشة: 
ميكن مناقشته: أبنه يسلم بوجوب اجتناب احملرم املعلوم لكن ال يسلم يف  

 وجوب االجتناب حال االشتباه فهذا هو حمل اخلالف.  
 الدليل الثاين:

أن يصيب اخلطأ مهما  أنه ال يوجد مستمسك للتحري حيث إنه ميكن 
 .(2) ، ومن مث جيب الكف احتياطا للحظر(1) اجتهد

 املناقشة: 
ه يسلم بعدم إمكان اليقني يف إصابة احلالل، لكن عند التحري  أن

والكشف عما حتققت فيه شروط احلل فإن التحري يفضي إىل الظن مبا حيل  
 أكله، والعمل ابلظن مشروع.

 القول الثالث: جواز التحري مطلقا:
 .(3) و وجه للشافعيةهو 

 األدلة: 
 الدليل األول:

لتحري بني املشتبهني يكسب اإلنسان  ميكن االستدالل هلذا القول: أبن ا
 غلبة ظن يف إصابة احلالل، والعمل بغالب الظن جائز شرعا.

 
 .1/23أسىن املطالب  (1)

 .1/55مطالب أويل النهى  (2)

، وضعفه النووي، ومل تذكر املصادر اليت وقفت عليه من كتب الشافعية أدلة هلذا 1/195اجملموع    (3)
 القول.
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 املناقشة: 
ميكن مناقشة هذا الدليل: أبن التحري ال يؤدي ابلضرورة إىل غلبة الظن  

غريه فهي إمنا تكتسب فيما إذا كان هناك من القرائن  يف تعيني املباح من 
 ح وغلبة الظن.واألمارات ما يقتضي الرتجي 

 الدليل الثاين:
قياس االشتباه بني املذكاة وامليتة ابالشتباه يف القبلة فكما يسوغ التحري  
يف معرفة عني القبلة عند عدم معرفتها مع أن جهات اخلطأ أكثر من الصواب  

 . (1)  هذه املسألةفكذلك التحري يف
 املناقشة: 

االجتهاد يف القيلة هو اجتهاد يف  وجود الفرق بني املسألتني حيث إن 
حال الضرورة، وهو دل عليه الشارع يف هذه احلال، ال سيما وأن التحرز من  

 .(2) احملرم واجب وال يتم إال برتك اجلميع كما أنه عند املساواة يغلب احلرام شرعا 
 الرتجيح:
هو مشروعية التحري فيما إذا أمكن الوصول    –وهللا أعلم    –ح  الذي يرتج

غلبة الظن بقرائن معينة تفضي إليه سواء تساوى عدد املباح واحملرم أم ال؛   إىل
 وذلك ملا يلي:

أن التحري عند وجود ما ميكن معه التحري من قرائن وأمارات معينة    - 1
أخذ حكمه ولذلك  مفض إىل غلبة الظن ومن مث يكون أقرب إىل اليقني في 

 
 .10/197املبسوط  (1)

 .10/197بسوط امل (2)
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 تحري يف الشك يف الصالة.  نظائر كثرية يف الشريعة كالتحري يف القبلة وال
أن غلبة الظن هي اليت ال يسع الناس غريها يف االستعماالت   - 2

َأْسَواَق  والتعاقدات عموما وال يلزم اليقني وإال لوقع الناس يف حرج بدليل أن 
، َوَمَع َذِلَك يـُبَ اْلُمْسِلِمنَي اَل خَتُْلو َعْن حمَُرَّ    الشراء  احُ ِم ِمْن َمْسُروق  َوَمْغُصوب 

 ( 1) ِهرِ اْعِتَماًدا َعَلى الظَّا
الصورة الثانية: الشك يف تعيني احليوان الصائد حاَل وجود جارح آخر ال  

 تتوفر فيه شروط الصيد، وميكن أن يكون قـََتل املصيد: 
حصل الشك، حبيث  إذا أرسل اإلنسان كلبا أو جارحا مث وجد معه آخر ف

 االشتباه؟ بسببه، فهل حيل أم ال يف حال  ميكن أن يكون قتُل احليوان املصيد
 فاحلكم أن الصيد ال حيل:

  (4) ، والشافعية (3) ، وقال به املالكية (2) وهو مقتضى مذهب احلنفية
 ، ومل أقف على خمالف.(6) ، وقال به عطاء وأبو ثور(5) واحلنابلة

  وأدلته كالتايل:
 ول:الدليل األ
عدي بن حامت، قال: قلت: اي رسول هللا، إين أرسل كلب وأمسي،    ما رواه

 
 .6/219تبيني احلقائق  (1)

 .6/58يف املاء لوجود الشك انظر: تبيني احلقائق  ووجهه: أهنم نصوا على حترمي الصيد إذا وقع (2)

 .218، 3/217، مواهب اجلليل 119، القوانني الفقهية: 2/384عقد اجلواهر الثمينة  (3)

 .9/315حتفة احملتاج ، 3/237، روضة الطالبني 9/103اجملموع  (4)

 .6/218، كشاف القناع 10/418، اإلنصاف 6/620شرح الزركشي على اخلرقي  (5)

 .21/101، عمدة القاري 9/103، اجملموع 5/396شرح صحيح البخاري البن بطال  (6)
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فقال النب صلى هللا عليه وسلم: »إذا أرسلت كلبك ومسيت، فأخذ فقتل فأكل  
فال أتكل، فإمنا أمسك على نفسه« قلت: إين أرسل كلب، أجد معه كلبا  

على كلبك ومل تسم  آخر، ال أدري أيهما أخذه؟ فقال: »ال أتكل، فإمنا مسيت  
 . (1) على غريه«

 وجه الداللة: 
االشتباه يف قتل املصيد يف صورة وجود كلب  أن احلديث صريح يف أن 

 آخر ال حيل الصيد به مع الكلب حالل الصيد يفضي إىل حترمي املصيد.
 الدليل الثاين:

صطياد املبيح، فوجب إبقاء حكم  يف هذه احلال حتقق الشك يف اال  أن
 ألصل يف الذابئح التحرمي إال إذا وجد شرائط احلل.وا، (2) التحرمي

 الدليل الثالث:
، وتغليب احلظر خيرج اإلنسان عن التحرمي بيقني، ويتحقق به براءة  (3) احلظرأن هذه الصورة قد اجتمع فيها حمر ِم ومبيح فيغلَّب جانب التحرمي أو  

 الذمة. 
هو بسبب الصيد  : الشك يف حتديد سبب موت احليوان هل  الثالثةالصورة  

إرسال اجلارح أو السهم  الصائد بعد    املبيح بشروطه أم ال فيما إذا غاب عن
 مث وجده ميتا: 

 
، كتاب: الذابئح والصيد، ابب: إذا وجد مع الصيد كلبا آخر، 7/88متفق عليه، رواه البخاري  (1)

، كتب: الصيد والذابئح وما يؤكل من احليوان، ابب: 3/1529" ومسلم 5486قم: "حديث ر 
 " واللفظ للبخاري.1929مة، حديث رقم: "الصيد ابلكالب املعل

 .9/374املغين  (2)

 .94، 93األشباه والنظائر البن جنيم ص:  (3)
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 اختلف الفقهاء يف ذلك على األقوال التالية:
القول األول: أن الصيد حيل إذا رماه الصائد أو أرسل عليه الكلب مث  

ريه حيتمل إعانته غاب فوجده ميتا وعليه أثر آلة الصيد وليس عليه أثر من غ
 على قتله:

، وقال هبذا  (3) ، واختاره الن ووي (2) للشافعي، وهو قول (1) قال به احلنابلة 
 .(4) القول شيخ اإلسالم ابن تيمية

 أدلة هذا القول:
 الدليل األول:

أنه سأل رسول هللا صلى هللا عليه  رضي هللا عنه عدي بن حامتما رواه 
سهمك وكلبك وذكرت اسم هللا فقتل  وسلم عن الصيد، فقال: »إذا أرسلت 

ت عين ليلة اي رسول هللا؟ قال: »إن وجدت  سهمك فكل« قال: فإن اب
 

، 298ع مع املقنع ص:  ، التنقيح املشب813،  5/812رؤوس املسائل اخلالفية بني مجهور الفقهاء    (1)
ن بن عبد مغين ذوي األفهام عن الكتب الكثرية يف األحكام، جلمال الدين يوسف بن احلس

هـ اعتىن به أشرف عبد املقصود، دار طربية، أضواء السلف، ط: األوىل، 909اهلادي ت: 
 .6/346، مطالب أويل النهى  3/429، شرح منتهى اإلرادات  473م ص:  1995  -هـ  1416

 .6/114، مغين احملتاج 3/253، روضة الطالبني 16، 15/15اوي الكبري احل (2)

ر جرحه فغاب عنه إذا أثَّ  :هذا دليل ملن يقول: "13/79مسلم  قال النووي يف شرح صحيح (3)
 ،وهو أحد قويل الشافعي ومالك يف الصيد والسهم ،فوجده ميتا وليس فيه أثر غري سهمه حل

واألول أقوى  ،حيرم يف الكلب دون السهم  :والثالث ،أصحابنا وهو األصح عند ،حيرم :والثاين
 ".ألحاديث املخالفة له فضعيفة وحممولة على كراهة التنزيهوأما ا  ،وأقرب إىل األحاديث الصحيحة

هـ حتقيق: حممد 778خمتصر الفتاوى املصرية البن تيمية، اختصار حممد بن علي البعلي ت:  (4)
 .1/519م 1986 -هـ 1406القيم، السعودية، ط: الثانية، حامد الفقي، دار ابن 
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 .(1) سهمك، ومل جتد فيه أثر شيء غريه فكل، وإن وقع يف املاء فال أتكل« 
اي رسول هللا،   :قلت "قال:  رضي هللا عنهعدي بن حامت ويف رواية: عن 

قال: »إذا علمت أن سهمك قتله ومل  أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي؟  
 .(2) ل«تر فيه أثر سبع فك

علق احلل على وجود أثر آلة الصيد ولو غاب   وجه الداللة: أن النب 
الصيد عن الصائد ما دام مل يوجد عليه أثر آلة أخرى ميكن أن يكون موت  

 املصيد بسببه.
 الدليل الثاين:
ال: »إذا   عليه وسلم، ق، عن النب صلى هللا رضي هللا عنه عن أيب ثعلبة

 .( 3) فأدركته فكله، ما مل يننت«رميت بسهمك، فغاب عنك، 
 وجه الداللة: 

أن احلديث صريح يف جواز أكل ما غاب بعد االصطياد، وذلك حممول  
على ما إذا وجد فيه أثر آلة الصيد دون غريها، فإنه يف هذه احلال جيزم أو  

حلكم بفعل الصائد املشرتط للحل،  يغلب على الظن موته بسبب الصيد فأنيط ا
 

الذابئح، ابب: يف الذي يرمي الصيد فيقع يف ، كتاب: الصيد و 7/192رواه النسائي يف سننه  (1)
، حديث رقم: 32/112"، واإلمام أمحد يف مسنده بلفظ مقارب 4299املاء، حديث رقم: "

 شرط الشيخني.." وقال حمققو املسند: إسناده صحيح على 19369"

هيم عطوة، رواه الرتمذي يف سننه، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد الباقي وإبرا (2)
، يف أبواب الصيد، 4/67م  1975  -هـ  1395شركة مكتبة مصطفى البايب احللب، ط: الثانية،  

 ". 1468ابب: ما جاء يف الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه، حديث رقم: "

، كتاب: الصيد والذابئح وما يؤكل من احليوان، ابب: إذا غاب عنه الصيد 3/1532ه مسلم روا (3)
 ".1931م: "مث وجده، حديث رق
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 به. وكون موت احليوان حصل بسبب آخر احتمال بعيد فال يُعلَّق احلكم
الكلب أو السهم عقرا  القول الثاين: أنه إذا غاب الصيد بعد أن عقره 

  صريه يف حكم املذبوح قبل أن يغيب عنه مث غاب عنه فوجده ميتا حل أكله
 وإال فيحرم:

 . (2) ، وقال به بعض املالكية(1) األظهر قال به الشافعية يف 
 دليل هذا القول: 

غاب  إىل حركة املذبوح فهو  أن وسيلة الصيد إذا جرحت الصيد وانتهى
وإن عقره قبل أن يغيب عنه عقرا جيوز أن ميوت منه، ، (3) بعد أن صار مذكى

فهنا قد حتقق الشك واألصل   وجيوز أال ميوت منه مث غاب عنه فوجده ميتا
: "... ألنه قد جيوز أن يشارك عقر الكلب يف قتله  (4) قال املاوردي التحرمي 

و يغرب فيه سهم إنسان آخر فلما احتمل هذا  جراحة سبع أو لسعة أفعى أ 
 وغريه وجب أن يكون حمرما؛ ألنه على أصل احلظر".

 
، 8/123، هناية احملتاج 6/114، مغين احملتاج 3/253، روضة الطالبني 15/15احلاوي الكبري  (1)

طيب الشربيين ت: ، اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، لشمس الدين حممد بن أمحد اخل124
 .2/577، دار الفكر، بريوت 977

املستخرجة، أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد   البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل  (2)
هـ حققه د. حممد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط: 520القرطب ت:  

ريى أنه لسهم والكلب، فا بن رشد التفريق بني، ورجح ا3/311م 1988 -هـ 1408الثانية، 
إذا وجد الكلب قد أنفذ مقاتله، إذ  أيكله إذا وجده من الغد ميتا وسهمه يف مقاتله، وال أيكله

 ، ويف نظري أن هذا الفرق غري مؤثر.ال يؤمن أن ذلك من فعل الكلب، وهذا قول أصبغ

 .4/551البيان  (3)

 .15/15احلاوي الكبري  (4)
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 املناقشة: 
يسلم أنه عند وصول املصيد إىل حركة املذبوح فإنه يف حكم امليت لكن  

اقشة إىل أن غياب احليوان قبل تلك املرحلة مع وجود أثر آللة الصيد  تتوجه املن
حته لوجود إمكان االشرتاك؛ وذلك أن االحتمال  يا للحكم إبابال يعد كاف

العقلي وارد يف أي صورة إابحة يف الذكاة أو الصيد إال أن إانطة احلكم على  
 اليقني. الظاهر وهو موته بسبب آلة الصيد هو املتعني عند عدم إمكان

القول الثالث: أنه إذا خفي عليه مدة طويلة من الليل حبيث يلتبس احلال  
 ب املوت فال حيل وإال حل:فيها يف سب

 . (1) قال به املالكية يف املشهور 
 أدلة هذا القول:
 الدليل األول:

هللاُ   ميمون بن مهران َأنَّ أَْعَرابِيًّا أََتى ِإىَل َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاس  َرِضيَ عن 
ُهَما َوَمْيُمون  ِعْنَدُه فـََقاَل: َأْصَلَحَك هللاُ ِإين ِ أَْرِمي   الصَّْيَد فَُأْصِمي َوأمنِْي َفَكْيَف  َعنـْ

ُهَما: " ُكْل َما َأْصَمْيَت َودَْع َما أمَْنَْيَت"   .(2) تـََرى؟ فـََقاَل اْبُن َعبَّاس  َرِضَي هللاُ َعنـْ

 
، الشرح الكبري للدردير مع حاشية الدسوقي 3/311، البيان والتحصيل 5/271ستذكار اال (1)

، منح اجلليل شرح خمتصر خليل، حملمد بن أمحد بن 3/13رشي ، حاشية اخل106، 2/105
، وبنيَّ يف منح 2/426م 1989 -هـ1409هـ دار الفكر، بريوت 1299حممد عليش ت: 

املراد أنه خفي عليه ليلة أو بعضها ولو وجد السهم يف مقتله و اجلليل حقيقة قول املالكية فقال: "
 ".إنفاذ السهم مقتله قبل خفائه عليه فيؤكل وقد أنفذه ولو جد يف اتباعه إال أن يعاين

يف سننه الكربى حتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان واه البيهقي ر  (2)
إسناد رجل مستور أو " ويف 18901، األثر برقم: "9/404م 2003 -هـ 1424ط: الثالثة، 
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 املناقشة: 
 ألثر من وجهني:ميكن أن يناقش االستدالل اب

 رضي هللا عنهما.   أن األثر غري اثبت عن ابن عباس-1
ابن عباس رضي هللا عنه حممول على حالة الشك، ويوضح  أن هذا من  -2

ال: سئل عن الرجل يرمي  قعكرمة،  ذلك أيضا األثر اآلخر عنه وهو ما رواه
الصيد فيجد سهمه فيه من الغد قال: »لو أعلم أن سهمك قتله ألمرتك  

 .(1) كله، ولكن ال أدري لعله قتله برد أو غري ذلك« أب

 
اآلاثر الواقعة يف الشرح الكبري، لسراج الدين أيب . انظر: البدر املنري يف ختريج األحاديث و جمهول

هـ حتقيق: مصطفى أبو الغيط وآخرون، دار اهلجرة، 804علي بن امللقن ت: حفص عمر بن 
: وقد روي هذا 9/404 قال البيهقي، و 9/260م 2004 -هـ 1425الرايض، ط: األوىل، 

، قال ابن وهو ضعيفمن وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا: »كل ما أصميت ودع ما أمنيت« 
 معرفة الصحابة مرفوعا أيضا من حديث عمرو بن : ورواه احلافظ أبو نعيم األصبهاين يفامللقن

إذا رميت الصيد فكل ما أصميت، وال أتكل ما أمنيت« وفيه ...  متيم، عن أبيه عن جده قال: »
بن مهام الصنعاين أهـ ولألثر لفظ آخر رواه عبد الرزاق    حممد بن سليمان بن مسمول وقد ضعفوه

ظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط: الثانية، هـ يف املصنف حتقيق: حبيب الرمحن األع211ت:  
عبد هللا بن أيب اهلذيل قال: كتب معي أهل " عن 8453، األثر برقم: "4/459هـ 1403

 ،عباسالكوفة إىل ابن عباس فلما جئته كفاين الناس مسألته، فجاءه رجل مملوك، فقال: اي أاب 
توارى عنك ليلة فال أتكل، وإين   أان أرمي الصيد فأصمي، وأمني، فقال: »ما أصميت فكل، وما

قوله: ما أصميت، أي: ما قتلته الكالب وأنت تراه، ما أمنيت: ما   ال أدري أنت قتلته أم غريك«
 9/261غاب عنك مقتله قاله اإلمام الشافعي. انظر: البدر املنري البن امللقن 

 .5/274"، االستذكار 8454، األثر برقم: "4/460ف عبد الرزاق مصن (1)



 

 
152 

   دراسة فقهية :الشك يف حتقق شروط الذكاة واالصطياد
 عبد هللا بن أمحد الرميح  .د

 الدليل الثاين:
غاب عن الصائد مدة طويلة من الليل فإنه ال يتحقق كونه   أن الصيد إذا

مات بسبب الصيد ومن مث حيصل الشك يف كونه مات بسبب الصيد أو  
والفرق بني الليل  بسبب آخر كاهلوام، وذلك خمصوص ابلليل خبالف النهار، 

، "وألن الليل  (1) فسه من اهلوام يف النهار دون الليلنهار أن الصيد مينع نوال
ف للنهار؛ ألن اهلوام تظهر فيه وتنتشر فيجوز أن تكون أعانت على  خمال
، فإن أنفذ املقاتل فيحل أكله وإن ابت؛ لعدم االلتباس يف سبب  (2)قتله"
 .(3) املوت 

 املناقشة: 
ت املصيد يف حال إصابة الصائد  يناقش هذا الدليل: أبن الظاهر هو مو 

غريه، وال أثر يف الواقع لطول  دم وجود أثر لغريه بسبب فعل الصائد دون  له وع
املدة أو قصرها، هذا وإن كان األصل حترمي احليوان حىت نتيقن سبب إابحته  
إال أن الظاهر املذكور يتأيد أبن األصل عدم مشاركة سبب آخر يف قتل  

 .(4) املصيد 

 
 .106، 2/105حاشية الدسوقي  (1)

هـ حتقيق: 422املعونة على مذهب عامل املدينة، أليب حممد عبد الوهاب بن علي املالكي ت:  (2)
 .1/452م 1998 -هـ 1418حممد حسن إمساعيل، دار الكتب العلمية ط: األوىل، 

 .5/271 االستذكار (3)

 .338القواعد البن رجب ص:  (4)
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د إذا توارى عن عني الصائد وقعد عن طلبه فإنه ال  ع: أن املصيالقول الراب
خبالف ما إذا مل يتوار عن عينه أو توارى لكنه مل يرتك طلبه حىت وجده  حيل 
 فيباح:

 .(1) قال به احلنفية 
 دليل هذا القول: 

ألن املوهوم يف هذا  فال حيل؛ أن احتمال املوت بسبب آخر قائم 
تستلزم ذلك؛   ن الضرورةأل ؛دام يف طلبهره ما اعتبا يسقط نهكاملتحقق، إال أ

إن العادة أن السهم إذا وقع ابلصيد حتامل  حيث از عنه ال ميكن االحرت ألنه 
فغاب وإذا أصاب الكلب اخلوف منه غاب فلو اعترب ذلك ألدى إىل انسداد  
ابب الصيد ووقوع احلرج فسقط اعتبار الغيبة اليت ال ميكن التحرز عنها إذا مل  

من الصائد تفريط يف الطلب وعند قعوده عن الطلب ال ضرورة فيعمل  يوجد 
حيتمل أن الصيد مات من جراحة كلبه أو من سهمه وحيتمل  حيث  لقياساب

 .(2) أنه مات بسبب آخر فال حيل أكله ابلشك
 املناقشة: 

أن األصل هو حصول العقر بفعل الصائد، ومن مث فال معىن لتعليق احلكم  
، والفروق اليت ذكروها غري مؤثرة؛ ألهنا قرائن يراد منها  (3) ابلتواري أو الطلب 

حتقق كون الصيد حصل بفعل الصائد ومن مث فإذا كان ظاهر احلال هو حصول  
 

، بدائع الصنائع 10/127، تكملة شرح فتح القدير 195، 3/194اء خمتصر اختالف العلم (1)
5/59. 

 .5/59، بدائع الصنائع 128، 10/127تكملة شرح فتح القدير  (2)

 .5/813رؤوس املسائل اخلالفية  (3)
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ر وهو املتعني حينما يتعذر  ابلظاه  الصيد بفعل الصائد فهو كاف؛ ألنه عمل 
 اليقني 

 الرتجيح:
 لي:ي هو القول األول وذلك ملا  – وهللا أعلم  –الذي يرتجح 

 قوة أدلة هذا القول وإمكان مناقشة أدلة األقوال األخرى.- 1
أن وجود أثر آلة الصيد على احليوان املصيد مع عدم وجود أثر من   - 2

غريه حيتمل إعانته على قتله يكوِ ن ظنا غالبا يف أن موت املصيد إمنا كان بسبب  
ىل اليقني،  ري إاملص هذه اآللة، والرجوع إىل الظن الغالب واجب حينما يتعذر 

وهذا معهود يف نظائر كثرية يف األحكام الشرعية يف العبادات واملعامالت، وأما  
جمرد االحتمال فهذا ميكن وروده يف كل الصور حىت تلك اليت يُظن فيها اليقني  

 التام.
 املطلب الثالث: تطبيقات ألثر الشك يف االصطياد: 

لصيد من عرض  يف ا لشك حيسن أن نكمل املبحث مبا يظهر منه أثر ا 
 اخلالف السابق ومن غريه، وذلك كالتايل:

 أوال: أثر الشك عند احلنفية: 
إذا رمى صيدا فوقع على حجر أو شجر أو ماء مث وقع على مكان آخر  -

ومات فإنه ال حيل خبالف ما إذا رمى الصيد فوقع على األرض فمات فإنه 
ال إن كانت اجلراحة  ل إ ال حيحيل، وأيضا إذا رمى الصيد فوقع يف املاء فإنه 

 . (1)حبال ال يتوهم معها جناة املصيد
 

 .6/299الفتاوى البزازية  (1)



 

 
 الشرعية جملة العلوم  155

 هـ1442 واخلمسون حمرم الثامن العدد

 اثنيا: أثر الشك عند املالكية: 
صورتني للشك وما يرتتب عليه فبينوا أن من شروط   (1) ذكر املالكية

وال يشك هل قتلته اآللة أو   ؟ أال يشك يف صيده هل هو أو غريه الصيد: "
 ".فإن شك مل يؤكل  ؟ال

أو كلب غري   على قتل الصيد غرق أو ترد   أعان وذات احلكم فيما إذا 
 .(2) يؤكل  فال معلم  
إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه "عن مالك أنه مسع أهل العلم يقولون: ف

عليه غريه من ماء أو كلب غري معلم، مل يؤكل ذلك الصيد، إال أن يكون سهم  
له، وأنه  يشك أحد يف أنه هو قت الرامي قد قتله، أو بلغ مقاتل الصيد حىت ال

 .(3) "د حياة بعدهال يكون للصي
قول مالك قول صحيح  على هذا النقل بقوله: " (4) وعلق ابن عبد الرب

ألنه شرط حىت ال يشك أحد أن السهم قتله وأال تكون له حياة    ؛على ما شرط
ألن املخالف مل حيمله على قوله إال    ؛وإذا كان هكذا ارتفع معىن اخلالف،  بعد

وال أعلمهم  ، وهللا أعلم  ، ح غريه على ذهاب نفس الصيدخوف أن يعني اجلار 
خيتلفون فيمن فرى أوداج الطائر أو الشاة وحلقومها ومريئها مث وثب فوقعت  

وال خالف عن مالك أنه إذا أعان  ، يف ماء أو تردت بعد أهنا ال يضرها ذلك

 
 .119لفقهية: القوانني ا (1)

 .5/270االستذكار  (2)

 .5/270االستذكار  (3)

 .5/270االستذكار  (4)
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 ".أو ترد أو كلب غري معلم مل يؤكل على قتل الصيد غرق 
كما ال تضر املشاركة حينئذ؛   فقد زالت صورة الشكوإذا أنفذ املقاتل 

: "فإنك ال تدري املاء قتله أم سهمك" وهذا يفيد أنه إذا علم  لقول النب 
"فإن كان مل ينفذ مقاتله فال أيكله؛ ألنه ال   (1) أن موت الصيد بسببه فإنه حيل

ملاء،  يتيقن أن موته جبرح السهم أو الكلب إلمكان أن يكون موته ابلرتدي أو اب 
 .(2) وإن كان قد أنفذ مقاتله جاز أكله؛ ألن الرتدي والغرق كاان بعد متام الذكاة"

حنو  أبنه إذا مل يتحقق املبيح يف شركة ماء أو سبع و  ( 3) وضبطه بعضهم
 ذلك مل حيل.
إذا أدركه من الغد قد مات وسهمه يف مقاتله أو قد أنفذهتا  : إنه  (4) وقالوا 

من أن يكون قد أعان على قتله  حينئذ  أمنقد كالبه فال أبس أبكله؛ ألنه 
 . بعض هوام الليل، وهذا قول ابن املاجشون، وأشهب، وابن عبد احلكم

له إذا وجده من الغد ميتا  منهم من فرق بني السهم والكلب، فقال: أيكو 
وسهمه يف مقاتله، وال أيكله إذا وجد الكلب قد أنفذ مقاتله، إذ ال يؤمن أن  

 ورجحه ابن رشد اجلد.وهذا قول أصبغ   ذلك من فعل الكلب،
 ومن قول املالكية يتضح منه أثر الشك يف االصطياد فيما يلي:

نها طويال،  ما إذا غاب الصيد عن صاحبه حبيث خفي ليلة أو وقتا م -
 

 .5/213املفهم  (1)

 .3/332، البيان والتحصيل 1/453املعونة  (2)

هـ دار الكتب العلمية ط: األوىل 897التاج واإلكليل، حملمد بن يوسف الغرانطي املواق ت:  (3)
 .4/325م 1994 -هـ 1416

 .3/311والتحصيل البيان  (4)
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فبنوا يف هذه احلال على أصل حترمي الصيد وأعملوا قاعدة الشك فبنوا على  
يح فحكموا بعدم حل أكل املصيد،  األصل وهو عدم حتقق وجود الشرط املب

وهذا فيما إذا مل تنفذ مقاتله قوال واحدا عندهم، كما أنه يشمل يف املشهور  
 ما أنفذت مقاتله أيضا. عند املالكية 

  ى صيدا يف اجلو، فسقط أو رماه يف اجلبل، فرتدى منه فأدركه ميتا رمإذا  -
  أنفذ مقاتله إال أن يكون ،السقطةفال حيل؛ حيث ميكن أن يكون مات من 

 . (1) ابلرمية
 اثلثا: أثر الشك عند الشافعية: 
 من احلاالت التالية: (2) يظهر أتثري الشك عند الشافعية

  مث وجد عن الصائد قبل العقر الكلب والصيد احلال األوىل: إذا غاب 
 ، والتعليل:ال حيل فالصحيح من الوجهني أنه ،ميتا احليوان

كان بسبب آلة الصيد، حيث    وجود الشك يف حتقق كون موت املصيد
 ن املوت كان بسبب آخر واألصل هو التحرمي.حيتمل أ

انتهى بذلك اجلرح إىل  و أو كلبه  الصائد إذا جرحه سهماحلال الثانية: 
وذلك:  وال أثر لغيبته  فإنه حيل    ،حركة املذبوح مث غاب الصيد عنه مث وجده ميتا

ب فعل الصائد، فهو  أنه ال يوجد شك يف أن إزهاق روح املصيد كان بسب
 . غاب عن نظر الصائد بعد أن صار مذكى

ة املذبوح  احلال الثالثة: إذا جرحه السهم أو الصيد ومل يصل إىل حرك 

 
 .5/213ملفهم ، وانظر: ا3/217مواهب اجلليل  (1)

 .253، 3/252، روضة الطالبني 9/117اجملموع  (2)
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وغاب، مث وجده ميتا وال أثر عليه، حبيث يظهر أنه قتله أو شارك يف قتله،  
 فلهم قوالن يف إابحة الصيد.

  ،الصيد عنه مث وجده ميتا  إذا جرحه سهمه أو كلبه مث غاباحلال الرابعة:  
أو وجد عليه أثر صدمة أو   ،وجده يف ماءو  حركة املذبوحومل يصل إىل مرحلة 

 . الكلب عليه أم ال أثر جراحة أخرى وحنو ذلك مل حيل سواء وجد
 التعليل:

 وجود الشك يف حتديد آلة االصياد. 
  هر أو أمسك واحد من الكلبني صيدا مث عق: "...  (1) قال يف أسىن املطالب

متولدا  آخر وشك فيه أي يف عاقره مما ذكر تغليبا للحرمة كما لو كان احليوان 
 "  بني مأكول وغريه

 . (2) وألن املاء والرتدي سبب للهالك وال يعلم أنه مات بسبب الصيد
 رابعا: أثر الشك عند احلنابلة: 
 من األحوال التالية: (3) يظهر أتثري الشك عند احلنابلة

 
 .14، 15/13، وانظر أحكام االشرتاك يف قتل الصيد يف احلاوي الكبري 1/553أسىن املطالب  (1)

 .10/152اإلعالم بفوائد عمدة األحكام  (2)

هـ دار األوراق الثقافية 363ر عبد العزيز بن جعفر املعروف بغالم اخلالل ت:  زاد املسافر، أليب بك  (3)
، مطالب أويل النهى 298، التنقيح املشبع مع املقنع ص: 4/24م 2016 -هـ 1437

، وهذا خبالف ما إذا رمى الصيد فسقط يف األرض فإنه حيل والفرق أن السقوط 346،  6/345
ى رتدي من علو فليس من ضرورته.  انظر: حاشية منتهمن ضرورة املرمي خبالفه يف صورة ال

هـ حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، 1097اإلرادات، لعثمان بن أمحد النجدي ت: 
 .200، 5/199م 1999 -هـ 1419مؤسسة الرسالة ط: األوىل، 
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يقتله مثله ومل يكن من طيور املاء  يف املاء وكان مما    إذا رمى الصيد فوقع-
حيث مل يتم اجلزم مبوته بسبب فعل الصائد حيث شك يف شرط  فال حيل؛ 

 احلل.
وكذلك إذا رمى الصيد فرتدى من علو حبيث ميكن أن ميوت بسبب   -

 ذلك أو وطئ علبه شيء فال حيل. 
ليه أو ال؟  إذا وجد الصائد مع جارحه جارحا آخر وجهل هل مسي ع -

سله هل هو من  و جهل حال مر أو جهل هل اسرتسل اجلارح بنفسه أو ال؟ أ
أهل الصيد أو ال؟ فال حيل يف مجيع هذه الصور والتعليل: "ألن األصل احلظر  

 .(1) وإذا شككنا يف املبيح رد إىل أصله"
    

 *      *      * 

  

 
 .667، 8/666معونة أويل النهى لشرح املنتهى  (1)
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 :اخلامتة
 انتهى هذا البحث إىل عدة نتائج، هي ما يلي:

: الشك خالف اليقني واليقني هو ما أذعنت النفس إىل  الأو 
التصديق به، وقطعت به، وقطعت أبن قطعها به صحيح وهذا هو 

 املراد ابلشك واليقني لغة واصطالحا.
اثنيا: املراد ابلشك يف حتقق شروط الذكاة أن يقع الرتدد يف وجود أحد  

 الشروط املعتربة حلل احليوان فُيشك هل حتقق أم ال. 
لثا: للشك يف حتقق شروط الذكاة صور كثرية من أمهها الشك يف  اث

التسمية والشك يف اتصاف الذابح ابألهلية، والشك يف حصول إهنار الدم  
 وقطع ما جيب قطعه. 

رابعا: أن حتقق ذكاة احليوان شرط يف حله ويتفرع منه صور عدة يف الشك  
من تذكية احليوان فإنه  هغما إذا كان الشك يف ترك ما جيب يف التذكية بعد فرا

 غري مؤثر ما دام مل يصل إىل مرحلة اليقني.
خامسا: إذا كان اإلنسان كثري الشكوك أو كان الذابح مصااب ابلوسواس  

 فإنه ال حكم هلذا الشك. 
سادسا: إذا كان الشك متجها إىل فعل الغري يف حتقيقه لشروط الذكاة  

الفعل إذا صدر من أهله فإنه   فاحلكم فيه العمل ابلظاهر وهو أن األصل أن
حممول على الصحة لكن إذا قوي احتمال عدم الذبح ابلطريقة الشرعية أو  
كان هو الظاهر فإن الذكاة ال حتل؛ عمال أبن األصل يف اللحوم هو التحرمي  

 ومنه اللحوم املستوردة من بالد الكفار ما مل تتحقق فيها الذكاة الشرعية. 
املذكاة حال اختالط   حال الشك يف تعيني  سابعا: مشروعية التحري يف 

 ميتة مبذكاة إذا أمكن الوصول إىل غلبة الظن بقرائن معينة تفضي إليه.
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 فهرس املصادر واملراجع 
ين، أيب الفتح، حممـد بن   -1 إحكـام األحكـام شــــــــــــــرح عمـدة األحكـام، لتقي اـلدِ 

ــ مطبعة الســـــــنة   702علي بن وهب، املشـــــــهور اببن دقيق العيد، ت:   هـــــــــــــــــــ
 .2/286ية احملمد

أحكـــام الـــذابئح واللحوم املســــــــــــــتوردة للعثمـــاين، ضــــــــــــــمن جملـــة جممع الفقـــه   -2
 .10هـ العدد: 1418اإلسالمي، الدورة العاشرة لعام 

 543أحكـام القرآن، أليب بكر، حممـد بن عـبد هللا املعروف بن العريبِ ، ت:    -3
دار   ر عطا،هـــــــــــــــــــ، راجع أصــــوله وخرَّج أحاديثه وعلَّق عليه: حممد عبد القاد

 م2003 -هــ  1424لكتب العلميَّة، ط: الثالثة، ا
إرشـــــــاد الســـــــالك إىل أشـــــــرف املســـــــالك يف فقه اإلمام مالك لعبد الرمحن بن   -4

 هـ مطبعة البايب احللب ط: الثالثة.732حممد البغدادي ت: 
االســــــــــتذكار، أليب عمر، يوســــــــــف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الربِ  النمري   -5

علق عليه ووضـع حواشـيه: سـامل حممد عطا وحممد   هــــــــــــــــ  463  ت:القرطب،  
 -هـــــــــــــــــــ  1421علي معوض، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان ط: األوىل،  

 م2000
هـــــــــــــــــــــــــ، دار الكتاب   926أســــــــــىن املطالب أليب حييا زكراي األنصــــــــــاريِ  ت:    -6

 اإلسالمي.
ين بن  األشــــــباه والنَّظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان، لزين    -7 إبراهيم بن الدِ 

، ت:   ــ، دار الكتب العلميَّة،   970حممد بن حممد الشَّهري بن جنيم احلنفيِ  هـــ
 م1999 -هـ 1419

األشــباه والنظائر يف فقه الشــافعية، أليب عبد هللا، حممد بن مكي بن املرحل،   -8
هــــ حتقيق: حممد حسن إمساعيل، دار الكتب 716املعروف اببن الوكيل ت:  

 م2002 -هـ 1423ن، ط: األوىل، بريوت، لبناالعلمية، 
األطعمة وأحكام الصــــيد والذابئح، لفضــــيلة الشــــيخ الدكتور صــــاحل بن فوزان   -9
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 م1999 -هـ 1419الفوزان، مكتبة املعارف يف الرايض، ط: األوىل، 
إعانة الطالبني، أليب بكر، املشهور ابلسَّيد البكريِ  بن حممد شطا الدمياطي،   -10

 م1997 -هـ 1418ر والتوزيع، األوىل، طباعة والنشدار الفكر لل
ين، أيب عبـــد هللا، حممـــد بن أيب بكر الزررعي   -11 إعالم املوقعني، لشــــــــــــــمس الـــدِ 

مشـــــــــقي، املعروف اببن قيم اجلوزيَّة، ت:   هـــــــــــــــــــــــ حتقيق: حممد عبد   751الدِ 
ــ  1411الســـــــــالم إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: األوىل،    -هـــــــــــــــــــــ

 م1991
عمــدة األحكــام، أليب حفص، عمر بن علي األنصــــــــــــــــاري، اإلعالم بفوائــد   -12

 -هــــــــــ  1421هــــــــــ دار العاصمة، ط: األوىل،  804املعروف اببن امللقن ت:  
 م2000

اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شــــــــــجاع، لشــــــــــمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب   -13
 ، دار الفكر، بريوت.977الشربيين ت: 

ين، أيب النجا، موســــــى بن ن حنبل، لشــــــرف الاإلقناع يف فقه اإلمام أمحد ب  -14 دِ 
، ت:   ــ املطبوع مع كشاف القناع    968أمحد احلجاويِ  املقدسيِ  عن منت هـــــــ

هـــــــــــــــــــــــــــــ دار الفكر، 1051اإلقـناع، ملنصــــــــــــــور بن يونس البهويت احلنبلي، ت
 ه1402

بن   علي   ،أبو احلســـن  ،اإلنصـــاف يف معرفة الراجح من اخلالف، لعالء الد ين  -15
 .، ط: الثانيةار إحياء الرتاث العريب ِ هـ د885ت:  وي ِ سليمان املردا

هـــــــــــ حتقيق: 779األنوار ألعمال األبرار، ليوسف بن إبراهيم األردبيلي، ت:    -16
ــياء ط: األوىل،  خلف مفضــــــــــي املطلق، وحســــــــــني عبد هللا العلي، دار الضــــــــ

 م2006 -هـ 1427
حممد بن أمحد بن حممد بداية اجملتهد وهناية املقتصــــــــد، للقاضــــــــي أيب الوليد،    -17

هــــــــــــــــ حقَّقه وعلَّق عليه وخرَّج أحاديثه: ماجد   595ابن رشــد القرطبِ ، ت:  
 م1995 -هـ  1416احلموي، دار ابن حزم، ط: األوىل، 

الكتب العلمية، ط: الثانية، عالء الدين الكاســـــــــــاين، دار  بدائع الصـــــــــــنائع، ل  -18
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 م1986 -هـ 1406
ين، أيب  -19 يب بكر الزررعي  عبـــد هللا، حممـــد بن أبـــدائع الفوائـــد، لشــــــــــــــمس الـــدِ 

ــقي، املعروف اببن قيم اجلوزيَّة، ت:   مشــ هـــــــــــــــــــ دار الكتاب العريب،   751الدِ 
 بريوت، لبنان.

ــراج   -20 ــرح الكبري، لســـــــــــ البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف الشـــــــــــ
هـ حتقيق: مصطفى أبو 804الدين، أيب حفص عمر بن علي بن امللقن ت:  

 م2004 -هـ 1425، الرايض، ط: األوىل، يط وآخرون، دار اهلجرةالغ
 بلغة السَّالك ألقرب املسالك، ألمحد بن حممد الصَّاوي، دار الفكر.  -21
هـــــــــــــــــــــــ دار 855البناية شــــــــرح اهلداية أليب حممد حممود بن أمحد العيين، ت:    -22

 م2000 -هـ 1420الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: األوىل، 
لدين عمر بن مظفر الوردي، مع شــــــــــــــرحه البهجة الوردية، أليب حفص زين ا  -23

ــاري ت:   هــــــــــــــــــــــــ املطبعة 926الغرر البهية، أليب حيىي، زكراي بن حممد األنصـــــــ
 امليمنية.

ــ اعتىن به: قاسم 558البيان أليب احلسني حيىي بن أيب اخلري العمراين ت:    -24 هـــــــــ
 حممد النوري، دار املنهاج.

املســــتخرجة، أليب الوليد لشــــرح والتوجيه والتعليل ملســــائل البيان والتحصــــيل وا  -25
هـــــــــــــــــــــــــــــ حققه د. حممد حجي 520حممد بن أمحد بن رشــــــــــــــد القرطب ت:  

 -هــــــــــــــــــ  1408وآخرون، دار الغرب اإلســـالمي، بريوت، لبنان، ط: الثانية،  
 م1988

هــــــــــــ دار الكتب 897التاج واإلكليل، حملمد بن يوسف الغرانطي املواق ت:    -26
 م1994 -هـ 1416وىل العلمية ط: األ

هـ 430نظر، أليب زيد عبيد هللا بن عمر الدبوســــــــي احلنفي، ت:  أتســــــــيس ال  -27
 حتقيق: مصطفى القباين، دار ابن زيدون، مكتبة الكليات األزهرية.

ين، عثمان بن علي الزَّيلعي، ت:   -28 تبيني احلقائق شرح كنـــز الدَّقائق، لفخر الدِ 
 هـ1313بوالق، القاهرة، ط: األوىل،  هـ، املطبعة الكربى األمريية، 743
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، ت:    -29 ، حيي بن شــرف الن ووي الدِ مشــقيِ   676حترير ألفاظ التنبيه، أليب زكرايَّ
ــ، حقَّقه وعلَّق عليه: عبد الغين الدقر، دار القلم، ط: األوىل،   هـ   1408هــــــــــ

 م. 1988 -
حتفــة احملتــاج يف شــــــــــــــرح املنهــاج ألمحــد بن حممــد بن حجر اهليتمي، املكتبــة   -30

 م1983 -هـ 1357التجارية الكربى مبصر، 
ين، أيب الفرج، عبد الرَّمحن بن أمحد بن   -31 تقرير القواعد وحترير الفوائد، لزين الدِ 

، ت:   مشــــــــــــقيِ  ــ دار الكتب العلمية    795رجب احلنبليِ  الدِ   3/344هــــــــــــــــــــــــ
 واملسمى اختصارا قواعد ابن رجب.

ــانيد، أليب عمر، يوســـــــف بن عبد هللا  -32  التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألســـــ
، حتقيق: مصطفى أمحد هــ  463  د بن عبد الربِ  النمري القرطب، ت:بن حمم

العلوي، حممد عبد الكبري البكري، وزارة األوقاف والشــــــــــؤون اإلســــــــــالمية يف 
 هـ1387املغرب، 

ــليمان املرداوي ت:   -33 التنقيح املشـــــــبع يف حترير املقنع، لعالء الدين علي بن ســـــ
 -هـــــــــــــــــــ  1424األوىل،    نان، ط:هـــــــــــــــــــ دار الكتب العلمية، بريوت، لب885

 م2004
، ت:   -34 مشــــقيِ  ، حيي بن شــــرف النَّووي الدِ  هتذيب األمساء واللغات، أليب زكرايَّ

 هـ دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان. 676
هـــــ، حتقيق:   370هتذيب اللغة، أليب منصور، حممد بن أمحد األزهريِ ، ت:    -35

 م 2001ريوت، ط: األوىل،  بحممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب،  
ــ حققه 646جامع األمهات جلمال الدين بن عمر ابن احلاجب ت:    -36 هــــــــــــــــــــــــ

وعلق عليه: األخضـــــــــر األخضـــــــــري، اليمامة، دمشـــــــــق، بريوت، ط: األوىل، 
 م1998 -هـ 1419

، ت:   -37 حاشـية اخلرشـي على خمتصـر خليل، حملمد بن عبد هللا بن علي اخلرشـيِ 
 هـ دار الفكر، بريوت 1101

، املطبوع مع كفـايـة الطَـّالـب، ـشـــــــــــــ حـا  -38 يـة العـدوي على كفـايـة الطَـّالـب الرابين ِ
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، دار الفكر، بريوت،   م1004 -هـ 1414لعلي الصَّعيدي العدويِ  املالكيِ 
ــ دار 1189حاشية العدوي، على اخلرشي، لعلي بن أمحد الصعيدي ت:    -39 هـــ

 الفكر للطباعة، بريوت.
ــية ردِ  احملتار على    -40 هري اببن عابدين، ت: الدرر املخحاشـ ــَّ تار، حملمد أمني، الشـ

 م1966 -هـ  1386هـ دار الفكر، ط: الثَّانية،  1252
ــ حتقيق: 1097حاشـية منتهى اإلرادات، لعثمان بن أمحد النجدي ت:    -41 هـــــــــــــ

 -هــــــــــــــــ  1419عبد هللا بن عبد احملسـن الرتكي، مؤسـسـة الرسـالة ط: األوىل،  
 م1999

ــن، علاحلاوي الكبري، أليب  -42  450ى بن حممد بن حبيب املاوردي، ت:   احلسـ
ــ حتقيق: علي حممد عوض وعادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية،  هــ

 م1999 -هـ 1419بريوت، لبنان، 
ه دراســــــــــة 505اخلالصــــــــــة أليب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل ت:    -43

ــيد حممد علي، دار املنهاج، ط: األوىل،    -هــــــــــــــــــــــــ  1428وحتقيق: أجمد رشـــــــ
 م2007

الدر املختار للحصــــــــــــــكفي مع حاشــــــــــــــية ردِ  احملتار على الدرر املختار، حملمد   -44
 1386هــــــ دار الفكر، ط: الثَّانية،  1252أمني، الشَّهري اببن عابدين، ت:  

 م1966 -هـ 
ــن، مجال الدين، يوســـــف بن   -45 ــرح ألفاظ اخلرقي، أليب احملاســـ الدر النقي يف شـــ

حتقيق: رضـــــــوان غربية، دار   هـــــــــــــــــــــ 909لي ت:  حســـــــن بن عبد اهلادي احلنب
 م1991 -هـ 1411اجملتمع للنشر والتوزيع، جدة، ط: األوىل، 

الذابئح والطرق الشـــــرعية للذكاة، للدكتور إبراهيم فاضـــــل الدبو، ضـــــمن جملة   -46
 .10هـ العدد: 1418جممع الفقه اإلسالمي، الدورة العاشرة لعام 

ين، أيب    -47 دريس الصــــــنهاجيِ  القرايفِ ، العباس، أمحد بن إالذخرية، لشــــــهاب الدِ 
، ط: األوىل،   684ت:   هــــــــ، حتقيق: د. حممد حجي، دار الغرب اإلسالميِ 

 هـ1994
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ــ حتقيق: 695الرعاية الصـغرى، ألمحد بن محدان بن محدان النمري ت:    -48 هـــــــــــــ
 م2002 -هـ 1423انصر بن سعود السالمة، دار أشبيليا ط: األوىل، 

ضـوابطه وتطبيقاته رسـالة علمية غري منشـورة الشـريعة اإلسـالمية  رفع احلرج يف    -49
مقدمة لدرجة الدكتوراه يف جامعة أم القرى يف اململكة العربية السعودية عام: 

 هـ إعداد: د. صاحل بن عبد هللا بن محيد.1402 -1401
ــرف النووي ت:    -50 ــة الطالبني، أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شــــ هـ 676روضــــ

ــاويش، املكتبحتقيق: زه اإلســـــــالمي، بريوت، دمشـــــــق، ط: الثالثة،   ري الشـــــ
 م1991 -هـ 1412

ين، أيب حممد، عبد هللا بن أمحد بن   -51 روضــــة الناظر يف أصــــول الفقه، ملوفق الدِ 
، ت:   هـــــــــــــــــ، مؤســســة الراين للطباعة والنشــر   620حممد بن قدامة املقدســيِ 

 م 2002 -هـ هـ 1423والتوزيع، ط: الثانية، 
 مجهور الفقهاء، أليب املواهب، احلســني بن حممد رؤوس املســائل اخلالفية بني  -52

هـ 1421، حتقيق: انصر بن سعود السالمة، دار أشبيليا ط: األوىل  العكربي
 م2001 -

زاد املســـــــــــــــافر، أليب بكر، عبــد العزيز بن جعفر املعروف بغالم اخلالل ت:   -53
 م2016 -هـ 1437هـ دار األوراق الثقافية 363

ين، أيب عـبد هللا، حممـد بن أيب زاد املعـاد يف هـدي خري ا  -54 لعـباد، لشــــــــــــــمس اـلدِ 
مشـــــــقي، املعروف اببن قيم اجلوزيَّة، ت:  بكر ال هـــــــــــــــــــــ، حقَّق   751زررعي الدِ 

نصــــــــــــــوصـــــــــــــــه وخرَّج أحـاديـثه وعلَّق علـيه: شــــــــــــــعـيب األرنؤوط، وعـبد القـادر 
ــالة   ــة الر ِســـــــ ســـــــ ــَّ ــابعة،   –األرنؤوط، مؤســـــــ ــالميَّة، ط: الســـــــ مكتبة املنار اإلســـــــ

 م1985 -هـ 1405
ــ حتقيق 279ت:    سنن الرتمذي لإلمام حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي  -55 هــــ

ــركة  ــاكر وحممد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة، شــــــــــ وتعليق: أمحد حممد شــــــــــ
 م1975 -هـ 1395مكتبة مصطفى البايب احللب، ط: الثانية، 

شـرح الزركشـي على خمتصـر اخلرقي لشـمس الدين حممد بن عبد هللا الزركشـي   -56
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لرمحن بن هــــــــــــــــــــــ حتقيق وختريج: الشــــــــيخ الدكتور عبد هللا بن عبد ا772:  ت
 م2003 -هـ 1424جربين، دار األفهام، ط: الثالثة، 

العدويِ ، ت   الشـــرح الصـــغري، أليب الربكات، أمحد بن حممد بن أمحد الدَّردير  -57
هـــــــــــــ املطبوع مع بلغة السالك ألقرب املسالك، أليب العباس أمحد بن 1201

 ه دار املعارف1241ويت الشهري ابلصاوي ت: حممد اخلل
الشــــــــــرح الكبري، أليب الربكات، أمحد بن حممد بن أمحد العدويِ  الدَّردير، ت   -58

، دار الفكر. 1201  هـ املطبوع يف هامش حاشية الدَّسوقيِ 
ين، حممد   -59 شـــــرح الكوكب املنري، أو املخترب املبتكر شـــــرح املختصـــــر، لتقي الدِ 

عزيز بن علي الفتوحيِ  احلنبليِ  املعروف اببن النجـار، ت: بن أمحـد بن عـبد ال
هــــــــــــــــــــ حتقيق: د. حممد الزحيلي، ود. نزيه محَّاد، مكتبة العبيكان، ط:   972
 م1997 -هـ 1418الثانية 

على منهاج الطالبني حتقيق: طه ســـــــــــــعد، املكتبة   شـــــــــــــرح جالل الدين احمللي  -60
 التوفيقية.

اية الكافية الشــــــافية لبيان حقائق اإلمام شــــــرح حدود ابن عرفة املوســــــوم ابهلد  -61
ــاري الرصـــاع، ت:   هــــــــــــــــــ،   894ابن عرفة الوافية، أليب عبد هللا، حممد األنصـ

 هـ1350املكتبة العلمية ط: األوىل، 
ــلم، أليب زكراي حم  -62 ــحيح مســـــ ــرح صـــــ ــرف النووي ت: شـــــ يي الدين حيىي بن شـــــ

 هـ1392هـ دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط: الثانية، 676
هـ 1376شــرح عمدة األحكام، للشــيخ عبد الرمحن بن انصــر الســعدي ت:    -63

 –ه 1431حتقيق: أنس بن عبــــد الرمحن العقيــــل، دار النوادر ط: األوىل 
 م2010

، ت:    -64  676شرح مسلم للنووي، أليب زكراي، حيي بن شرف الن ووي الدِ مشقيِ 
  هـ1392بريوت، ط: الثانية،  –هـ دار إحياء الرتاث العريب 

، ت:   -65 صــــــــــــــحيح البخـاري أليب عـبد هللا، حممـد بن إمسـاعـيل البخـاريِ  اجلعفيِ 
 هـ1422هـ، حتقيق: حممد زهري الناصر، دار طوق النجاة، ط: األوىل    256
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صـحيح مسـلم، لإلمام مسـلم بن احلجاج القشـرييِ  النيسـابوريِ  يف صـحيحه،   -66
 العريبِ . اثهـ، حتقيق: حممد فؤاد الباقي، دار إحياء الرتر  261ت: 

العدة يف شــــــــرح العمدة، لبهاء الدين، عبد الرمحن بن إبراهيم املقدســــــــي ت:   -67
ــ حتقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد احملسـن الرتكي، مؤسـسـة الرسـالة، 624 هـــــــــــــ

 م2001 -هـ 1421
، ت:    -68  526العدة أليب احلســــــني، حممد بن أيب يعلى الفرَّاء البغداديِ  احلنبليِ 

 -هــــــــــــــــــــــ  1410تور أمحد بن علي املباركي، ط: الثانية،  الدكهــــــــــــــــــــــ، حتقيق:  
 م1990

عقـد اجلواهر الثمينـة يف مـذهـب عـامل املـدينـة، جلالل الـدين، عبـد هللا بن جنم   -69
ــ دراســة وحتقيق: محيد حلمر، دار الغرب اإلســالمي 616بن شــاس ت:   هــــــــــــــ

 م2003 -هـ 1423ط: األوىل 
ين، حممد  -70 هـ   786حممود البابريت، ت:  بن   العناية شــــــــــــــرح اهلداية ألكمل الدِ 

 املطبوع يف هامش فتح القدير.
ين، أيب   -71 غمز عيون البصـــــــــائر شـــــــــرح كتاب األشـــــــــباه والنَّظائر، لشـــــــــهاب الدِ 

ــيينِ  احلمويِ ، ت:   هــــــــــــــــــــــ، دار الكتب   1098العباس، أمحد بن حممد احلســـــ
 م1985 -هـ 1405العلميَّة، ط: األوىل، 

هــــــ دار صادر، 827ن البزاز الكردري ت:  ، حملمد بن حممد بالفتاوى البزازية  -72
 بريوت.

هـ  728الفـتاوى الكربى، أليب العـباس، أمحـد بن عـبد احلليم بن تيميَـّة، ت:    -73
 م1987 -هـ 1408دار الكتب العلمية، ط: األوىل، 

الفتاوى والدروس يف املسجد احلرام، للشيخ عبد هللا بن حممد بن محيد، قدم   -74
عبد هللا بن محيد، مجع وإعداد: إبراهيم بن   وأشــــــــــرف عليه د. صــــــــــاحل بنله  

 هـ1433علي احلمدان، مكتبة دار املناهج، ط: الثانية، 
، ت:    -75 ــقالين ِ ــل، أمحد بن علي بن حجر العســــ  852فتح الباري، أليب الفصــــ

هــــــــ، دار املعرفة، قرأ أصله تصحيًحا وحتقيًقا: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، 
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ين قيم: حممد فؤاد عبد ابرت  لباقي، وإخراج وتصــــــــــــــحيح وإشــــــــــــــراف: حمب الدِ 
 هـ1379اخلطيب، 

هـ حتقيق: 763الفروع لشمس الدين حممد بن مفلح بن حممد الصاحلي ت:    -76
 -هــــــــــــــــ  1424عبد هللا بن عبد احملسـن الرتكي، مؤسـسـة الرسـالة، ط: األوىل  

 م2003
: ريس املــالكي القرايف ت الفروق، أليب العبــاس شــــــــــــــهــاب الــدين أمحــد بن إد  -77

 .1/111هـ ط: عامل الكتب 684
ــهاب الدين النفراوي   -78 ــالة ابن أيب زيد القريواين، لشـــــــ الفواكه الدواين على رســـــــ

 م1995 -هـ 1415هـ دار الفكر، 1126ت: 
ــ حتقيق: أمحد 505يف املذهب، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل ت:    -79 هــــــــــــــــ

 هـ1417األوىل، السالم، القاهرة، ط:  حممد إبراهيم وحممد حممد اتمر، دار
قاعدة اليقني ال يزول ابلشـــك، للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحســـني،   -80

 م1996 -هـ 1417مكتبة الرشد، 
ين، حممــد بن يعقوب الفريوز آابدي، ت:   -81 هـ  817القــاموس احمليط جملــد الــدِ 

ســــة   اث يف مؤســــَّ ســــة الر ِســــالة بريوت حتقيق: مكتب حتقيق الرتر الر ِســــالة، مؤســــَّ
 م2005 -هـ 1426نان ط: الثَّامنة، لب

ــور بن حممد بن عبد اجلبار   -82 ــول الفقه، أليب املظفر، منصــ قواطع األدلة يف أصــ
، ت:   ــ حتقيق: حممد حسن إمساعيل، دار الكتب 489السَّمعاين ِ الشَّافعيِ  هــــ

 م1999 -هـ  1418العلمية، بريوت، لبنان، ط: األوىل، 
تاب اإلشــــــــراف للقاضــــــــي عبد الوهاب قواعد الفقه اإلســــــــالمي من خالل ك  -83

 م1998 –ه 1419البغدادي، حملمد الروكي، دار القلم، ط: األوىل، 
 –ه 1406القواعـد الفقهـية لعلي بن أمحـد الـندوي، دار القلم، ط: األوىل،    -84

 م1986
الكلب الغرانطي ت: القوانني الفقهية أليب القاســــــــــم حممد بن أمحد بن جزي    -85

 هـ741
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أهل املدينة أليب عمر يوســـف بن عبد هللا بن عبد الرب النمري   الكايف يف فقه  -86
هـ حتقيق: حممد حممد املريتاين، مكتبة الرايض احلديثة، ط: الثانية، 463ت:  

 م1980 -هـ 1400
ــة   -87 ــدامـ ــد بن قـ ــد بن حممـ ــد هللا بن أمحـ ــد، عبـ ين، أيب حممـ ــدِ  ــايف، ملوفق الـ الكـ

 -هــــــــــــــــ  1414وىل،  هــــــــــــــــ دار الكتب العلمية، ط: األ  620قدسـي، ت:  امل
 م1994

ــاف القنــــاع عن منت اإلقنــــاع، ملنصــــــــــــــور بن يونس البهويت احلنبلي،   -88 كشـــــــــــــــ
 ه1402هـ، دار الفكر، 1051ت

كشـــف اللثام شـــرح عمدة األحكام لشـــمس الدين حممد بن أمحد الســـفاريين   -89
هـ 1419ر ط: الرابعة،  هــــــــــ حتقيق: نور الدين طالب، دار النواد1188ت:  
 م2008 -

خيــار يف حــل غــايــة االختصـــــــــــــــار، لتقي الــدين أيب بكر بن حممــد كفــايــة األ  -90
احلصـــــــــــين، حتقيق: كامل حممد عويضـــــــــــة، دار الكتب العلمية، توزيع مكتبة: 

 عباس الباز.
ــ،   711لسان العرب، حملمد بن مكرم بن منظور األفريقيِ  املصريِ ، ت:    -91 هــــــــــــ

 هـ1414بريوت، ط: الثالثة، دار صادر 
ين، إبراهيم بن حممد بن عبد   املبدع يف شــرح املقنع،  -92 أليب إســحاق، برهان الدِ 

 م 1980هـ املكتب اإلسالمير، 884هللا بن حممد بن مفلح، ت: 
ــرخســـــــي ت:   -93 ــهل الســـــ ــوط، لشـــــــمس األئمة حممد بن أمحد بن أيب ســـــ املبســـــ

 م1993 -هـ 1414هـ، دار املعرفة، بريوت، 483
ــرح ملتقى األحبر، لعبد هللا بن   -94 ــليمان املعروف   جممع األهنر يف شـ حممد بن سـ

اث العريبِ .  بداماد افندي، دار إحياء الرتر
جمموع الفـتاوى لتقي اـلدين أمحـد بن عـبد احلليم بن عـبد الســــــــــــــالم بن تيمـية   -95

هــــــــــ حتقيق: عبد الرمحن بن قاسم، جممع امللك فهد لطباعة 728احلراين ت:  
 م1995 -هـ 1416ف الشريف، املصح
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ين بن شــرف الن ووي، ت:  اجملموع شــرح املهذب، أل  -96 ، حميي الدِ   676يب زكرايَّ
 هـ، دار الفكر.

جمموع فتاوى مساحة الشــــــيخ ابن ابز رمحه هللا، أشــــــرف على مجعه وطبعه د.   -97
 حممد بن سعد الشويعر.

ــ  321خمتصـــر اختالف العلماء أليب جعفر الطحاوي ت:    -98 اختصـــار أيب هـــــــــــــــ
نذير أمحد، دار البشــائر هـــــــــــــــــ دراســة وحتقيق: عبد هللا 370بكر الرازي ت:  

 م1996 -هـ 1417اإلسالمية ط: الثانية، 
ــار حممد بن علي البعلي ت:   -99 ــرية البن تيمية، اختصـــــــ ــر الفتاوى املصـــــــ خمتصـــــــ

هـــــــــــــــ حتقيق: حممد حامد الفقي، دار ابن القيم، السعودية، ط: الثانية، 778
 م1986 -هـ 1406

حتقيق: زهري الشــــــــــاويش، مســــــــــائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد هللا،    -100
 م1988 -هـ 1408املكتب اإلسالمي، ط: الثالثة، 

املســـــــتصـــــــفى من علم األصـــــــول أليب حامد، حممد بن حممد بن حممد الغزايلِ    -101
، ت:   هـــــــــــــــــ، حتقيق: د. حممد عبد الســالم عبد الشــايف، دار   505الطوســيِ 

 م1993 -هـ 1413لعلمية، ط: األوىل، الكتب ا
ــباح املنري، أل  -102 هـــــــــــــــــــــ،  770محد بن حممد بن علي الفيورميِ  املقرئ، ت:  املصــــ

 املكتبة العلمية، بريوت.
هـــــــــــــــــ حتقيق: حبيب 211مصــنف اإلمام عبد الرزاق بن مهام الصــنعاين ت:    -103

 هـ1403الرمحن األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط: الثانية، 
ين، أيب عبد هللا، حممد   -104 بن أيب الفتح املطلع على أبواب املقنع، لشـــــــــــمس الدِ 

 م1981 -هـ 1401هـ، املكتب اإلسالمير،  709البعلي، ت: 
ــبيت ت:    -105 ــليمان محد بن حممد بن اخلطاب الســـــ ــنن أليب ســـــ ، 388معامل الســـــ

 املطبعة العلمية، حلب، ط: األوىل
الدين حممد بن أمحد الفتوحي الشــــهري معونة أويل النهى شــــرح املنتهى، لتقي    -106

سة وحتقيق: عبد امللك بن دهيش، ط: األوىل، هــــ درا972اببن النجار ت:  
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 م1996 -هـ 1416
املعونــة على مــذهــب عــامل املــدينــة، أليب حممــد عبــد الوهــاب بن علي املــالكي   -107

هـــــــــ حتقيق: حممد حسن إمساعيل، دار الكتب العلمية ط: األوىل، 422ت:  
 م1998 -هـ 1418

هـ 610ملطرزي ت:  املغرب، لربهان الدين، انصـــر بن عبد الســـيد اخلوارزمي ا  -108
 دار الكتاب العريب.

ربيينِ     -109 ت: ) مغين احملـتاج إىل معرفة مـعاين ألـفاظ املنهـاج، حملمـد اخلطـيب الشــــــــــــــَّ
 م1994 -هـ1415ط: األوىل،  ،دار الكتب العلميَّة (،هـ977

الكثرية يف األحكام، جلمال الدين يوسـف بن مغين ذوي األفهام عن الكتب    -110
ــ اعتىن به أشــــرف عبد املقصــــود، دار 909احلســــن بن عبد اهلادي ت:   هــــــــــــــــ

 م1995 -هـ 1416طربية، أضواء السلف، ط: األوىل، 
ــدامــــة   -111 ين، أيب حممــــد، عبــــد هللا بن أمحــــد بن حممــــد بن قــ املغين، ملوفق الــــدِ 

 م1968 - هـ1388هـ، مكتبة القاهرة،  620املقدسي، ت: 
بن عمر   املفهم مـلا أشــــــــــــــكـل من تلخيص كـتاب مســــــــــــــلم، أليب العـباس أمحـد  -112

هـ حققه وعلق عليه وقدم له: حميي الدين مستو وآخرون، 656القرطب ت:  
 م1996 -هـ 1417دار ابن كثري، دار الكلم الطيب بريوت، ط: األوىل، 

الباجي ت: أليب الوليد، ســـــــــــليمان بن خلف القرطب    ،املنتقى شـــــــــــرح املوطأ  -113
 ه1332هـ مطبعة السعادة ط: األوىل، 474

ين، حممــد بن هبــادر بن عبــد هللا املنثور يف الق  -114 واعــد، أليب عبــد هللا، بــدر الــدِ 
، ت:   ــيِ  افعيِ  املعروف ابلزَّركشـ ــَّ هــــــــــــــــــ وزارة األوقاف الكويتية، ط:   794الشـ

 .258، 2/257م 1985هـ،  1405الثانية، 
منح اجلليــل شــــــــــــــرح خمتصــــــــــــــر خليــل، حملمــد بن أمحــد بن حممــد عليش ت:   -115

 م1989 -هـ1409هـ دار الفكر، بريوت 1299
ــاطب   -116 ــريعة، لإلمام إبراهيم بن موســـــى بن حممد الشـــ املوافقات يف أصـــــول الشـــ

ــليمان، دار ابن عفان، ط: األوىل، 790ت:   ــهور آل ســــ هـــــــــــــــــــــ حتقيق: مشــــ
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 م1997 -هـ 1417
ــرح    -117 ــر خليل، أليب عبد هللا، حممد بن حممد بن عبد مواهب اجلليل لشــــ خمتصــــ

 هـ دار الفكر. 954الرَّمحن املغريب املعروف ابخلطَّاب، ت: 
ين، حممد بن أيب العباس أمحد بن   -118 هناية احملتاج إىل شـــرح املنهاج، لشـــمس الدِ 

، ت:   م1984 -هـ 1404هـ دار الفكر بريوت،  1004محزة الر ِمليِ 
املطـلب يف دراـية امـلذهـب إلـمام احلرمني، عـبد املـلك بن عـبد هللا اجلويين هنـاـية     -119

بد العظيم الديب دار املنهاج ط: هـــــــــــــــــــ حققه وصـــــنع فهارســـــه: ع478ت:  
 م2011 -هـ 1432الثالثة، 

هـــدايـــة الراغـــب لشــــــــــــــرح عمـــدة الطـــالـــب، لعثمـــان بن أمحـــد النجـــدي ت:   -120
ــ حتقيق: حســـنني خملوف، دار الصـــابوين، ســـوراي،1097 دار الباز، ط:   هـــــــــــــــ
 م1997 -هـ 1417األوىل، 

 
*      *      * 
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Abstract: 

The study discusses the most important issues related to the conditions of animal 

slaughtering and huntin particularly doubting whether these conditions are met 

or not. doubts of achieving them. As the study was related to rulings of certainty 

and doubt, the issued should be explained in detail. The study includes the 

following: 

-What is meant by certainty and doubt? 

-What is meant by doubt in meeting the conditions of animal slaughetering? 

-Types of doubt to in meeting the conditions of animal slaughetering and 

hunting. 

-Conditions of a person obsessed with doubts. 

-Rulings of doubting about the practices of others regarding meeting the 

conditions of animal slaughetering and hunting. 

-Rulings of of suspicion related to the topic. 

key words: Animal slaughetering, Hunting, Certainty, Doubt, Suspicion, 

conditions of animal slaughetering. 
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 ة ومخاطره المصرفي أحكامه الفقهية  :التمويل بعقد االستصناع

 بندر بن عبد العزيز اليحيىد. 

 العلوم والدراسات اإلنسانيةكلية   – الدراسات اإلسالميةقسم 

 المجمعةجامعة 

 هـ  1440  /7  /24ول البحث:تاريخ قب   هـ  1440  /5  /28تاريخ تقديم البحث:  

                                                                           

 :ملخص الدراسة
د االستصناع يف الوقت الراهن مكانة مهمة يف الصناعة املصرفي ة اإلسالمي ة؛ غري  عق حيتل  

أن  هذا التطو ر الكب  يف هذا القطاع، أد ى إىل تعر ضريها صصريورأ أ ريىل إىل عريد أ ؛رياار؛ مريا دفري  
ا ابلقطريريرياع املصريريريريف إىل تسريريريليي التريريريوج علريريريا السياسريريريا   اإل ريريريراجا  الريريري   ابملسريريريني لا  املهتمريريري 

ا،  تكتسري  أ يري ة حتق ق ال سالمة املصرفي ة،  ملري ا  انريت املطرياار تريرتبي ابلناريام التمريوسلس  أساسريت
خاصة عندما تكون دراسة املطاار  زجتا من عملي ة اختاذ القرارا  املالي ة للناام املصريف،  مبا 

جلتها  التصد ي أن التموسل صعقد االستصناع سوا ه ؛اار مج ة سنبغس علا املنيس سا  املالي ة معا
هلريريريا؛ فقريريريد  ريريرياج االهتمريريريا" ابلكتاصريريرية يف ا التموسريريريل صعقريريريد االستصريريريناع أ كامريريريه ال قهيريريرية  ؛ريريرياار  

 املصرفيةا؛ لبيان تلك املطاار،  اُرق إدارهتا،  ُسبل معاجلتها.
 قريريد انتهيريريت إىل مجلريرية مريريرين النتريرياأن، أ  هريرياا أن  املصريرياّر اإلسريريريالمي ة تتعريرير   لعريريد أ ؛ريريرياار 

ة الريري  تعتمريريدها،  هريريو مريريا سسريريتلز" إفريرياد أد ا  متوافقريرية مريري  انصعريرية مريرين ابيعريرية ا ألناريريطة التموسليريري 
 الارسعة اإلسالمي ة ميكن استطدامها للتحو م من هذ  املطاار.

 
 -االستصريناع  -التموسريل اإلسريالمس  -إدارأ املطرياار  -املطاار  فتاحية:الكلمات امل

 أد ا  التحو م
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 الشرعية لة العلوم جم
 هـ1442 واخلمسون حمرم الثامن العدد

 : املقدمة
والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله،   ،احلمد هلل

 وبعد:
يف  همة منة اال خيفى أّن التمويل بعقد االستصناع أصبح حيتّل مك

حاجة الفرد قاصرة على األمور   مل تعد  و  ،الصناعة املصرفّية اإلسالمّية
اجلماعة   حاجة ليب بل احتاج إىل املصنوعات الضخمة اليت ت   ؛ الشخصّية

بصورة شاملة، فكان ال بد للمصارف اإلسالمّية أن تواكب التغّّيات  
بوصفها   ؛سهم يف بلورة عمليات االستصناع، وأن ت  االجتماعّية واالقتصاديّة

وسيلة إسالمّية جديدة يعّول عليها الناس يف استثمار أمواهلم، فظهرت  
دوات توظيف  من أّمة وبذلك أصبح أداة مه ؛أساليب جديدة لالستصناع 

 األموال املتاحة يف املصارف اإلسالمّية.
وظهور منتجات   ، غّي أّن هذا التطّور الكبّي يف قطاع الصناعة املصرفّية

ممّا   ؛أّدى إىل تعقيدات كبّية يف املؤّسسات املالّية اإلسالمّية ؛مالّية جديدة
ؤولني  املسدفع األمر الذي  ،أّدى إىل تعّرضها بصورة أكرب إىل عّدة خماطر

تسليط الضوء على السياسات واإلجراءات اليت  واملهتّمني ابلقطاع املصريف إىل 
 حتّقق السالمة املصرفّية.

أحكامه   االستصناع بعقد التمويل  ومن هنا جاء االهتمام ابلكتابة يف "
ووضع اإلجراءات   ،وتقوميها  ألّن معرفة املخاطر  ؛"وخماطره املصرفية الفقهية 

وحتقيق   ،عّد من العوامل الرئيسة يف جناح البنوك وازدهارهاي   ؛هتادار الكافية إل 
وحتديد مقدار املخاطر   ،أهدافها، وألّن الفهم الصحيح إلدارة املخاطر
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 وخماطره املصرفية  أحكامه الفقهية :التمويل بعقد االستصناع 
 بندر بن عبد العزيز اليحي  د.

ّثل خّط  مي   -االئتمانّية، والتقومي الذايت للمخاطر وإجراءات الرقابة عليها 
  ني على حدّ  سامهوامل ،والدائنني  ،ودعني م  ـالدفاع األّول يف محاية حقوق ال 

وتعزيز   ،سواء، كما أنّه من الركائز األساسّية لتحقيق مبدأ السالمة املصرفّية
 والقدرة التنافسّية للمصارف اإلسالمّية.  ،االستقرار املايل

 

ولكّنها   ؛ اترتبط املخاطر ابلنشاط التمويلّي أساس   :مشكلة البحث: أّواًل 
ا من عملّية اختاذ  جزء  اطر املختكتسب أمهّية خاصة عندما تكون دراسة 

ألّن قدرة أّي أصل من األصول على توليد   ؛القرارات املالّية للنشاط املصريف
العائد املتوّقع أمر غّي مضمون، ومن املعلوم أّن كّل املشروعات تتعّرض  

 ولكن بدرجات متفاوتة.  ،للمخاطر
عن طريق  عات شرو وملّا كان اهتمام املؤّسسات املالّية اإلسالمّية إبنشاء امل

فرص غّي عادية  ملا حيّققه هلا من  ؛عقد االستصناع يتزايد بوتّية متسارعة
للنمو، وملّا كان التمويل بعقد االستصناع يواجه خماطر مجّة جيب على  

فقد جاء هذا البحث لبيان تلك   ؛املؤّسسات املالّية معاجلتها والتصّدي هلا
 ا.بل معاجلتهوس   ،وطرق إدارهتا ،املخاطر

 : تتمّثل أمهّية البحث يف عّدة نقاط، أمّهها:أمهّية البحثا: نيً اث
تزايد حاجة األفراد واملؤسسات للتمويل بعقد االستصناع، سواء كان   -1

 ذلك على املستوى العام أو اخلاص.
وتنمية   ،لّحة لتنشيط احلركة الصناعّية وحتديثهاأصبحت احلاجة م   -2

واملسامهة يف   ،ص عمل أمام العاطلني ر فاد إجياملؤّسسات الصغّية واملتوّسطة، و 
 حتقيق التنمية االقتصاديّة واالجتماعّية.
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تسليط الضوء على خماطر التمويل بعقد االستصناع يف املصارف   -3
 منها. اإلسالمّية، وكيفّية إدارة هذه املخاطر وأدوات التحّوط 

 

 : يهدف هذا البحث إىل:أهداف البحثا: اثلثً 
 وأحكامه. ،ومشروعّيته ،صناعبيان ماهية عقد االست  -1
  املالّية اإلسالمّية  مراحل التمويل بعقد االستصناع يف املؤّسساتبيان  -2

 .وخماطرها
كيفّية  و يف املصارف اإلسالمّية إدارة  خماطر التمويل بعقد االستصناع  -3

 .التحّوط هلا
 

 منها:  ،أمور بحثيار هذا ال ا دعاين الختمم :ا: أسباب اختيار املوضوعرابعً 
لكونه يوّفر التمويل النقدي القائم   ؛مويل بعقد االستصناعالت ّيةأمه -1

 خرات األفراد دون الوقوع يف الراب. دّ ع م  يعلى االستفادة من جتم
وأدوات   ،ندرة األحباث اليت تناولت خماطر التمويل بعقد االستصناع -2

 التحّوط لتلك املخاطر بشكل دقيق ومفّصل. 
دون   ،تواجهها املصارفليت مة اتركيز الباحثني على املخاطر العا -3

 التعّمق يف خماطر كّل صيغة من صيغ التمويل اإلسالمّية املختلفة.
 

الدراسات السابقة اليت تطرّقت هلذا   تعّددت ا: الدراسات السابقة:خامسً 
ا له يف حبوث  وتنّوعت بني متخّصص فيه، وآخر كان متضّمن   ، املوضوع

أهّم  ومن دراسة، ع الموضو ودراسات اشتملت عليه وعلى غّيه حبسب 
 :االستصناععقود  خماطر الدراسات اليت تناولت  
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"، طارق إدارة املخاطر: حتليل قضااي يف الصناعة املالّية اإلسالمّية" -1
 عثمان اببكر حممد.  :وحبيب أمحد، ترمجة ،هللا خان

حيث  تعّلقة مبوضوع املخاطر، م  ـ ا من القضااي الانقشت هذه الدراسة عدد  
وطرق إدارهتا، ومعايّيها وفق ما هو قائم يف الصناعة   ،اهم مفهو استعرضت 

وعدم   ، املالّية، وخلصت إىل أّن حترير األسواق املالّية يصحبه زايدة يف املخاطر
 االستقرار املايل. 

واملالحظ أّن هذه الدراسة رّكزت على املخاطر وكيفّية ختفيضها وإدارهتا  
ّرق إىل املخاطر اخلاصة  طتال بحث احلايلحاول الييف حني س ؛بشكل عام

 بصيغة التمويل بعقد االستصناع.

رانية العالونة، رسالة  "، إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمّية" -2
 ماجستّي، جامعة الّيموك. 

الدراسة إىل التعّرف على ماهية املخاطر اليت قد تواجه  هذه هدفت 
صارف التقليديّة،  امل  اطر املصارف اإلسالمّية، وجتلّية االختالفات بينها وبني خم

ها، وكيفّية تعامل  يل إوالتعّرف على أساليب إدارة املخاطر اليت تتعّرض 
 لتقليلها إىل أدىن حّد ممكن. ؛املصارف اإلسالمّية مع خماطرها

للتعّرف على   ؛ل صيغ التمويل اإلسالميلّ واملالحظ أّن هذه الدراسة مل حت  
 املخاطر اخلاصة بكّل صيغة.

يق مبين على املخاطر لدى املصارف  دقتلوب لتطوير أسل" -3
 "، زاهر الرحمي، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان.األردنّية
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هدفت الدراسة إىل التعّرف على مفاهيم التدقيق املبين على املخاطر  
قات اليت حتول دون تطبيق هذا األسلوب  عوّ م  ـوإجراءات تطبيقها، وحتديد ال

سلوب التدقيق املبين على  أ نّ ىل ألدى املصارف اإلسالمّية، وخلصت إ
 املخاطر حباجة إىل تطوير.

  ؛واملالحظ أّن هذه الدراسة مل تتطّرق إىل خماطر صيغ التمويل اإلسالمي
 بل جاءت قاصرة على أسلوب التدقيق املبين على املخاطر فقط.

دراسة أتصيلّية   :إدارة املخاطر يف العمل املصريف اإلسالمي" -4
 قعنونة، رسالة ماجستّي، جامعة البلقاء.   أبو  ّيين"، شحتليلّية مقارنة

هدفت هذه الدراسة إىل التعّرف على خماطر صناعة الصّيفة اإلسالمّية  
عد املصريف للمخاطر لصيغ التمويل اإلسالمي،  وإدارهتا، كما تناولت الب  

وتقومي أساليب التعامل مع خماطر الصيغ من منظور شرعي، وطرق التحّوط  
 اإلسالمّية.ة فالصّي رة خماطر اإلد

الحظ أّن هذه الدراسة أسهبت يف توضيح مفهوم املخاطر من املنظور  ي  و 
حاول  يمل تقرهنا بصيغ التمويل اإلسالمي، وهو ما سلكنها  ؛الشرعي واملصريف

 التطّرق إليه.بحث احلايل ال
 

سأحاول يف هذا  لكين  ؛أمهّية الدراسات السابقة وقيمتها العلمّيةورغم 
يف كّل مرحلة من   ر يف خماطر التمويل بعقد االستصناعنظلاقيق البحث تد 

وتشغيلّية، وتسليط  ،وسوقّية  ،خماطر ائتمانّية :مراحل العقد، وتصنيفها إىل
  ،الضوء على عالقة خماطر التمويل بصيغة االستصناع مبخاطر االئتمان

 وخماطر السوق.  ،وخماطر التشغيل
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 ى النحو التايل:عل ث البحكان منهجي يف ا: منهج البحث:  سادسً 
وحترير حمّل النزاع فيها   ،ادقيق   ا تصوير املسألة اليت حتتاج إىل إيضاح تصوير   -1

 ليتضح املراد هبا. ؛قبل بيان حكمها
رأي إىل   عرض اآلراء يف املسائل حسب االجتاهات الفقهية، ونسبة كلّ  -2

 .قائله
ذلك،   مر ألضى ا كّلما اقت   منها  ة األقوال، مع بيان وجه الداللةعرض أدلّ  -3

 وإيراد املناقشة عليها.
 مع بيان سبب الرتجيح.  ،لت إىل رجحانه من اآلراءبيان ما توصّ  -4
الّذي يقوم على  االستقرائي التحليلي املقارن،  الوصفي اعتمدت املنهج -5

والعالقة بني أسباهبا   ،ووصف طبيعتها ،أساس حتديد خصائص الظاهرة
خماطر التمويل  ، واستقراء اهل يهالفقوبيان التكييف  ،واجتاهاهتا وحتليلها
 .من الناحية العملّية بعقد االستصناع

 ،ذكر أرقام اآلايت وأمساء السور الواردة، وختريج األحاديث من مصادرها -6
فأكتفي ابلعزو إليه،  ؛أو يف أحدمها ،فإن كان احلديث يف الصحيحني 

ثني يف  حدّ  م  ـال  آراء  ابين  م   ،خرجته من كتب السنن واملسانيد واآلاثر وإالّ 
 درجته.

ن من  ما تتضمّ  وأهمّ  ،للموضوع ان ملخص  البحث خبامتة تتضمّ  تختم -7
 نتائج.

 البحث.  ةتذييل البحث بفهرس للمصادر واملراجع املستفاد منها يف كتاب -8
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 ،ني حثمبو  ،ومتهيد ،خطة البحث على مقدمة تقوم ا: خطة البحث: سابعً 
 وخامتة. 
والدراسات السابقة، واملنهج،   ،هفأهداوفيها أمهية البحث، و  قدمة:امل

    .وخطة البحث
 .  يف مقدمة عن عقد االستصناع يف املصارف اإلسالمّية متهيد:

 :، وفيه مطلبانمفهومه وأحكامه :املبحث األّول: عقد االستصناع
  :، وفيه فرعاناملطلب األّول: مفهوم عقد االستصناع ومشروعّيته

 اع.ستصنفرع األّول: مفهوم عقد اال ال
 مشروعّيته. فرع الثاين: التكييف الفقهي لعقد االستصناع وأدلّةلا

 :اين: أركان عقد االستصناع وشروطه، وفيه فرعاناملطلب الث
  .الفرع األّول: أركان عقد االستصناع

 لفرع الثاين: شروط عقد االستصناع.ا
  بلوس   ،وخماطرها  ، املبحث الثاين: مراحل التمويل بعقد االستصناع

 :يه مطلبانفو  ،رهتا إدا
طرها، املطلب األّول: مراحل التمويل بعقد االستصناع يف املؤّسسات وخما

 :وفيه فرعان
 الفرع األّول: مفهوم إدارة املخاطر وأنواعها: 

   .: مفهوم إدارة املخاطرأّوال  

 .ا: أنواع املخاطر يف املؤّسساتاثني  

 وخماطرها: تاّسساملؤ يف  الفرع الثاين: مراحل التمويل بعقد االستصناع
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   .: مراحل التمويل بعقد االستصناعأّوال  

   .ا: خماطر مراحل التمويل بعقد االستصناعاثني  

ويل بعقد االستصناع والتحّوط هلا، وفيه  املطلب الثاين: إدارة  خماطر التم
 :فرعان

 الفرع األّول: إدارة  خماطر التمويل بعقد االستصناع يف املؤّسسات:
 .خاطر ومراحلهاامل  ةإدار ائف : وظأّوال  
 . ا: مبادئ إدارة املخاطراثني  

 خماطر التمويل بعقد االستصناع وأدواته:من   التحّوط الفرع الثاين: 
 . : أقسام التحّوطأّوال  
 . ا: أدوات التحّوطاثني  

 .والتوصيات، وقد ذكرت فيها أهّم النتائج اليت توصّلت إليها اخلامتة:
 

 *      *      * 
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 .اع يف املصارف اإلسالمّيةستصنالا عقدمتهيد: 
ريه املصارف خطوة رائدة يف جمال تنشيط عقد االستصناع الّذي جت  عّد ي

ا أو صانع   ،استصنع  أو م   ،اسواء كان املصرف صانع  ، احلركة االقتصاديّة
فألنّه يتمّكن من خالل هذا   ؛ا، فأّما كونه صانع  ذاته ا يف الوقت ومستصنع  

واملقاوالت آبفاقهما الرحبة، كصناعة السفن   ناعةصل ا العقد من ولوج عامل 
حيث يقوم املصرف بذلك   ؛واملنشآت والطرق واجلسور وغّيها ، والطائرات

لتصنيع   ؛من خالل أجهزته اإلداريّة املختّصة ابلعمل الصناعي يف املصرف
 ستصنعني.االحتياجات املطلوبة للم  

املصرف من خالل   تاجه حي ا ا: فمن خالل توفّي كّل مستصنع  وأّما كونه م  
، ويضمن هلم  عقد االستصناع مع الصناعيني، الّذي يوّفر هلم التمويل الالزم

ممّا يساعد على رخاء اجملتمع   ؛تسويق مصنوعاهتم، ويزيد من دخل األفراد
 بتداول السيولة املالّية بني أبناء البلد.

ستصناع  ابال ىمّ سهو ما ي  ف، ذاته ا يف الوقتستصنع  وم  ا وأّما كونه صانع  
ا مع العميل  أحدمها: ابعتباره صانع   ،املوازي، من خالل إبرام عقدين

 .(1) ا مع العميل الصانعستصنع  ستصنع، والثاين: ابعتباره م  م  ـال
فظهرت طرائق حديثة   ؛وقد تعاظم دور االستصناع يف العصر الراهن

اد  ر فأل وأساليب جديدة لالستصناع، وتبّدلت فنون الصناعة حبسب حاجة ا
اجلماعات وما حيّقق رفاه الدول واجملتمعات، واقتحم هذا امليدان كربى  و 

 
 .45-44ع، شوقي دنيا:اجلعالة واالستصنا  (1)
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سهم بدورها يف الشركات الصناعّية، فكان ال بّد للمصارف اإلسالمّية أن ت  
بلورة عملّيات االستصناع، ال بوصفها وسيلة إسالمّية يعّول عليها املسلمون  

ا يف التنمّية الصناعّية  سامه  م   اا حقيقي  بل شريك   ؛ فحسب يف استثمار أمواهلم
  ايت  يف هنضة اقتصادفاعال  ا وعنصر   واستغالل الطاقات اإلنتاجّية املعطّلة،

، خاصة وأّن االستصناع أصبح اليوم أحد أهّم  الدول اإلسالمّية ورفاه شعوهبا
 . أدوات توظيف األموال املتاحة للمصارف اإلسالمّية

عّدة مزااي أخرى،   السََّلمعقد ة ليّ ليو ويتضّمن ابإلضافة إىل املزااي التم
 أمّهها:

ا متويلّية لكّل من الصانع  وّفر فرص  ممّا ي   ؛املرونة يف الدفع والتسديد -1
 ستصنع.م  ـ وال

مجع خواص أكثر من عقد، فهو جيمع بني خاصية عقد اإلجارة يف   -2
يف استثنائه من عدم جواز   السََّلمالعمل وتقسيط األجرة، وخاصّية عقد 

 م. و دعبيع امل

جواز أن يكون الثمن منفعة معّينة، كما يف مشاريع البنية التحتية   -3
، اليت ال يتوّفر هلا املوازنة الكافية، وهلذا الغرض عادة ما يتّم  الضخمة

تكون مسؤولة عن تنفيذ   ،أتسيس شركة خاصة تضّم مجيع األطراف
ىل  وع إر شمليؤول بعدها او للفرتة املّتفق عليها،  وإدارته، وتشغيله ،املشروع

ستصن ع
 
 .امل
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  ابلضوابط الشرعّية اليت تتعّلق بطرق التمويل (1) متويل رأس املال العامل -4
 .وأدواته

ميّكن الصانع من شراء   ؛ إمكانّية منح التمويل على شكل نقد سائل -5
ا مينحه احلريّة واملرونة يف االستخدام مبا  مم ؛املواد الالزمة لتنفيذ العقد

 نتاج.ّقق له ميزة ختفيض تكلفة اإل، وحية ص ايتناسب مع متطّلباته اخل

نتاجّية  لفة اإلوتقليل الك  نتج، اختصار فرتة الدورة التشغيلّية للم   -6
 ا. مسبق   اباع  لكون املصنوع م    ؛والتسويقّية وخماطر االئتمان

دعم التمويل طويل األجل يف املصارف اإلسالمّية، مقارنة أبساليب   -7
 التمويل األخرى. 

ألهّنا تتضّمن   ؛قتصادية واالجتماعّية الوطنّيةة االيمنتاملسامهة يف ال -8
مشروعات حقيقّية، تعمل على إجياد فرص عمل جديدة هلا األثر الكبّي  

 .(2) يف احلّد من البطالة 

 
ه ف أبنّ يعرّ  املفهوم الصايف لرأس املال العامل: :أوال هناك مفهومان شائعان لرأس املال العامل مها: (1)

ف رّ يع :العاملفهوم اإلمجايل لرأس املال امل :اثنياو فائض املوجودات املتداولة على املطلوابت املتداولة، 
س املال أل ر يشكّ  األصول املتداولة، ستثمارات املؤسسة يفه جمموع ايل رأس املال العامل أبنّ مجاإ

من جمموع املوجودات الشركه على الرغم من اختالف مستوى راس املال العامل  ةالعامل نسبه كبّي 
موع لى نصف جمل يزيد عاممسال عأعموم الشركات الصناعيه حتتفظ بر  نّ أ الّ إخرى أىل إ ةمن صناع
 .دارة هذه املوجوداته إلاملايل معظم قرارات س املديرلذلك يكرّ  ،موجوداهتا

 .13-12األمهّية التمويلّية لعقد االستصناع، منّي سليمان احلكيم: (2)
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 مفهومه وأحكامه :املبحث األّول: عقد االستصناع
 ومشروعّيته  املطلب األّول: مفهوم عقد االستصناع

 :ناعستصعقد اال ماألّول: مفهو رع الف

وجذره الثالثي )صنع(، واأللف   ، على وزن استفعال: االستصناع لغة
أي دعا إىل   :طلب الصنعة، ومنه استصنع الشيءأي  :والسني للطلب

 أن  إذا سأل رجال   :ا: "اصطنع فالن خامت  (لسان العرب)جاء يف  .(1)صنعه
بدل  طنع  اصيف ءاوالط .(2) ه"صنع إىل دعا :ا، واستصنع الشيءخامت   يصنع له

 .(3) لهاقبلوجود الصاد  ؛بدلت التاء طاءأي أ   :من اتء االفتعال
اْصط ن ع     ِب  الن   ن  أ  » جاء يف صحيح البخاري من حديث ابن عمر 

ًا ِمْن ذ ه ٍب، و ج ع ل  ف ص ه  يف ب ْطِن ك فِِّه ِإذ ا ل ِبس ه ، ف اْصط ن ع  الن اس   يم  ِمْن  اتِ خ و   خ امت 

: ِإيّنِ ك ْنت  اْصط نـ ْعت ه ، و ِإيّنِ ال  ر قِ ٍب، فـ  ه  ذ     ي  امِلْنَب  ، ف ح ِمد  اَّلل   و أ ْثَن  ع ل ْيِه، فـ ق ال 

 .(4) «فـ نـ ب ذ  الن اس   ؛ فـ نـ ب ذ ه   أ ْلب س ه  

 
 .954القاموس احمليط، )مادة صنع(، جمد الدين الفّيوز آابدي: (1)
. اتج العروس، الزبيدي، )مادة 8/209نظور:مكرم بن م لسان العرب، )مادة صنع(، حممد بن (2)

 .5/420ع(:صن
.. يف إذ أن وازداد وذكر .القاعدة أشار إليها ابن مالك يف ألفيته فقال: طاات افتعال رّد إثر مطبقوهذه  (3)

 داال  بقي.
أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اللباس، ابب من جعل فّص اخلامت يف بطن كّفه، حديث  (4)

 .7/157: 5876رقم 
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: "الصنع ابلضم مصدر قولك: صنع إليه (خمتار الصحاح)وجاء يف 
 .(1) " أي فعل :اقبيح   ايع  وصنع به صن ،امعروف  
فهو مصنوع  ا، قال: صنعته أصنعه صنع  وي  ا، ه: صنع يصنع صنع  صلوأ

  ،[88]النمل:صُنْعَ اللَّهِ الَِّذي أَتْقَنَ كُلَّ َشيْءٍ {} ومن ذلك قول هللا تعاىل: وصنيع،
  والفاعل صانع، : حرفة الصانع، وعمله الصنعة،ناعة بكسر الصادالصّ  االسم و 

 .(2) مرع من أيطوالصناعة: ما تست اع، واجلمع صنّ 
تمل  ، وحي  [41طه:]}وَاصْطَنَْعتُكَ لِنَفْسِي{واصطنع: اخّتذ، قال تعاىل: 

وجهني: األّول: خلقتك، مأخوذ من الصنعة، والثاين: اخرتتك، مأخوذ من  
 .(3) الصنيعة 

فيما هو من صميم   من الصانع الفعل طلب  :: فإّن االستصناعاحلاصلو 
 .ا ال يكون إالّ ممن جييدهالب  وغ، صنعةل اا لطالب  شيئ   عمل لي ؛حرفته ومهارته

على رأيني، ويرجع   هاختلف الفقهاء يف تعريف :ا اصطالحً االستصناع و
ذلك إىل اختالفهم يف حقيقته وتكييفه الفقهي، هل هو عقد مستقل، أو هو  

ور  إىل أنّه عقد مستقّل، وذهب مجه (4) ذهب احلنفّيةوقد ؟ لم اتبع لعقد السّ 
 . السََّلمإىل أنّه عقد اتبع لعقد  (5) واحلنابلة فعّية والشا ةاء من املالكيّ لفقها

 
صنع(، الصحاح، )مادة . 371بو بكر الرازي:خمتار الصحاح، )مادة صنع(، حممد أ (1)

 .3/1241اجلوهري:
 .223. املصباح املنّي، كتاب الصاد )مادة صنع(، الفيومي:8/209لسان العرب، املرجع السابق: (2)
 .3/404النكت والعيون، املاوردي: (3)
 .5/2ين:بدائع الصنائع، الكاسا (4)
، وحلية العلماء، 2/103لغة السالك، الصاوي:، وب69-3/68ة الكربى، مالك بن أنس:املدّون (5)

، 2/242، وإرشاد الفحول، الشوكاين:3/163املهّذب يف فقه الشافعي، الشّيازي:، 4/362القفال:
 .4/312، واملغين، ابن قدامة: 4/200واإلنصاف، املرداوي: 
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ّرف االستصناع  : ع  مستقاًل  ا عقدً  وصفهب: تعريف االستصناع أّواًل       
 ا بعّدة تعريفات، أمّهها: قدمي  

وشرط عمله على   ،عّرفه السمرقندي أبنّه: "عقد على مبيع يف الذّمة -
 .(2) كاساين لالتعريف عرّفه ذا اثل هومب .(1) الصانع"

ومبثل هذا   .(3) رط فيه العمل"وعّرفه السرخسي بقوله: "بيع عني ش   -
 .(4) التعريف عّرفه داماد أفندي

ا بثمن  وعّرفه العيين بقوله: "أن يطلب من الصانع أن يصنع له شيئ   -
 .(5) معلوم"

  ع يفهو طلب العمل من الصان :فه ابن عابدين بقوله: "االستصناعوعرّ  -
 ،(7) ومبثل هذا التعريف قال البابريت .(6)صوص"خمخاص على وجه  شيء 

 .(8) وأبو بكر بن املنذر

 
 لنّية، بّيوت، )د.ت(.كتبة الع. دار امل363-2/362حتفة الفقهاء: (1)
 م.1997. دار الكتب العلمّية، بّيوت، 6/84ائع:صنائع يف ترتيب الشر بدائع ال (2)
 .15/84املبسوط: (3)
 .2/106جممع األهنر شرح ملتقى األحبر: (4)
 .57-2/56رمز احلقائق شرح كنز الدقائق: (5)
 م.1994لمّية، بّيوت، الكتب الع. دار 7/474حاشية رّد احملتار على الدّر املختار: (6)
 .5/354على اهلداية:العناية  (7)
 .27اإلشراف يف مسائل اخلالف واإلمجاع: (8)
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مع أهل الصنعة   (1) أبنّه: "عقد مقاولة (جمّلة األحكام العدلّية)وعّرفته  -
 .(2)ا"على أن يعمل شيئ  

ا من البحوث والدراسات املعاصرة، تصّدى  وجدير ابلذكر أّن هناك عدد  
وقد عرّفوه بتعريفات  قيق، اب وحتهس االستصناع إب وضوع رض م أصحاهبا لع 

إاّل من حيث استبدال   ؛تقاربة ال خترج يف جمملها عن التعريفات السابقةم  
 أو إدخال تعديل طفيف، ومن هذه التعريفات: ،بعض األلفاظ

صنع  شرتى به يف احلال شيء ممّا ي  عّرفه مصطفى الزرقا أبنّه: "عقد ي   -
  ،أبوصاف خمصوصةعنده  واد منمبا دميه مصنوع  بتق بائعيلتزم ال ،اصنع  

 .(3) وبثمن حمّدد"
وعّرفه املعيار الشرعي أبنّه: عقد على بيع عني موصوفة يف الذّمة مطلوب   -

 .(4)صنعها"
 ولنا على هذه التعريفات مجلة من املالحظات:

ّن معظم هذه التعريفات اشرتطت وجوب العمل، وهو شرط أساسي  أ -1
ومن هنا فإّن التعريفات اليت   ؛ عاديلاناع عن البيع ستصد االيتمّيز به عق

ألهّنا تنسجم مع   ؛ ال اعرتاض عليها من حيث املبدأ راعت هذا القيد 

 
: أي تفاوض ا. وأّما يف االصطالح القانوين فع ّرف أبنّه: "عقد  (1) معىن املقاولة هنا: املفاوضة، تقول: تقاوال 

علوم". عقد املقاولة يف الشريعة ابل أجر مهالة يف مقعلى القيام بعمل موصوف وصف ا انفي ا للج
، وشرح أحكام عقد 7-7/6. وانظر: الوسيط، عبد الرزاق السنهوري:28:لقانون، أمحد العناينوا

 .11املقاولة، حممد لبيب شنب:
 .1/114درر احلكام يف شرح جمّلة األحكام، علي حيدر: (2)
 .21عاصرة:مّية املارات اإلسالعقد االستصناع ومدى أمهّيته يف االستثم (3)
، معيار 11اجعة للمؤّسسات املالّية اإلسالمّية، )معيار رقم هيئة احملاسبة واملر املعايّي الشرعّية،  (4)

 .201االستصناع واالستصناع املوازي(، ملحق )ج(:
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هو الّذي   ،لالعتبار ماهية العقد، ومقتضاها أّن العمل الّذي يكون حمال  
 أييت عقب العقد ال قبله.

مثل تعريف   ،(1) لرسم اب فت عقد االستصناعبعض هذه التعريفات عرّ أّن  -2
  والكاساين وغّيهم، وبعضها عّرفت العقد  ،سمرقنديالو  ،خسير سال

 وغّيمها. ،وابن عابدين ، تعريف العيين :مثل، (2)ابحلدّ 
ا، وهل هو بيع  ا أو وعد  املعّرفني لالستصناع مل يبّينوا كونه عقد  بعض أّن  -3

من   نوع  أّن االستصناع احلنفّية  فقهاء من إطالقات أو غّيه؟ والظاهر 
وبثمن يستدعي مبادلة مال مبال   ،مع الصنعة دةا ب املل طألّن  ؛البيوع

 .(3) ا ا ال وعد  ابلرتاضي، والبيع عند إطالقه يكون عقد  

: مل يذكر  لملعقد الس   ا اتبعً  اعقدً وصفه : تعريف االستصناع با اثنيً 
  ؛ عتصنا لالس ستقال  ا م  واحلنابلة تعريف   ،والشافعّية ،مجهور الفقهاء من املالكّية

  (4) املالكّية يذكر و  .لم يف الصناعاتوهو السَّ  ،لمالسَّ  عقدا بلحق  وه م  دّ بل ع
 

 نسان ضاحك.: لفظ وجيز ممّيز املخرب عنه ممّا سواه فقط دون أن ينبئ عن طبيعته، كقولك: اإلالرسم (1)
 )د.ت(. . مطبعة اإلمام، مصر،1/34ابن حزم: األحكام،

لفظ وجيز يدّل على طبيعة الشيء الـم خرب عنه، كقولك: اجلسم هو كّل طويل عريض عميق. : احلدّ  (2)
 .1/34األحكام، املرجع السابق:

 .5/73فتح القدير، ابن اهلمام: (3)
ست ا... قال: أرى يف هذا أنّه إذا يستصنع ط ك يف الرجلجاء يف املدّونة الكربى: قلت: ما قول مال (4)

ا، وجعل ذلك مضموان  على الّذي يعملها بصفة معلومة ضرب للسلعة اليت است إىل -عملها أجال  بعيد 
أن قال: فهذا السلف جائز، وهو الزم للّذي عليه، أييت به إذا حّل األجل على صفة ما وصف ا. 

 .69-3/68:املدّونة الكربى، مالك بن أنس
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لم، فيما إذا بيع شيء  االستصناع يف ثنااي حديثهم عن السّ  (1) والشافعّية 
ا يف املصنوعات، ويشرتطون  ونه سلم  د  موصوف يف الذّمة ممّا يصنع، فيع

 .(2) نل الثم يجتع يف مقدمتها و  ،ايع  مج  السََّلملصّحته أن تتوافر فيه شروط  
حيث ذكروا االستصناع   ، وقد سلك احلنابلة مسلك املالكّية والشافعّية

صّرحوا بعدم استقالل االستصناع  إذ  ؛بل وزادوا عليهم ؛(3) السََّلم حتت ابب 
، قال البهويت: "وال يصّح استصناع سلعة أبن يبيعه سلعة  السََّلمعن عقد 
  .(4) "َلمسَّ الوجه  س عنده على غّيا ليع مألنّه اب  ؛يصنعها له

رط فيه العمل على  هو "عقد على مبيع يف الذّمة ش   :التعريف املختار
 .(5) وجه خمصوص بثمن معلوم"

 
صفاته كاألمثان، واحلبوب، والثمار".  ما جيوز بيعه، وتضبط املهّذب: "جيوز السَّّلم يف كّل جاء يف (1)

 .3/163املهّذب يف فقه الشافعي، الشّيازي:
وجاء يف روضة الطالبني: "جيوز السََّلم يف الزجاج، والطني، واجلّص، والنورة، وحجارة األرصفة، واألبنية، 

وعمدة زن". روضة الطالبني ا، وعرضها، وغلظها، وال ي شرتط الو ها، وطوهلفيذكر نوع واألواين،
 .4/27املفتني:

 .4/212، وهناية احملتاج، الرملي:4/539مواهب اجلليل، احلطاب: (2)
جاء يف املغين: "يكون املسّلم فيه ممّا ينضبط ابلصفات اليت خيتلف الثمن ابختالفها ظاهر ا، فيصّح يف  (3)

املغين، ابن  بط ابلصفة كاجلواهر"اب.. وال يصّح السَّلم فيما ال ينضار، والثيبوب، والثماحل
 .4/312قدامة:

 .3/165كشاف القناع:  (4)
 .12آلّية تطبيق عقد االستصناع يف املصارف اإلسالمّية، مصطفى عبد السالم: (5)
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ا ملا  خالف   ،": قيد أّول خيرج به ما هو وعد، وهو الصحيحعقدقوله: "و 
 قال به أكثر فقهاء احلنفّية. 

ا عقد  هنّ أل ؛(1)ةرج به اإلجار يف خيلتعر يف ا ": قيد اثن  على مبيعوقوله: "
 على منافع ال على أعيان.

 . ": قيد اثلث احرتز به عن البيع على عني حاضرةيف الذّمةوقوله: "
لم بيع  ألّن السَّ  ؛ السََّلم": قيد رابع أخرج به رط فيه العملش  وقوله: "
أو   ،يواان  أو ح ،اا يكون طعام  ألنّه غالب   ؛شرتط فيه الصنعوال ي   ،آجل بعاجل

 .(2) غّي ذلك
ببيان  ، ": أي جامع لشروط االستصناععلى وجه خمصوص" وقوله: 

حبيث ال يؤّدي إىل   ؛اجلنس والنوع والقدر، وغّي ذلك ممّا تصّي به معلومة
ا  فيكون استصناع   ؛ نزاع، وهو قيد احرتز به عّما مل يستجمع الشروط

  قبضه يف جملس  يلزموال ": أي قدره ونوعه، بثمن معلوموقوله: " .(3) افاسد  
 .(4) العقد

 
 .15/74: عقد على املنفعة بعوض. املبسوط، السرخسي:اإلجارة (1)
 .61-60ب بدران:صناع، كاسعقد االست (2)
 .43-42الصاحل: عقد االستصناع، (3)
 .60جتريه البنوك اإلسالمّية، حممد األشقر: ابيع املراحبة كم (4)
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 : التكييف الفقهي لعقد االستصناع وأدلّة مشروعّيتهالفرع الثاين: 

ا  ا قائم  ه عقد  دّ أنظار الفقهاء يف طبيعة عقد االستصناع بني من عتفاوتت 
وهم مجهور   ؛ملَ ا لعقد السَّ ا اتبع  ه عقد  د  ومن ع ،(1) وهم مجهور احلنفّية  ،بذاته

 .(3) لةواحلناب ،والشافعّية ،(2) كّيةملالمن االفقهاء 
فقد اختلفوا يف التكييف الفقهي   ؛ا لتفاوت أنظارهم يف طبيعة العقدوتبع  

 واحلكم عليه من حيث مشروعّيته على قولني: ،له

 
، واهلداية، 6/84، وبدائع الصنائع، الكاساين:109-7/108ابن اهلمام: فتح القدير، (1)

 .1/379ودود:، واالختيار لتعليل املختار، ابن م3/77املرغيناين:
إىل أّن  -الصحيح من املذهب وهو-، فذهب مجهورهم فقهاء احلنفّية يف تكييف هذا العقدواختلف 

االستصناع عقد بيع له أحكامه اخلاصة، وأركانه، وشروطه. قال ابن اهلمام: "الصحيح من املذهب 
فتح ملواعدة". جوازه بيع ا؛ ألّن حمّمدا ذكره يف القياس واالستحسان، ومها ال جيراين يف ا

 .7/108ر:القدي
ار، وحممد بن سلمة، وصاحب املنثور إىل أّن ، والصفحلاكم الشهيداوذهب بعض احلنفّية وهم: 

ا، وهو ينعقد ابلتعاطي إذا جاء به مفروغ ا منه؛ وهلذا يثبت لكّل  االستصناع جمّرد مواعدة وليس عقد 
لعقد، فقال بعضهم: هو  ماهية ااختلفوا يف واحد منهما اخليار. والذين قالوا: إّن االستصناع عقد

رون: هو عقد على مبيع يف الذّمة شرط فيه العمل، وقال غّيهم: يف الذّمة، وقال آخ عقد على مبيع
-2/362حتفة الفقهاء، السمرقندي: هو إجارة ابتداء بيع انتهاء؛ لكن قبل التسليم ال عند التسليم.

 .6/84، الكاساين:ع الصنائع، وبدائ2/106وجممع األهنر شرح ملتقى األحبر: ،363
ور االستصناع ال تدخل ضمن عقد السلم؛ بل تدخل ضمن لكّية إىل أّن بعض صذهب بعض املا (2)

 .2/103، وبلغة السالك، الصاوي:3/69ابب البيع واإلجارة. املدونة الكربى، مالك بن أنس:
، واملهّذب ،2/103اوي:، وبلغة السالك، الص3/69املدونة الكربى، مالك بن أنس: (3)

 .4/313ين، ابن قدامة:، واملغ4/27النووي: ، وروضة الطالبني،3/163الشّيازي:
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  ، الوا جبواز عقد االستصناع: وهو جلمهور احلنفّية، وقد قالقول األّول
وأّخر   اأو مل يدفع شيئ   ،ا منهء  ع جز أو دف ،الثمن يف جملس العقد دفعسواء 
دفعة واحدة أو على   ،أو بعد إحضاره ،ستصن عـ  امل و بعضه إىل إحضار كّله أ

 .(1) دفعات 
  ، واحلنابلة ،والشافعّية ،: وهو جلمهور الفقهاء من املالكّيةالقول الثاين
ا  عقد  وصفه ب ؛، وقد قالوا: بعدم جواز عقد االستصناعوزفر من احلنفّية

أي إذا حتّققت له   السََّلم: عقد حتت  رجندولكّنه جائز إذا ا ؛هذات بمستقال  
 .(2) السََّلمشروط 

 :استدّل أصحاب القول األّول بعّدة أدلّة، منها و 
}قَالُوا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوَج ل هللا تعاىل: : قا القرآن الكرميأواًل _ 

يْنََنا وَبَْينَهُْم لَ بَ تَجْعََأن  ىلَعَلُ َلكَ خَرْجًا عَنَجْلْ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي األَرِْض فَهَ
االستدالل من اآلية: أّن هللا تعاىل ذكر أهّنم   ووجه . [94]الكهف: سَدًّا{

طلبوا من ذي القرنني أن يصنع هلم السّد مقابل مال خيرجونه له من أمواهلم،  
فدّل   ؛ ينكرهاة ومل لصيغوهذا هو االستصناع بعينه، وحيث أورد القرآن هذه ا

، إذ من غّي املناسب أن يذكر القرآن ما هو منكر دون  اجوازهى علذلك 
 .(3)التنبيه على نكارته

 
، واهلداية، 6/84، وبدائع الصنائع، الكاساين:109-7/108فتح القدير، ابن اهلمام: (1)

، وحتفة الفقهاء، 1/379، واالختيار لتعليل املختار، ابن مودود:3/77املرغيناين:
 .363-2/362السمرقندي:

، 3/163واملهّذب، الشّيازي:، 2/103الك، الصاوي:، وبلغة الس6/517ب اجلليل، احلطاب:مواه (2)
 .4/313، واملغين، ابن قدامة:4/25وروضة الطالبني، النووي:

، وصفوة التفاسّي، حممد علي 16/150جامع البيان عن أتويل آي القرآن: الطربي: (3)
 .227معاصرة، حممد سليمان األشقر: اقتصاديّةيف قضااي  ، وحبوث فقهّية2/189الصابوين:
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 :عرتض عليهوا  
،  بل رمّبا كان معّجال   ؛أنّه ليس فيه أّن اخلراج أو األجر كان مؤّجال   -1

 وقد جّوزه العلماء. ،يف الصناعات السََّلم وهذا ال خيرج عن 
وهبذا   ؛وادمن املغّيه و  يدطلب منهم إحضار احلدنني القر  اّن ذأ -2

 يكون عمله إجارة ال غّي. 
ًا    أ ن  الن ِب  »: عن عبد هللا بن عمر : فّنة النبويّةالس  اثنيًا _  اْصط ن ع  خ امت 

ْن ذ ه ٍب،  م  مِ اتِيِمْن ذ ه ٍب، و ج ع ل  ف ص ه  يف ب ْطِن ك فِِّه ِإذ ا ل ِبس ه ، ف اْصط ن ع  الن اس  خ و  
: ِإيّنِ ك ْنت  اْصط نـ ْعت ه ، و ِإيّنِ ال  ف ح مِ ، ْنَب   املِ  فـ ر ِقي      أ ْلب س ه  د  اَّلل   و أ ْثَن  ع ل ْيِه، فـ ق ال 

 .(1) «فـ نـ ب ذ ه ، فـ نـ ب ذ  الن اس  
 عرتض عليه: وا  
ا  فيكون استصناع   ؛دفع الثمن يف اجمللس تمل أن يكون النيّب حي   -1

 وهذا جائز.  َلم،لسَّ ابشرط 
 ؛وصحابته قد أتوا ابملادة املطلوب صناعتها   لنيبّ ون ا كي أنتمل حي   -2

 ا.فيكون العقد إجارة ال استصناع  
أّن احتمال دفع الثمن أو إعطاء املادة املطلوب صناعتها  :جيب عنهوأ  

لنقل لنا ذلك، وقد نقل لنا ما هو   ؛أو أعطى املادة ،ألنّه لو دفع الثمن ؛بعيد
كما أّن العادة جرت    .فال دليل ؛أثروجد ي ال وحيث  ،(2) ّية من هذا أمه أقلّ 

 تكون مادة الصناعة من الصانع. ؛أنّه يف مثل هذه العقود

 
 .سبق خترجيه (1)
 .69عقد االستصناع، الصاحل: (2)
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إىل يومنا   : حيث وقع االستصناع من لدن رسول هللا اإلمجاعاثلثًا _ 
جاء  هذا من غّي نكّي من أحد، وقد تعامل الناس به لشّدة حاجتهم إليه، 

  ؛أال جيوز... وجيوز استحساان   اسفالقيه از : "وأّما جو (ع الصنائعائبد) يف
ألهّنم يعملون ذلك يف سائر األعصار من غّي   ؛ إلمجاع الناس على ذلك

  ؛: "ولكّنا جوزانه(فتح القدير)وجاء يف  .(1) "رتك ابإلمجاع، والقياس ي  نكّي
إىل اليوم    ول هللا للتعامل الراجع إىل اإلمجاع العملي من لدن رساستحساان  
 .(2) "بال نكّي

ألنّه ليس هناك إمجاع على جواز   ؛بعدم التسليم : عرتض عليهوا  
  ا أنّه غّي جائز أكثر من الذين رأو  ااالستصناع الّذي قال به احلنفّية، الذين رأو 

 .(3) أنّه جائز
وإّّنا اإلمجاع   ،أبّن املقصود ابإلمجاع ليس إمجاع العلماء :جيب عنهوأ  
 .(4) اعملي  له  متهرسومما ،عامل الناس بههو تي، و العمل

حيث قالوا: إّن   ؛استدّل احلنفّية ابالستحسان: االستحسانرابعًا _ 
ألنّه بيع   ؛ على خالف القياس، فالقياس ال جيوزاالستصناع جائز استحساان  

، قال املرغيناين: "ويف القياس ال  السََّلمما ليس عند اإلنسان ليس على وجه 
عترب  ، واملعدوم قد ي  ال عدة ابيع   جيوز هأنّ بيع معدوم، والصحيح  نّهأل ؛جيوز

 
 .5/3بدائع الصنائع، الكاساين: (1)
 .5/355فتح القدير، ابن اهلمام: (2)
 .107االستصناع، علي السالوس: (3)
 .24االستصناع، مصطفى الزرقاء: (4)
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ا من ذلك بغّي  وقال ابن اهلمام: "وإن استصنع شيئ   .(1) ا"ا حكم  موجود  
 .(2)"جاز استحساان   ؛أجل

فإّن وجه االستحسان عند مجهور فقهاء احلنفّية هو اإلمجاع   :وعليه
  األعصر من غّي نكّي، ائر يف سحيث تعارف الناس االستصناع  ؛العملي

ألنّه بيع   ؛قال الكاساين: "وأّما جوازه فالقياس أال جيوز .(3) رتك مبثلهي  قياس الو 
عن بيع ما   ، وقد هنى رسول هللا السََّلمما ليس عند اإلنسان ال على وجه 

إلمجاع الناس على   ؛وجيوز استحساان   ،السََّلمورّخص يف  ،ليس عند اإلنسان
 .(4)"نكّي  ن غّي م  ارن ذلك يف سائر األعصعملو م يألهنّ   ؛ذلك

ّن احلاجة تدعو إليه، فقد حيتاج اإلنسان إىل  إإذ : املصلحةخامسًا _ 
ونوع خمصوص على قدر   ،أو نعل من جنس خمصوص شيء كخفّ  

فيحتاج إىل أن   ،ا يف السوقوال جيده مصنوع   ،ووصف خمصوص  ،خمصوص
ة  يعشر يف حرج ومشّقة، وال لناس قع الو  ؛ز االستصناعستصنع، فلو مل جي  ي  

 .(5) ودفع املشّقة عن الناس  ،رفع احلرجبت جاء
أبّن احلاجة العامة تنّزل منزلة الضرورة يف حّق آحاد   :عرتض عليهوا  

قّدر بقدرها، مّث إّن بدائل عقد االستصناع مل  الناس، ومعلوم أّن الضرورة ت  
 .(6) فتسليم رأس املال يقوم مقامه ،تنعدم

 
 .3/77تدئ:اهلداية شرح بداية املب (1)
 .5/355لقدير:فتح ا (2)
، واالختيار لتعليل املختار، ابن 2/362اء، السمرقندي:، وحتفة الفقه7/18:العناية، البابريت (3)

 .1/379مودود:
 .5/3بدائع الصنائع، الكاساين: (4)
 .5/5املرجع السابق: (5)
 . 107االستصناع، علي السالوس: (6)
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يف حّق من ليست   احلكم أثبتت ؛تد جأبّن احلاجة إذا و   :نهيب عجوأ  
له حاجة كالسلم، مّث إّن تسليم رأس املال يف جملس العقد قد يلحق الضرر  

ا  وحافظ   ،ا هلذه املخاطر عنهلذا كان عدم دفع الثمن مبعد   ؛ستصنعم  ـابل
 .(1)حلّقه

  م لَ السَّ  :ومها ،ّن فيه معىن عقدين جائزينإإذ  :املعقولسادسًا_ 
شرتط فيه  لى مبيع يف الذّمة، واستئجار الصناع ي  د ع عق َلم سَّ الألّن  ؛واإلجارة

 .(2) االعمل، وما اشتمل على عقدين جائزين كان جائز  
ألّن املبيع يف   ؛أبنّه ال يصّح مجع عقدين بعوض واحد :عرتض عليهوا  
بب  ما سيضمن مبجّرد البيع، وإجارة خبالف ذلك، فاختالف حكمه  السََّلم

 طالهنما.ب
صّحة  يف ال يؤثّر  ؛ عقدين يف بعض األحكامتالف الأبّن اخ : جيب عنهوأ  
اختالف  ا له يف شيء مع ملك له خاص، يصّح مع كمن ابع قسط    ،العقد

الشفعة يف الشخص دون اآلخر، فكذلك هنا لصدور العقد من أهله يف حمّله  
 .(3) فصحّ 

 

 :نها ة، مبعّدة أدلّ  ثايناستدّل أصحاب القول الو 

، فما مل  السََّلميندرج حتت عقد  بل ؛قال  ا مستد  عقليس  أّن االستصناع  -
، قال احلطاب: "قال يف املدّونة:  فهو غّي جائز ؛السََّلمتتوافر فيه شروط 

 
 .59االستصناع، الثبييت: (1)
 .5/5ع السابق:ئع، املرجدائع الصناب (2)
 .50ييت:االستصناع، الثب (3)
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عمل يف  أو غّي ذلك، ممّا ي   ، اأو خف   ،أو قلنسّوة ،امن استصنع طست  
ومل   ،السََّلم أجل   إىل مثل فإن كان مضموان   ؛األسواق بصفة معلومة

م  جاز ذلك إذا قدّ  ؛ا بعينه يعمله منهوال شيئ   ،نهل بعيرجل يشرتط عم
  أو على يوم إىل يومني، فإن ضرب لرأس املال أجال   ،رأس املال مكانه

 .(1)ا بدين"مل جيز وصار دين   ؛اد  بعي
يف كّل ما جيوز بيعه وتضبط   السََّلم وقال الشّيازي من الشافعّية: جيوز 

فيها، ومنها املصنوعات فقال:   مالسَّلَ  وز بعض األشياء اليت جيذكر ه، و صفات
 . (2)والزجاج" ،والبلور ،والرصاص ،واحلديد ،اروالفخّ   ،واحلبوب ،"كاألمثان

: "وال يصّح فيما ال  السََّلموذكر ابن قدامة عند حديثه عن شروط 
ا ختتلف  هنّ أل ؛اوالعقيق وحنوه ، والياقوت ، والزبرجد ، واللؤلؤ ، ينضبط كاجلواهر

 .(3)وزايدة ضوئها"  ،وحسن التدوير ،والصغر  لكربا ابين  باا متاختالف  
  :وبيع ما ليس عندك ،(4) ينين ابلدَّ أّن االستصناع يدخل ضمن بيع الدَّ  -

حلكيم بن حزام   فقال  عن مجيع ذلك، وقد هنى النيّب  أي بيع املعدوم،

 
، وانظر: الشرح الصغّي، 69-3/68:املدّونة، مالك بن أنس، و 518-6/517جلليل:مواهب ا (1)

 .3/287الصاوي:
 .4/25، وروضة الطالبني، النووي:3/133، وانظر: األّم، الشافعي:3/163املهّذب: (2)
 .2/687، البهويت:، وشرح منتهى اإلرادات4/21املغين: ، وانظر:2/109أمحد: الكايف يف فقه األمام (3)
 .2/628املوطأ، مالك بن أنس: (4)
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 :« وروى ابن عمر  ،(1) «ال تبع ما ليس عندك نيبّ ن الع  أنّه :
 .(3) «ابلكالئ (2) كالئالع هنى عن بي»
 عرتض عليه: وا  

ا ملسيس احلاجة إليه كاملسّلم فيه، فلم  أّن االستصناع أحلق ابملوجود حكم   -1
 .(4) يكن بيع ما ليس عند اإلنسان على اإلطالق 

فقد   ؛ وحديث ابن عمر يف سندمها ضعف ، حديث حكيم بن حزامأّن  -2
بن   هللا بدع وهو ؛ جمهوال  راواي  كيم يث حذكر ابن حزم أّن يف حد

 ّن حديث ابن عمر ضعيف. إ :صمة، وقال األلباينع
  ّصص أبدّلة خاصة كاستصناعه وخي   ،أّن النهي يف احلديث هني عام -3

قال جبوازه  ّصص ابحلاجة، وي  وخي   ،وصحابته ومن بعدهم إىل يومنا هذا
 .(5) ا مببدأ التيسّي الّذي اشتملت عليه الشريعةأخذ  

 
، وأبو داود يف سننه، كتاب البيوع 24/25: 15311أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، حديث رقم  (1)

يف جامعه  ، والرتمذي3/283: 3503واإلجارات، ابب يف الرجل يبيع ما ليس عنده، حديث رقم 
، 3/526: 1232يث رقم بيع ما ليس عندك، حدتاب البيوع، ابب ما جاء يف كراهية وحّسنه، ك

، وصححه 6/59: 6162والنسائي يف سننه، كتاب البيوع، ابب ما ليس عند البائع، حديث رقم
 .5/132األلباين يف إرواء الغليل:

 .4/194بن األثّي:: الدَّين. النهاية يف غريب احلديث واألثر، االكالئ (2)
 .5/220ين يف إرواء الغليل:، وضّعفه األلبا5/290أخرجه البيهقي يف السنن الكربى: (3)
 .6/86بدائع الصنائع، الكاساين: (4)
 .50االستصناع، الثبييت: (5)
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 :جيب عنهأ  و 
ألخذ مبضمون حديث ابن عمر واالحتجاج  ى ا قت علتفا أّن األمة قد -1

به، وإن كان بينهم خالف فيما يتناوله ويصدق عليه، وأّما حديث  
 ،وابن حبان ،كالرتمذي  ،حكيم فقد صّححه مجاعة من أهل العلم

 وغّيهم. ،والنسائي
ذا  : "هبغويأي ما ليس يف ملكك، قال ال :أّن معىن "ما ليس عندك" -2

  ،وقال ابن القيم: "ليس يف كتاب هللا ،(1)ت"الصفا ن دو يف بيوع األعيان 
وال يف كالم أحد من الصحابة أّن بيع املعدوم   ّنة رسول هللا وال يف س  

وال مبعىن عام، وإّّنا يف السّنة النهي عن بيع   ،ال جيوز، ال بلفظ عام
عض األشياء  يع بعن ببعض األشياء اليت هي معدومة، كما فيها النهي 

بل الّذي وردت به   ؛ملنع ال العدم وال الوجوديف ا لعّلةيست افل، املوجودة
 .(2) السّنة النهي عن بيع الغرر"

وهو الصانع، وال يدري أيسلم   ؛عمل شخص معنّي  أّن فيه اشرتاطَ  -
 .(3)ذلك الرجل إىل األجل أم ال؟ فيكون من بيع الغرر املنهي عنه

 
 .8/140شرح السّنة: (1)
 .2/9أعالم املوقعني: (2)
، 165//2بهويت:لقناع، ال، وكشاف ا4/200، واإلنصاف، املرداوي:1/284املستصفى، الغزايل: (3)

 .2/242كاين:وإرشاد الفحول، الشو 
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ا من اعرتاضات  عليهورد ا مو  ،جيزين واملانعني م  ـ لة اأدلّ  ربعد ذك  :حيجرت ال
الناظر يف مقاصد الشريعة يف  لكن  ؛ أّن أدلّة الفريقني قويّة أرى ؛وإجاابت

على   والتيسّي ،املعامالت املالّية، وما اشتملت عليه من رفع للحرج واملشّقة
اع،  ستصناال رّجح مذهب مجهور احلنفّية يف إجازة عقدي   ؛ الناس يف معامالهتم
مي يف دورته السابعة حول  سالفقه اإلمع الجم يهوهو ما انتهى إل

 .(1) االستصناع 
فإّن احلاجة املاسة والضرورة فرضتا على الناس التعامل هبذا   ؛ إىل ذلكو 
إذ ال يستطيع املالك أن يستقّل ابلتصّرف يف البناايت والعمارات إالّ   ؛العقد

 ا.واملهندسني يف إنشائه ،فنيني وال  ،ابالتفاق مع كبار املقاولني 
رف هلما دخل يف البناء التشريعي وأصول  والع   العادة كما أنّ 

واملعامالت يف البناايت وسائر   ،والشروط ،مّث إّن العقود  ،(2) االستنباط
 تعاقدين ما مل يرد نّص يقتضي النهي.م  ـ الصناعات طريقها رضا ال

 

 :هشروطاملطلب الثاين: أركان عقد االستصناع و 
  -اتّفق الفقهاء أّن لعقد االستصناع  :د االستصناعقعن الفرع األّول: أركا 

 يقوم عليها متام العقد، واختلفوا بعد ذلك يف  أركاان   -كغّيه من سائر العقود
)الصيغة، والعاقد،   :ثالثة هذهب مجهور الفقهاء إىل أّن أركانعددها، ف

 
 .7/2ة جممع الفقه اإلسالمي، العدد السابع:جملّ  (1)
من املعلوم أّن العادة والع رف هلما مدخل يف الشرع، وقد ترجم البخاري يف صحيحه فقال: "ابب من  (2)

والوزن". قال يف الفتح: قال والكيل،  واإلجارة، أجرى أمر األمصار على ما يتعارفون بينهم يف البيوع،
ذه الرتمجة إثبات االعتماد على العرف، وأنّه يقضي به على ظواهر ّي وغّيه، مقصوده هبابن من
 .4/406:. فتح الباري، ابن حجر العسقاليناأللفاظ



 

 
213 

 الشرعية لة العلوم جم
 هـ1442 واخلمسون حمرم الثامن العدد

ا وهو  د  حوا ا ّن لالستصناع ركن  ا: إقالو ف (2) وخالف احلنفّية ،(1) واملعقود عليه(
أو   ،املصنوعة هل هو العني  :مّث اختلفوا بعد ذلك يف حمّل العقد ،(3) ة الصيغ

 العمل املتمّثل يف الصنعة؟ على قولني:
، وبه قال بعض احلنفّية: قال ابن  أّن املعقود عليه هو العمل: األّول

وجاء يف درر   .(4)عني"جنيم: "قال الربدعي: املعقود عليه العمل دون ال
  :ألّن االستصناع استفعال من صنع ؛(5)ى عمله"عل ربفالصانع جي  ": احلكام

أي طلب الصنع، وهو العمل، فتسمية العقد به دليل على أّن املعقود عليه  
ولذلك يبطل مبوت أحد   ؛ ابإلجارة اهو العمل، وألّن يف االستصناع شبه  

ّن  ألو  . فكذلك االستصناع ؛ ملالع  ة هو إلجار املتعاقدين، واملعقود عليه يف ا 
 ،اع جلودة عمله وإتقانهإّّنا اختار هذا الصانع من بني الصنّ  عصن  ستـم  ـال

 .(6) فيشرتط أن يكون من عمله

 
، ، وكشاف القناع3/5، والوسيط يف املذهب، الغزايل:3/187بداية اجملتهد، ابن رشد: (1)

 .3/148البهويت:
 .2/4ي:االختيار لتعليل املختار، املوصل (2)
إىل حتديد مفهوم الركن، فمن ذهب إىل أّن املراد ابلركن هو ما يتوّقف عليه حقيقة  تالفهمومرّد اخ (3)

إذ يتوّقف عقد  ؛ّن أركانه مخسة، وهم اجلمهورإ :ا عنه، قالسواء كان من جنسه أم خارج   ،الشيء
ء، وّقف عليه وجود الشين ذهب إىل أّن املراد ابلركن ما يتوم .شياءجود هذه األالوكالة على و 

 .وهم احلنفّية ؛حصر أركان الكفالة يف الصيغة ؛ يف حقيقتها داخال  ويكون جزء  
 .6/186البحر الرائق: (4)
 .2/198درر احلكام شرح غرر األحكام، مال خسرو: (5)
 .12/115املبسوط، السرخسي: (6)
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  : ، وهو الراجح احلنفّية مجهور ، وبه قال نيأّن املعقود عليه هو الع: الثاين
وذكر الصنعة لبيان   ،يه ف ستصن ع ـ  املقال السرخسي: "واألصّح أّن املعقود عليه 

"فاملعقود عليه الوصف الّذي حيدث يف احملّل بعمل   : اوقال أيض   .(1) "الوصف
هو العني املصنوعة ابألوصاف اليت   ستصن ع ـ  امل وذلك ألّن غرض  ؛(2) العامل"

فقد حتّققت غايته، وأّما الصانع فهو شيء   ؛اشرتطها، فإذا أتته كما يريد
ما طلب   قفو  ا آخرنع الصانع شخص  استصإذا ألنّه  ؛اثنوي ابلنسبة إليه

ألّن   ؛كما أّن االستصناع يثبت فيه خيار الرؤية  . فإّن العقد يصحّ  ؛ستصن عـ  امل
فدّل على   ؛ا مل يره، وخيار الرؤية إّّنا يثبت يف بيع العني اشرتى شيئ   ستصن عـ  امل

 .(3) أّن املبيع هو العني وليس العمل
 :اعستصناال عقد  شروط الفرع الثاين:

: وذلك أبن يبنّي جنس ا علومً ملعقود عليه مّل احملا : أن يكونأّواًل 
ومتنع   ،وقدره، وطريقة تصنيعه بصورة تنفي اجلهل ،وصفته ،ونوعه ،املصنوع

  شيء   لَ ه  جَ  ا دون ذلك، فإنَّ وذلك ألنّه ال يصّي معلوم   ؛التنازع عند التسليم
ن  بيا :فمنها ،ط جوازهشرائّما فسد العقد، قال الكاساين: "وأمن ذلك ي  

 .(4)ا بدونه"ألنّه ال يصّي معلوم   ؛وصفته ،وقدره ،ونوعه ،صنوعس امل جن
 

 .12/142سوط:املب (1)
 .15/48بسوط، السرخسي:امل (2)
 .2/107، وجممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر، شيخي زاده:12/139املرجع السابق: املبسوط، (3)
 .5/3بدائع الصنائع: (4)
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بني   رف ابلتعامل فيهممّا جرى الع   أن يكون احملّل املعقود عليه: ا اثنيً 
  ، : وقد ذكر فقهاء احلنفّية لذلك أمثلة عّدة، كصناعة اخلّف والنعلالناس

على  لّية العد امحكوقد نّصت جمّلة األ  ،(1) اكني والسك ،والزجاج ، والرصاص
 .(2) يصح فيه االستصناع على اإلطالق" ؛عومل استصناعه شيء ت  "كلّ ّن أ

: فال يصّح يف  ممّا تدخله الصنعة أن يكون احملّل املعقود عليه: ا لثً اث
: "ال  (معيار االستصناع واالستصناع املوازي)احلبوب والثمار وغّيها، جاء يف 

لته  رجه عن حاوخت   ،نعةلصا ناع إاّل فيما تدخلهستصد االجيوز عق
 .(3) ّية"الطبيع

فإن   :ستخدمة يف الشيء املصنوع من الصانعا: أن تكون املواد امل  رابعً 
صناع، جاء يف  فإنّه يكون عقد إجارة ال عقد است ؛م ستصن عـال كانت من 

مها من  كال  لعني شرتط يف االستصناع أن يكون العمل واوي  : (الفتاوى اهلنديّة)
 .(4) كان العقد إجارة آدمي  ؛ستصن عـ  املن ني مت الع و كانفله  الصانع، وعلي

فاجلنس كالرايل   :ا مبا مينع التنازعوعددً  ،ا ا: أن يبنّي الثمن جنسً خامسً 
السعودي، والعدد كاأللف، جاء يف معيار االستصناع واالستصناع املوازي:  

 .(5)د إبرام العقد"عنا م  شرتط أن يكون مثن االستصناع معلو "ي  

 
 .5/3املرجع السابق: (1)
 .1/369درر احلكام، علي حيدر: (2)
 .186:معيار االستصناع واالستصناع املوازي (3)
 .4/517من علماء اهلند: ة، مجاعةاوى اهلنديّ الفت (4)
 .187:ع املوازياالستصناع واالستصنا معيار  (5)
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ا أو  سواء كان قريب   :يم الشيء املصنوعتسل لأجاًل حيّدد ا: أن دسً سا 
بّد أن يذكر معها األجل، وقد   ألّن العقود الواردة على العمل ال  ؛ابعيد  

 اختلف احلنفّية يف هذا الشرط على قولني: 
  ؛ (1) يفة حن: أنّه ال يكون يف عقد االستصناع أجل، وهو قول أيباألّول

ا  ومن مّث يكون ملزم   ؛(2) ا صار سلم   ؛ناع أجال  لالستص بَ رَ ألنّه إذا ضَ 
 .(3) عقد على مبيع يف الذّمة مؤّجال مبّدة معّينة  السََّلم ألّن   ؛للعاقدين
سواء   ،، وهو استصناع على كّل حالأّن املّدة ليست بشرط :الثاين

ألّن العادة   ؛مدف وحميوس  أيب  :ني ضرب له أجل أم ال، وهو قول الصاحب
ل ال أتخّي املطالبة،  جيل العمهبدف تع ؛صناعاالست ت بضرب األجل يفجر 

ا، وألّن االستصناع بغّي  وهذا ال خيرج بعقد االستصناع عن كونه استصناع  
ولو   ،(4) ا بذكر األجل فيهذكر األجل عقد جائز غّي الزم، فال يصّي الزم  

  السََّلم يف لكان حذف األجل  ؛اسلم   ّّيهصكان ذكر األجل يف االستصناع ي  
 .(5) اع  تصناه اسّيّ يص

 
 .7/474. رد احملتار، ابن عابدين:7/110فتح القدير، ابن اهلمام: (1)
؛ صار سلم ا حّّت يعترب فيه شرائط السلم، وهو قبض  (2) قال الكاساين: "فإن ضرب لالستصناع أجال 

 جه الّذي شرط عليه يفما إذا سلم الصانع املصنوع على الو لواحد منهوال خيار  البدل يف اجمللس،
 .5/3السلم". بدائع الصنائع:

ومدرك هذا احلكم أّن العربة يف العقود ملعانيها ال لصور األلفاظ، وألّن التأجيل خيتّص ابلديون؛ ألنّه  (3)
لك إال السلم؛ إذ ال ة، وليس ذفيه مطالب وضع لتأخّي املطالبة، وأتخّي املطالبة إّّنا يكون يف عقد

االمتناع من العمل قبل العمل لكّل منهما ابالتفاق. بدائع ناع، حيث يثبت خيار دين يف االستص
 .5/3الصنائع:

 .5/3املرجع السابق: (4)
 .3/77، واهلداية، املرغيناين:1/379االختيار لتعليل املختار، ابن مودود: (5)
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ألّن   ؛رجحان قول الصاحبني بعدم اشرتاط املّدة ؛ممّا تقّدم بيانه ظاهرلاو 
ا  هبدف تعجيل العمل، وهذه املّدة تعّد ضابط   ؛االستصناع عقد يستلزم املّدة 

فضية إىل  م  ـ ة الهالا إلجناز العمل، والعقد من دوهنا قد يشوبه الغرر واجلمهم  
ّدة إىل إرادة الطرفني  رك حتديد املرط أن يتّم تشجارة، ا على اإل قياس   ،النزاع

 .(1) حبسب نوع الصناعة
 بل إدارهتا وس   ،وخماطرها  ، التمويل بعقد االستصناع مراحلاملبحث الثاين: 

املالية  التمويل بعقد االستصناع يف املؤّسسات  مراحلاملطلب األّول: 
 اوخماطره ميةاإلسال
 واعها أنو  املخاطر رة داإ ألّول: مفهومالفرع ا

ر( بفتح  طَ : مشتقة من مادة )خَ املخاطر لغة: املخاطر إدارة  مفهوم: أّواًل 
 من بينها: ،اخلاء والطاء، وقد استعملت يف عّدة معان  

،  إذا تراهّنا :املراهنة والغرر: قال الزخمشري: "أخطر يل فالن وأخطرت له -
وهو من اخلطر   ، أخذهفمن فاز  ،عدل : ما وضعناه على يديخلطروا
 .(2)ؤخذ"فاز به وي   ذلك املال على شفا أن ي  نّ أل ؛عىن الغررمب

مثل الشيء وعدله: ومنه قول الشاعر: يف ظّل عيش هين ماله خطر   -
قال ألصحابه ذات يوم:   ويف احلديث أّن النيّب )أي ليس له عدل(، 

ويف   .هلا()أي ال مثل  (3) «  اجلّنة ال خطر هلاإنّ ف ؛ةأال مشّمر للجنّ »
 

ي،  اع يف الفقه اإلسالم، وعقد االستصن141صرة، القره داغي:ّية املعامالت املالحبوث يف فقه املعا (1)
 .7/2، وجمّلة جممع الفقه اإلسالمي، العدد السابع:175-174كاسب البدران:

 .1/383الفائق يف غريب احلديث واألثر: (2)
 .5/694: 4332أخرجه ابن ماجة يف السنن، كتاب الزهد، ابب صفة اجلّنة، حديث رقم (3)
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ريك يف األصل: الرهن وما خياطر عليه، ومثل  ح"واخلطر ابلت "النهاية":
 .(1)"الشيء وعدله

 .قال: رجل خطّي )أي له قدر(واملنزلة: ي    ،واملكانة ،ارتفاع القدر -
من  : "واخلطر (مجهرة اللغة )اجملازفة واإلشراف على اهلالك: جاء يف  -

، وختاطر  شفا هالكأي على  :عظيم أمسى فالن على خطر :وهلمق
فكل واحد منهما على خطر أن   ،شيءضعا على إذا توا :جالنالر 

اإلشراف على اهلالك وخوف   :: "اخلطر(املصباح املنّي )ويف  .(2) يغلب"
 .(3) التلف"

وخطر الرجل   ،(4) إذا تبخرت  :قال: خطر خيطراالهتزاز والتبخرت: ي   -
 .(5) رب به بني الصفني يف احلمشى إذا  :بسيفه

بل إّن بعضهم   ؛ابلعكس غرر و ر ابلعن اخلط : عرّبوالفقهاءطالح اويف اص
: "الغرر هو اخلطر  (بدائع الصنائع)، جاء يف نّص على أّن الغرر هو اخلطر

: "قال مالك:  (املنتقى)ويف  .(6) الّذي استوى فيه طرف الوجود والعدم"

 
 .2/46غريب احلديث واألثر، ابن األثّي:نهاية يف ال (1)
 .1/588، ابن دريد:مجهرة اللغة (2)
 .1/173املصباح املنّي يف غريب الشرح الكبّي، الفيومي: (3)
 .4/137لسان العرب، ابن منظور، مادة )خطر(: (4)
 .1/588مجهرة اللغة، املرجع السابق: (5)
على الدّر ، ورّد احملتار 12/194وط، السرخسي:ظر: املبس، وان5/163بدائع الصنائع، الكاساين: (6)

 .5/62ابن عابدين: املختار، 
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النساء   بطون اإلانث من اشرتاء ما يف  :لغررة وا خاطر واألمر عندان أّن من امل
 .(1) والدواب"

 : عّرفت املخاطر بتعريفات عّدة، أمّهها:هل االقتصادويف اصطالح أ
ممّا ينتج عنه آاثر سلبّية هلا   ؛تذبذب العائد املتوّقع على استثمار معنّي  -

وتنفيذ   ،قدرة على التأثّي يف حتقيق أهداف املصرف املوجودة
 .(2)بنجاح اتهتيجيّ اسرتا

  نتيجة ؛ خمّطط هلاغّيو  ،غّي متوّقعةخسائر ض إىل ة التعرّ احتماليّ  -
أي هي احنراف األرقام الفعلّية   :تذبذب العائد املتوّقع على استثمار معنّي 

 .(3) عن األرقام املتوّقعة
  ؛ مزيج مرّكب من احتمال حتّقق احلدث ونتائجه، يتضّمن مجيع املهام -

و  ّية أّقق فرص إجيابتائج قد تؤّدي إىل حتث ونأحدا إمكانّية لتحّقق 
 .(4) حهتديدات للنجا 

هر أّن القاسم املشرتك ملصطلح املخاطر يدور حول  ظ، يق بيانهممّا سب
  ؛ أو عدم معرفة احملّصلة النهائّية ألعمال املؤّسسة املالّية ،حالة عدم التأّكد

  ؛خمّطط هلا غّي  سائرولذلك ميكن القول أبهّنا احتمال تعّرض املصرف إىل خ 
 .عةاملتوقّ ألرقام الفعلّية عن اراف األرقام حن انتيجة 

 
، وجمموع 242، وانظر: كفاية األخيار، احلصيين:5/42املنتقى شرح املوطأ، أبو الوليد الباجي: (1)

 .20/543الفتاوى، ابن تيمّية: 
 .4بدر الدين قرشي:ة، مصطفى اإلسالميّ  التحّوط وإدارة املخاطر يف املؤّسسات املالّية (2)
، 18ّية اإلسالمّية من احللول اجلزئّية إىل التأصيل، عبد الكرمي قندوز:طر ابملؤّسسات املالإدارة املخا (3)

 .36وإدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمّية، حممد عبد احلميد عبد احلي:
 .2املخاطر:معيار إدارة املخاطر، اجلمعّية املصريّة إلدارة  (4)
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 نذكر منها: ،: فقد عرّفت بتعريفات عّدةا مفهوم إدارة املخاطرمّ وأ
ومهّمة   وإجراءاهتا، وممارساهتا، ،التطبيق املنظّم لسياسات اإلدارة -

 .(1)وحتليله، وتقييمه، ومعاجلته، ورقابته ،حتديد اخلطر
هة األخطار  واج مل  ؛بشكل منظّميت تتبعها املؤّسسة ت الراءااإلج  -

ومن   ،مستدامة من كّل نشاطـهبدف حتقيق املزااي ال ؛بة ألنشطتهااملصاح
 .(2) حمفظة كّل األنشطة

اليت هتدف إىل   ،جمموعة متكاملة ومستمرّة من اإلجراءات واألنشطة -
 .(3) ر املختلفة اخلط امل احلّد من التأثّيات السلبّية املتعّددة واملتداخلة لعو 

 التالّية:لنقاط على ا ر ترّكزاملخاط إدارةظهر أّن  بق بيانه: يا سممّ و 
 الكشف عن املخاطر احملتمل حدوثها.  -
 ارتباط إدارة املخاطر حبالة عدم التأّكد من التعّرض للخطر. -
     وقياس درجة احتمال حدوثها.  ،بغرض حتديد نوعها ؛حتليل املخاطر -

توجد عّدة تقسيمات   :ة اإلسالميةاليامل طر يف املؤّسساتملخا اع اا: أنو اثنيً 
 :ت خمتلفةخاطر ابعتباراللم

ها  يلإ: تنقسم املخاطر اليت تتعّرض ا املخاطر يف املؤّسسات عمومً  -1
تنقسم  و ابعتبار مصدر اخلطر: : األّولاملؤّسسات بشكل عام إىل قسمني: 

 
 .6مطلك الدوري: كرايز رتاتيجي، توّسطة من منظور اسة املخاطر يف املشاريع الصغّية واملإدار  (1)
 .2معيار إدارة املخاطر، املرجع السابق: (2)
استخدام تقنيات اهلندسة املالّية يف إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمّية، حممد عبد احلميد عبد  (3)

 .15احلّي:
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تنقسم  و ة: ابعتبار الناحّية العلميّ : ينوالثا وخماطر غّي مالّية،  ،خماطر مالّية :إىل
 امّية. غّي نظ  وخماطر  ،خماطر نظامّية :إىل

نتيجة   ؛هي املخاطر اليت تؤّدي إىل خسائر حمتملةف أّما املخاطر املالّية: و 
 ،(1) تنقسم بدورها إىل: خماطر السوق و  متغّّيات املالّية يف األسواق،ـتقلبات ال 

 .(3) لةوخماطر السيو  ،(2) وخماطر االئتمان
ليت يكون  هي املخاطر اف ل(:األعما الّية )خماطر وأّما املخاطر غّي امل

تؤثّر يف منتجات السوق،   وتتصل بعوامل ،ا طبيعة املنشأة أو املؤّسسةهر مصد
 .( 5) وخماطر التوثيق ،(4) وتنقسم بدورها إىل: املخاطر التشغيلّية
 

األصول واألدوات  البيئة؛ نتيجة تغّّي ر العامة الناشئة عن التغّّيات يف هي املخاط: طر السوقخما (1)
املتداولة يف السوق، وتتعّلق ابلنشاط االقتصادي والنظام املايل العام، وتؤثّر يف مجيع املستثمرين دون 

ر أسعار ضخم، وخماطاستثناء. وتنقسم هذه املخاطر بدورها إىل: خماطر أسعار األسهم، وخماطر الت
 املؤّسسات املالّية اإلسالمّية، مصطفى ط وإدارة املخاطر يفالتحوّ  .لصرف، وخماطر أسعار الفائدةا

 .4، وإدارة خماطر التمويل واالستثمار يف املصارف، علي عبد هللا شاهني:4بدر الدين قرشي:
اء ابلتزاماهتم على الوف ف املدينني: هي املخاطر الناشئة عن عدم قدرة عمالء املصر خماطر االئتمان (2)

ط املتفق عليها يف العقد. األزمة املالّية الراهنة والبدائل املالّية قت احملّدد، وابلشرو جتاه املصرف يف الو 
 .3واملصرفّية:

: هي املخاطر الناشئة عن عدم قدرة املصرف على الوفاء ابلتزاماته مستحّقة األداء؛ خماطر السيولة (3)
ولة بتكلفة وبة احلصول على السيتطّلبات التشغيل العاديّة، أو لصعالالزمة ملة السيولة لعدم كفاي

معقولة عن طريق االقرتاض، أو بلوغ احلّد األدىن لالحتياطي القانوين. إدارة املخاطر املصرفّية وفق 
زوز بن مّية، بلع، والتحّوط وإدارة املخاطر يف املؤّسسات املالّية اإلسال55اتفاقيات ابزل، حياة جنار:

 .4ي:عل
خطاء بشريّة أو فنّية، وترتبط أساس ا ابلقرارات ملخاطر الناشئة عن أ: هي ااملخاطر التشغيلّية (4)

االستثماريّة أو هبيكل األصول، ويندرج حتت هذه املخاطر: املخاطر القانونّية وخماطر السمعة. 
، حممد عبد احلميد عبد إلسالمّيةاملصارف ا استخدام تقنيات اهلندسة املالّية يف إدارة املخاطر يف

 .3صارف اإلسالمّية، صاحل مفتاح:دارة املخاطر يف امل، وإ50احلي:
: هي املخاطر الناشئة عن عدم توّفر التوثيق الالزم لتعزيز األنشطة والعملّيات اخلاصة خماطر التوثيق (5)

قسام املصرف ودوائره، ّية بني أقات الداخلابملصرف، سواء فيما يتعّلق ابلعالقة مع العمالء، أو العال
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ة  اليّ تتعّرض املؤّسسات امل :املخاطر يف املؤّسسات اإلسالمّية -2
  ق نها ما يتعلّ التعامل، وم عّلق بطبيعةمنها ما يت ،ةإلسالمّية ملخاطر مجّ ا

ابإلطار البيئي واالقتصادي والسياسي، ومنها ما يتعّلق بصيغ التمويل  
 اإلسالمي.

املخاطر   أّما املخاطر اليّت تتعّلق بطبيعة التعامل، فيندرج ضمنها:و 
 .(2) التشغيلّية  خاطر وامل ،(1) االئتمانّية، وخماطر السعر املرجعي

والسياسي، فيندرج ي واالقتصادي ابإلطار البيئ  تتعّلق املخاطر اليّت ا وأمّ 
 .(4)  (3) ضمنها: خماطر السوق، وخماطر السيولة، وخماطر اإلزاحة التجاريّة

 
عمالء بشكل خاطئ. تطوير أسلوب التدقيق املبين على املخاطر، اقيات والعقود مع الوتنظيم االتف

 .22زاهر عطاء الرحمي:

تستخدم املؤّسسات املالّية اإلسالمّية سعر ا مرجعي ا لتحديد أسعار أدواهتا املالّية املختلفة، وعادة ما  (1)
دث التغيّي يف سعر الفائدة خماطلليبور، و ون مؤّشر ايك ّسسات، كما أّن طبيعة ر إليرادات تلك املؤ حي 

األصول ذات الدخل الثابت تقتضي أن حيّدد هامش الربح مرّة واحدة طوال فرتة العقد. وعند تغيّي 
 ا.ّدد مسبق  السعر املرجعي؛ لن يكون ابإلمكان تغيّي هامش الربح يف هذه العقود ذات الدخل احمل

 .4ظم كمال:ّية املصرفّية، بو عة املالّية الراهنة والبدائل املالاألزم
، وإدارة املخاطر، 4التحّوط وإدارة املخاطر يف املؤّسسات املالّية اإلسالمّية، مصطفى بدر الدين قرشي: (2)

 .64حتليل قضااي يف الصناعة املالّية اإلسالمّية، طارق هللا خان حبيب أمحد:
عن إعطاء عائد منافس على  مّية يف بعض األوقاتتجاريّة: تعين عجز املؤّسسة اإلسالإلزاحة الخماطر ا (3)

الودائع مقارنة ابملؤّسسات التقليديّة أو املؤّسسات اإلسالمّية املنافسة؛ وهنا قد يتوّفر الدافع لسحب 
ض أرابح أسهمهم لوا عن بع أن يتناز املودعني أمواهلم، وملنع ذلك حيتاج مالكو املؤّسسة اإلسالمّية إىل

دارة املخاطر، حتليل قضااي يف الصناعة املالّية اإلسالمّية، إ حساابت االستثمار.لصاحل املودعني يف 
 .64طارق هللا خان حبيب أمحد:

سالمّية، ، وإدارة املخاطر يف البنوك اإل4األزمة املالّية الراهنة والبدائل املالّية املصرفّية، بو عظم كمال: (4)
 .10ليطي:األخضر لق
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بصيغ التمويل اإلسالمي، فيندرج ضمنها: خماطر   وأّما املخاطر اليّت تتعّلق
شاركة،  ابمل وخماطر التمويل التمويل ابملضاربة، اطر وخم التمويل بصيغة املراحبة،

 . (1) طر التمويل ابالستصناعوخما لم، ويل ابلسّ وخماطر التم
املالية   التمويل بعقد االستصناع يف املؤّسسات مراحل :ثاينالفرع ال

 :ا وخماطره اإلسالمية
ن   ماالستصناع شكال   د  يع :التمويل بعقد االستصناع مراحل :أّواًل 

ة  حيث يتّم متويل عمليّ  ؛لشحنقبل ا لع يف مرحلة ماشكال متويل إنتاج السأ
طلق عليه توفّي رأس املال العامل، وعادة ما يتّم  ، أو ما ي  ع ذاهتاإنتاج السل

ا  طبق   ،تنفيذ عقد االستصناع من خالل صنع السلع بناء على أمر املشرتي
فق  وابلثمن املتّ  ،عّينةة مل فرت للمواصفات اليت حيّددها، ويتّم تسليمها خال

ع  دف  املستقبل معّلم البضاعة يفهو عقد متويلي يتّم مبقتضاه تسو أ .(2)عليه
ا، كما أنّه عقد عمالة واستخدام خاص إلنتاج معنّي، أبن يطلب  مثنها مقّدم  

  ؛ على أن تكون املواد من عند الصانع ، شخص من آخر صناعة شيء معنّي 
 .(3) نظّي مثن معنّي 

موصوف يف  صنع شيء تصناع يدخل يف ألّن التمويل بعقد االس اظر  ون
مرحلة ما قبل   :األّوىلا، وهي: مراحل تقريب   مس خب فإنّه ميرّ  ؛الذّمة غّي معنّي 

  .مرحلة التصنيع: ةلثالثا .قبل التصنيعو  بعد التعاقد مرحلة ما: ةيالثان .التعاقد

 
يار كفاية رأس املال للمصارف اإلسالمّية من خالل معيار سالمي وعالقتها مبعخماطر صيغ التمويل اإل (1)

 .91موسى عمر مبارك أبو حميميد:، IIابزل
 .88مقّدمة يف البنوك اإلسالمّية، فؤاد عبد هللا العمر: (2)
 .28دنيا:ي أمحد التصادي، شوقاجلعالة واالستصناع حتليل فقهي واق (3)
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: ةامساخل . للمصنوع ن ع ستصـ  املرؤية وقبل  ،مرحلة ما بعد التصنيع: ةالرابع
ل  ملراح هذه ارحلة من ولكّل م  .للمصنوع ستصن عـ  املية لة ما بعد رؤ رحم

 تفصيل من حيث اللزوم وعدمه. 
وذلك عندما يقوم العميل بتقدمي طلب   :عاقدمرحلة ما قبل الت : األّوىل

ر  ا فو ه هل رغبته يف احلصول على سلعة معّينة، واستعداده لشرائبداي  للمؤّسسة م  
وعمل الدراسة   ،بدراسة الطلبّسسة ها، فتقوم املؤ االنتهاء من تصنيع

للتأّكد من قدرة العميل على الوفاء ابلتزاماته الناجتة عن   ؛ةمانّية الالزماالئت
 .(1) التعاقد يف األجل املتفق عليه

ة  : وذلك عند موافقة املؤّسسقبل التصنيعو  بعد التعاقد مرحلة ما : ةالثاني
تصناع وحتديد الثمن،  قد االسإبرام عفيتّم  متقّدم،ـ ب العميل الى طلعل

وحتديد طريقة سداد األصل املصنوع،   ،اانت الكافيةواحلصول على الضم
 .(2) العميلوحتصيل الدفعة املقّدمة من 

فقد   ؛ على خالف القياسا استحساان  جائز   وملّا كان عقد االستصناع
ّي الزم لكال  املرحلة عقد جائز غ هذه  ه يفذهب مجهور احلنفّية إىل أنّ 

:  (تحفةلا )مه، جاء يف ، فيحّق لكّل منهما املضي يف العقد وعدلطرفني ا
يف معرض   (البدائع)ويف  .(3) "لكّل واحد منهما اخليار يف االمتناع قبل العمل"

 
إبريل  20ال منشور على صفحة املصرفّية اإلسالمّية محد شوقي سليمان، مقدراسة يف احملاسبة، أ (1)

2015. 
 .املرجع السابق (2)
 .2/539حتفة الفقهاء، السمرقندي: (3)
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فهي أنّه عقد غّي الزم   ،احلديث عن صفة االستصناع: "أّما صفة االستصناع
اس أيىب أّن القي ودليلهم: ،(1) "ا بال خالفبني مجيع  جلانيف اعمل قبل ال

 .(2) ود ا هو موجفيه مراعى االستصناع، فيجب أن ي  
وذهب بعض احلنفّية إىل أّن اللزوم يف االستصناع يثبت يف هذه املرحلة  

: "إذا انعقد  (جمّلة األحكام العدلّية)( من 392دون سابقتها، جاء يف املادة )
ن املصنوع على  ... وإذا مل يكالعاقدين الرجوع عنهحد يس ألفل ؛االستصناع

ا  فجعل اللزوم منتفي   .(3) ا"خمّّي   ستصن ع ـ  املن كا ؛األوصاف املطلوبة املبّينة
خالل ابملواصفات املطلوبة، ودليلهم: أّن  ستصنع فقط يف حالة اإلابلنسبة للم  

ا،  ابئع   د  ع يعلصانوالبيع عقد الزم ال يرد عليه اخليار، وا ،االستصناع بيع
 .(4) هال خيار ل والبائع
ث تقوم إدارة املؤّسسة  ي حداد املنتج، أي مرحلة إع :مرحلة التصنيع: ةالثالث

مبتابعة املنَتج، ومراقبة اجلهة القائمة على تصنيع األصل املطلوب صنعه طوال  
 مّدة االستصناع. 

 
 .6/2679بدائع الصنائع، الكاساين: (1)
 .املرجع السابق (2)
 .76ن عّدة علماء:مكّونة م لّية، جلنةجمّلة األحكام العد (3)
 .8/375العيين:اهلداية، بدر الدين البناية شرح  (4)
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 وخماطره املصرفية  أحكامه الفقهية :التمويل بعقد االستصناع 
 بندر بن عبد العزيز اليحي  د.

وهذه   :للمصنوع عستصنِ امل  وقبل رؤية  ،مرحلة ما بعد التصنيع: ةرابعال
  ستصن عـ  امل إاّل رؤية  مّت صنع املادة املطلوبة، ومل يبق إذ  ؛ألخّيةقبل ا  رحلة ماامل

 أم يف حّق أحدمها؟ ،ا يف حّق الطرفني العقد الزم   د  هلا، فهل يع
وما   االظاهر من مقّررات املذهب احلنفي أّن العقد يف هذه املرحلة أيض  

اغ من  : بعد الفر (حفةالت)رفني، قال صاحب الط لكالجائز غّي الزم  قبلها
: "وأّما بعد ين هذا بقولهوأيّد الكاسا ،(1)ستصنع اخليارم  ـ فللصانع وال ،لالعم

الفراغ من العمل، قبل أن يراه املـ ستصن ع فكذلك؛ حّّت كان للصانع أن يبيعه 
  ستصن عـ  امل ه : أّن الصانع لو ابعه قبل أن يرا(فتح القدير)ويف ، (2) ممن يشاء"

  .(3) زم س بعقد الألنّه لي ؛جاز
،  ه يف الذّمةبل على مثل ؛لودليلهم: أّن العقد مل يقع على عني املعمو 

إىل   (التحفة)إليه جاز، وقد أشار صاحب  وسّلموألنّه لو اشرتى من مكان 
  ؛لزما ابلعقدقضّية واضحة الظهور عند فقهاء احلنفّية، وهي أّن الطرفني مل ي  

يريدها، وهذا احلق ملن  يصنعها ويبيعهاللصانع احلّق يف أن عطى قد أألنّه 
لك حيّق للصانع أن أييت ابملطلوب من  وكذا، لعقد الزم  فقد فيما لو أصبح ا ي  

أّن  هذا ويعين  ؛أو من مصنع آخر على األوصاف املطلوبة ،صانع آخر
 .(4) ااملصنوع مل يكن معيّـن  

 
 .2/539حتفة الفقهاء، السمرقندي: (1)
 .6/2679بدائع الصنائع: (2)
 .5/357فتح القدير، ابن اهلمام: (3)
 .2/539حتفة الفقهاء، املرجع السابق: (4)
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يصل   ر مرحلة وهذه آخ : للمصنوع عستصنِ امل  مرحلة ما بعد رؤية : ةاخلامس
،  للمصنوع ستصن عـ  املرؤية فيها تعاقدان يف االستصناع، وهي اليت يتّم يها املإل

 ا هلا. فإّما أن يكون وفق املواصفات أو خمالف  
ا للشروط واملواصفات املطلوبة املبّينة يف  خمالف   ستصن عـ  املففي حال جاء 

ألّن مدار   ؛أّن للمستصنع اخلياريف ّية العقد، فلم خيتلف قول احلنف
  ؛ مهمة وعطلوبة ابملصنللمواصفات امل واحلاجة ،احلاجة  ستصناع على دفعاال

إذا مل  "و : (جمّلة األحكام العدلّية)( من 392مل تندفع، جاء يف املادة )وهي 
 .(1) "اخمّّي   ستصن عـ  امل كان   ؛يكن املصنوع على األوصاف املطلوبة املبّينة

املبّينة يف   ات املطلوبةوط واملواصفلشر ا لموافق   ستصن عـ  امل ء ل جاويف حا
ا للطرفني أو ألحدمها  الزم  يف كون العقد هاء احلنفّية العقد، فقد اختلف فق

 :ثالثة أقوالعلى 
  ؛ ستصن عـ  املدون  ذهب مجهور احلنفّية إىل أنّه الزم ابلنسبة للصانع : األّول

ّن  إقيل: ف ،وأيب يوسف عن أيب حنيفة ايةواختلفت الرو  وهو األصّح عندهم،
: أّما إذا  (البدائع) ء يف، جا وهو ظاهر الروايةابلنسبة للصانع الزم قد الع

 .(2) فقد سقط خيار الصانع" ؛أحضر الصانع العني على الصفة املشروطة
حضار أسقط خيار  بقوله: "فالصانع ابإل  (العناية)وعلل ذلك صاحب 

 .(3)نفسه"
 

 .76الفقهاء:العلماء و  جمّلة األحكام العدلّية، جمموعة من (1)
 .6/2679بدائع الصنائع، الكاساين: (2)
 .5/357العناية: (3)
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 وخماطره املصرفية  أحكامه الفقهية :التمويل بعقد االستصناع 
 بندر بن عبد العزيز اليحي  د.

  رواية عن أيب ستصنع، وهي م  ـ ابلنسبة للصانع كال جائزعقد ّن الإ: الثاينو 
وهو   ؛الضرر عنه ا دفعَ كّل واحد منهمحنيفة، ووجه ذلك: أّن يف ختيّي  

 .(1) واجب 
، وهي رواية عن أيب  لكال الطرفني ّن العقد الزم ابلنسبة إ: الثالثو 

م  ، ووجه ذلك: أّن الصانع قد أفسد متاعه وجاء ابملطلوب فلو مل يلز يوسف
 .(2) ضرر ألصاب الصانع  ؛م ستصن عـال

داية  ال من ب ،لعملا من بداية ا : أّن العقد يصّي الزم  يل ظهر ي يوالذّ 
ا للشروط  ستصنع اخليار إذا جاء املصنوع خمالف  عاقد وحّّت هنايته، وللم  الت

تفق عليها، ووجه لزومه من بداية العمل: أّن الصانع شرع يف  م  ـواملواصفات ال 
وطلبه، فلو مل نلزم   ن عستصـ  املرغبة  بناء على متاعهوقد أفسد  ،وبإجناز املطل

تحّمل عادة،  الصناع ضرر ال ي  على  لدخل ؛املصنوعابستالم  ستصن عـ  امل
 ولكان يف ذلك فتح ابب فساد أتابه الشريعة. 

املالّية   ض املؤّسسات تتعرّ  :التمويل بعقد االستصناع  خماطر مراحل ا:اثنيً 
فة، ويرجع ذلك  خمتل ستصناع ملخاطر لتمويل بصيغة عقد االند ا ة عاإلسالميّ 

األصل على بيع أو  طالب شراء املؤّسسة و ني ا باتفاق  وصفه إىل حقيقة العقد ب
شرتي  م  ـ ا ملواصفات الشراء أصل مل يتّم إنشاؤه بعد، على أن تتّم صناعته وفق  

 .(3) اّدد سلف  ع حم  وبسعر بي   ،النهائي، وتسليمه له يف اتريخ مستقبلي حمّدد
 

 .151. الفتاوى الغياثّية:5/355فتح القدير، ابن اهلمام: (1)
 .12/139، واملبسوط، السرخسي:6/2680بدائع الصنائع، املرجع السابق: (2)
 .116بارك أبو حميميد:وسى عمر مس املال، مخماطر صيغ التمويل اإلسالمي وعالقتها مبعيار كفاية رأ (3)
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ستصنع، فأّما  م  ـ الصانع وال  :الطرفني بني  تصناعخماطر عقد االس توزّعوت
فق على تصنيعها، ومدى التقّيد ابلزمن احملّدد لتسليم  املتّ  ل: ففي السلعة األوّ 

أو التأّخر يف   ،وأّما الثاين: ففي عدم القدرة على تسديد األقساط .املنتج
 .( 1) ةتسديدها عن الفرتة احملّدد 

 دة: حلة على ح  وسأتناول خماطر كّل مر 
لة  حة يف هذه املر تتعّرض املؤّسس : عاقدمرحلة ما قبل الت: األّول      

 مها: و  ،لنوعني من املخاطر
: وتتمّثل يف عدم حتّري الدقّة من موظّفي املؤّسسة عند  خماطر تشغيلّية -

حيث الوصف الدقيق للسلعة  ، من شتمالت طلب العميلمراجعة م  
 ط العميل. وطبيعة نشا  ،راد تصنيعهام  ـلا

لعاملني  وتتمّثل يف احتمال حدوث أخطاء من جهة ا  :تمانّيةر ائخماط -
أو عدم اطالعهم على بعض   ،ئتمانّيةابلدراسة اال ّسسة القائمني ابملؤ 

( على الوفاء  ستصن عـ  املاملستندات اليت قد تظهر عدم قدرة العميل )
عدم توافق  عيدها احملّددة، أو موا ه يفبسداد التزاماته املستحّقة علي

 .(2) ة االستصناع مع سياسات استثمار املؤّسسة عمليّ  شروط

تتعّرض املؤّسسة يف هذه املرحلة للمخاطر  : التصنيع ما قبلمرحلة : ثاينلا
 التالّية: 

 
 .438تطبيقاهتا املصرفّية، حممد حممود العجلوين: -مبادئها-إلسالمّية: أحكامها البنوك ا (1)
إبريل  20دراسات يف احملاسبة، أمحد شوقي سليمان، مقال منشور على صفحة املصرفّية اإلسالمّية  (2)

2015. 
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 وخماطره املصرفية  أحكامه الفقهية :التمويل بعقد االستصناع 
 بندر بن عبد العزيز اليحي  د.

: حيث قد حيتوي عقد االستصناع على خمالفات شرعّية،  خماطر شرعّية -
د  مديلت  ؛ة يف الثمنن العيوب، أو الزايد ءة ملربا اشرتاط الصانع ا :مثل

 العقد.  أو تعديل مثن االستصناع دون النص عليه يف ، أجل السداد

ويرجع ذلك إىل عدم حتّري الدقّة من موظّفي املؤّسسة  ة: ليّ تشغي خماطر -
يف إعداد عقد االستصناع، ممّا يتسّبب يف ضياع حقوق املؤّسسة يف حالة  

لضماانت  دراج ا عدم إ  :تزاماته، مثلد السدا عدم قدرة العميل على 
، أو  م، أو عدم ربط األقساط مبراحل إجناز األصل املصنوعبشكل سلي

 .(1) ثمن أو الدفعة املقّدمةد أجل سداد العدم حتدي

: بعد اتفاق املؤّسسة مع العميل على  ءخماطر عدم إجياد الصانع الكف -
ناعة هذا األصل  م بصيقو  قد ال جتد املؤّسسة من ؛ وحتديد املّدة ،الثمن

ا مع أّي  ربم عقد  ممّا جيعلها ت   ؛  حّددها العميلة اليتواصفات املطلوبابمل
 .(2) تنقصه اخلربة الكافية لتصنيع األصل املطلوبو أ ،ع ال تعرفهصان

تتعّرض املؤّسسة يف هذه املرحلة لنوعني من  : مرحلة التصنيع: الثالث
 مها: و  ،املخاطر

يف   ّسسةملؤ ابالعاملني جع ذلك إىل عدم كفاءة ير و  :ةخماطر تشغيليّ  -
  تتسم ابلتداخلمتابعة املشروع يف ضوء تكنولوجيا األعمال احلديثة، اليت 

 .(3) وعدم توافر أنظمة املتابعة الدقيقة الشاملة  ،والتعقيد

 
إبريل  20ور على صفحة املصرفّية اإلسالمّية مقال منش قي سليمان،دراسات يف احملاسبة، أمحد شو  (1)

2015. 
 .194إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمّية، عبد الناصر ابين أبو شهد: (2)
إبريل  20دراسات يف احملاسبة، أمحد شوقي سليمان، مقال منشور على صفحة املصرفّية اإلسالمّية  (3)

2015. 
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ل يف احتمال تغّّي أسعار املواد اخلام الداخلة يف  وتتمثّ : خماطر سوقّية -
 .(1) صلعملّية صناعة األ

 :للمصنوع امل ستصِنعوقبل رؤية  ،ععد التصني ما ب مرحلة: رابعال
ض املؤّسسة يف هذه  عرّ تت :للمصنوع عامل ستصنِ مرحلة ما بعد رؤية : اخلامس
 قبلها إىل عّدة احتماالت ختتلف خماطرها حسب كّل احتمال:   ومااملرحلة 

ويعود ذلك لعّدة   :ّدداحتمال العجز عن تسليم األصل يف األجل احمل -أ
األشغال، ووقوع حادث طارئ يؤّدي إىل   يف تنفيذ منها: التأّخر أسباب،

ويف   ؛عسار الصانعأو إرة، حاالت قاه، أو إىل أو إتالفه هالك األصل
 هذه احلالة تتعّرض املؤّسسة إىل خماطر، أمّهها:

هة  : وتتعّدد أسباب هذه املخاطر، ومنها: عدم قيام ج خماطر ائتمانّية -
ام اجلدول الزمين لتنفيذ  ابحرت  ستصناع الثاينيذ )الصانع( بعقد اال لتنفا

يف  ملستحّقة األقساط اداد ( بسستصن عـ  املاملصنوع، أو عدم قيام العميل )
 .(2) بسبب اإلعسار أو املماطلة ؛األجل املّتفق عليه

احتمال تغّّي أسعار األصل يف السوق نتيجة   :: وتتمّثل يفخماطر سوقّية -
صل ارتباطه  كان األ ا ما إذاخصوص   ه يف الوقت احملّدد،سّلمدم تع

 
 .36اخلدمات املالّية اإلسالمّية:عن جملس  ملال، صادرمعيار كفاية رأس ا (1)
 املرجع السابق. (2)
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 وخماطره املصرفية  أحكامه الفقهية :التمويل بعقد االستصناع 
 بندر بن عبد العزيز اليحي  د.

يف تغيّي  ّبب يتس ؛ ا، فإّن عدم حضوره يف الفرتة احملّددةابلسوق مومسي  
 .(1) سعره

ويف هذه احلالة   :ا للمواصفات املطلوبةالفً احتمال تسليم األصل خم   -ب
 أمّهها:  ،تتعّرض املؤّسسة إىل خماطر

ا  ف  الالّذي أتى خم سعر األصل ال تغّيّ احتميف  : وتتمّثلخماطر سوقّية -
 للمواصفات اليت كانت مطلوبة عند التعاقد.

، وكانت السلعة  اجائز  د االستصناع قععددان : إذا خماطر الطرف اآلخر -
قد يعتمد   العميلفإّن  ؛اليت مّت االتفاق عليهاطابقة للمواصفات غّي م  

 .(2)على عدم إلزامّية العقد فيرتاجع عنه

ويف هذه احلالة   :وبةواصفات املطل لمل ا طابقً ليم األصل مل تسحتما ا -ج
 أمّهها:  ،تتعّرض املؤّسسة إىل خماطر

ل على سداد األقساط  قدرة العميل يف عدم تمثّ وت :خماطر ائتمانّية -
 .(3) ويف املواعيد املّتفق عليها مع املؤّسسة  ،كاملة

 

 اع:ستصناال : أّن املخاطر اليت ميكن أن يتعّرض هلا عقدواحلاصل
يق املرشد الفقهي لصيغة  االلتزام بتطب وهي خماطر عدم :خماطر تشغيلّية -

 االستصناع. 

 
 .6األزمة املالّية الراهنة والبدائل املالّية واملصرفّية، بو عظم كمال: (1)
 .70إدارة املخاطر، حتليل قضااي يف الصناعة املالّية اإلسالمّية، طارق هللا خان حبيب أمحد: (2)
 .195عبد الناصر براين أبو شهد:سالمّية، ملصارف اإلإدارة املخاطر يف ا (3)
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 صل من املؤّسسة.ألا  لعميل تسّلمحيث يرفض ا :خماطر متويلّية -
ميكن أن تتعّرض   ،خالل املّدة ما بني التعاقد واإلجناز : خماطر سوقّية -

 املؤّسسة الحتمال تغّّي أسعار املواد اخلام. 
اد األقساط املّتفق عليها  سدن عجز العميل عوتتمّثل يف  :مانّيةائت اطرخم -

 يف آجاهلا. 
 

 :والتحّوط هلا ع  ا بعقد االستصن خماطر التمويل  إدارة املطلب الثاين: 
املالية  الفرع األّول: إدارة  خماطر التمويل بعقد االستصناع يف املؤّسسات

 :اإلسالمية
ر إدارة  إدارة املخاط نميكن أن تكو  راحلها: ر وم خاط: وظائف إدارة املأّواًل 

  لذلك ينبغي إعطاء  ؛أو إدارة إرشاد ومراقبة ومساعدة ،ّية الخّتاذ القرارتشغيل
  تفاداي   ؛للمسؤوليات والسلطات يف جمال تسيّي املخاطر واضحتعريف دقيق و 

 . أو التخفيف من حّدهتا وأمهّيتها ،لتداخل املسؤوليات
  ، ةخسار  احتماالت حدوث  إدارة املخاطر ختفيف من  غاية ا كانت الّـ ومل

فإّن اخلطوة األساسّية يف هذا اجملال   ؛أو ختفيف النتائج عند وقوع اخلسارة
يع مصادر اخلطر املتوّقع حدوثه وحتليلها، وتقدير احلّد  على مجعّرف دأ ابلتّ تب

 .(1) األقصى لقيمة اخلطر املتّوقع 
 : وظائف إدارة املخاطر -أ

 لس اإلدارة. ن اخلطر وتقدميها جملير عتقار إعداد ال -

 
 .2اجلمعّية املصريّة إلدارة األخطار: معيار إدارة اخلطر، (1)
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 ويشمل التعليم املالئم.  ،اء الوعي الثقايف للخطر داخل املؤّسسةنب -
  ،وضمان حسن حتديدها ،ؤّسسةط من أنشطة املحتديد خماطر كّل نشا -

 وتوجيهها جلهات االختصاص.  ،وتبويبها
 . خلطرإدارة ا التعاون على املستوى االسرتاتيجي والتشغيلي فيما خيصّ  -
م النصائح فيما خيّص   تقدّ لف الوظائف اليت التنسيق بني أنشطة خمت -

   نواحي إدارة اخلطر داخل املؤّسسة.
 متطّلبات القانونّية.ـ الضمان توافق اإلطار العام إلدارة املخاطر مع  -
 وحتديث سياسة االئتمان يف املؤّسسة. ، القيام ابملراجعة الدوريّة -
  ،ساس معايّي قبول املخاطر واملنافعثة على أستحد م  ـ نتجات الم  ـ مراجعة ال -

 ورفع تقارير هبذا الشأن لإلدارة.
التحّكم ابملخاطر يف املؤّسسة، واقرتاح   املراجعة املستمرّة لعملّيات  -

 وعملّية تدّفق املعلومات. ،التحسينات يف األنظمة املختلفة
  ،وخماطر السيولة ،مراقبة استخدام احلدود واالجتاهات يف السوق -

 .(1) واالستثمارابحلدود املناسبة ألنشطة التداول  التوصّية و 
 :مراحل إدارة املخاطر -ب
املصرف يف التعّرض هلا، واليت ميكن لرأس   اختيار املخاطر اليت يرغب  -

 موازنة بني املخاطر واملردود.هذا ويتطّلب  ؛املال حتّملها
 ها نشاط املؤّسسة اإلسالمّية.يلإ تعريف املخاطر اليت يتعّرض  -

 
استخدام تقنيات اهلندسة املالية يف إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمّية، حممد عبد احلميد عبد  (1)

 .18احلي:
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خالل نظم معلومات  قياس املخاطر بصفة مستمرّة من  على القدرة  -
معنّي، وتقومي خماطر  مالئمة، ويرتاوح القياس عادة بني تقومي وضع عمل

 أو املشروع الّذي سيمّول. ،أو قطاع معنّي  ،صناعة معّينة
ها مبعايّي مناسبة، واختاذ القرارات  موقيا ،مراقبة اإلدارة لتلك املخاطر  -

ض انعكاسات  لتعظيم العائد مقابل ختفي ؛املناسب الوقت الصحيحة يف 
 .(1) املخاطر

اطر من أهّم العملّيات اليت يتوّجب  إدارة املخ ا: مبادئ إدارة املخاطر:اثنيً 
على املؤّسسات املالّية اإلسالمّية االهتمام هبا والرتكيز عليها، وهي ليست 

ومبادئ   ،معايّي تضبطهاو  ،فيها تخّصصني بل حتتاج إىل م   ؛ابلعملّية البسيطة
وقد سعى جملس اخلدمات املالّية اإلسالمّية إىل   .ّجه القائمني عليها إرشاديّة تو 

معيار خاص ابملبادئ اإلرشاديّة إلدارة املخاطر يف املؤّسسات املالّية   وضع
اإلسالمّية )ضمن املعايّي اليت أصدرها لضبط الصناعة املالّية اإلسالمّية(،  

 :عيار عّدة مبادئهذا امل  وجاء يف
: جيب أن تعتمد مؤسسات اخلدمات  ر االئتمانمبادئ إدارة خماط -1

اتيجّية للتمويل، وذلك ابستخدام أدوات متويل  املالّية اإلسالمّية على اسرت 
متنّوعة ومّتفقة مع أحكام الشريعة، أتخذ يف احلسبان خماطر االئتمان احملتملة  

جيب  التفاقيات التمويل املتنّوعة، كما ملختلفة اليت ميكن أن تنشأ يف املراحل ا
فيما  أن تقوم مؤّسسات اخلدمات املالّية اإلسالمّية بدراسة احلرص الواجب 

 
 .75ار:ل، حياة جنإدارة املخاطر املصرفّية وفق اتفاقيات ابز  (1)
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يتعّلق ابألطراف اليت ترغب يف التعامل معها قبل اختاذ قرارها حول اختيار  
 أداة التمويل اإلسالمّية املالئمة. 

سالمّية على طرق  الّية اإلا أن تعتمد مؤّسسات اخلدمات املأيض  جيب 
م خماطر االئتمان النامجة عن كّل أداة متويل إسالمي  لقياس حج  ؛مالئمة

ها، كما جيب أن تقوم مؤّسسات اخلدمات املالّية  وإعداد التقارير عن
للتخفيف من خماطر   ؛ اإلسالمّية بوضع املنهجيات املناسبة املّتفقة مع الشريعة

 .(1) ويل اإلسالميوات التم االئتمان الناشئة عن كّل من أد
مؤّسسات   جيب أن يكون لدى  :ر السوقمبادئ إدارة خماط -2

ئم إلدارة خماطر السوق )مبا يف ذلك  اخلدمات املالّية اإلسالمّية إطار مال
إعداد التقارير عنها(، بشأن كّل ما حبوزهتا من موجودات، مبا فيها املوجودات  

لتقّلبات عالّية يف  رضة ن ع  أو اليت تكو  ،اليت ليس هلا سعر سوق حمّدد
 .(2) األسعار

جيب أن يكون لدى مؤّسسات   :ادئ إدارة خماطر السيولةمب -3
سالمّية إطار مالئم إلدارة خماطر السيولة )مبا يف ذلك  اخلدمات املالّية اإل 

مع األخذ بعني   ،إعداد التقارير عنها(، وذكر كّل ما لديها من موجودات
  ضها ملخاطر السيولة املتعّلقة بكلّ االت تعرّ احتم -وبشكل مفّصل -االعتبار 

 قّيدة. م  ـ طلقة والم  ـوحساابت االستثمار ال   ،فئة من احلساابت اجلارية

 
 .2دمات املالّية اإلسالمّية:ة املخاطر، جملس اخلمعايّي املبادئ اإلرشاديّة إلدار  (1)
 املرجع السابق. (2)
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  ، كما تلتزم مؤّسسات اخلدمات املالّية اإلسالمّية بتحّمل خماطر السيولة 
وبطرق تّتفق مع   ،مبا يتناسب مع قدرهتا على احلصول على أموال كافية 

 .(1) خفيف من هذه املخاطر للت ؛ّيةالشريعة اإلسالم
جيب أن يكون لدى مؤّسسات   :رة خماطر التشغيلمبادئ إدا -4

مبا يف ذلك هيئة شرعّية   ،ة أنظمة وضوابط كافيةاخلدمات املالّية اإلسالميّ 
، كما جيب أن يكون  لضمان االلتزام ابلشريعة اإلسالمّية ؛)مستشار شرعي(

 األموال.  ع مقّدمي لديها آليات مناسبة حلماية مصاحل مجي
ب حساابت االستثمار مع األموال اخلاصة  ويف حالة خلط أموال أصحا 

ّسسات أن تتأّكد من وضع أسس لتوزيع  يتعنّي على املؤ  ؛ لتلك املؤّسسات
  ،وتطبيق هذه األسس ،املوجودات واملصروفات واإليرادات، وتوزيع األرابح

املفروضة لتلك   األمانة وإعداد تقارير عنها بطريقة متناسقة مع مسؤولّيات
 .(2) املؤّسسات

  خماطر التمويل بعقد االستصناع وأدواته: من  رع الثاين: التحّوطالف
  ،ونقلها ،وتقليصها ، للداللة على حتديد املخاطر ؛ التحّوط صطلح ستخدم مي  

أو هو جتّنب املخاطر قدر اإلمكان،  ،(3) وليس عدم الوقوع فيها ؛وإدارهتا
 .(4) الل التنازل عن إمكانّية الربحخ ارة من وقيل: هو تقليص اخلس

 
 املرجع السابق. (1)
 معايّي املبادئ اإلرشاديّة إلدارة املخاطر، جملس اخلدمات املالّية اإلسالمّية. (2)
 .15ة، بدر الدين قرشي مصطفى:اإلسالميّ املالّية  التحّوط وإدارة املخاطر يف املؤّسسات (3)
 .66إلسالمي، سامي سويلم:لتحّوط يف التمويل اا (4)
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  التحّوط هبذا املعىن يّتفق مع مقاصد الشريعة اإلسالمّية، وهذا ليس حملّ و 
لتحقيق  ستخدمة م  ـال ت واألدواوإّّنا يظهر اإلشكال يف الوسائل  ؛إشكال

  ؛ستخدمة تتضّمن القمار وامليسرم  ـ هدف التحّوط، فإذا كانت الوسائل ال
لغاية ال تربّر  فا  ؛رادة منها مشروعةم  ـ الغاية ال وإن كانت  .فهي حمّرمة

 .(1) الوسيلة
دف من التحّوط من خالل  ميكن حتقيق اهل : أقسام التحّوط: أّواًل       

 ا: أحد األقسام التالّية أو استخدامها مع  
راد به أساليب التحّوط اليت ال تتطّلب  : ي  التحّوط االقتصادي -1

اف أخرى، فهو حتّوط منفرد يقوم به  ة مع أطر الدخول يف ترتيبات تعاقديّ 
ويتّم هذا التحّوط من خالل تنويع   ،يف اجتناب املخاطر الشخص الراغب 

 .(2) ظة االستثماريّةاحملف
تمّثل يف التأمني التعاوين القائم على عالقة  م  ـال :التحّوط التعاوين -2

خاطر  وزيع املحيث إّن هذا األسلوب حيّقق ميزة ت ؛لربحإىل ا تبادلّية ال هتدف 
الوقوع يف مشكالت اجملازفة املوجودة يف التأمني  دون  ،وتقنينها بني املشاركني 

 التجاري.

 
 املرجع السابق. (1)
وراق املالّية تعود ملكّيتها إىل شخص طبيعي أو معنوي، وهذه األوراق ميكن أن هي جمموعة من األ (2)

ون سندات فقط وت سّمى م(، أو تك)حمفظة أسهتكون أسهم ا فقط، ويف هذه احلالة ت سّمى احملفظة بـ
تكون احملفظة مشّكلة من االثنني مع ا، وي طلق عليها اسم )احملفظة  فظة سندات(، كما قداحملفظة بـ)حم

 .http://research-ready.blogspot.comاهلجينة(. مقال منشور 
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واملقصود به أدوات التحّوط القائمة على عقود   :ديالتحّوط التعاق -3
عقد  و عقد املراحبة، و اد هبا الربح، مثل: عقد املضاربة، املعاوضات اليت ير  

 عقد االستصناع...و ، السََّلم
ذا احملور إىل بعض األدوات  يف هسنتطّرق  ا: أدوات التحّوط:نيً اث       

لتقليديّة اليت ميكن تطويرها  اليت ال تتعارض مع أحكام الشريعة، واألدوات ا 
 معها:وافق لتت

الضمان من أهّم أدوات التحّوط من   د  يع :الضماانت والكفاالت -1
بني املؤّسسة   التعاقد حيث يتّم اشرتاطه عند ؛ خماطر التمويل ابالستصناع

أن   طالب التمويل، وتوجد عّدة ضماانت ميكن العميل اإلسالمّية و 
 لتحّوط من املخاطر، منها:تستخدمها املصارف اإلسالمّية ل

يتمّثل الضمان الشخصي يف احلصول على   : الضماانت الشخصّية -
أنّه  أّكد من تلل ؛ومركزه املايل ، وخربته ، ومؤّهالته ،املعلومات الشخصّية عن العميل

 .(1) جدير ابلثقة واملعاملة
أو  ،وتتمّثل يف احلصول على ضمان عيين من العميل :ضماانت العينّيةال -

  ؛ اصل موضوع العقد إىل حني استحقاق الدين، وال يقّدم الضمان العيين تلقائي  رهن األ
  ن أو يف اتفاق ضما ،شرتط عند توقيع العقد أو قبله صراحة يف نّص العقدولكن ي  
  ؛ ء من قيمة العقد وقبل التعاقد النهائيأو جز  ، أو قبض العربون كدفعة أوىل مستقّل،

 .(2) لضمان جديّة العمل

 
 .75اببكر:متويل القطاع الصناعي وفق صيغ التمويل اإلسالمّية، أمحد عثمان  (1)
اته التطبيقّية(، الواثق عطا املنان حممد املصرفّية، واحنراف ملراحبة )ضوابطه الشرعّية، وصياغتهعقد ا (2)

 .1046-1045أمحد:
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أو هو رّد   ،(1)ويتمّثل يف الرجوع ابلثمن عند استحقاق املبيع : كضمان الدر  -
 ،ومن ألفاظه أن يقول الضامن: ضمنت خالصك منه ،(2)الثمن عند استحقاق املبيع

تكّفل لرجل مبا أدركه من  ومن  ، (3)فقد ضمنت لك الثمن ؛ ا حق  بيع مستملأو مّت خرج ا
لزمه الثمن حني الدرك يف غيبة  جاز ذلك و  ؛يف دار ابتاعها من رجل أو غّيها درك

 . (4)البائع وعدمه
اليت تعتمدها املصارف  الرهن من أكثر الضماانت  د  يع :الرهوانت -2

  ، محاية حلقوق املصرف ؛التمويل حللمحافظة على التوازن بني من ؛اإلسالمّية
  ضماان   ؛، وبني إدارة خماطر االئتمانواستمراره اح العمل املصريف لنجوضماان  
وجد عّدة  وت   .(5) وعدم ضياع أموال املودعني واملستثمرين ،يمة التمويللسداد ق

ضماانت ميكن أن تستخدمها املصارف اإلسالمّية للتحّوط من املخاطر،  
 منها:

لّيات اليت  ألّن الّنقود من املث ؛من نوع خاص وهو رهن :رهن النقود -
  ؛ّد ما يقابلهار تنتقل ملكّيتها إىل املرهتن مبجّرد تسليمها إليه، على أن ي  

ا  رهن النقود شائع   د  ، ويع(الرهن الناقص)طلق على رهن النقود ولذلك ي  
 .(6) عرّب عنه بلفظ كفالة أو ضمانيف احلياة العملّية، وي  

 
 .12/391، وبدائع الصنائع، الكاساين:17/150البحر الرائق، ابن جنيم: (1)
 .6/966احلاوي الكبّي، املاوردي: (2)
 .5/149اإلنصاف، املرداوي: (3)
 .13/75عليش:اجلليل،  منح (4)
 .2، بندر بن عبد العزيز اليحىي:بيقاته يف عقد السلم الرهن املصريف وتط (5)
حسني عبد اللطيف  التأمينات العينّية: دراسة حتليلّية شاملة ألحكام الرهن والتأمني واالمتياز، (6)

 .113-112محدان:
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أو حق   ،(1)(سهمال)ل حق ملكية ثّ هي صكوك مت   لّية:راق املا و رهن األ -
ملة  حبيث يكون حل ،إىل اجلهات اليت تصدرها (2) (السند)ين الدّ 

األوراق املالية   وعلى ذلك فإنّ  ؛متساوية والتزامات الصكوك حقوق 
نوعان: األسهم والسندات، ولكّل نوع من هذه األوراق خصائص متّيزه  

 .(3) عن غّيه
عليه أو على غّيه،   ين لدَّ ضماان   ؛و عقد يلتزم به شخصوه :يند  رهن ال -

  ن للمرهتن حقّ رهتن سند دين له، ويكو م  ـعلى أن يسّلم إىل الدائن ال 
 .(4) عه حلني استيفاء دينه، والتقّدم على سائر الدائنني حبس السند وتتبّ 

  دا يف يد دائنه أو يف يمدين عقار  ـ: عقد يضع مبوجبه ال رهن العقارات -
ا، وإذا مل  يدفع له دينه متام   ّول الدائن حّق حبس العقار إىل أنعدل، وخي
دين ابلطرق القانونّية، ويتّم  مَ ـّية ال فله احلّق مبالحقة نزع ملك ،ينيدفع الدَّ 

وّقع من  وي   ،نّظم أمام مأمور التسجيلالرهن العقاري إبنشاء سند رهن، وي  
 .(5)راضيائرة األدسّجل يف سجاّلت وي   ،الطرفني وأمام شهود

 
وهو الصك  ا من رأس مال الشركة،ّثل جزء  احلّصة مت   ، وهذهاملساهم يف شركة األموال ّصةح: السهم (1)

. املعامالت املالّية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي، حممد عثمان ابل للتداولي يثبت هذا احلق القالذ
 .163شبّي:

: ورقة مالّية متّثل قرض ا ذا أجل حمّدد، يستحّق صاحبه فائدة ربويّة؛ بغّض النظر عن حتقيق السند (2)
  .496عالء زعرتي: خلدمات املصرفّية،خسائر. ا أرابح ا أواملنشأة 

هم من حيث خصائصها العامة، فهي متساوية القيمة، وهلا قيمة امسية وقابلة للتداول، السندات كاألس (3)
وال تقبل التجزئة يف مواجهة املصدر، ومع ذلك فهما خيتلفان من عّدة أوجه. أحكام األسواق املالّية 

 .32حممد هارون: والتصّرف هبا يف الفقه اإلسالمي، االنتفاع ات(، ضوابط)األسهم والسند
 .40انئل املساعدة: رهن الدين يف التشريع األردين: دراسة حتليلّية مقارنة، (4)
خالد أمني عبد  ، وإدارة العمليات املصرفّية واحمللّية والدولّية،60حسني محدان: التأمينات العينّية، (5)

 .178هللا:
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املتعاقدين على مقدار التعويض الّذي يستحّقه   اتفاق بني  :الشرط اجلزائي -3
أو أتّخره   ،حلقه بسبب عدم تنفيذ الطرف اآلخر ما التزم به   أحدمها عن الضرر الّذي 

 وتنقسم أنواع الشرط اجلزائي إىل نوعني: .(1)يف التنفيذ
 :تأّخر يف تنفيذها ال أو المالشرط اجلزائي املقّرر لعدم تنفيذ األع -

تضّمن  م  ـقرتن بعقد االستصناع الّذي يتعّلق ابلصانع، الم  ـرط اجلزائي الومن أمثلته: الش
 . (2)دفع مبلغ حمّدد عن كّل يوم أو شهر من التأخّي عن املوعد احملّدد للتنفيذ أو التسليم

  : ومن أمثلته : الشرط اجلزائي املقّرر على التأخري يف سداد الديون -
ّخر يف سداد ما عليه من مستحّقات  ستصنع إذا أتم  ـجلزائي املتعّلق ابلالشرط ا

،  ا مماطال  ا أو موسر  عسر  صنع، إّما أن يكون م  ستوهنا يوجد احتماالن للم   ؛ (3)للصانع
}وَإِن كَانَ  فيجب إنظاره لقوله تعاىل:  ؛ا وال يقدر على الوفاء بديونهفإن كان معسر  

 يٌْر لَّكُْم إِن كُنتُمْ تَْعلَمُون{ى َميَْسرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوْا خَةٌ إِلَرَذُو عُسْرٍَة فََنظِ
، فهل جيوز اشرتاط الشرط اجلزائي عليه بسبب اطال  ا ممر  ، وإن كان موس[280]البقرة:

  ؛ زأو ال جيو  ،(4) «م ْطل  الغ يِنِّ ظ ْلٌم، و م ْن أ ْتِبع  ع ل ى م ِليٍّ فـ ْليـ ت ِبعْ »:  ظلمه لقوله
 يدخل يف ابب الراب "زدين وأنظرك"؟ألنّه 

 
 .27قاته املعاصرة، أمحد بلخّي:ناع وتطبيعقد االستص (1)
، وجمّلة جممع الفقه 20ّخرات وكيفّية ضماهنا يف البنوك اإلسالمّية، القره داغي:مشكلة الديون املتأ (2)

 .7/7اإلسالمي، العدد السابع:
 .27عقد االستصناع وتطبيقاته املعاصرة، أمحد بلخّي: (3)
 إذا أحال على ملي فليس له رد، حديثالت، ابب كتاب احلواأخرجه البخاري يف صحيحه،  (4)

لم يف صحيحه، كتاب املساقاة، ابب حترمي مطل الغيّن وصّحة احلوالة، ومس .3/94: 2288رقم 
 .3/1197: 1564حديث رقم 
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عجزه عن  ين عندأو نسبة من الدَّ  ،بدفع مبلغ حمّدد ستصن عـ  املالظاهر: أّن الزام 
شرط فاسد ال جيوز، ويدخل يف  ؛أو أتخّيه يف سداده ،سداد األقساط املستحّقة عليه

ئن عن أتخّي ضرر الدا وألّن اتفاق الصانع واملستصنع على مقدار ؛(1)ابب راب اجلاهلّية

 . (2)مدينـث قد يصبح ذريعة لراب مستور بتواطؤ بني الدائن والحي ؛الوفاء حمذور كبّي
  ؛ يف دورته السابعة ( 3/12) 109رقم  ا قرار جممع الفقه اإلسالمي وقد صدر هبذ

حيث نّص على جواز اشرتاط الشرط اجلزائي يف مجيع العقود املالّية، ما عدا العقود اليت 

وبناء على هذا، فيجوز   الراب الصريحفإّن هذا من  ؛ ام األصلي فيها دين  االلتزا نيكو 
ابلنسبة للمقاول، وعقد التوريد   مثال  يف عقود املقاوالت -هذا الشرط 

ابلنسبة للمورد، وعقد االسصتناع ابلنسبة للصانع إذا مل ينفذ ما التزم به أو  
ط بسبب أتخر املدين  ابلتقسي عيف البي -مثال   -وال جيوز ، أتخر يف تنفيذه

ط املتبقية سواء كان بسبب اإلعسار، أو املماطلة، وال جيوز  عن سداد األقسا 
 . (3) "ناع ابلنسبة للمستصنع إذا أتخر يف أداء ما عليهيف عقد االستص

 
 *      *      * 

 
 .29مشكلة الديون املتأّخرة وكيفّية ضماهنا يف البنوك اإلسالمّية، القره داغي: (1)
 .90لزرقا:ماطل ابلتعويض على الدائن، مصطفى املدين املحلكم على اهل ي قبل شرع ا ا (2)
 .7/7جممع الفقه اإلسالمي، العدد السابع:جملة  (3)



 

 
244 

 وخماطره املصرفية  أحكامه الفقهية :التمويل بعقد االستصناع 
 بندر بن عبد العزيز اليحي  د.

 :اخلامتة
 

ا، وال يعدو أن يكون  يف ختام هذا البحث الّذي ال ميكن أن يكون هنائي  
ة وما يشوهبا من  تعّمق النظر يف املعامالت املصرفيّ  ع حبثّية يفاحتة ابب ملشار 

 يت:  ه يف اآلأرسم املالمح العامة ل  ؛خماطر
  االستصناع  بعقد لتمويلابتناول هذا البحث ابلدراسة اجلوانب املتعّلقة 

  ،، من خالل بيان حقيقة عقد االستصناع وخماطره املصرفية أحكامه الفقهية 
اإلسالمّية،   التمويل به يف املؤّسسات املالّية وكيفّية هوحكم ،وشروطه ،وأركانه

سات اإلسالمّية عند التمويل به،  ها املؤسّ يلإوخمتلف املخاطر اليت تتعّرض 
 وإدارة تلك املخاطر والتحّوط منها.

ولنا أن نسّجل يف ختام هذه الدراسة أهّم النتائج والتوصيات اليت انتهينا  
 : ، وتتمّثل يفإليها

أي عقد آخر   وال السََّلم قّل، ال يدخل حتت عقد عقد مست ع االستصنا  -1
 تعارف عليها.م  ـ من العقود املسّماة ال

ا فيما جرى عليه عرف الناس، وهو  ستصناع عقد رضائي يصّح إطالق  اال -2
ألّن عرف الناس يف هذا   ؛ عطيات الواقع من صناعات حديثةيالئم م  

 الزمان قد جرى عليها. 
دوات التمويل املصريف يف العصر  ّمة من أه عّد االستصناع أداة مي   -3

ة، وهذا  سهم بصورة فّعالة يف تنشيط احلركة الصناعيّ حيث ي   ؛اضراحل
خاصة يف املشاريع الصناعّية اليت تتطّلب تضافر اجلهود   ،شاهد للعيانم  
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واستصناع اآلالت الضخمة   ،من مال وعمل، كمشاريع البناءات
 كالسفن والطائرات.

ع يف مرحلة  ايل: صيغة من صيغ متويل إنتاج السلفهوم املاالستصناع يف امل -4
 .نتاجما قبل التسليم أو يف مرحلة اإل

ض املصارف اإلسالمّية لعّدة خماطر، وهي ال تقّل أمهّية عن تلك  تتعرّ  -5
بل وتتعّرض ملخاطر إضافّية انبعة   ؛ها املصارف التقليديّةيلإ اليت تتعّرض 

 تعتمدها.  من طبيعة األنشطة التمويلّية اليت
  ،املخاطر االئتمانّية :جلنة ابزل، وهياليت ذكرهتا  ة إّن املخاطر الثالث -6

موجودة لدى املصارف اإلسالمّية، غّي أن طبيعة   ؛ شغيلّيةوالت ،والسوقّية
هذه املخاطر ختتلف يف بعض األحيان عن تلك اليت توجد يف البنوك  

 التقليديّة. 
جة غّي املرغوب فيها، اليت  ق النتيقّ يتحّدد مفهوم املخاطرة يف احتمالّية حت -7

 نشاط املؤّسسة أو األفراد. يف ا لب  تؤثّر س
مينع من تطويرها واستخدامها   ؛ات التحّوط التقليديّةشرعّية أدو م إّن عد -8

لذلك توجد عّدة أدوات متوافقة مع   ؛يف املؤّسسات املالّية اإلسالمّية
ثل:  خاطر، مملالشريعة اإلسالمّية ميكن استخدامها للتحّوط من ا 

واملشتقات املالّية املتوافقة مع الشريعة   ،والرهون ،والكفاالت ،الضماانت
 اإلسالمّية. 

 *      *      * 
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 : التوصيات
 

أعمال الصّيفة  حكام الشرعية للعقود اليت تنظم دراسة األضرورة  -1
  شقّ  ىعل تساعدة اليت ن من معرفة األصول الفقهيّ تمكّ حّت ي   ؛ةسالميّ اإل

مقّررات الشريعة  يف ضوء  االمي  عمال إسألالطريق إىل معاجلة هذه ا 
املنطلق تقومي هذه األعمال   ؛ حّت يكونا عنها سالمّية وليس بعيد  اإل

 . وليس حتوير األحكام الشرعية مبا يتفق مع هذه األعمال ،ابإلسالم
ختتّص بكّل نوع من أنواع أدوات   االهتمام إبنشاء دوائر إلدارة املخاطر  -2

لتستطيع فهم خمتلف   ؛ابستقاللّيةتتمّتع  نعلى أ  التمويل اإلسالمي،
 لتقليلها إىل أدىن حّد ممكن.  ؛ومعاجلتها ،وقياسها  ،وحتديدها ،خاطرامل

ا كانت احلساابت االستثماريّة تتحّمل املخاطر اخلاصة هبا، فإيّن أوصي  ّـ مل -3
من أصحاب احلساابت  ناقشة تشكيل هيئة مستقّلةمبالباحثني 
ذه  على استثمار املصارف اإلسالمّية هل الرقابة  اتكون مهّمته ،االستثمارية
 احلساابت.

والعدوان على   واالنفالت  التفريط لعجلة على عدم تربير االندفاع وا  -4
للمصارف   ةمتقدّ م   ّيةتنافس ز كمرا سعينا إىل حتقيق  ىبدعو  ،حدود هللا
ة محل لواء التطبيق الشرعي  رسالة املصارف اإلسالميّ  نّ أل ؛ةاإلسالميّ 

إىل حظّية الكتاب  والعودة ابالقتصاد اإلسالمي  ،ةميّ ة اإلسالس واملمار 
 .نةوالس  

ل املصارف التقليدية بوعي  حماكاتنا واقتباسنا لبعض أعماأن تكون  -5
ة أن يواكب اليقظة  أمهيّ  جاءتومن هنا  ؛وبنظرة شرعية ،وإدراك
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ة يف جمال الصّيفة اإلسالمية يقظة إسالمية شاملة هتتم ببناء  اإلسالميّ 
  ؛شاهبا من الشوائبوتنقيتها مما  ،وتصحيح مفاهيمه ، لمفرد املسلا

سة اإلسالمية يف شّت اجملاالت، وتوعية العاملني يف  لتتفاعل مع املمار 
ابخلطوات   هبم أداؤه، مثّ  املنوطهم وابلدور امل ،هذا اجملال حبقيقة رسالتهم

ة  ان الغاييمع ب ،ة املعامالت اليت ميارسها املصرفة الالزمة لصحّ الشرعيّ 
 .ة على لزومهاشرعيّ ة الواألدلّ  ،هذه اخلطوات من كلّ 
ء واخلتام، وأسأله أن جيعل   -تعاىل –محد  هللا فإيّن أ وختامًا: على البد 

ا يل يوم الدين،  ا لعامة املسلمني، وذخر  ا لوجهه الكرمي، انفع  حبثي هذا خالص  
آله وصحبه  ا حممد و نوصّلى هللا وسّلم على نبيّ  ،واحلمد هلل رّب العاملني 

 أمجعني.
 *      *      * 
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 : واملراجعقائمة املصادر 
 

 ابن حزم، مطبعة اإلمام، مصر، )د.ت(. األحكام،  -1
أحكام األسواق املالّية )األسهم والسندات(، ضوابط االنتفاع والتصّرف هبا يف   -2

 م. 1999، دار النفائس، األردن، الفقه اإلسالمي، حممد هارون

 م. 1999ه/1420الفكر، عمان، ود، دار داالختيار لتعليل املختار، ابن مو  -3
دار وائل للنشر،  ، والدولّية، خالد أمني عبد هللا  احمللّيةلعمليات املصرفّية و اإدارة  -4

 م. 2006عمان، 
حبيب  و حتليل قضااي يف الصناعة املالّية اإلسالمّية، طارق هللا خان  إدارة املخاطر: -5

 سعوديّة.ربّية العاململكة ال -، البنك اإلسالمي للتنمية، جّدة أمحد

، حبث مقّدم إىل  علي عبدهللا شاهنيستثمار يف املصارف، إدارة خماطر التمويل واال -6
مايو   9-8املؤمتر العلمي األّول املنعقد بكلّية التجارة يف اجلامعة اإلسالمّية بغزّة، 

 م. 2005

 ى، حبث مقّدم يف امللتقإدارة املخاطر يف البنوك اإلسالمّية، األخضر لقليطي -7
كومة العاملّية، بتاريخ  اديّة الدولّية واحللدويل حول األزمة املالّية واالقتصلعاملي اا

 م. 2009أكتوبر  20-21

مطلك   زكرايإدارة املخاطر يف املشاريع الصغّية واملتوّسطة من منظور اسرتاتيجي،  -8
، حبث مقّدم إىل املؤمتر العلمي الدويل السنوي السابع ابألردن، يف  الدوري 
 م. 2007ه/1427

قّدم يف امللتقى العاملي ، حبث م، صاحل مفتاحارة املخاطر يف املصارف اإلسالمّيةإد -9
  21-20الدويل حول األزمة املالّية واالقتصاديّة الدولّية واحلوكمة العاملّية، بتاريخ 

 م. 2009أكتوبر 
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، دار النفائس إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمّية، عبدالناصر براين أبو شهد -10
 م. 2013ه/1434وزيع، األردن،  نشر والتلل

، حبث مقّدم لنيل  حممد عبداحلميد اإلسالمّية، عبداحلياملخاطر يف املصارف إدارة  -11
 م. 2010ه/1431درجة املاجستّي يف العلوم املالّية واملصرفّية، جامعة حلب، 

جة  ر ، أطروحة مقّدمة لنيل دإدارة املخاطر املصرفّية وفق اتفاقيات ابزل، حياة جنار  -12
 م. 2014-2013ر،  فرحات عباس، اجلزائ وراه يف العلوم االقتصاديّة، جامعةالدكت

، دار  الشوكاين حممد بن علي ، لتحقيق احلق من علم األصول إرشاد الفحول -13
   ه. 1412الفكر، بّيوت، 

، املكتب األلباين يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد انصر الدين إرواء الغليل -14
 م. 1985/ه1405، 2طاإلسالمي، بّيوت، 

، حبث مقّدم يف امللتقى صرفّية، بو عظم كمالالبدائل املالّية املاألزمة املالّية الراهنة و  -15
 م. 2009مايو   6-5الدويل الثاين، بتاريخ 

عبداحلّي  استخدام تقنيات اهلندسة املالّية يف إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمّية،  -16
فّية،  دكتوراه يف العلوم املالّية واملصر درجة ال ل، أطروحة مقّدمة لنيحممد عبداحلميد
 م. 2014جامعة حلب، 

، دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع، ، ابن قيم اجلوزيّةعن رب العاملني أعالم املوقعني -17
 ه.1423الدمام، 

حممد زهري   :، أشرف على طبعه وابشر تصحيحهالشافعي  حممد بن إدريس األّم،  -18
 م. 1973ه/ 1393، 2ط النجار، دار املعرفة، بّيوت،

،  عبدالسالم حممود مّية، مصطفى اإلسال اع يف املصارف تطبيق عقد االستصنآلّية  -19
حبث مقّدم إىل مؤمتر املصارف اإلسالمّية بني الواقع واملأمول، دائرة الشؤون 

 م. 2009يونيو  3 -مايو  31اإلسالمّية والعمل اخلّيي، ديب،  
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عبدهللا بن  :، حتقيقاملرداوي ء الدين ، عاليف معرفة الراجح من اخلالف اإلنصاف -20
ه/  1414عبدالفتاح حممد احللو، دار هجر،  /وروالدكت ،سن الرتكيعبداحمل

 م. 1993
، جمّلة الدراسات املالّية  األمهّية التمويلّية لعقد االستصناع، منّي سليمان احلكيم -21

  ، العدد( 18) جملد، نواملصرفّية، األكادميّية العربّية للعلوم املالّية واملصرفّية، األرد
 م. 2010، يونيو (2)

،  2، دار الكتاب اإلسالمي، طدقائق، ابن جنيم احلنفيشرح كنز ال ر الرائقالبح -22
 )د.ت(.

، دار النفائس  حبوث فقهّية يف قضااي اقتصاديّة معاصرة، حممد سليمان األشقر -23
 م. 1998ه/1418للنشر والتوزيع، األردن،  

ة،  ، دار البشائر اإلسالميّ القره داغي ملعاصرة،احبوث يف فقه املعامالت املالّية  -24
 م. 2009ه/ 1430، 3بّيوت، ط

 م. 1997بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمّية، بّيوت،  -25

، مكتبة ابن تيمّية، القاهرة،  ابن رشدحممد بن أمحد ، وهناية املقتصد بداية اجملتهد -26
 ه. 1415

، الصاوي، دار املعرفة، بّيوت،  ح الصغّي ر بلغة السالك ألقرب املسالك على الش -27
 م. 1988ه/1409

، دار الكتب العلمّية، بّيوت، رح اهلداية، بدر الدين العيينالبناية ش -28
 م. 2000ه/1420

، تطبيقاهتا املصرفّية، حممد حممود العجلوين -مبادئها -أحكامها :البنوك اإلسالمّية -29
 م. 2012ه/ 1433،  3دار املسّية للنشر والتوزيع، عمان، ط

، دار النفائس،  األشقر بن سليمانحممد  ّية،اإلسالمجتريه البنوك  ااملراحبة كمبيع  -30
 ، )د.ت(. 2األردن، ط
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 دار اهلداية، )د.ت(. الزبيدي، حممد مرتضى، من جواهر القاموس  اتج العروس -31
دراسة حتليلّية شاملة ألحكام الرهن والتأمني واالمتياز، حسني   :التأمينات العينّية -32

 .يف محدانطعبدالل
 وت، )د.ت(. كتبة العلنّية، بّي دار امل السمرقندي، حتفة الفقهاء،  -33

البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد  ،التحّوط يف التمويل اإلسالمي، سامي سويلم -34
 م. 2007اإلسالمي للبحوث والتدريب، جّدة، 

ث  ، حبالتحّوط وإدارة املخاطر يف املؤّسسات املالّية اإلسالمّية، بلعزوز بن علي -35
 م. 2012بريل أ 6-5ة اإلسالمّية، يف ملتقى اخلرطوم للمنتجات املاليّ مقّدم 

مصطفى بدر الدين التحّوط وإدارة املخاطر يف املؤّسسات املالّية اإلسالمّية،  -36
أبريل   6-5، حبث مقّدم يف ملتقى اخلرطوم للمنتجات املالّية اإلسالمّية، قرشي

 م. 2012

  لدى املصارف األردنّية، زاهر عطا املخاطر على تطوير أسلوب التدقيق املبين -37
لنيل شهادة الدكتوراه، كلّية الدراسات اإلدارية واملالّية العليا،   ، رسالة مقّدمةلرحميا

 م. 2004جامعة عمان العربّية، األردن، 

، املعهد متويل القطاع الصناعي وفق صيغ التمويل اإلسالمّية ، أمحد عثمان اببكر -38
 ه. 1418ة، دريب، جدّ تاإلسالمي للبحوث وال

رير الطربي، دار الفكر، بّيوت،  ي القرآن، حممد بن جعن اتويل آ جامع البيان -39
 م. 1988ه/  1408

، البنك اإلسالمي  اجلعالة واالستصناع حتليل فقهي واقتصادي، شوقي أمحد الدنيا -40
 للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، )د.ت(. 

لعلم رمزي منّي بعلبكي، دار ا :، حتقيقدبن درين ساللغة، حممد بن احلمجهرة  -41
 م. 1987ت، للماليني، بّيو 
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حاشية رّد احملتار على الدّر املختار، ابن عابدين، دار الكتب العلمّية، بّيوت،   -42
 م. 1994

  ،الشيخ حممد معوض :حتقيق وتعليق ،املاوردي  علي بن حممداحلاوي الكبّي،  -43
ه/  1414مّية، بّيوت، كتب العللمحد عبداملوجود، دار اأوالشيخ عادل 

 م. 1994
 م. 1988بة الرسالة، عمان، لعلماء، القفال، مكتحلية ا -44
، دار الكلم زعرتي  الدين ، عالءوموقف الشريعة اإلسالمّية منها  اخلدمات املصرفّية -45

 م. 2002ه/ 1422دمشق،  ،الطيب
ت،  و بّي  دار الكتب العلمّية، ، درر احلكام يف شرح جمّلة األحكام، علي حيدر -46

 م. 1991  /ه1411
، دار إحياء الكتب مال خسرو  حممد بن فرا مرزام، درر احلكام شرح غرر األحك -47

 العربّية، )د.ت(. 

دراسة يف احملاسبة، أمحد شوقي سليمان، مقال منشور على صفحة املصرفّية   -48
 . 2015إبريل  20اإلسالمّية 

دراسة  ،ن عابدينب  حممد أمني، على الدّر املختار شرح تنوير األبصار رد احملتار -49
والشيخ علي حممد معّوض، قّدم   ،أمحد عبد املوجود الشيخ عادل :وحتقيق وتعليق

حممد بكر إمساعيل، دار الكتب العلمّية، بّيوت،  / ه، الدكتورظله وقر 
 م. 1995ه/1415

البنك  ،دراسة حتليلّية مقارنة، انئل املساعدة :رهن الدين يف التشريع األردين -50
 م.1997ألردن،  ااألهلي األردين، 

، حبث غّي  بن عبد العزيز اليحىي، بندر السََّلمعقد الرهن املصريف وتطبيقاته يف  -51
 منشور. 
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رمز احلقائق يف شرح كنز الدقائق، بدر الدين أبو حممد العيين، املطبعة األمّييّة،  -52
 ه. 1285القاهرة، 

  ،3روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، املكتب اإلسالمي، بّيوت، ط -53
 م. 1991ه/1412

 م. 2003رون،  عث، مكتبة الرشد انش سليمان بن األش  ،سنن أيب داود -54
 م. 1967حممد بن عيسى، مطابع الفجر اجلديدة، سوراي،   ،سنن الرتمذي  -55
 م. 1988املكتب اإلسالمي، بّيوت،   حممد بن يزيد، ،ابن ماجة سنن -56

 م. 1991أمحد بن شعيب، دار الكتب العلمّية، بّيوت،  ،سنن النسائي -57
،  2ط، يّةة املعارف، اإلسكندر ، منشأعقد املقاولة، حممد لبيب شنبح أحكام ر ش -58

 م. 2004
وحممد زهّي   ،شعيب األرنؤوط :ّنة، احلسني بن مسعود البغوي، حتقيقشرح الس -59

 م. 1980ه/1400الشاويش، املكتب اإلسالمي، بّيوت، 
،  2عامل الكتاب، بّيوت، ط ،البهويت بن يونس منصورشرح منتهى اإلرادات،  -60

 م. 1996

أمحد   :، حتقيقاجلوهري  اد إمساعيل بن مح ربّية،تــاج اللغة وصحــــاح الع الصحاح -61
 عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، بّيوت، )د.ت(. 

الدكتور مصطفى ديب   :حتقيق ،البخاري  حممد بن إمساعيلصحيح البخاري،  -62
 م. 1987، 3بّيوت، ط -البغا، دار ابن كثّي، اليمامة

 م. 2001 بن حجاج، دار ابن اهليثم، القاهرة، مسلم  م،لصحيح مس -63
، دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع،  ّي، حممد علي الصابوينصفوة التفاس -64

 م. 1997ه/ 1417القاهرة، 

، كلّية الرتبية،  البدران عبد الكرمي عقد االستصناع يف الفقه اإلسالمي، كاسب  -65
 م. 1984ه/1404، 2جامعة امللك فيصل، ط
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،  ، حممد أمحد الصاحل ةاالقتصاديع وأثره يف تنشيط احلركة االستصنا  عقد -66
 م. 1996ه/1417

، مصطفى  عقد االستصناع ومدى أمهيّته يف االستثمارات اإلسالمّية املعاصرة -67
 الزرقا، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، )د.ت(. 

ّية(، الواثق عطا  التطبيق ه واحنرافات ، صياغته املصرفّية ، عقد املراحبة )ضوابطه الشرعّية -68
قانون، جامعة أم درمان اإلسالمّية، طبعة  كلّية الشريعة وال، املنان حممد أمحد

 م. 2011متهيدية، 
، رسالة دكتوراه  العناين عبداحلكيم أمحد ، أمحدعقد املقاولة يف الشريعة والقانون -69

 م. 189ه/1409مقّدمة إىل كلّية الشريعة والقانون، القاهرة،  
 ه.1316بوالق، القاهرة،  دين حممد بن حممود البابريت، مطبعةأكمل ال ،العناية -70
إبراهيم مشس   :، حممود بن عمر الزخمشري، حتقيقالفائق يف غريب احلديث واألثر -71

 م. 1996ه/1417الدين، دار الكتب العلمّية، بّيوت، 

 ه. 1322، داود بن يوسف اخلطيب، مطبعة بوالق، القاهرة، الفتاوى الغياثّية -72

ء الرتاث  دار إحيا ،ين البلخيجلنة علماء برائسة نظام الد نديّة،تاوى اهلفال -73
 م.1986هـ/1406، 4العريب، بّيوت، ط 

حممد   :م كتبه وأبوابه، رقّ ، ابن حجر العسقالينشرح صحيح البخاري  فتح الباري  -74
الدين اخلطيب، دار املعرفة،   حمب  : فؤاد عبد الباقي، قام إبخراجه وصّححه

 ه. 1379بّيوت، 

ة، بّيوت، ، دار الكتب العلميّ ابن اهلمام حممد بن عبد الواحدير، فتح القد -75
 م. 1995ه/1415

مكتب حتقيق الرتاث يف  :حتقيق احمليط، جمد الدين الفّيوز آابدي،القاموس  -76
،  6ط، إبشراف حممد نعيم العرقوسي، مؤّسسة الرسالة، بّيوت ،مؤّسسة الرسالة

 م. 1998ه/  1419
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  بن قدامة، املكتب اإلسالمي، بّيوت،أمحد، ا مالكايف يف فقه اإلما -77
 م. 1988ه/1408

عن منت اإلقناع، منصور بن يونس البهويت، دار الكتب العلمية،   القناعكشاف  -78
 )د.ت(.

 دار صادر، بّيوت، )د.ت(. ،لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور -79
 ، )د.ت(. 2، دار املعرفة، بّيوت، طالسرخسي حممد بن أيب سهلاملبسوط،  -80
يب هواويين،  جن :، حتقيقة علماءحكام العدلّية، جلنة مكّونة من عدّ جمّلة األ -81

 كارخانة جتارت كتب، كراتشي، )د.ت(.
، بّيوت،  شيخي زادهعبد الرمحن بن حممد جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر،  -82

 م. 1998ه/1419

 م. 1991، عامل الكتب، الرايض، ابن تيمّية أمحد عبد احلليمجمموع الفتاوى،  -83

ل للمصارف  عيار كفاية رأس املاصيغ التمويل اإلسالمي وعالقتها مب خماطر -84
أطروحة  ، موسى عمر مبارك أبو حميميد، IIاإلسالمّية من خالل معيار ابزل

دكتوراه مقّدمة إىل قسم املصارف اإلسالمّية، كلّية العلوم املالّية واملصرفّية األكادميّية  
 . م2008فّية، ر العربّية للعلوم املالّية واملص

 م. 1967لعريب، بّيوت، ، دار الكتاب الرازي خمتار الصحاح، حممد أبو بكر ا -85
 م. 1994املدّونة الكربى، مالك بن أنس، دار الكتب العلمّية، بّيوت،  -86
حممد بن حممد الغزايل، دار املعرفة للطباعة والنشر،  ، من علم األصول املستصفى -87

 بّيوت، )د.ت(.
هرة، أمحد حممد شاكر، دار احلديث، القا :، حتقيقلأمحد بن حنب ،مسند أمحد -88

 م. 1995ه/  1416
جمّلة  ، شكلة الديون املتأّخرات وكيفّية ضماهنا يف البنوك اإلسالمّية، القره داغيم -89

 . جممع الفقه اإلسالمي، العدد السابع
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 Istisna’ Contracts Financing: Jurisprudential Rulins and Banking Risks 

 

Dr. Bandar ibn Abdulaziz Al Yahya 
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Abstract: 

The Istisna’ contract now is an important practice in the Islamic banking 

industry. Yet, the development of such industry has exposed it to several risks, 

urging officials and specialists to highlight the policies and procedures that 

achieve banking safety. Since risks are mainly related to the financing activity, 

and are particularly important when the risk study is part of the financial 

decision-making, and since Istisna’ financing is now facing serious risks that 

financial institutions should address, this paper discusses such risks, and ways to 

manage and address them. The study concludes with several findings. Most 

importantly, Islamic banks are exposed to several risks stemming from the nature 

of their financing activities; this requires finding Sharia-oriented tools that can be 

used to hedge such risks. 

 

key words: risks, risk management, Islamic financing, Istisna’, hedging 

instruments. 
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                                                                            هـ  1440 / 9 / 11 :تاريخ قبول البحث        هـ  1440  /5 /25: تاريخ تقديم البحث

 

 ملخص الدراسة:
 واملرسلني، وبعد:ء  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبيا

إن تعظيم حرمات هللا تعاىل وشعائره من أجّل العبادات اليت تدل على تعظيم 
العبد هلل وإجالله له، ولقد أمران هللا عز وجل بذلك يف كتابه الكرمي يف مواضع  
كثرية؛ ولذا كان عنوان حبثي )تعظيم احلُرُمات يف القرآن الكرمي(، بينت فيه 

مات هللا تعاىل، وحتدثت عن تعظيم ما التعريف بتعظيم احلرمات، وُأُسس تعظيم حر 
أمر هللا تعاىل بتعظيمه كتعظيم القرآن الكرمي والرسول صلى هللا عليه وسلم وتعظيم 
حقوق الوالدين، وتعظيم حق املسلم، وحتدثت عن تعظيم شعائر هللا تعاىل املكانية 

دنيوية والزمانية، وتعظيم حدوده، مث حتدثت عن فوائد تعظيم حرمات هللا تعاىل ال
 واألخروية.

 
تعظيم الرسول   –تعظيم حدود هللا    –تعظيم احلرمات    الكلمات املفتاحية:

 -  تعظيم حقوق املسلم.
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 : دمةقامل
. ديًنا اإلسالم لعباده ورضي النعمة وأمت الدين أكمل  الذي هلل احلمد
 َّ نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱسبحانه:

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ  9الصف:

 .٢اجلمعة: َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
الرسالة،   بلغ خلقه، من وصفيه ورسوله، عبد هللا حممداً  نبينا أن  وأشهد 
  ل . كنهارها  ليلها البيضاء احملجة  على وتركها األمة، ونصح  انة،األم وأدى
  وقد  إّل  هللا عن يبعدان شيًئا ول وقد دلنا عليه، إّل  هللا إىل يقربنا شيًئا يرتك
  ومن  وصحبه آله وعلى حممد نبينا على هللا وسلم وابرك صلى. عنه هناان

 الدين وبعد: يوم إىل  إبحسان تبعهم
  حرمات هللا تعاىل وشعائره يف القرآن الكرمي، بتعظيم  بحانهفقد أمران هللا س

، العبد تعظيم على تدل الت  العبادات أجلّ   حرمات هللا هو من  وتعظيم   َّلله
  عنه هنى ما  واجتناب به، أمر ما  وتعظيم  حمبته، على وتدل  وإجالله،
 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مثهتُّٱٱٱ:اىلتع هللا قال .سبحانه،

 .٣٠احلج: ٱٱَّمسخس
  الدنيا  يف للعبد خي  وهذا القلوب، يف التقوى كمال  على أيضاً  وتدل 

 .٣٢احلج:  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيميُّٱٱواآلخرة، قال تعاىل:
 أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

 أمهية تعظيم حرمات هللا تعاىل لدى الفرد واجملتمع يف القرآن الكرمي. -1
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 ن الكرمي.أثر تعظيم حرمات هللا لدى الفرد واجملتمع يف القرآ -2
إبراز جانب من جوانب مكانة وصيانة تعظيم حرمات هللا تعاىل يف القرآن   -3

 الكرمي.
 أهداف البحث:

 .مجع ودراسة اآلايت املتعلقة بتعظيم احلرمات يف القرآن الكرمي -1
 . بيان املراد بتعظيم احلرمات يف القرآن الكرمي -2
 . ذكر أسس تعظيم احلرمات يف القرآن الكرمي -3

 قة:الدراسات الساب
بعد البحث والتحري والرجوع للمكتبات واملراكز العلمية ل أجد حبثاً  

 .علمياً حمكماً أو رسالًة علميًة بعنوان تعظيم احلرمات يف القرآن الكرمي
تعظيم احلُرَمات  عنوان "حتت  استعنت ابهلل تعال أن يكون هذا البحث  وقد 

 لتالية: تضم املباحث ا ث حي "موضوعية "دراسة يف القرآن الكرمي 
 وفيه: التعريف بتعظيم احلرمات  ،التمهيد

 املبحث األول: أسس تعظيم حرمات هللا تعاىل، وفيه ثالثة مطالب: 
 .املطلب األول: تعظيم هللا تعاىل

 .املطلب الثاين: تعظيم األمر والنهي
 .وعدم معارضته وقدره  املطلب الثالث: الرضا بقضاء هللا تعاىل

 مر هللا بتعظيمه، وفيه أربعة مطالب:املبحث الثاين: تعظيم ما أ
 الكرمي.  املطلب األول: تعظيم القرآن 
 عليه الصالة والسالم. املطلب الثاين: تعظيم الرسول 
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 . املطلب الثالث: تعظيم حق الوالدين
 .املطلب الرابع: تعظيم حق املسلم

 املبحث الثالث: تعظيم شعائر هللا الزمانية واملكانية، وفيه ثالثة مطالب: 
 .ملطلب األول: تعظيم شعائر هللا الزمانيةا

 . املطلب الثاين: تعظيم شعائر هللا املكانية
 .املطلب الثالث: تعظيم حدود هللا

 املبحث الرابع: فوائد تعظيم حرمات هللا، وفيه مطلبان:
 .املطلب األول: فوائد التقوى يف الدنيا
 . املطلب الثاين: فوائد التقوى يف اآلخرة

 .أهم النتائج فيها و   :ـــــــــــــــــــامتةاخلــــــــــ
 

 *      *      * 
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 التمهيد وفيه: التعريف بتعظيم احلرمات

 املعىن اللغوي لتعظيم احلرمات

التعظيم واحلرمات   :مها لفظي  من  احلرمات تعظيم يتكون مصطلح
 وتعريف كل منها لغة كما يلي:

 : لغة التعظيم

  فالن عظهم  يقال:(،م ظ ع) مادة  من مأخوذ  مصدر اللغة يف  التعظيم
  الكب  معىن حول يدور الت املصدر وهذا وجبهَله، فخهمه مبعىنتعظيًما  األمر
  ل  مطر أصابنا ويقال تكهب، وتعظهم واستعظمعظيًما  عده واستعظمه، والقوة

  الشديدة، النازلة: واملعظمة والعظيمة شيء، عنده يعظم ل أي شيء يتعاظمه
  وتعظم ،عظيًما رأيته واستعظمته وفخهمتهتوقيًا  وقهرته مثلظيًما تع عظهمته

  والعظمة . الكبايء والعظمة عليه،عظهم  األمر  وتعاظمه تكب،  واستعظم  فالن
 .  الكبايء

  رب  فيقول سبحان ربه العبد ويسبح -وجل  عز -املوىل  صفات من والعظيم
  تتصور ل  حت  العقول ود حد  عن  وجل  قدره  جاوز الذي  هنا العظيم  العظيم، 
 ( 1)وحقيقته. بكنهه اإلحاطة 

 
. خمتار الصحاح 4/355. مقاييس اللغة لبن فارس، 2/417( ينظر: املصباح املني للفيومي، 1)

 .33/110. اتج العروس للزبيدي، 212للرازي، ص
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 احلرمات لغة:

  من اسم وهذه املهابة  واحلرمة انتهاكه، حيل ل وهي مجع احلُرمة: ما
  فرد  واحد  أربعة،  احلرم فاألشهر بضمتي، حرم  ومجعه حرام وشهر  الحرتام،

  واملسجد احلرام والبيت واحملرم،  احلجة وذو  القعدة  وذو   رجب وهي  سرد وثالثة
  حيل ل أي حمرم  رحم ذو  ويقال  انتهاكه، حيل ل  أي  احلرام والبلد احلرام

  على حيرم  ألنه بذلك ُُسي  ومرافقه  حقوقه  من  حوله ما الشيء  نكاحه، وحرمي
   (1) به. ابلنتفاع يستبد أن  مالكه غي

 املعىن االصطالحي لتعظيم احلرمات:
 التعظيم اصطالًحا: 

ي عن اللغوي يف معىن التعظيم وهو التبجيل  ل خيرج املعىن الصطالح
 رت يب ٹٱٹٱُّٱوالتفخيم والتوقي من شأنه العناية به وعدم الستخفاف به، 

 .٦٧ص:  َّ نت مت زت

  ما : أي عظيم نبأ هو  قل : فقال وجاللته األمر،عظهم  هلم ويبي واملعىن:  
  ونبأ عظيم، خب هو: التوحيد من لكم بينته وما العقاب، من به أنذرتكم
   (2)الستخفاف به. وعدم له،  والتعظيم به، العناية  شأنه  من جليل،

 
 .31/452. اتج العروس للزبيدي، 1/131( ينظر: املصباح املني للفيومي، 1)
 .4/508. فتح القدير للشوكاين، 573املفردات يف غريب القرآن لألصبهاين، ص ( ينظر: 2)
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 احلُرمات اصطالًحا: 
: احلكم بطلب ترك فعل ينتهض فعله سببا  ا يراد ابحلرمة اصطالحً 

للعقاب، وهي بذلك ترادف الّتحرمي أّما الفعل اّلذي وقع عليه يف ذلك  
 ( 1) فيسّمى حراما وحمظورا

: وهي انتهاكه، حيل ل وما عنه، هنى ماو  مغاضبه :تعاىل هللا فحرمات
  احلرمات : قوم وقال . فيه التفريط وحرم  به، القيام وجب أو ما. والنهي األمر 
 ( 2) .ومكاانً  زماانً  احلج ومشاعر املناسك، هاهنا

 تعظيم احلرمات اصطالًحا: 
 أمّهها: من ورد يف تعظيم احلرمات أقوال عديدة 

ما أمر هللا ابجتنابه يف حال إحرامه   تعظيم احلرمات يعين اجتناب املرء -1
 ( 3)  تعظيما منه حلدود هللا أن يواقعها وحرمه أن يستحّلها.

 (4)   وقال الّنيسابورّي: تعظيم احلرمات: العلم بوجوهبا والقيام حبقوقها. -2
وقال الّزخمشرّي: تعظيم احلرمات: العلم أبهّنا واجبة املراعاة واحلفظ،   -3

 ( 5)  والقيام مبراعاهتا.
 

 (129/ 2( ينظر: كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي )1)
 .2/73. مدارج السالكي لبن القيم، 229( ينظر: املفردات يف غريب القرآن لألصبهاين، ص 2)
 ،112، 111/  17( ينظر: جامع البيان للطبي 3)
 (79/ 5: غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري )( ينظر4)
 (12، 11/ 3( ينظر: الكشاف للزخمشري )5)
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ا  من خالل التعريفات السابقة يتبي أن تعريف تعظيم احلرمات اصطالحً 
وتعظيمها ترك مالبستها وهي: ما جيب احرتامه،  األوامر والنواهي  أبهنا:

وحفظه من احلقوق، واألشخاص، واألزمنة، واألماكن، وتعظيمها توفيتها  
 ( 1)اإلضاعة.حقها، وحفظها من  

 (2) درجات تعظيم احلُرمات
 ن القيم إىل درجات تعظيم احلرمات وهي كاليت: أشار اب

  بتشدد يُعاَرضا ول  جاف، برتخص يُعاَرضا ل  والنهي حبيث  األمر تعظيم .1
 . هلما  النقياد توهن علة  على والنهي  األمر حيمل  ول غاٍل،

  بعوض، ومعىن يرضى  أو  بعلم،  يدافع  أو عوج، له يبغى أن احلكم تعظيم  .2
  عوًجا؛  فيه يرى أو  عوًجا له يطلب أبل قدريال الكوين احلكم تعظيم هذا
  فيه، ومن  عوج فال  احلكمة، عي  عن صادر ألنه مستقيًما؛ كله  يراه بل

  ثواب  طلب  وإن بعمله يطلبه بعوض  العبد يرضى  ل أن التعظيم  كمال 
 . عمله وجزاء  هللا

  أو حقًّا، عليه يرى ول سبًبا، دونه جيعل  ل  أن  تعظيم احلق سبحانه وهو  .3
  صاحب  سبحانه، احلاكم  تعظيم  تتضمن الدرجة  اختيارًا وهذه له ينازع
  تتضمن  واألوىل مقضيه، ل  قضائه تعظيم تتضمن قبلها والت واألمر اخللق

 
 .2/73. مدارج السالكي لبن القيم، 229( ينظر: املفردات يف غريب القرآن لألصبهاين، ص 1)
عيم (،نضرة الن469-464/ 2( مدارج السالكي بي منازل إايك نعبد وإايك نستعي لبن القيم )2)

 .3/1031يف أخالق الرسول الكرمي جملموعة من املؤلفي، 
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  هللا إىل  يوصله الذي أن من  املسلم  يتيقن الدرجة هذه  أمره، ويف تعظيم
  هدى  ول  هللا، إل هللا على دل ما به، إل  رضاه إىل يُتوصل  ول هللا، هو
  على  هلل  احلق  بل هللا،  على حقًّا  اخللق من ألحد  يرى  ول . سواه إليه

  جوده  اقتضاه ما هو  العبد وحق عبده، على هلل احلقيقة  يف  خلقه، فاحلق
   .وكرمه جوده  مبحض  إليه وإحسانه  وبره

 المبحث األول: أسس تعظيم حرمات هللا تعالى

ظيم هللا عز وجل،  إن أسس تعظيم حرمات هللا تقوم على ثالثة هي: تع
وتعظيم أوامره ونواهيه، والرضا بقضائه وقدره وعدم معارضته، ويف هذا 

 املبحث تفصيل لذلك.  

 املطلب األول: تعظيم هللا تعاىل
 وهي الغاية من خلق اجلن واإلنس؛هللا تعاىل يف القرآن الكرمي  لقد ذكر

  بتعظيم  لإ  كماهلا  أعلى إىل العبادة  تصل  أن ميكن  ول سبحانه، عبادته
  خالف  على  املكلف  فعل  العبادة: "أهنا تعريف  يف  املناوي  ذكر  فقد املعبود؛ 

  عرف  ولذلك . أوامره وامتثال  هللا . فهي تعظيم (1) لربه"تعظيًما  نفسه هوى
: "اسم جامع لكل ما حيبه  العبادة بقوله -رمحه هللا- شيخ اإلسالم ابن تيمية

ة والظاهرة"، مث يسرتسل الشيخ يف  هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطن
بيان بعض أنواع العبادة فيقول: "فالصالة، والزكاة، والصوم، واحلج، وصدق  
احلديث، وأداء األمانة، وبر الوالدين، وصلة األرحام، والوفاء ابلعهود، واألمر  

 
 .1/549( فيض القدير للمناوي، 1)
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ابملعروف، والنهي عن املنكر، واجلهاد للكفار واملنافقي، واإلحسان إىل اجلار  
م واملسكي وابن السبيل واململوك من اآلدميي والبهائم، والدعاء،  واليتي

والذكر، والقراءة، وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك حب هللا ورسوله، وخشية  
هللا، واإلانبة إليه، وإخالص الدين له، والصب حلكمه، والشكر لنعمه، والرضا  

، وأمثال ذلك هي من  بقضائه، والتوكل عليه، والرجاء لرمحته، واخلوف لعذابه
 . (1) العبادة"

قتضي: النقياد التام هلل تعاىل، أمًرا وهنًيا تعظيم هللا يوهذا يدل على أن 
حيّل ما  و هللا،  تعظيمواعتقاًدا وقوًل وعماًل، وأن تكون حياة املرء قائمة على 

  أحّله هللا، وحيرم ما حرم هللا تعاىل، وخيضع يف سلوكه وأعماله وتصّرفاته كّلها 
 . لشرع هللا، متجرًدا من حظوظ نفسه ونوازع هواه

  هللا خلقنا  الت  العبادة وأهنا، هللا تعظيم  أمهية تتضح التعريف  هذا  فمن 
 . 56الذارايت:   َّىئ نئ مئ زئ رئ ّٰٱُّٱٱ: قال تعاىل، لتحقيقها

فمنها قوله   هللا؛ تعظيم  فضل  بيان يف  القرآن الكرمي شاهدة ونصوص
 هللا: رمحه القرطب  قال ،٥ة: الفاتح َّحي  جي يه ىه مه ٱُّٱ تعاىل:

  مذلاًل  كان  إذا ُمَعبهد   وطريق  والتذلل، الطاعة  والعبادة  نطيع،  معناه" نعبد"و
  وذلك  تعاىل؛ هللا لعبادة وحتقيق ابلربوبية إقرار به املكلف ونطق. للسالكي 

 
وينظر يف تعريفات العلماء اآلخرين للعبادة يف:  1386، 5/154( الفتاوى الكبى لبن تيمية 1)

. معال 1/27، ، تفسي القرآن العظيم لبن كثي1/101اجلامع ألحكام القرآن للقرطب، 
 .1/41تنزيل، للبغوي ال
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  هلل  األنفس حترير  من اإلسالم  به صدع  مبا إعالم  تعاىل وفيه هللا تعظيم  يتضمن 
  حمبته يف  ل معه، ما شيًئا يشرك ل  أن: أي. وحده لعبادته وختليصها تعاىل

  له، العمل  يف ول عليه، التوكل يف ول رجائه، يف ول خوفه، يف ول  كمحبته،
  والسجود  والتعظيم التذلل  يف  ول  له، اخلضوع يف  ول له، النذر يف ول 

  وذلك . دهوح  والسموات األرض فاطر يستحقه إمنا ذلك كل  فإن والتقرب،
  العابد  يكون أن  بد فال . احلب بكمال  الذل  كمال  يتضمن  العبادة  لفظ  أن

  ل  ومها الذل، كمال  لهذلياًل  يكون أن بد ول احلب، كمال  املعبود لإلله حمبًّا
  إل  يستحقها ل  الذي للعبادة،  املستحق اإلله فهو . وحده هلل  إل يصلحان

  إل  عليه يقدر  ل مبا والدعاء  كل والتو  واإلجالل والذل احلب  كمال   وهي هو،
  جيب  ما على تنبيها فيه فإن املفعول،  تقدمي لذلك أشار وقد . تعاىل هو،

 .(1) وحده   هلل وجهه وإسالمه  ابلعبادة، ربه ختصيصه من  للعبد

حي جعل تعظيم حرمات هللا تعاىل من   -رمحه هللا  -وقد أبدع ابن القيم  
 تعاىل وطاعة  ،وذكر أن عبادة هللاَّجي يه  ىه مه  ُّٱٱمنازل

  وتعظم يعبد، أن أهل أوامره تكون تعظيًما له سبحانه حيث يقول: "وأنه
  الزكية العلية  لذاته...فالنفوس واإلجالل والتعظيم العبادة  يستحق فهو. حرماته
 (2) للعبادة". مستحق  لذاته  فهو. ويعظم وحيب  وجيل يعبد، أن أهل  ألنه تعبده

 
 .1/228. حماسن التأويل للقاُسي، 1/145( ينظر: اجلامع ألحكام القرآن للقرطب، 1)
 .74/ 2( مدارج السالكي، لبن القيم، 2)
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 مه جه ين ىنمن  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
 ٍّ  ٌّ ٰى  ٰر ٰذيي  ىي مي خي حي جي يه ىه

  َّ مت زت  رت  يب ىب  نب مبزب  رب يئىئ  نئ مئ  زئ رئ  ّٰ  ِّ َُّّ 

 .٩١األنعام: 

  قدر  فما هذا قال  فمن .معناه ما عظهموا اَّلله حق َعَظَمته إ ذ جحدوا تنزيله
 أنه وزعم حكمته، يف  قدح هذا إذ تعظيمه، حق عظمه ول قدره، حق هللا

  على  هبا هللا  امت  منة ألعظم  ونفي اهم،ينه ول  أيمرهم ل مهاًل  عباده  يرتك
  والكرامة،  السعادة، نيل  إىل للعباد طريق  ل  الت  الرسالة، وهي عباده،

 ( 1) "هذا؟ من أعظم  هللا يف  قدح  فأي هبا، إل   والفالح،

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ٹٱٹٱُّٱ

 .٦٧الزمر:  َّ لك خك حك جك مق حقمف خف حف

  يدعونك  الذين ابهلل، شركون امل هؤلء  عظمته، حق  هللاعظهم  واملعىن: وما
  حق  جالله عرفوا ول عظمته، حق تعاىل عظمته قدروا ما .األواثن عبادة إىل

 أن مع. اجلليلة بشئونه يليق ل مبا ووصفوه شركاء له جعلوا حيث. معرفته
.  األرض غي األرض تبديل فإن. األوهام فيها تتحي  قدرته وكمال  عظمته

  املشركون  هؤلء قدر عليه، فما  شيء أهون السجل، كطي  تالسماوا  وطي
  من  ذلك،  يناقض ما  فعلوا بل  تعظيمه، حق  عظموه  ول قدره، حق  رهبم

 
. تيسي الكرمي الرمحن 8/273. البسيط للواحدي، 2/271( ينظر: معاين القرآن للزجاج، 1)

 .264للسعدي، ص 
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  وجه،  كل  من انقصة فأوصافه  وأفعاله، أوصافه يف انقص هو  من به إشراكهم
 .األمر شيًئا من ميلك  ول منع، ول   عطاء ول ضر،  ول نفع  عنده ليس  وأفعاله

  عظمته  من  الذي  العظيم، الرب  ابخلالق  صالناق  املخلوق هذا فسووا 
  وأن  للرمحن، قبضة القيامة  يوم األرض مجيع أن القاهرة، وقدرته الباهرة،

  عظمته  حق عظمه فال  بيمينه، مطوايت-وعظمها  سعتها على- السماوات
 (1)منه.  أظلم ول غيه،  به سوى من

 ٰذ ٹٱٹٱُّٱ:  املؤمني  عباده صفات  ذكر معرض  يف تعاىل قوله ومنها
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
 .٢٢ – ٢١الرعد:  َّ ىف يث ىث نث مث زث رث

  والشفقة  هللا، تعظيم عليه من َجاءَ  ما بُكلّ   قام وإن العبد، أنه : واملعىن
  منه  واخلوف َوَجله  َعزه  هللا من اخلشية تكون أن بد  ل أنه إل هللا خلق على

 .مستويي 

  بزايدٍة، إمها خلل وقوع  ختشى  أن اخلشية أن: واخلوف  شية،اخل بي  والفرق
  سوء   من  واملخافة  .واجلالل  اهليبة  خمافة  هو: واخلوف به، أتيت فيما  نقصٍ  أو

 واملهابة.  والعظمة،  اجلالل،  خوف هو احلساب  

 
. تفسي العز 7/113. تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 21/323طبي، ر: جامع البيان لل( ينظ1)

 . تيسي 3/104بن عبد السالم، 
 .729الكرمي الرمحن للسعدي، ص   
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  ويعين  الرحم،  وصلة  امليثاق نقض  وترك  هللا، بعهد الوفاء على صبوا  والذين
  أمره  يف  خُيالف أن له وتنزيًها هللا، تعظيم  طلب  ،﴾چ چ چ ﴿ : بقوله

 ( 1)به. فيعصيه  إتيانه كره أمًرا   أييت أو

 ىه مه جه ين ٹٱٹٱُّٱ قومه، مع  الصالة والسالم  عليه نوح قصة  ويف

  تعظمون ل لكم ما واملعىن  .عظمة هلل ترون ل: أي. ١٣نوح:  َّ حي جي يه
 والوقار: اخلوف، عىنمب  والرجاء .عظمته حق هللا ختافون ول. عظمته حق هللا

  العظمة  وهو  املتعارف على الوقار  فمعىن  .التعظيم وهو  التوقي من  اسم  العظمة 
 ( 2) لإلجالل. املقتضية 

  َّ ىل مل يك ىك مك لك اك يق ٹٱٹٱُّٱ اجلنة  أصحاب  قصة  وذكر

  ﴾  مل يك ىك مك لك ﴿ وأفضلهم  وأعقلهم أعدهلم أي أوسطهم. ٢٨القلم: 
  مصبحي  ليصرمنها قوهلم  يف اءالستثن ترك عليهم أنكر تستثنون، هال أي:
 مبشيئته. إل شيء على أحد يقدر ل أبنه وإقرار هلل تعظيم ألنه تسبيًحا ُساه

  السوء،  عن  هللا تنزيه التسبيح ألن  تسبيح؛ فهو به هللا  عظمت  ما فكل 
  هللا  مبشيئة إل فعاًل  يفعل أن أحد يقدر ل أبنه واإلقرار  هللا تعظيم والستثناء

 ( 3) وجل. عز

 
 .11/294. اللباب يف علوم الكتاب للنعماين احلنبلي، 16/421( ينظر: جامع البيان للطبي، 1)
 .29/199والتنوير لبن عاشور، . التحرير 8/231، ( ينظر: معال التنزيل للبغوي2)
 . 4/326، لباب التأويل للخازن، 22/106( البسيط للواحدي، 3)
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  األمة  علماء  فتئ ما  وهلذا  املعظهم،  من  اخلوف  النفس  يف يولّ د لتعظيم فا
  بن  حممد اإلسالم شيخ هو فها  هللا؛ تعظيم مبسألة الناس  تذكي  يف جيتهدون 

  العقيدة  مسائل  فيه ويقرر التوحيد، كتاب  يصنف -رمحه هللا  - الوهاب عبد
  يقنع  ل فيمن ابب: ثلم هللا، بتعظيم  تتعلق كلها  عديدة أببواب كتابه  خيتم مث

  يرد  ل ابب هللا أُساء احرتام ابب القضاة بقاضي التسمي ابب ابهلل ابحللف
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ٱُّٱ: قوله ابب  ابهلل  سأل من
  َّ لك خك حك جك مق حقمف خف حف جف
 (1) القيم. كتابه  يف الشيخ  ذكره  ابب  آخر وهذا. ٦٧الزمر:

 املطلب الثاين: تعظيم األمر والنهي: 
خلضوع حلكمه سبحانه وتعاىل، وعدم معارضته مبا  وهو مقتضى ا

يناقضهما من األهواء وأحكام البشر، وهي يف القرآن الكرمي من الكثرة مبكان  
 ومن اآلايت اجلامعة هلذه األوامر والنواهي اآليت:  

 ين  ىن ننمن  زن رن مم ام يل ىل ٹٱٹٱُّٱ
 خئ  حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى

 مث  هت مت خت حت جت هبمب  خب  حب  جب هئ مئ 
 .٣٦النساء:  َّ جح مج حج 

مر تبارك وتعاىل بعبادته وحده ل شريك له؛ فإنه هو اخلالق الرازق املنعم  أي
املتفضل على خلقه يف مجيع اآلانت واحلالت، فهو املستحق منهم أن  

 
( ينظر: فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد، عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب، 1)

 . 508ص
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  إىل  اإلحسان على عطف مث يوحدوه، ول يشركوا به شيًئا من خملوقاته،
  وذلك  ليتامىوا: قال والنساء، مث الرجال من القراابت إىل اإلحسان الوالدين 

  ابإلحسان  هللا  فأمر عليهم،  ينفق  ومن مبصاحلهم، يقوم  من  فقدوا قد ألهنم
 . عليهم واحلنو  إليهم

  يقوم  ما  جيدون ل  الذين  احلاجات  ذوي من احملاويج  وهم  واملساكي:
 .  ضرورهتم به وتزول  كفايتهم  به تتم مبا  مبساعدهتم هللا فأمر  بكفايتهم،

  ليس  الذي واجلار اجلنب: قرابة، وبينه بينك ي الذ يعين واجلار ذي القرىب:
 (1) . قرابة أو الرفيق يف السفر وبينه بينك

 جخ مح جح مجحج مث هت مت خت حت جت هب ٹٱٹٱُّٱ

 مض خض حض جض مص خص حص مسخس حس جسمخ

 مك لك خك حك جك مق حقمف خف حف جف مغ جغ مع جع مظحط

 حم جم يل ىل مل خل مم خم حم جم هل مل خلحل جل

 جي يه ىه مه جهين ىن من خن حنجن يم ىم مم خم

 مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي

 مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

 ١٥١األنعام:  َّ يف ىف يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت

– ١٥٣. 

 
 .1/536، . فتح القدير للشوكاين2/297( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 1)
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  يدعو  أن -صلى هللا عليه وسلم  - لنبيه وجل عز هللا من أمر ويف هذا
  وَتعاَلْوا، به املبعوث اإلسالم  بشرع هللا حرم  ما تالوة  ُساع  إىل  اخللق  مجيع
  استعمل  الداعي منا أمرً  كان  ملا  الدعاء  فكأن  العلو من  وأصله أقب لوا، معناه

 . فاعل مطاوع   هو تفاعل إذ عال، مطاوع   هو وتعاىل  املدعو،  ترفيع فيه
  احلروف  بعض اتباع هي يصح الت  التالوة  من  نصًّا  اسردوا  معناه  وأَْتلُ 

  هللا، دون من معبود كل   به يراد  عام شيًئا، وشيًئا به تشركوا  ل أن بعًضا،
  وهي  ابملعىن  املذكورات  هذه  من  تنفك  واحملرمات إحساان ابلوالدين  وأحسنوا
والنهي عن قرب مال اليتيم   النفس وقتل الفواحش وقرب والعقوق اإلشراك

،ألنه إذا   الذريعة سد وفيه التصرف، وجوه  يعم الذي  القرب  عن هنيهذا و 
 ( 1)جبملته.  هنى عن أن يقرب املال فالنهي عن أكله أوىل وأحرى 

 نواهي اآلتية: يستخلص من هذه اآلايت األوامر وال
 نواع الشرك.أ، أبي نوع كان من قطشريًكا  أن ل جيعل مع هللا -1
 ىل الوالدين غاية اإلحسان والب. اإلحسان إ -2
أولدكم بسبب فقر نزل بكم، فلستم، أنتم الرازقي، بل   النهي عن قتل -3

 حنن الذين نرزقكم ونرزقهم. 
  :وقد جاءت كلماتعن كل ما عظهم قبحه من األعمال.  البتعاد -4
 . يف كثي من اآلايت  (فاحشة وفحشاء وفواحش)

 
. زاد املسي لبن 2/188. أنوار التنزيل للبيضاوي، 2/363ر: احملرر الوجيز لبن عطية، ( ينظ1)

 . 1/281، التسهيل لعلوم التنزيل لبن جزي 92-2/91اجلوزي، 
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 إذا استحق القاتل ذلك.   إلالنفس الت حرم هللا  النهي عن قتل  -5
يف مال اليتيم ال أبحسن تصرف حيفظه وينميه،  النهي عن التصرف  -6

روه، وأنفقوا منه على تربيته وتعليمه ما يصلح به  فاحفظوا مال اليتيم، وثّ  
 . اشه واستمروا على ذلك حت يبلغ رشدهمع
امليزان إذا   وفواو اكتلتم ألنفسكم. وأأالكيل إذا كلتم للناس،  العدل يف -7

 .و لغيكم فيما تبيعونأوزنتم ألنفسكم فيما تبتاعون، 
و حنو ذلك، فال متيلوا  أو خي أ و شهادة أ يف حكم قوًل  الصدق والعدل  -8

 .و املصاهرة أصلة القرابة ل  ةعن العدل والصدق، دون مراعا
كاليف، ول  تبعهد هللا، فال تنقضوا عهده الذي أخذه عليكم ابل الوفاء  -9

   .الت أتخذوهنا بينكم العهود
  ىل ما حيييكم، هوإدعوكم به أليه، و إ دعوكم أن هذا القرآن الذي أو  -10

ىل مرضاة هللا، ل يضل سالكه، ول يهتدي  إسلكه أ صراطي ومنهاجي الذي 
 كه.اتر 

الطرق الباطلة املضلة الت هناكم هللا عنها، حت ل  اتباع  النهي عن -11
 . عن صراط هللا املستقيم ، وتبعدوا حزاابً أا و تتفرقوا شيعً 
 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ٹٱٹٱُّٱ
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مثزث رث
 ٰى ين ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
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 جس مخجخ مح جح مج حجمث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
 92 -  90النحل:  َّ حض جض مص خص حص مس خس حس

  ، فيخب(1) اآلية هذه  وشر خلي  القرآن يف  آية أمجع  إن : مسعود ابن قال
  أن واإلحسان:، اإلنصاف العدل: واإلحسان ابلعدل  أيمر أنه تعاىل هللا

  يف  واإلحسان األفعال، يف ابلعدل  أيمر وقيل: إليك، أساء من إىل حتسن
 زت رت ُّ حسن هو ما  إل يقول  ول  عدل، هو  ما إل  يفعل  فال  األقوال
  منك  واألبعدون األدنون القرابة  وهم  الرحم بصلة وأيمر يعين: َّٱمت

  فدعاء  فضل  لك يكن ل فإن هللا، رزقك ما فضل من تصلهم أن فيستحب
  وقال  (2)  .الزان يعين : عباس ابن  قال  َّٱيت ىت نتُّ وتودد، حسن
  مجيع  من وغيه الزان فيه فيدخل  (3) والفعل، القول  من  قبح  ما  الفحشاء  غيه:

.  والكفر الشرك  يعين: عباس ابن قال واملنكر، املذمومة  واألفعال  األقوال
  سبيل  على الغي  على التطاول  هو  البغي : وقيل ( 4)  .والظلم الكب  يعين  والبغي
  جبلي  أن ولو  البغي املعاصي  أعجل إن: بعضهم قال  (5)  .والعدوان الظلم 
:  اآلية هذه يف عيينة ابن وقال (6) .الباغي لُدكه  آلخر ا على أحدمها بغى

 
 (337/ 14( ، والطبي يف جامع البيان )489) 166( أخرجه البخاري يف األدب املفرد ص1)
 (336/ 14ي )( جامع البيان للطب 2)
 (92/ 3عال التنزيل للبغوي )( م3)
 (38/ 5( ،معال التنزيل للبغوي )3067/ 9( تفسي القرآن العظيم لبن أب حامت )4)
 (95/ 3( لباب التأويل يف معاين التنزيل للخازن )5)
 (39/ 5( ،معال التنزيل للبغوي )336/ 14( جامع البيان للطبي )6)
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  عالنيته من  أحسن  سريرته  تكون  أن  واإلحسان والعالنية،  السر  استواء العدل 
  وقال (1) سريرته، من أحسن عالنيته تكون أن والبغي، واملنكر  والفحشاء

  ات املنهي ومن أشياء، ثالثة  املأمورات  من  ذكر وتعاىل سبحانه هللا  إن: بعضهم
  واألفعال  األقوال يف واملساواة  اإلنصاف، وهو العدل : فذكر أشياء، ثالثة
  وذكر واألفعال  األقوال من  قبح  ما وهي الفحشاء، مقابلته يف  وذكر

  يف  وذكر إليك أساء من إىل  وحتسن ظلمك عمن تعفو أن وهو اإلحسان،
  ذي  إيتاء  وذكر  إليك، أحسن  من  إحسان  تنكر أن  وهو  املنكر،  مقابلته

 مقابلته يف وذكر عليهم والشفقة  إليهم، والتودد القرابة  صلة به واملراد لقرىب،ا
 نثٱُّ تعاىل: قال مث حقوقهم  يظلمهم  أو  عليهم يتكب  أن  وهو  البغي،
  عنه، هناكم عما وهناكم به أمركم مبا أمركم إمنا يعين: َّٱيث ىث

:  املعاين أهل وقال ( 2) ..تعاىل هللا رضا فيه مبا فتعملوا، وتتذكروا تتعظوا لكي
  إل  يرتك أو يؤتى أن جيب مما دينهم، أمر يف الناس إليه حيتاج شيء من فما
 (3)  اآلية. هذه  عليه اشتملت  وقد

  اآلية يف وتعاىل سبحانه هللا  ذكر ملا ﴾  لك اك يق ىق يف ﴿ 
  بعض  اآلية هذه يف ذكر اإلمجال، سبيل على واملنهيات  املأمورات املتقدمة

  احلقوق  آكد ألنه ابلعهد، ابلوفاء ابألمر فبدأ التفصيل  على اإلمجال  ذلك

 
 (336/ 14ي )( جامع البيان للطب 1)
 ( 209/ 3لنكت والعيون للماوردي )( ا2)
 (95/ 3( لباب التأويل يف معاين التنزيل للخازن )3)
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  هللا  رسول  ابيعوا الذين يف نزلت  ﴾  لك اك يق ىق يف ﴿  تعاىل: فقال
:  وقيل البيعة، هبذه ابلوفاء فأمرهم اإلسالم، على -صلى هللا عليه وسلم  -

  الوعد  ألن أيضا  الوعد فيه  ويدخل  ابختياره، اإلنسان يلتزمه ما كل   منه املراد 
  فتحنثوا تشديدها يعين: ﴾  ىل مل يك ىك مك ﴿  العهد، من

 ام يل﴿  منها أعم ألنه اليمي؛ غي ابلعهد املراد أن على دليل وفيه فيها،

 ٰى ين ىن نن ﴿  ابلعهد  ابلوفاء  شهيًدا يعين: ﴾ زن رن مم

  مثاًل  وتعاىل سبحانه هللا  ضرب مث ونقضه العهد وفاء  من يعين ﴾ ري
 ىي ﴿  دعهال نقض يف يعين: ﴾  ني مي ﴿  تعاىل: فقال العهد لنقض

 وإحكامه. إبرامه بعد من ﴾  مئ خئ حئ جئ يي
  وهي : التقوى أصول هي أشياء  بثالثة  اآلية  هذه يف تعاىل  هللا أمر  وقد 

  أصول  هي أشياء ثالثة عن  هنى كما  القرىب ذي وإيتاء واإلحسان العدل
 (1) .والبغي واملنكر الفحشاء: وهي واآلاثم املعاصي

 :الكرمية اآلية  هذه من  يستفاد ما
  بي  والعدل الناس، بي  واألحكام  واألفعال  األقوال يف العدل  وبوج -1

  العطية  يف  األولد بي  والعدل  والقسمة، واملبيت  والكسوة  النفقة يف  الزوجات 
 .عليه  واحلث  وفضله فيه والرتغيب

 
. 96-3/95. لباب التأويل للخازن، 598-595/ 4( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 1)

 . 178 -13/172البسيط للواحدي، 
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  واإلحسان  إتقاهنا يف هللا  عبادة  يف شيء،  كل   يف اإلحسان على احلث  -2
 .والبهائم املماليك  إىل  واإلحسان ،انواجلي  واألقارب الوالدين إىل
 .ذلك ووجوب   حقوقهم القرىب ذوي  إيتاء  على  احلث -3
 .بطن وما منها  ظهر ما واملنكرات الفواحش حترمي  -4
 .وأعراضهم  وأمواهلم  دمائهم  يف  الناس على  البغي حترمي  -5
 الوفاء بعهد هللا وعدم نقضه. -6

 وعدم معارضته: ه  در املطلب الثالث: الرضا بقضاء هللا تعاىل وق 
ويعين هذا أن ل ينازع املسلم اختيار هللا بل يرضى مبا اختاره له ويرضى  

  ،بقضائه؛ فإن ذلك من تعظيم هللا
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱٹٱٹٱ

   8البينة:  َّ ىت نت مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئىئ
  خلالصهم  وعملوا الدنيا، يف  أطاعوه مبا أن هللا تعاىل رضي عنهم واملعىن 

  طاعتهم  على يومئذ، الثواب  من  أعطاهم مبا ذلك ورضوا عنه يف هابعق من
 ( 1) .الكرامة من عليها  وجزاهم الدنيا، يف رهبم

رضا العبد عن هللا أن ل يكره ما جيري به قضاؤه، ورضا هللا عن العبد  ف
، وهو  ا عن هنيه. وأرضاه: أعطاه ما يرضى بها أبمره ومنتهيً هو أن يراه مؤمترً 

 
 . 509/ 5 الوجيز لبن عطية،. احملرر 24/543( ينظر: جامع البيان للطبي، 1)
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نظر القلب إىل قدمي اختيار هللا للعبد  و جماري األحكام.  ت حت سكون القلب 
وقال املناوي: الرضا طيب نفسي  . فإنه اختار له األفضل. وهو ترك السخط

 ( 1) لإلنسان مبا يصيبه أو يفوته مع عدم التغي.

 ( 2) أنواع الرضا:
ن لزم ما يرضي هللا من  : م- رمحه هللا  - قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ره واجتناب نواهيه ل سيما إذا قام بواجبها ومستحبها فإن هللا  ام أو امتثال 
 نوعان: يرضى عنه، كما أن من لزم حمبوابت احلق أحبه هللا. وذلك أن الرضا 

الرضا بفعل ما أمر به وترك ما هني عنه. ويتناول ما أابحه هللا   أحدمها:
 من غي تعد حمظور وهذا الرضا واجب.

 ( 3) صائب: كالفقر واملرض والذل.ملاب الرضا  والنوع الثاين:
 بعد أن ساق حديثي:   - رمحه هللا -قال ابن القيمو 

  ذاق طعم اإلميان من رضي ابهلل رابً " :- صلى هللا عليه وسلم -قوله "
من  " :- صلى هللا عليه وسلم - قولهو ( 4)".وابإلسالم ديًنا ومبحمد رسواًل 

الم دينا، ومبحمد رسوال،  سإلقال حني يسمع النداء: رضيت ابهلل راب، واب
وهذان احلديثان عليهما مدار   :-رمحه هللا  -قال ( 5)".غفرت له ذنوبه

 
 .6/2104( ينظر: نضرة النعيم يف أخالق الرسول الكرمي جملموعة من املؤلفي، 1)
 ( ينظر: املرجع السابق نفسه.2)
 .10/681( جمموع الفتاوى لبن تيمية، 3)
 .1/62( صحيح مسلم، كتاب اإلميان، ابب ذاق طعم اإلميان، 4)
 .1/290ؤذن، القول مثل قول امل ( صحيح مسلم، كتاب الصالة، ابب5)
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مقامات الدين، وإليهما ينتهي. وقد تضمنا الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته. 
والرضا برسوله، والنقياد له. والرضا بدينه، والتسليم له، ومن اجتمعت له  

ا. وهي سهلة ابلدعوى واللسان. وهي من  حقًّ ق هذه األربعة: فهو الصدي
أصعب األمور عند احلقيقة والمتحان. ول سيما إذا جاء ما خيالف هوى  

ا. فهو على  النفس ومرادها. من ذلك تبي أن الرضا كان لسانه به انطقً 
 لسانه ل على حاله.

  ه،ليفالرضا إبهليته يتضمن الرضا مبحبته وحده، وخوفه، ورجائه، واإلانبة إ
والتبتل إليه، واجنذاب قوى اإلرادة واحلب كلها إليه. فعل الراضي مبحبوبه كل  

 الرضا. وذلك يتضمن عبادته واإلخالص له.
والرضا بربوبيته: يتضمن الرضا بتدبيه لعبده. ويتضمن إفراده ابلتوكل  

ا بكل ما  عليه. والستعانة به، والثقة به، والعتماد عليه. وأن يكون راضيً 
فاألول: يتضمن رضاه مبا يؤمر به. والثاين: يتضمن رضاه مبا يقدر  ، بهل يفع

 (1)عليه.
 حص مس خس حس جس ٹٱٹٱُّٱواآلايت الدالة على قدر هللا هي: 

  َّ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص
 .٢الفرقان: 

ومعناه أن كل شيء دون هللا سبحانه وتعاىل فهو خملوق  مربوب، حمتاج    
ره ويُقّدر له أقداره، وأن كل شيء حتت قهره  مو أ إىل مليٍك وإلٍه يسّخر 

  عن ل  أراد، ما على حبكمته خلق  مما شي كل  قدر  أي  سبحانه وتسخيه.

 
 .2/171( ينظر: مدارج السالكي لبن القيم، 1)
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  وبعد  القيامة، يوم  إىل هللا  خلق ما  على املقادير  جرت بل  وغفلة، سهوة 
 (1) املقدر   اخلالق  فهو  القيامة،

 خب حب جب هئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱٹٱٹٱ
 38األحزاب:   َّ مث  هت مت خت حت جت هبمب

ا ل حميد عنه ول معدل، فما شاء  وكان أمره الذي يقدره كائنا ل حمالة، وواقعً 
 ( 2). فقدر هللا ل بد من وقوعه.هللا كان، وما ل يشأ ل يكن

 ىب نب مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱٹٱٹٱ
 ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت نت متزت رت يب
 ٤٠طه:  َّ مل يك ىك مك لك اك يق

عليه السالم يف هذا امليقات احملّدد واملكان املعّد وفق  ى وسومعناه أن جميء م 
إرادة هللا سبحانه وتعاىل ومشيئته، ليتّم ما قّدره سبحانه وأراده من إرساله إىل  

  يف  يكلمه أن وقدره قضاء هللا يف سبق ما وفق فمجيئه على .فرعون رسوًل 
  ول  تقدمسم غي القدر، ذلك على  إل جئت فما. لذلك وقته قد يعينه وقت 

 ( 3).يشاء  فيما وخلقه عباده  املسي  وهو. تعاىل له فاألمر . مستأخر
ومعناه أن هللا سبحانه . ٤٩القمر:  َّ هئ مئ هي مي خي حي ُّٱٹٱٹٱ

  مرادف  الدال بتحريك: والقدروتعاىل خلق كل شيء مبقدار قّدره وقضاه، 

 
 .13/3. اجلامع ألحكام القرآن للقرطب، 6/93( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 1)
 .666. تيسي الكرمي الرمحن للسعدي، ص 6/427( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 2)
 .7/126. حماسن التأويل للقاُسي، 3/432قدير للشوكاين، ( ينظر: فتح ال3)
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  اء شياأل هللا خلق  أن: وضبطها، واملراد األمور حتديد  وهو بسكوهنا القدر
  هللا خلقه األشياء من شيء  كل :  احلكمة أي على جارية لقواني  مصاحب

  اللوح يف  مكتوب  علمه يف  سبق  قضاه، وقضاء قدره،  بقدر متلبًسا سبحانه
  الناس  من كثي   حيسب وقد : اخلطاب قال التقدير والقدر  وقوعه، قبل احملفوظ

  وليس  وقضاه،  ه در ق ما على وقهره  العبد هللا إجبار والقدر  القضاء  معىن  أن
  من  يكون مبا  تعاىل هللا  علم  تقدم عن  اإلخبار معناه وإمنا يتومهونه كما  األمر 

  والقدر  وشرها؛ خيها هلا وخلق منه، تقدير عن وصدورها العباد، أكساب
  ابلتخفيف  وقدرته الشيء قدرت يقال القادر، فعل عن مقدرًا  صدر  ملا اسم

  أهل  مذهب إن: النووي قال اخللق هنامع هذا يف والقضاء  واحد مبعىن والتثقيل
  سبحانه وعلم القدم، يف األشياء قدر تعاىل هللا أن ومعناه  القدر، إثبات احلق
  تقع  فهي  خمصوصة، صفات  على  سبحانه عنده  معلومة  أوقات  يف  ستقع  أهنا

 .(1) هللا قدرها ما حسب  على

ا  هذر هذه أبرز اآلايت الت تنّص على هذه املرتبة، وهناك آايت تذكف
 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب ٹٱٹٱُّٱالركن ابملعىن مثل 

 . 22احلديد:  َّ حض جض مص خص حص مس خسحس جس مخ جخ مح جح

  ونقص  النبات وقلة املطر  عدم يعين: ﴾  مت خت حت جت هب مب ﴿ 
 ﴾ مح جح مج ﴿  األولد وفقد األمراض يعين: ﴾  حج مث هت ﴿  الثمار،

 
. فتح البيان يف مقاصد القرآن للقنوجي، 27/217( ينظر: التحرير والتنوير لبن عاشور، 1)

13/308. 
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  األرض  خنلق  أن  قبل  من  أي:  ﴾ حس جس مخ جخ ﴿  احملفوظ  اللوح  يف يعين:
  أي  يسي  هللا  على ذلك إن  املصيبة  نبأ أن  قبل  من عباس: ابن  وقال  فسنواأل

  املصائب  لعموم شامل وهذا وجل. عز هللا على هي  كثرته  على ذلك إثبات
  صغيها  احملفوظ، اللوح  يف كتبت  قد فكلها وشر،  خي من اخللق، تصيب الت

  أول  دةفئأ عنده تذهل بل العقول، به حتيط ل  عظيم  أمر  وهذا وكبيها،
  هذه  تتقرر أن ألجل  بذلك  عباده  هللا وأخب  يسي، هللا على ولكنه األلباب،
  ول حيزنوا  أيسوا فال والشر، اخلي  من أصاهبم ما عليها  ويبنوا عندهم،  القاعدة

  مكتوب  ذلك   أن لعلمهم إليه، وتشوفوا أنفسهم له طمحت  مما  فاهتم، ما على
  يفرحوا  ول دفعه، إىل سبيل فال  ه،وعوقو  نفوذه  من  بد ل احملفوظ، اللوح يف
  أدركوه  وإمنا وقوهتم، حبوهلم  أدركوه ما  أهنم لعلمهم  وأشر،  بطرٍ  فرحَ   هللا آاتهم مبا

 ( 1)النقم. ودفع  النعم أوىل من  بشكر فيشتغلوا ومنه،  هللا بفضل
 ٰذيي ىي مي خي حي جييه ىه مه جه ين ىن من ُّٱٹٱٹٱ

 .11التغابن:  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

  وحنوهم، واألحباب، والولد، واملال، النفس، يف  ،املصائب جلميع عام هذا
  –هللا  علم بذلك سبق  قد وقدره، هللا فبقضاء العباد، أصاب ما فجميع

  كل   والشأن حكمته، واقتضته مشيئته، به ونفذت  قلمه، به وجرى  ،-عزوجل 

 
 .842. تيسي الكرمي الرمحن للسعدي، ص4/251( ينظر: لباب التأويل للخازن، 1)
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  فإن  هبا؟  يقوم  ل  أم املقام، هذا يف  عليه الت ابلوظيفة العبد  يقوم  هل الشأن،
  أهنا  آمن فإذا واآلخرة، الدنيا يف اجلميل  واألجر اجلزيل، الثواب  فله ا،هب قام
  ينزعج  ول  فاطمأن قلبه، هللا هدى ألمره، وسلم  بذلك،  فرضي  هللا، عند من
  ورودها عند الثبات يرزقه  بل قلبه، هللا يهد ل ملن جيري كما  املصائب، عند

  له  هللا يدخر  ام مع  عاجل، ثواب بذلك له فيحصل  الصب، مبوجب  والقيام
  املصائب، ورود  عند ابهلل يؤمن  ل  من أن  هذا من وعلم،الثواب من اجلزاء يوم
  ويكله خيذل، أنه األسباب، جمرد مع وقف بل وقدره، هللا قضاء يلحظ ل أبن
  واهللع  اجلزع  إل  عندها ليس فالنفس نفسه، إىل  العبد وُك ل  وإذا  نفسه، إىل هللا

  يف  فرط ما على اآلخرة، عقوبة  قبل عبد،لا على عاجلة عقوبة هو الذي
  { يي ىي مي خي حي}: بقوله تعاىل يتعلق  ما هذا. الصب واجب 

  للصب قلبه يهد عليه هللا قدره  ما إل يصيبه ل أنه ويعلم  يصدق من: أي
صلى   -رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  أب هريرة عن.(1) .ابلقضاء والرضا 

خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف،  ي قو املؤمن ال" :- هللا عليه وسلم
خري، احرص على ما ينفعك، واستعن ابهلل وال تعجز، فإن   ويف كل   

أصابك شيء، فال تقل: لو أين فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر هللا، وما  
 (2)".شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان

 
 .867للسعدي، ص  سي الكرمي الرمحن. تي283/ 5( ينظر: فتح القدير للشوكاين، 1)
 .4/2052( صحيح مسلم، كتاب القدر، ابب يف األمر ابلقوة، 2)
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 د. الوليد بن حممد بن صاحل اخُلَضريي 

 املبحث الثاين: تعظيم ما أمر هللا بتعظيمه 
ات تعظيم ما أمر هللا بتعظيمه ومن أنواع هذا املبحث  رمحل ومن تعظيم ا

، وتعظيم حق  -صلى هللا عليه وسلم  -تعظيم القرآن، وتعظيم النب الكرمي 
الوالدين، وتعظيم حق املسلم وهذا عام لكل املسلمي مع تنوع مناصبهم  
 ومكانتهم، وهناك غيهم ولكن القتصار على هذه يغين ويفي ابلغرض العام. 

 ب األول: تعظيم القرآن الكرمي:طلملا
  الكتاب  ذلك  القرآن؛ إنزال اإلسالم  أمة على هبا  هللا امتّ  نعمة  أعظمَ  إنّ 
 خص حص مس خس ٱُّٱ: ممتًنا تعاىل هللا  قال  التباس، ول فيه غموض  ل  الذي

 10األنبياء:  َّ مض خض حضجض مص
 جحمج حج مث هت ٱُّٱ: وسلم عليه هللا صلى الكرمي لنبيه تعاىل هللا وقال

 .44الزخرف:   َّ جخ مح

  القائلُ  كان   فكلما قائله، بشرف  يشُرف  الكالم أن يف  ينازع أحد  ول 
  تعاىل؛  هللا تعظيم  من القرآن تعظيم وإن كذلك،  كلماته  كانت   القدر  عظيم
 :القرآن تعظيم  صور وجّمده، ومن وأجّله كتابهعظهم   وقارًا هلل  يرجو كان  فمن

 جخ مح جح مج ٱُّٱ:ىلعا،قال تتالوته عند واإلخبات اإلنصات. 1

 . 204األعراف:   َّ خس حس جس مخ
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  ابإلنصات  تعاىل أمر ورمحة، وهدى للناس بصائر القرآن أن تعاىل ذكر ملا
  قرئ  إذا املخبتي  تعاىل  هللا مدح وقد (1)واحرتاًما. له إعظاًما تالوته عند

 مح  جح مج حج مث هت مت  خت ُّٱٱ ٹٱٹ الكرمي، القرآن

 مض خض حض جض مص خصحص مس  خس حس جس مخ جخ
 . 83املائدة:  َّحط

  أتبيهم  وعدم احلق قبول  إىل ومسارعتهم  خشيتهم وشدة  قلوهبم لرقة بيان
 (2) به. املوعود احلق  أنه من  القرآن ُساع عند  عرفوا  ما فيضها سببو عنه،

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ ٹٱٹو  

 يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 23الزمر:   َّ يث ىث نث مث زث رث يت ىتنت مت زت رت

  احتياج علم ملا تعاىل فإنه وحسنه، ،تهيقول السعدي: " وهذا من جالل
  للقلوب  املعاين تلك وأن لألخالق، املكملة للقلوب، املزكية معانيه إىل اخللق

  األلباب أول قلوب  يف  أثهر والعظمة، اجلاللة  هبذه العظيم القرآن كان  وملا
  التخويف  من فيه ملا رهبم خيشون الذين جلود منه تقشعر فلهذا املهتدين،

  فهو  والرتغيب،  الرجاء  ذكر  عند وقلوهبم  جلودهم  تلي  مث  املزعج، ب والرتهي
 (3) الشر". عمل من  يرهبهم واترة  اخلي، لعمل  يرغبهم اترة

 
 .536/ 3( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 1)
 .7/10. التحرير والتنوير لبن عاشور، 2/140( ينظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، 2)
 .722( ينظر: تيسي الكرمي الرمحن للسعدي، ص 3)
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 د. الوليد بن حممد بن صاحل اخُلَضريي 

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ٹٱٹٱُّٱو
 ٢١الحشر:  َّ من زن رن مم ام يل ىل مليك

  والتقوى  للنظر  املوجب للمواعظ، اجلامع  أي القرآن هذا  أنزلنا  واملعىن: لو 
  املدركة  القوى إعطاء بعد فيه، مبا  وتكليفه له بتفهيمه جبل ىعل حال، بكل

  خشية  من متشقًقا أي ُمَتَصدّ عاً  هللا لعظمة متذلال أي خاشعا لرأيته واحملركة
  تعظيم  من  وهذا قساوته. وتناهي صالبته، وغاية مقداره،عظهم  مع  أي  هللا

 .(1) ُساعه عند القرآن
 

  تبليغه حق الشرع عليه دل الذي رميلكالقرآن ا  تعظيم  : ومنالتبليغ حق. 2
 َّ متزت رت يب ىب نب مب زب رب ٱُّٱقال تعاىل: هلم، وتعليمه لآلخرين

 67املائدة:  

  بلغت  فما منه شيًئا كتمت  فإن ربك، من  إليك أنزل  ما  مجيع  بلغ  املعىن:
  من  العلم حلملة وأتديب وسلم، عليه هللا صلى للنب أتديب وهذا رسالته،

  الذين القرآن أهل  من  أوىل أحد  فال  (2) شريعته. أمر  من  شيًئا  يكتموا  أل  أمته
  يف  ما بسبب  ورفعَتهم القرآن، شرف م ن شَرفهم  فإنه  ابخليية، وعلموه تعلموه 

 احلكيم. الذكر  من  صدورهم
  املسلم معظًما للقرآن الكرمي  العبد يكون ل  احلق وهذا :والتصديق اإلميان.3
 نت  مت زت  رت  يب ىب نب  مب زب ٹٱٹٱُّٱ أبدائه، إل

 
 .9/195ن التأويل للقاُسي، ( ينظر: حماس1)
 . 6/242( ينظر: اجلامع ألحكام القرآن للقرطب، 2)
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 اك  يق  ىق  يف  ىف يثىث  نث  مث زث رث  يت  ىت
 ١٣٦النساء:  َّ ام  يل ىل مل يك ىك  مك لك 

  هو  -صلى هللا عليه وسلم  -واإلميان ابلكتاب الذي نزل على رسوله 
 مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض ُّٱ ٹٱٹٱ ٱ(1) القرآن الكرمي.

 مل خل حلجل مك لك خك حك جك مق حق مفخف حف جف

صلى   - حممًدا  يعين: ﴾  جع  مظ  حط ﴿، ١٧٠النساء:  َّ حم جم هل
  من احلق هو الذي ابلقرآن الكرمي جاء يعين: ﴾ مع ﴿ -هللا عليه وسلم 

  به جاءكم مبا  فآمنوا  يعين  ﴾ خف حف  جف ﴿  ربكم عند من يعين ربكم
ٱ(2) .لكم خيًا  بذلك اإلميان يكن  -صلى هللا عليه وسلم  - حممد 

  كيفية   بال  بدا منه هللا، كالم  القرآن وإن: "هللا رمحه الطحاوي  اإلمام  قال
  أنه وأيقنوا  حًقا ذلك على  املؤمنون وصدقه ًيا،ح و  رسوله على وأنزله قوًل،
 (3) ابحلقيقة". تعاىل هللا كالم 

  هللا أمر  الت  العظيمة األمور  من  القرآن الكرمي  تالوة تالوته وحفظه:  حق. 4
 مث زثرث يت ىت  نت  مت زترت  يب  ىب ٱٱ﴿ٱٹٱٹ بعده؛ واألمةَ  نبيه هبا

 92النمل:    َّ ىق يف ىف يث ىث نث

 
 .7/146. البسيط للواحدي، 5/415( ينظر: اجلامع ألحكام القرآن للقرطب، 1)
 .1/451( لباب التأويل للخازن، 2)
 .104( شرح العقيدة الطحاوية للباك، ص 3)
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 د. الوليد بن حممد بن صاحل اخُلَضريي 

سبب الهتداء  الكرمي تالوة القرآن فسرده أواملعىن اتبع بقراءتك بي آايته و 
  إىل خي كثي، وقوله فمن اهتدى معناه من تكسب اهلدى واإلميان ونظر نظراً 

       (  1)ينجيه فلنفسه سعيه.
  متهل، على اقرأه . ٤المزمل:  َّ يه ىه مه جه ين ىن ُّٱٱ:تعاىل قالو 
 ( 2) .وتدبره القرآن فهم   على عوانً  يكون فإنه

  ، 17القمر:  َّ ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ ٹٱٹ :التدبر حق

  للفهم  ومعانيه واألداء، للحفظ  ألفاظه  الكرمي، القرآن هذا  وسهلنا  يسران ولقد 
  أقبل  من فكل تفسيًا، وأبينه معىن، وأصدقه لفظًا، الكالم أحسن ألنه  والعلم،

  هللا  سههل كتاب   عليه فهو وسههله  التيسي، غاية مطلوبه عليه هللا يسهر عليه
ٱ،(3) والتعاظ والعتبار والتدبر للتأمل قارئها تدعو عذبة سهلة يهف ألفاظه

. ٢٩ص:  َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٹٱٹٱُّٱ

  اي قومك  من إليه أرسلناك  من القرآن هذا ليتدبر  يعين: "الطبي قال
 زب ٹٱٹٱُّٱ التدبر؛ عن  غفل ملن والتبكيت التوبيخ جاء وقد، "(4) حممد 

 َّ نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىبنب مب

 ٢٤حممد:  َّ يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ٹٱٹٱُّٱ. ٨٢اء: سنال

 
 .4/274ز لبن عطية، ( ينظر: احملرر والوجي1)
 . 8/250( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 2)
  .825ينظر: تيسي الكرمي الرمحن للسعدي، ص ( 3)
 .21/190جامع البيان للطبي، ( 4)
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 ( 1) معناه. ليعرف للقرآن الكرمي التدبر  وجوب  على اآليتان هذه  فدلت

  ول  إنزاله غاايت أهم من  ابلقرآن : والعمل العمل والتحاكم إليه حق . 6
  معىن  ابلقرآن  العمل  يُعظهم القرآن دون العمل به والتحاكم إليه، وحق  أن ميكن

  ويتأدب أبخالقه، ويتخلق نواهيه، عن وينتهي أبوامره، أيمتر أي شامل،
 زن  رن مم  ام يل  ُّٱ: وسلم عليه  هللا صلى لنبيه تعاىل هللا  قال.آبدابه
 . ١٨الجاثية:   َّ ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من

 هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني ٹٱٹٱُّٱ :االستشفاء حق . 7

  ما  القرآن  من  عليك وننزل  ، ٨٢اإلسراء:  َّ جت هب مب خب حب جب
  األمراض  من به يستشفى مما  القرآن أنو .والضاللة هلجلا من به يستشفى

 بيان. بعده ليس هللا  من بيان فهذا   .أيًضا احلسية

 املطلب الثاين: تعظيم الرسول عليه الصالة والسالم: 

 :تعاىل قال  صلى هللا عليه وسلم،من منن هللا عز وجل أن بعث النب 

 حف  جف مغ جغ مع  جع  مظ حط مض خض  حض  جض مص خصٱُّٱ
آل  َّ حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف

 ١٦٤عمران: 

ه بفضائل  ، وخصه - صلى هللا عليه وسلم  -وقد عظهم هللا تعاىل قدر نبينا 
،  االعباد على التزامه وحضه ، أخالقه وآدابه يفوأثىن عليه  وحماسن ومناقب،

 
 .1/567( ينظر: فتح القدير للشوكاين، 1)
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 د. الوليد بن حممد بن صاحل اخُلَضريي 

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ محٱُّٱ: قال هللا تعاىل
 .٩ – ٨الفتح:  َّحط مض خض جضحض مص

   هللا عليه وسلم:   ومن صور التعظيم لرسول هللا صلى
قال هللا  فيما جاء به،  -صلى هللا عليه وسلم –اإلميان به وتصديقه  -1

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱٱٱ:تعاىل
 مخ جخ مح جح مج حج مث متهت خت حت جت هب مب حبخب
 . ١٥٨األعراف:  َّحص مس خس حس جس

فصدّ قوا آبايت هللا الذي هذه صفته، وأق رُّوا بوحدانيته،  :الطبييقول 
صلى هللا عليه وسلم   -ة والعبادة، وصدقوا برسوله حممد ياأللوه ه وأنه الذي ل

 (  1)".أنهه مبعوث إىل خلقه، داع إىل توحيده وطاعته -

  َّ مغ جغ مع جع مظحط مض خض حض جض مص ُّٱٱ: قال هللا تعاىلو 

إلميان ابهلل ورسوله وكتابه،وُساه هللا نورًا،  اب وهذا أمر من هللا تعاىل .٨التغابن: 
وما يف الكتاب الذي أنزله هللا من األحكام والشرائع   ،ةفإن النور ضد الظلم 

واإلميان ابهلل ورسوله  ، واألخبار أنوار يهتدى هبا يف ظلمات اجلهل املدهلمة
وكتابه، يقتضي اجلزم التام، واليقي الصادق هبا، والعمل مبقتضى ذلك  

 (2) .النواهي التصديق، من امتثال األوامر، واجتناب

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ:قال هللا تعاىل، وسلم يهلع هللا صلى حمبته -٢

 .31آل عمران:  َّ مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 

 . 13/171( جامع البيان يف أتويل القرآن للطبي: 1)
 . 866 الرمحن للسعدي: ص( ينظر: تيسي الكرمي 2)
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وأن حمبته تكون   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف اآلية إشارة إىل حمبة رسول هللا 
عى حمبة هللا، وليس هو  حاكمة على كل من اده بطاعته واتباع هنجه، وهي 

نفس األمر، حت يتبع الشرع   على الطريقة احملمدية فإنه كاذب يف دعواه يف
وهي دليل على وجوب حب   احملمدي والدين النبوي يف مجيع أقواله وأحواله

هللا ورسوله، ول خالف يف ذلك بي األمة، وإن ذلك مقدم على كل  
  -صلى هللا عليه وسلم  -وقد ثبت يف الصحيح عن رسول هللا (1) .حمبوب.

حت أكون أحب إليه من   م أنه قال: "والذي نفسي بيده، ل يؤمن أحدك
 (2) .والده وولده والناس أمجعي"

وامتثال سنته والقتداء  وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، طاعته فيما أمر  -3
 ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱٱ: ومما يدل على وجوب طاعته هبديه.

وهذا تعظيم لشأن النب   .7احلشر:  َّ مب خب حب جب مئهئ خئ جئحئ يي
عته والنتهاء عما هنى عنه يقول ابن  اطووجوب  -صلى هللا عليه وسلم  –

مهما أمركم به فافعلوه، ومهما هناكم عنه فاجتنبوه، فإنه إمنا أيمر خبي   ":كثي
ألصول   ، شاماًل اعامًّ  قاعدة كلية وأصاًل فاآلية تعتب  (3) ".وإمنا ينهى عن شر

  صلى هللا عليه وسلم - الدين وفروعه، ظاهره وابطنه، وأن ما جاء به الرسول 
يتعي على العباد األخذ به واتباعه، ول حتل خمالفته، وأن نص الرسول   -

 
 .8/95. اجلامع ألحكام القرآن للقرطب: 2/32( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي: 1)

 .58/ 1صحيح البخاري، كتاب "اإلميان"، ابب "حب الرسول صلى هللا عليه وسلم "،  (2)
 . 8/67( تفسي القرآن العظيم لبن كثي: 3)
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 د. الوليد بن حممد بن صاحل اخُلَضريي 

على حكم الشيء كنص هللا تعاىل، ل رخصة ألحد ول عذر له يف تركه، ول  
 ( 1).جيوز تقدمي قول أحد على قوله

  بده  فال  .١٥٨األعراف:  َّحص مس خس ٱُّٱ: تعاىل وقال 
  مبا  والعمل أثره واقتفاء -م لسصلى هللا عليه و  - نبيه هدي اتباع من للمسلم

  اتباع للذنوب ومغفرته ورضوانه هللا حمبة إىل فللوصول وفعل، قول من به جاء
 اتباعه ويكون واملكره، املنشط يف -صلى هللا عليه وسلم  - النب به جاء ما

 .به جاء   مبا  ورًضى  قناعة عن

يف مقابله   عض ل ن ب السي على هديه والتزام سنته، واحلذر من خمالفته،وجي
أن ل  : حممد رسول هللا، معناه ا:ا ول نقدم قول أحد على قوله، فقولنأحدً 

 مف  خف حف جفٱُّٱ: تعاىل قال -صلى هللا عليه وسلم  -متبوع حبٍق إل رسول هللا 

 َّجم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك مق حق
 . ٢١األحزاب:

  ه يف أفعاله وأقوال -صلى هللا عليه وسلم  -فاآلية بيان أن رسول هللا 
هذه اآلية الكرمية أصل كبي يف  " : هداية ملن يرجو اهلداية، يقول ابن كثي 

واألصل   (2) ".التأسي برسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أقواله وأفعاله وأحواله
أسوة، واآلية دالة على فضل القتداء   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا 

 
 .850نان للسعدي: صيف تفسي كالم امل( ينظر: تيسي الكرمي الرمحن 1)
 . 6/391( تفسي القرآن العظيم لبن كثي: 2)
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  والتباع به تكون ابلقتداء الرسول يف  ةواألسو  ( 1) ابلنب وأنه األسوة ل حمالة.
 (2) .فعل قول، أو يف خمالفته وترك لسنته

  هللا  صلى -هللا  رسول مع األدب  فرأس " :-هللا  رمحه - القيم ابن  قال
  ابلقبول خبه  وتلقي ألمره  والنقياد  له  التسليم كمال - وسلم  عليه

  لقوله، اآلراء لُتستشك بل قوله، يُستشكل أل معه  األدب ومن والتصديق،
  ما  قبول  يوقف ول  لنصوصه، وتُلقى  األقيسة  هُتدر بل  بقياس  نصه  يُعارض  ول 

 ( 3)".أحد موافقة  على  الرسول به جاء
  وتعظيم شأنه واألدب معه، قال  -صلى هللا عليه وسلم  -توقي النب  -4

 َّ حط مض خض جضحض مص خص حص مسُّ:تعاىل

وتعظيمه،   إكرامه وألزم يهقو وت تعزيره فأوجب هللا سبحانه وتعاىل، ٩ الفتح:
  (4) .فتعزيره يكون بنصرته، وتوقيه يكون بتعظيمه وهو الحرتام واإلجالل

والتعظيم واإلجالل يقتضي القيام حبقوقه؛ ملا له من الفضل واملنة بعد هللا على  
 املسلمي. 

صلى هللا   - حبكمه والرضا التحاكم إليه يف حياته وإىل سنته بعد وفاته -5
  ل  وأن الشرائع  أكمل وشريعته  اهلدي أكمل هديه أبن واإلميان ،-م لسعليه و 

 
 .21/303( التحرير والتنوير لبن عاشور: 1)
 2/9( الشفاء بتعريف حقوق املصطفى للقاضي عياض: 2)
 . 2/387( مدارج السالكي بي منازل إايك نعبد وإايك نستعي لبن القيم 3)
 .7/329فسي القرآن العظيم لبن كثي: ، وت4/250زمني: ( تفسي ابن أب 4)
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 د. الوليد بن حممد بن صاحل اخُلَضريي 

 خك  حك جك ٱُّٱ :تعاىل  قالمصدره،  كان   مهما نظاًما  أو تشريًعا  عليها يقدم

 جه  هن من خن حن جن مم خم حم هلجم مل خل حل جل مك  لك

 .59النساء:  َّمب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه

  د قو  ،-صلى هللا عليه وسلم  - بعده وشريعته سنته إىل التحاكم ويكون
  تعاىل: قال أمرهللا تعاىل ابلتسليم حلكم رسول هللا وانشراح الصدر هلذا احلكم، 

 حط مض  خض حض  جض مص خص  حص  مس  خس حس جس مخُّٱ

 65النساء:  َّ جف مغ جغ مع جع مظ

م  يقسم تعاىل بنفسه الكرمية املقدسة أنه ل يؤمن أحد حت حُيَكّ   فهنا
احلق   و هيف مجيع األمور، فما حكم به ف -صلى هللا عليه وسلم  -الرسول 

 مظ حط مض خض حض ُّٱ :؛ وهلذا قال اا وظاهرً الذي جيب النقياد له ابطنً 

إذا حكموك يطيعونك يف   :أي َّجف مغ جغ مع جع
ا مما حكمت به، وينقادون له يف الظاهر  بواطنهم فال جيدون يف أنفسهم حرجً 

ا من غي ممانعة ول مدافعة ول  والباطن فيسلمون لذلك تسليًما كليً 
اَل يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحَّتى َيُكوَن َهَواُه تـَبَـًعا د يف احلديث: "ر و ولذلك  (1)".منازعة

   (  2)."ِلَما ِجْئُت ِبهِ 

 
 .2/349: ( تفسي القرآن العظيم لبن كثي1)
أخرجه النووي يف األربعي النووية ( و 12/ 1( السنة لبن أب عاصم ومعها ظالل اجلنة لأللباين )2)

 وقال عنه حسن صحيح.  41ص
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  ، - صلى هللا عليه وسلم  - موالة وحمبة آل بيته وصحابته وبغض أعدائه -6
 ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن  من خن حن جن ٱُّٱ :تعاىل  قال

 ٢٣الشورى:  ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي

ة تعرهض ابن كثي إىل ذكر آل بيت النب صلى هللا  يويف مناسبة ورود هذه اآل
ول تنكر الوصاة أبهل البيت، واألمر ابإلحسان إليهم،  عليه وسلم فقال: " 

واحرتامهم وإكرامهم، فإهنم من ذرية طاهرة، من أشرف بيت وجد على وجه  
األرض، فخرًا وحسًبا ونسًبا، ول سيما إذا كانوا متبعي للسنة النبوية  

الواضحة اجللية، كما كان عليه سلفهم، كالعباس وبنيه، وعلي  ةحالصحي
  - هللا رسول  بيت أهل  فمحبة (1)".وأهل بيته وذريته، رضي هللا عنهم أمجعي 

  حمبة وهي حمبته، من عنهم، هللا رضي أصحابه وحمبة، -صلى هللا عليه وسلم 
  أحًدا  أو وسلم، عليه هللا صلى النب بيت أهل من أحًدا أبغض فمن واجبة،

 عليه هللا صلى النب أبغض  فقد وأرضاهم، عنهم هللا  رضي الكرام صحابته من
 .مبحبتهم مقرونة حمبته ألن  وسلم؛

َوَأْهُل بـَْيِِت ُأذَكِ رُُكُم هللَا يف َأْهِل بـَْيِِت،  " : - وسلم عليه هللا صلى - قال
   (2)".يف َأْهِل بـَْيِِت  ُأذَكِ رُُكُم هللَا يف َأْهِل بـَْيِِت، ُأذَكِ رُُكُم هللاَ 

 
 . 7/201( تفسي القرآن العظيم لبن كثي: 1)
حديث 1873/ 4كتاب فضائل الصحابة ابب من فضائل علي بن أب طالب   ( أخرجه مسلم يف2)

 2408 رقم:
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 د. الوليد بن حممد بن صاحل اخُلَضريي 

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ تعاىل:اَل وق
 ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه ىه مه جه ين ىن من
 . ٢٢المجادلة:  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر

اآلية تنفي اإلميان عمن يواّد ويواىل من حادهى وعادى هللا ورسوله، وإمنا  و 
لة  او املوالة تكون ملن واىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ومن موالته: م

آل بيته وموالة أصحابه وحمبتهم وبرهم ومعرفة حقهم والثناء عليهم والقتداء  
هبم، والستغفار هلم واإلمساك عما شجر بينهم ومعاداة من عاداهم أو سبهم  

اَل َتُسبُّوا َأْصَحاِب،  : "-وسلم هللا عليه  صلى - ، قالأو قدح يف أحد منهم
 (1) ".ْثَل ُأُحد ، َذَهًبا َما بـََلَغ ُمدى َأَحِدِهْم، َواَل َنِصيَفهُ مِ فـََلْو َأنى َأَحدَُكْم أَنـَْفَق 

 ّٰ ِّٱُّٱ تعاىل:اَل ، ق-صلى هللا عليه وسلم  -الصالة والسالم عليه  -7

 َّ يب ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ
 . ٥٦األحزاب: 

على   -صلى هللا عليه وسلم  –واآلية تقرر حقًا من حقوق رسول هللا 
أن هللا سبحانه أخب   سالم عليه، واملقصود من اآلية: "لاأمته وهي الصالة و 

عباده مبنزلة عبده ونبيه عنده يف املأل األعلى، أبنه يثين عليه عند املالئكة  
املقربي، وأن املالئكة تصلي عليه. مث أمر تعاىل أهل العال السفلي ابلصالة  

والسفلي   يوالتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العاملي العلو 

 
( 8/ 5( أخرجه البخاري يف كتاب أصحاب النب ابب قول النب: »لو كنت متخًذا خلياًل« )1)

 . 3673حديث رقم: 
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وعلو   -صلى هللا عليه وسلم  –ويف هذا إشارة وتنبيه ملقام الرسول  (1)".امجيعً 
  ، -وسلم اَّلّل عليه  صلى -اَّلّل على كمال رسول  منزلته عند هللا تعاىل ودللة

َمْن َصلىى َعَليى  ويف احلديث: " ورفعة درجته، وعلو منزلته عند اَّلّل وعند خلقه 
 (2)".َعَلْيِه َعْشًرا   َواِحَدًة َصلىى هللا

 املطلب الثالث: تعظيم حق الوالدين: 

 مم امُّٱالكرمي قال تعاىل: يف كتابه تعظيم حق الوالدين أمر هللا تعاىل ب

  إىل  ابإلحسان وأوصى .٣٦النساء:  َّ ين ىن ننمن زن رن
، وطاعة  أمر مها، واجتناب  هنيهما،   الوالدين، ، واخلطاب اللهطيف  ابلقول  الكرمي 

  يدعو  شكرمها فإن ،وأعظمها احلقوق  آكد وهي (3) أنواع الب ّ   ك من ذلوبغي  
لرضى هللا   املوجب األقارب  أقرب صلة  من  فيه ما  مع  تعاىل ، هللا شكر  إىل

أي: العمل   قال سألت رسول هللا  عن عبد هللا بن مسعود ف تعاىل،
قلت   لدينالصالة على وقتها قلت مث أي: قال بر الواأحب إىل هللا قال: "

 ( 4)." أي: قال اجلهاد يف سبيل هللامث

 
 .6/457( تفسي القرآن العظيم لبن كثي: 1)
 408( برقم: 306/ 1النب بعد التشهد) ة ابب الصالة على( أخرجه مسلم يف كتاب الصال2)
،تفسي ابن اعثيمي  2/298، تفسي القرآن العظيم لبن كثي 5/6( ينظر: جامع البيان للطبي 3)

 (305-1/304سورة النساء )
( 2/ 8( أخرجه البخاري يف األدب ابب قول هللا تعاىل: }ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا{ )4)

 ( 5970برقم: )
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 د. الوليد بن حممد بن صاحل اخُلَضريي 

 زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل ُّٱ ٱٹٱٹ

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 . 23اإلسراء:   َّجتهب

  واألفعال  األقوال من اجلنس هذا  فيه يصدق  ما  كل  اإلحسان ومشل
  واإلحسان  للولد احملبة من وهلما العبد وجود سبب واملواساة، ألهنما والبذل

 . الب  ووجوب احلق أتكد  يقتضي ا م والقرب إليه
خص حالة الكب؛ ألهنا احلالة الت حيتاجان فيها إىل بره لتغي احلال  و 

عليهما ابلضعف والكب، فألزم يف هذه احلالة من مراعاة أحواهلما أكثر مما  
ألزمه من قبل، ألهنما يف هذه احلالة قد صارا كال عليه، فيحتاجان أن يلي  

 صغره أن يليا منه، فلذلك خص هذه احلالة  ن حيتاج يف كب ما كامنهما يف ال
ابلذكر، وأيًضا فطول املكث للمرء يوجب الستثقال للمرء عادة وحيصل امللل  
ويكثر الضجر فيظهر غضبه على أبويه وتنتفخ هلما أوداجه، ويستطيل  

دد من  عليهما بدالة البنوة وقلة الداينة، وأقل املكروه ما يظهره بتنفسه املرت 
أمر أن يقابلهما ابلقول املوصوف ابلكرامة، وهو السال عن كل  ضجر. وقد ال

  هلما  وادع  ،ژهب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئژعيب فقال:
 من ٹٱٹٱُّٱ (1) .صغيًا إايك تربيتهما على جزاء  وأموااًت، أحياءً  ابلرمحة
 8العنكبوت:   َّ مهجه ين ىن

 
 .456، تيسي الكرمي الرمحن للسعدي، ص 10/241اجلامع ألحكام القرآن للقرطب  ( ينظر:1)
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 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱٹٱٹو

 .١٤ان: لقم َّ زث رث يت ىت نت مت زت رت

: أمرانه ببمها وطاعتهما، ابإلحسان إليهما ابلقول اللي، والكالم  يأ
اللطيف، والفعل اجلميل، والتواضع هلما، وإكرامهما وإجالهلما، والقيام  
مبئونتهما واجتناب اإلساءة إليهما من كل وجه، ابلقول والفعل. والقيام  

 ڳ ڳ ﴿  والدين وهذه الوصية ابل ،ا تعبا يف تربيتهمألهن ؛ حبقوقهما

ابملعروف وهو الب والصلة والعشرة اجلميلة والشكر   :أي ﴾ ڳ ڳ
 (1) هلما.

 حن جنىميم مم خم حم جميل ىل مل خل ٱُّٱقال تعاىل: 

 . ١٥األحقاف:  َّ ينىن من خن

  وشكره  بعباده تعاىل لطفه من عليهما، وهذا واحلنو إليهما ابإلحسان أمرانه
  اللطيف  ابلقول والديهم إىل حيسنوا أن إليهم وعهد األولد وصى أن للوالدين
 .اإلحسان وجوه  من ذلك   وغي والنفقة املال   وبذل اللي  والكالم 

  ولدها من األم حتملته  ما فذكر لذلك املوجب السبب ذكر على نبه مث
  مشقة  مث الكبية املشقة ولدهتا مشقة مث محلها وقت  املكاره من قاسته وما

ساعتي،  أو عةسا يسية  مدة املذكورات  وليست احلضانة، وخدمة الرضاع

 
. تيسي الكرمي الرمحن 10/284. فتح البيان للقنوجي، 3/398( لباب التأويل للخازن، 1)

 .648للسعدي، ص 
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 د. الوليد بن حممد بن صاحل اخُلَضريي 

  والباقي  وحنوها أشهر  تسعةُ  للحمل شهًرا  ثالثون قدرها  طويلة  مدة ذلك  وإمنا 
 ( 1) .الغالب هو  هذا للرضاع

 تتضح صور تعظيم حق الوالدين يف اآليت:و 
هما، وكف األذى عنهما،  إلي بر الوالدين، وهو اإلحسان وجوب  .1

 وف. وطاعتهما يف املعر 
 لرمحة.  ملغفرة وا الدعاء للوالدين ابوجوب  .2
  بل جيب خماطبتهما بكل لفظ  بسوء، خماطبتهما أو النهي عن زجرمها .3

  به  وتطمئن  قلوهبما على  يلذ  حسن لي  بكالم وتلطف  وأتدب حيبانه،
 لألجر. واحتساابً  ورمحةً   هلما  ذله   هلما نفوسهما. وتواضع

  هما مبئونت والقيام وإجالهلما،  وإكرامهما هلما، والتواضع اجلميل، الفعل .4
 . والفعل ابلقول وجه،  كل  من إليهما  اإلساءة نابواجت

 .تربيتك ونشأتك يف  تعبا ألهنما حبقوقهما   القيام  .5
  والع شرة  والصلة  الب  وهو ابملعروف أي معروفًا الدنيا هلما يف املصاحبة   .6

 هلما. والشكر  اجلميلة 

 
،تيسي الكرمي 7/257، معال التزيل للبغوي، 7/279( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 1)

 .781الرمحن للسعدي، ص
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 املطلب الرابع: تعظيم حق املسلم: 
خوًة  أن عقد بي املسلمي أُ به عاىل هللا ت ومن تعظيم حق املسلم ما أمر 

وسنًنا ومستحبات؛ واألخوة بي املسلمي هذه   أوجب هلا حقوقًا وواجباتٍ 
، فكل من  10احلجرات:  َّ جس مخ جخ ٱُّٱ: بينة وواضحة يف قوله تعاىل

وهذه  ، ذا العقد وأداء ما يستوجبههبتزام لإلسالم ديًنا وجب عليه الرضي اب
على عباده املؤمني كما قال تعاىل:   هللا هبامة منه خوة الدينية نعمة عظياألُ 
ٱَّىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئٱُّٱ

 .103آل عمران: 
 ومن صور تعظيم حق املسلم:  

 زن  رن مم ام  يل ُّٱ قال هللا تبارك وتعاىل:، اإلحسان إليه .1

 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن مننن
 جت مبهب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ

ة ذكرت  ففي هذه اآلي ،36النساء:  َّمج حج  مث هت مت خت حت
 :(1) إلحسان إليهم عديدة أمرت ابأصناف 

: ويشمل مجيع األقارب ويكون ابإلحسان إليهم ابلقول والفعل  ذو القرىب أ.
 . وبصلة الرحم

 
، لباب التأويل 6/502،التفسي الوسيط للواحدي: 1/484( ينظر: تفسي املاوردي: 1)

 .1/373للخازن،
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 د. الوليد بن حممد بن صاحل اخُلَضريي 

 : وهلم الكفالة والرتبية.اليتامى.ب

: وهم الذين ركبهم ذل الفاقة والفقر، وهلم سدُّ خلهتهم واحلض  ملساكنيا . ج
   على ذلك.

 واجلوار.ي له القرابة  : الذاجلار ذي القرىب . د

: الذي ليست له قرابة ويكون التعاهد ابهلدااي والصدقة  اجلار اجلُنب.ه
 والدعوة، واإلحسان ابلقول والعمل وعدم اإليذاء.

 وهو الرفيق يف السفر أو الزوجة أو الصحبة مطلقاً.  الصاحب ابجلنب:.و

نفاق والصدقة  وهو الغريب املنقطع عن بلده فله اإلكرام واإل ابن السبيل:.ز
 وده.  مبا يبلغه مقص 

فاألمر من هللا تعاىل للناس ابإلحسان هلؤلء األصناف من املسلمي تعد  
 من تعظيم ما أمر به.

 جف  مغ جغ ٱُّٱ: قال هللا تبارك وتعاىل، التعاون على الرب والتقوى .2

 مل  خل حل مكجل لك حكخك جك مق حق  مف حفخف

يات  ويف هذه اآلية أمر ابلتعاون على فعل اخل . 2املائدة:  َّ هل
أيمر تعاىل عباده املؤمني   ذلك يقول ابن كثي:"املنهيات؛ ول واجتناب

ابملعاونة على فعل اخليات، وهو الب، وترك املنكرات وهو التقوى،  



 

 
 الشرعية جملة العلوم  315

 هـ1442 واخلمسون حمرم الثامن العدد
 

  بينهم فيما  املسلمي  واجب  فمن ( 1)وينهاهم عن التناصر على الباطل".
  الب  ألن ؛التناصرللعمل، وتوفي املصاحل وإظهار  تيسيًا وذلك  التعاون

 ( 2)".املنهيات  اجتناب إىل  راجعة والتقوى املأمورات  ابمتثال احلكم" هو

 حن جن مم خم حم جم ُّٱٱٱقال هللا تبارك وتعاىل:  رد السالم، .3

املراد به يف اآلية  ، 86: النساءَّ مي خي حي جي ٰه مه جه منهن خن
فأجيبوه أبحسن مما سلم عليكم به وإمنا اختي   م عليكم املسلمُ يعين إذا سله 

ألن معىن   ؛ألنه أمت وأحسن وأكملظة حياك هللا السالم على لفلفظ 
السالم السالمة من اآلفات فإذا دعا اإلنسان بطول احلياة بغي سالمة  

ا كان أمت وأكمل  كانت حياته مذمومة منغصة. وإذا كان يف حياته سليمً 
أو ردوا عليه كما   :يعين ﴾من خن﴿فلهذا السبب اختي لفظ السالم 

 ا وجمازايً حماسبً  :يعين   ﴾  مي خي حي جي ٰه مه جه ﴿  سلم عليكم
واملعىن أنه تعاىل على كل شيء من رد السالم مبثله أو أبحسن منه 

 (3) .جماز

 خس حس جس مخ جخ ُّٱقال هللا تبارك وتعاىل: ٱ، اإلخاء اإلمياين  .4

وهذه اآلية تقرر  ، 10احلجرات:  َّ حض جض مص خص مسحص
ؤمن  ، وأن حيب املاإلخاء اإلمياين الذي يوجب احلب يف هللا والبغض فيه

 
 . 2/12( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي: 1)
 . 2/84( ينظر: تفسي ابن عرفة: 2)
 .1/404) ينظر: لباب التأويل للخازن، 3)3
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 د. الوليد بن حممد بن صاحل اخُلَضريي 

حيبه لنفسه، واملوالة والتناصر والتناصح، وإجابة دعوته، وزايرته ألخيه ما 
وهذه  ": ابن عاشوريف حال مرضه، وتشييع جنازته، وغي ذلك، يقول 

 يقول (1) ".اآلية فيها دللة قوية على تقرر وجوب األخوة بي املسلمي 
ُشوا، َواَل  َواَل تـََناجَ ََتَاَسُدوا، اَل  " :-صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا

، وَُكونُوا ِعَباَد   تـََباَغُضوا، َواَل َتَدابـَُروا، َواَل يَِبْع بـَْعُضُكْم َعَلى بـَْيِع بـَْعض 
هللِا ِإْخَواًًن اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم، اَل َيْظِلُمُه َواَل ََيُْذلُُه، َواَل ََيِْقُرُه  

َث َمرىات  »ِبَْسِب اْمِرئ  ِمَن الشىرِ  ْدرِِه َثاَل ِشرُي ِإىَل صَ التـىْقَوى َهاُهَنا« َويُ 
َأْن ََيِْقَر َأَخاُه اْلُمْسِلَم، ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحَراٌم، َدُمُه، َوَمالُُه،  

هذا احلديث أصل يف حق املسلم على املسلم، وفيما  ف( 2) ". َوِعْرُضهُ 
، ففي احلديث النهي عن  التعاملمي من أنواع ينبغي أن يكون بي املسل

متين زوال نعمة األخ ألخيه املسلم، والنهي عن اخلداع يف املعاملة ابلغش  
وعدم تعاطي أسباب البغضاء، واإلعراض عما جيب له   والتدليس.

كالنصرة، ويف احلديث األمر ابلتعاون على إقامة شعائر هللا؛ ألنه بدون  
 جن يم ىم مم ٱُّٱ:قال تعاىلا كمل يتم ذلك  ائتالف القلوب واألخوة 

 ىي مي خي حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن
األنفال:  َّزئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
قال هللا تبارك  ٱعدم الستهزاء والسخرية والتنابز ابأللقاب، . و 63 – 62

 
 . 243/ 26ر: التحرير والتنوي ( ينظر:1)
( أخرجه مسلم يف كتاب الب والصلة واآلداب ابب حترمي ظلم املسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، 2)

 .2564( حديث رقم: 1986/ 4وعرضه، وماله )
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 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مضُّٱوتعاىل: 
 من حنخن جن مم خم حم جم ملهل خل حل جل مك لك خك حك
احلجرات:  َّ هئ مئ هي مي خي حي ٰهجي مه جه هن

. ويف هذه اآلية تتضح صور ما أمر هللا به من عدم السخرية وحتقي  11
املسلم، وأن ل يعيب املسلم على أخيه ابلقول، وعدم التنابز ابأللقاب  

 وهو النداء بلقب يعيه به.

 مل خل ٱُّٱ ، قال تعاىل:النهي عن سوء الظن والتجسس والغيبة .5

 جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه مهىه
وهنا النهي عن الظن به ظن التهمة وحرمة  ٱ.12احلجرات:  َّ ّٰ ِّ

"فاتقوا هللا أيها   موضًحا معناها: الطبي تتبع عورته أو اغتيابه.يقول 
الناس، فخافوا عقوبته ابنتهائكم عما هناكم عنه من ظّن أحدكم أبخيه  

ه، رت عنه من أمر املؤمن ظّن السوء، وتتبع عوراته، والتجسس عما س
ا يكرهه، تريدون به شينه وعيبه، وغي ذلك من األمور الت  واغتيابه مب

  -قال رسول هللا  :عن أب هريرة قال احلديث ويف (1)هناكم عنها ربكم".
ُكْم َوالظىنى، فَِإنى الظىنى َأْكَذُب احلَِديِث،   : " -صلى هللا عليه وسلم  ِإَّيى

ُدوا، َواَل َتَدابـَُروا، َواَل تـََباَغُضوا،  َواَل ََتَاسَ  ََتَسىُسوا،  َواَل ََتَسىُسوا، َوالَ 

 
 . 309/ 22( ينظر: جامع البيان عن أتويل آي القرآن للطبي: 1)
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ٱ  ( 1) ".وَُكونُوا ِعَباَد اَّللِى ِإْخَواًًن 

 خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ ٹٱٹ، التواصي ابحلق وابلصرب .6

العصر:  َّ ينجه ىن من خن حن جن يم ىم مم

واآلية تقرر أن أعمال اإلنسان هي مصدر شقائه وخسرانه،  . 3 – 1
بعمل الصاحلات ابلقيام ابلتواصي   ه وجناحه يكوناملؤمن ففالح ابستثناء

وأوصى بعضهم بعًضا بلزوم العمل مبا أنزل هللا  ابحلق والتواصي ابلصب، 
، وابلصب على طاعة هللا،  يف كتابه من أمره، واجتناب ما هنى عنه فيه

عورته   أن يسرتفيدخل هنا أيًضا:  ( 2).وابلصب على املصائب واألقدار
عثرته ويقبل معذرته ويرد غيبته ويدمي   م عبته ويقيلغفر زلته ويرح وي

نصيحته وحيفظ خلته ويرعى ذمته وجييب دعوته ويقبل هديته ويكافئ  
صلته ويشكر نعمته وحيسن نصرته ويقضي حاجته ويشفع مسألته  
ويشمت عطسته ويرد ضالته ويواليه ول يعاديه وينصره على ظامله ويكفه  

ما حيب لنفسه ويكره له ما   خيذله وحيب لهل يسلمه ول عن ظلمه غيه و 
عن أب هريرة، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  ف (3) يكره لنفسه.

إذا  « قيل: ما هن اي رسول هللا؟، قال: »حق املسلم على املسلم ست»

 
( حديث رقم: 19/ 8تدابر )ى عن التحاسد وال( أخرجه البخاري يف كتاب األدب ابب ما ينه1)

6064. 
، تفسي القرآن العظيم لبن كثي: 24/590( جامع البيان يف أتويل آي القرآن، للطبي:2)

8/480. 
 .1/305( ينظر: اآلداب الشرعية واملنح املرعية لبن مفلح املقدسي3)
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لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له،  
  (1) « مات فاتبعه مرض فعده وإذا فسمته، وإذا  وإذا عطس فحمد هللا 

  شأن املسلم عند اَّلّل تعاىل.يدل على عظهم  وهذا

 ىك  ٱُّٱٱقال تعاىل:ومن تعظيم حق املسلم تعظيم دمه وعرضه وماله   .7

 ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل  مل يك

 9٣النساء:  َّ مي زي ري ٰى ين
  وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا

فإن دماءكم وأموالكم  م النحر فقال: » خطب الناس يو  عليه وسلم
وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يف بلدكم هذا، يف شهركم  

 (2) «هذا

 *      *      * 

 
برقم:  (1705/ 4السالم )( أخرجه مسلم يف كتاب السالم ابب من حق املسلم للمسلم رد 1)

(2162) 
 (1739( برقم: )176/ 2( أخرجه البخاري يف كتاب احلج ابب اخلطبة أايم مىن )2)
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 د. الوليد بن حممد بن صاحل اخُلَضريي 

 املبحث الثالث: تعظيم شعائر هللا الزمانية واملكانية
  بعض،  على  وشرهفها األوقات واألزمنة  بعض اختصه  وتعاىل  تبارك  هللا إن

  رمضان وليلة القدر، واختصه  وشهر احلرم أوقات الصالة واألشهر  ذلك ومن
وكذلك هناك من األحوال واألشياء ما   بعض، على وشرهفها البقاع  بعض

  ما  منها  خيتار  وهو  هذا كل  خالق  هو سبحانه هللا ألن يكون له حرمة؛ وذلك
 ه وتعاىل.واإلجالل وتعظيمها من تعظيمه سبحان التعظيم له يريد

 األول: تعظيم شعائر هللا الزمانية: طلبامل
 هللا تعاىل وأمر بتعظيمها ما يلي:   اختارها الت  الزمانية  الشعائر ومن

 أواًل: أوقات الصالة: 
 يل ىل مل ُّٱ ٹٱٹٱ فضهلها وشرفها، قد َوَتعاىَل  ُسْبَحانَهُ  هللا فإن

 ني ميزي ري ٰى ين ىننن من زن رن مم ام
 ١٠٣النساء:  َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

من صالتكم، فاذكروا هللا على كل أحوالكم  يها املؤمنون فإذا فرغتم، أ
وا  لُّ ضواملعىن: إذا صليتم ف ا ومضطجعي على جنوبكم ابلتعظيم له.قياًما وقعودً 
ا أو على جنوبكم، حسبما يقتضيه احلال عند مالمحة القتال،  قياًما وقعودً 

النفس  أي: أمنتم وسكنت قلوبكم، والطمأنينة: سكون  ﴾ ٰى  ين﴿
ة أي: فأتوا ابلصالة الت دخل وقتها على الصفة  فأقيموا الصال من اخلوف
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فرضا موقتا، ل جيوز   املشروعة من األذكار واألركان، ول تغفلوا ما أمكن 
 ( 1)إخراجها عن أوقاهتا وإن لزمها نقائص يف رعايتها.

  بي  صلة  أهنا حقيقتها الت  الصالة،  املقصود  هذا  به حيصل ما وأعظم
وقًتا   هلا وأن فرضيتها، على  ذلك فدل وقت، يف مفروضة  اوأهن ربه، وبي  لعبدا

  صغيهم  املسلمي  عند تقررت قد الت األوقات هذه وهو به، إل تصح ل
صلى هللا عليه  - حممد نبيهم  عن ذلك  وأخذوا  وجاهلهم، عاملهم  وكبيهم،

  العبد  انإمي حسب وعلى  اإلميان ميزان  الصالة  أن ذلك على ودل  -وسلم 
 (2) وتكمل. وتتم  صالته تكون

ومن األوقات املأمور يتعظيمها: إيتاء الزكاة وما ذكرت الصالة إل وقرنت  
 َّ زي  ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ ٹٱٹٱٱ ،هبا

 ٤٣البقرة: 

أمروا ابلصالة والزكاة ألن األوىل عمل يدل على تعظيم اخلالق والسجود  
ل يظ آهلته ابلفعاملشرك ألنه يغإليه وخلع اآلهلة، ومثل هذا الفعل ل يفعله 

  قول هللا أكب ول يفعله الكتاب ألنه خيالف عبادته، وألن الزكاة إنفاق املال يو 
وهو عزيز على النفس فال يبذله املرء يف غي ما ينفعه إل عن اعتقاد نفع  
أخروي ل سيما إذا كان ذلك املال ينفق على العدو يف الدين، فلذلك عقب  

 
. فتح القدير 5/374. اجلامع ألحكام القرآن للقرطب، 9/164( ينظر: جامع البيان للطبي، 1)

 .1/588للشوكاين، 
 .198( ينظر: تيسي الكرمي الرمحن للسعدي، ص 2)
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ء الزكاة ألهنما ل يتجشمهما إل  ة الصالة وإيتان ابألمر إبقام األمر ابإلميا
 (1) . مؤمن صادق
، ويف موضع  110البقرة:  َّ مثهت مت خت حت ُّٱٹٱٹٱ

 َّ ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱٹٱٹٱو آخر،

فهي أمر ابحملافظة على الصالة بوقتها ألهنا من شعائر الدين  . ٧٧النساء: 
 تعاىل، من تعظيم هللا ت هذه األعمال وأداء الزكاة إىل أهلها فتعظيم أوقا

 56النور: َّمن زن رن مم ام يل ىل ملٱُّٹٱٹ

ويف هذه اآلية إشارة إىل أن الستخالف يف األرض للمؤمن يكون إبقامة  
  املؤمن أنه يف فيها وحيس وكبايءه، تعاىل هللا جالل فيها يستشعر الصالة الت

تاء الزكاة  وتعاىل، وإي سبحانه ابهلل واتصال روحية، تربية وهذه تعاىل هللا حضرة
 رغبة فيما عند هللا وهبذا يكون التعظيم. 

 اثنًيا: شهر رمضان 
 ىه ُّٱ ٹٱٹٱومن األزمان الت أمر هللا بتعظيمها شهر رمضان، 

 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
 . 183البقرة:  َّ ُّ َّ

:  وهو ابلصيام،  هلم  وآمًرا  األمة  هذه  من  املؤمني  خماطًبا تعاىل  يقول
  ، والوقاع من طلوع الفجر إىل غروب الشمس ابوالشر  الطعام عن مساكاإل

  من وتنقيتها وطهارهتا النفس زكاة من  فيه ملا وجل،  عز هلل  خالصة بنية

 
 .154/ 1. فتح البيان للقنوجي، 1/471نوير لبن عاشور، ظر: التحرير والت( ين1)
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  الفعل يف  وترغيب للحكم توكيد الرذيلة. وفيه واألخالق  الرديئة  األخالط 
  تال الشهوة يكسر الصوم فإن املعاصي تتقون لعلكم. النفس على وتطييب

 ( 1).مبدؤها هي
 ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ُّٱٱٹٱٹٱو

 خب حب جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي ني ميزي ري
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت متخت حت جت هب مب

 جض مص خص حص مس خس حس جس
 185البقرة:  َّخضحض

هداية للناس  ، شهر رمضان الذي ابتدأ هللا فيه إنزال القرآن يف ليلة القدر"
بي احلق والباطل.  إىل احلق، فيه أوضح الدلئل على هدى هللا، وعلى الفارق 

صحيًحا مقيًما فليصم هناره. ويُرخهص للمريض  حضر منكم الشهر وكان  فمن 
واملسافر يف الفطر، مث يقضيان عدد تلك األايم. يريد هللا تعاىل بكم اليسر  
والسهولة يف شرائعه، ول يريد بكم العسر واملشقة، ولتكملوا عدة الصيام  

ظموه على هدايته  يف عيد الفطر، ولتعشهًرا، ولتختموا الصيام بتكبي هللا
ولكي تشكروا له على ما أنعم به عليكم من اهلداية والتوفيق  لكم، 
 ( 2)".والتيسي

 
 .1/123. أنوار التنزيل للبيضاوي، 1/497( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 1)
 .28( التفسي امليسر لنخبة من أساتذة التفسي، ص 2)
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 جن يم ىم ممخم  حم  جم يل ىل  مل خل ُّٱٹٱٹٱ

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن

 مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي

 رث يتىت نت مت زت  رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

 مل يك ىك مكلك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث مث زث

 ١٨٧البقرة:  َّ رن مم ام يل ىل

ول فرض الصيام، حيرم على املسلمي يف الليل بعد النوم األكل  يف أكان 
والشرب واجلماع، فحصلت املشقة لبعضهم، فخفف هللا تعاىل عنهم ذلك،  
وأابح يف ليال الصيام كلها األكل والشرب واجلماع، سواء انم أو ل ينم،  

  { أبن خي  { هللا }حي }  ،هلكوهنم خيتانون أنفسهم برتك بعض ما أمروا ب
{ ما سلف  ىي مي موجبا لإلمث }  -لول توسعته  -لكم أمرا كان وسع 

{ وطأ  ٰر { بعد هذه الرخصة والسعة من هللا }  ٰذ }،من التخون
 (1)   وقبلة وملسا وغي ذلك.

 ومن احلرمات الواردة يف هذه اآلايت وواجب تعظيمها هي: 
شراب واجلماع هنارًا  شعية الصيام وهو حرمة اإلمساك عن الطعام وال .1

 اإلابحة يف الليل. و 
 اإلكثار من تالوة القرآن. .2

 
 ( 87( ينظر: تيسي الكرمي الرمحن يف تفسي كالم املنان )ص: 1)
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 قيام ليله والعتكاف يف أواخره.   .3

 اثلثًا: األشهر احلرم وأعمال احلج  
 حئ جئ يي ٱُّٱ ٹٱٹوكذلك عظهم هللا تعاىل األشهر احلرم كما 

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 َّخص حص مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج مث هت متخت

 ٥التوبة: 

  ألن وُحُرم  األكثرون. قاله  واحملرم، احلجة،  وذو  القعدة، ذو و  رجب،  وهي 
  سبيل  على  إل  هلم  والتعرض  املشركي  دماء  فيها  املؤمني  على  حرهم هللا

 .(1) اخلي
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٹٱٹٱُّٱ
 جس مخ جخ محجح مج حج مثهت مت خت حت جت هب

 حط مض خضحض جض مص خص حص مس خسحس
  قدره، وهذه و  قضائه يف  وعدة الشهور. ٣٦التوبة:  َّ جغ مع جع مظ

  وذو  الفرد، رجب: منها أربعة حرُم وهيشهًرا  عشر  الثين فةعرو امل الشهور
  .فيها القتال وحترمي حرمتها، لزايدة حرًما  وُسيت واحملرم،  احلجة، وذو  القعدة،

 هللا ويشكر بطاعته، تعمر وأن  للعباد، مقادير  جعلها أنه بيه  تعاىل هللا وأن
  الظلم  عن هلم هني هذا وأن العباد، ملصاحل  وتقييضها هبا، منته على تعاىل
  الظلم  وكون حترميها، لزايدة  وقت، كل  الظلم  عن النهي  مع خصوًصا  فيها،

 
 .8/72. جامع األحكام للقرطب، 2/236ملسي لبن اجلوزي، ( ينظر: زاد ا1)
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  هذه يف النفس  ظلم حرمة  على التأكيد  فكانغيها،  يف منه أشد  فيها
  عظمها مث ومن سبحانه خالقها  عند قدرها لعظيم  بيان خاصة  األشهر
 ( 1) .املؤمن

 ظهم هللا فيه شعية احلج  هر احلرم شهر ذي احلجة الذي عويف األش
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ ٹٱٹ

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث

 ىيني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 جخ مح جح مج حج مثهت مت خت حت جت هب
 مظ حطمض خض حض جض مص خص حص مسخس حس جس مخ

 مم خم حمجم يل ىل مل خل خف حف جف مغ جغ مع جع

 ىيمي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 ٣٣- ٢٦الحج:  َّىب نب مب زب رب

ا هلم إىل احلج إىل هذا البيت الذي أمرانك  أي: اند يف الناس داعيً 
منافع الدنيا واآلخرة؛ أما منافع اآلخرة فرضوان   ﴾ ام يل ىل﴿  ببنائه

ايم  واأل والتجارات البدن والربح، هللا، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع

 
 .336( ينظر: تيسي الكرمي الرمحن للسعدي، ص 1)
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.  النحر الذي هو يوم احلج األكبعرفة ويوم يشتمل على يوم املعلومات ت
  يف عظيًما  ارتكاهبا ويكون وحمارمه معاصيه جيتنب ومن : وحرمات هللا أي

 ٍّ ٌّ} أوامره،  وشعائر هللا: والعمرة  واحلج  مكة  نفسه واحلرمة كذلك:

  :معاين حرمات هللا ومن الُبُدن،و  اهلدااي تعظيم ذلك ومن {ُّ َّ
  وهو  حرمة مجع( احلرمات. و)املناسك من ابحلج يتعلق  وما احلرم أو. أحكامه

 (1).ثواابً   أي ربه عند له  خي فهوشرًعا  حيرتم بل هتكه، حيل   ل ما
ويف هذه اآلية الكرمية، وجوب احرتام احلرم، وشدة تعظيمه، 

  احلرام  البيت  عظمة تعاىل  يذكر  والتحذير من إرادة املعاصي فيه وفعلها
 (2).ابنيه وعظمة  وجاللته

 مل يك ىك مك لك اك يقىق يف ىف يث ىث ٹٱٹٱُّٱ

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام يل ىل

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي

 جض مص خص حص مس خسحس جس مخ جخمح جح مج حج مث هت
 جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض حض

 . ٢ – ١المائدة:  َّ جم هل مل خل حل جلمك لك خكحك

  الوفاء  حكام اآلتية: منهااأل  السورة هذه هبا هللا فتتحا  الت اآلية هذه
  من  هبا وألزمهم  عباده، على هللا  عقدها  الت هي ابلعقود  املراد  ابلعقود 

  حيل، ل مما سيتلى ما  استثناء  ومنها األنعام، هبيمة حتليل ومنها األحكام،
 

 .7/243. حماسن التأويل للقاُسي، 5/421( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 1)
 .536( ينظر: تيسي الكرمي الرمحن للسعدي، ص 2)
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  ملراد وا مبحرم  ليس ملن  الصيد إابحة ومنها احملرم، على الصيد  حترمي ومنها
  عليه حَيُْرم  لكونه حُمْرًما وُسي  هبما،  أو  العمرة  أو حلج اب حُمْر م  هو  من  ابحلرم
: واملشاعر( لهديل) حرًما  احلرم تسمية وجه وهكذا والنساء، والطّ يب الصيد
  املراد : قيل ابلعالمات أشعرت قد  الت  املواضع وهي  مشعر، واحدها املعال،

  واملعىن (1)  .نوالُبد واهلدي واملروة، الصفا: وقيل: احلج مناسك مجيع هنا هبا
  منها بشيء  اإلخالل منكم  يقع أبن األمور هذه حتلوا  ل: القولي  هذين على

  حيلوا  أن عن  النهي سبحانه ذكر . فعلها أراد  من وبي  بينها حتولوا  أبن أو
  هللا، فرائض هنا ابلشعائر املراد: وقيل احملرم صيد حترمي ذكره عقب هللا شعائر

  ذلك  محل من مانع ول  ،(2) هللا  حرمات هي: لوقي هللا شعائر  يعظم  ومن  ومنه
 .(3) السبب  خبصوص  ل اللفظ بعموم اعتبارًا اجلميع على

 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ٹٱٹٱُّٱ

 يل ىل مل يك ىك مكلك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام

 خت حت جت هب مبخب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 خص حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج حج مث هتمت

 .٣٦ – ٣٤الحج:  َّ جض مص

 
 (21-23/ 8ن للطبي، )ال يف جامع البيا( ينظر هذه األقو 1)
 (21-23/ 8( ينظر هذه األقوال يف جامع البيان للطبي، )2)
 .2/4. لباب التأويل للخازن، 7-2/6( ينظر: فتح القدير للشوكاين، 3)
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  لوجهه  يذحبوا أي. ينسكوا أن أمة لكل شرعنا الدماء. أي إهراقة يريد 
  أعالم مجيع يف عام الشعائر  أن على دليل  هذا .التقرب وجه  على تعاىل،
  تقوى من ذلك فإن شعائره،عظهم  من أن أخب هللا  أن وتقدم. الظاهرة الدين

  أحد  على والبقر، اإلبل،: أي البدن، رهشعائ مجلة من أن أخب وهنا القلوب،
 .(1)وتستحسن وتستسمن، فتعظم   القولي،

 رابًعا: الليايل العشر: 
اختلف املفسرون يف   . 2 - 1الفجر:  َّ مي خي حي جي يه ُّٱ ٹٱٹٱ

 حتديد الليال العشر على أربعة أقوال: 
وبه قال   أهنا ليال عشر ذي احلجة رواه العويف عن ابن عباس، األول:

ورجح هذا القول الطبي ووافقه ابن  قتادة والضخاك والسدي ومقاتل جماهد و 
 كثي. 

 أهنا العشر األواخر من رمضان رواه أبو ظبيان عن ابن عباس، الثاين:
وأما الذين قالوا: إن املراد   قال ابن عثيمي: ورجح هذا القول السعدي، 

يف الليال  ابلليال العشر هي ليال عشر رمضان األخية، فقالوا: إن األصل 
  لعشر األخية من رمضان فيها ليلة قالوا: أن ليال ات األايم، و أهنا الليال وليس

 ىم مم خم حمُّٱ:تعاىل وقال ،َّ رث يت ىت نت ُّٱ القدر الت قال هللا عنها
 ٤ - ٣ادلخان:  َّجي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جنيم

 
 .538. تيسي الكرمي الرمحن للسعدي، ص 15/397( ينظر: البسيط للواحدي، 1)
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وهذا القول أرجح من القول األول، وإن كان القول األول هو قول  
وإمنا يرجح القول الثاين أهنا  ف قول اجلمهور، اجلمهور، لكن اللفظ ل يسع

الليال العشر األواخر من رمضان، وأقسم هللا هبا لشرفها، وألن فيها ليلة  
القدر، وألن املسلمي خيتمون هبا شهر رمضان الذي هو وقت فريضة من  

:أهنا الثالث فرائض اإلسالم وأركان اإلسالم، فلذلك أقسم هللا هبذه الليال.
أهنا العشر األول من احملرم،  الرابع:اله الضحاك. ألول من رمضان قالعشر ا

 ( 1) قاله ميان ابن رائب.

 خامًسا: ليلة القدر: 
. ٣الدخان:  َّ ىن من خن حن يمجن ىم مم خم حم ٱٹٱٹٱُّ

القرآن   لنزول  مباركة  أبهنا  الليلة هذه سبحانه هللا ووصف  وهي ليلة القدر
  فيها نزلتت ولكوهنا نيا، والد الدين مصاحل على مشتمل وهو فيها، الكرمي

 .(2) والروح املالئكة

 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٹٱٹٱُّٱو
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت
 . 5 – 1القدر:   َّ يل ىل مل يك

 
( ،معال التنزيل 479/ 4الوسيط للواحدي )(،التفسي 345/ 24( ينظر: جامع البيان للطبي )1)

(، تيسي الكرمي الرمحن للسعدي 437/ 4(، زاد املسي يف علم التفسي )412/ 8للبغوي )
 (.189(، تفسي العثيمي: جزء عم )ص: 923)ص: 

 .5/244 . النكت والعيون للماوردي،22/7( ينظر: جامع البيان عن أتويل آي القرآن للطبي، 2)
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  للطاعات  أيًضا؛ ألن  بذلك وُسيت وشرفها، قدرها لعظيم  بذلك  ُسيت إهنا
  رشه  ألف يف  العمل من خي  فيها جزياًل، والعمل وثواابً عظيًما  قدرَا فيها
  إنزال من فيها وقع ما جباللة جليلة، ليلة والتصريح أبهنا القدر، ليلة فيها  ليس

  من فيها  يكون  مبا بعض على  بعُضها يفضل إمنا األوقات أن وذلك  القرآن،
  ل  شهر  ألف  من خيًا كانت   ليلة يف  الكثي اخلي هللا  جعل فلما  والنفع، اخلي

 ( 1) لليلة.ا هذه  يف ما كةوالب  اخلي من فيها يكون
 سادًسا: يوم اجلمعة: 

 مل خل ٹٱٹٱُّٱ أسبوع، كل   من اجلمعة  الت تعظم يوم  األايم  ومن

 ىه مه جه ينىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

 . ٩الجمعة:  َّ خي حي جي يه
  حي  من  إليها، واملبادرة اجلمعة  لصالة  ابحلضور املؤمني  عباده تعاىل أيمر

  هلا، والهتمام  إليها املبادرة :هنا ابلسعي  رادوامل إليها،  والسعي  هلا  يُنادى
  الصالة، إىل املضي عند عنه هني قد الذي العدو ل األشغال، أهم وجعلها

 ( 2) .إليها وامضوا  للصالة،  نودي إذا البيع، اتركوا :  أي { ينىن من }:  وقوله

  الصالة اجلمعة وتعظيمها، وفضل يوم فضل يف كثية  أحاديث وردت وقد
  قال .والطيب النظيفة والثياب ابلُغسل هلا والستعداد ليهاع واحلث فيها،
َخرْيُ يـَْوم  طََلَعْت َعَلْيِه الشىْمُس يـَْوُم   ":وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 
 .5/576القدير للشوكاين، ( فتح 1)
 .863( ينظر: تيسي الكرمي الرمحن للسعدي، ص 2)
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َها، َواَل تـَُقوُم   اجْلُُمَعِة، ِفيِه ُخِلَق آَدُم، َوِفيِه ُأْدِخَل اجْلَنىَة، َوِفيِه ُأْخرَِج ِمنـْ
 .( 1) "ُمَعةِ يف يـَْوِم اجلُْ السىاَعُة ِإالى 

 املطلب الثاين: تعظيم شعائر هللا املكانية: 
 هللا تعاىل وأمر بتعظيمها ما يلي:   اختارها الت املكانية الشعائر ومن

 أواًل: املسجد احلرام مبكة: 
هذا البيت وهذا احلرم وشرفه على سائر البلدان، وأنه  هللا تعاىل قد عظهم 

  هللا  اختارها الت  لألماكن إجالله ومن  ب أن تعظم.من شعائر هللا الت جي 
  شدة  من  أن ويعلم  املكرمة، مبكة  املشرفة  للكعبة تقديسه والقداسة، ابلبكة 

  حوهلا  والطواف زايرهتا اإلسالم  أركان  أحد جعل هللا  أن وعظمتها  حرمتها 
 احلج.  ركن وهو

 زي  ري ٰى  ين ىن  نن من زن  رن مم ام يل ٹٱٹٱُّٱ
 حت جت هب  مب  خب حب  جبهئ  مئ  خئ  حئ جئيي  ىي  ني مي

 .٩٧ – ٩٦آل عمران:  َّ حس جس مخ  جخ مح جح مج  حج مثهت  مت خت 

ا هلم، والواضع  ل متعبدً ع  أي وضع للعبادة وجُ  ﴾زن  رن مم ام يل ﴿
: من أُساء مكة  (ةَ كه بَ )للبيت الذي ببكة  ، ﴾نن من ﴿هو هللا تعاىل.. 

على املشهور، قيل ُسيت بذلك ألهنا تبك أعناق الظلمة واجلبابرة، مبعىن:  
ٱ( 2) الناس يتباكون فيها، أي: يزدمحوندها. وقيل: ألن يبكون هبا وخيضعون عن

 
 .854( حديث رقم: 585/ 2( أخرجه مسلم يف كتاب اجلمعة ابب فضل يوم اجلمعة )1)
. أنوار 2/726. تفسي الراغب األصفهاين، 2/78( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 2)

 .2/29وي، التنزيل للبيضا



 

 
 الشرعية جملة العلوم  333

 هـ1442 واخلمسون حمرم الثامن العدد
 

  بيت  أول  وأنه احلرام، البيت  هذا  شرف  عن تعاىل خيب يقول السعدي:" 
 وحيُصل عثارهم، وتقال أوزارهم، فتغفر لرهبم فيه يتعبدون للناس، هللا وضعه

  والنجاة بثوابه والفوز رهبم  رضى به ينالون ما والقرابت الطاعات من به هلم
  يف وفيه هدى  والدنيوية الدينية  املنافع يف الكثية  البكة فيه  وهلذا  عقابه، نم

  من  فيه هللا جعل  ما وهو  ظاهر، العمل  يف  فاهلدى العمل،  يف  وهدى املعرفة، 
  العلم  من  بسببه هلم  حيصل  فبما العلم  هدى  وأما به، املختصة  التعبدات  أنواع
  هللا  أودعه ما فيه اآلية وإن  عاىل،ت هللا ذكر الت البينات اآلايت بسبب ابحلق

  يراد  إبراهيم  مبقام  املراد  وأن واحرتامه، وتشريفه وتكرميه تعظيمه من القلوب يف
  احلج  أجزاء  مجيع هذا على فيكون  كلها، املناسك مواضع  يف مقاماته به

  ومزدلفة، بعرفة والوقوف ومواضعها، والسعي كالطواف  بينات، آايت ومفرداته
  تعظيمها  من  القلوب  يف  هللا جعله ما  ذلك يف  ةواآلي الشعائر،  وسائر  والرمي،

  مشقة  كل  وحتمل  إليها الوصول  يف واألموال  النفوس نفائس وبذل واحرتامها
  وقدرًا،شرًعا  آمنا كان دخله من  أن فيها البينات اآلايت ألجلها، ومن

لسالم  عليهما الصالة وا –حممد  رسوله مث إبراهيم رسوله هللا أمر قد  فالشرع 
  مشل  ذلك يف التحرمي إن حت يهاج، ل وأن دخله، من وأتمي  هابحرتام -

 ( 1)ونباهتا". وأشجارها صيودها
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٹٱٹٱُّٱ

 نت  مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰ

 .٩٧المائدة:  َّ يت ىت

 
 .138سي الكرمي الرمحن للسعدي، ص ( تي1)
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ُ تعاىل أنهه صيه  ﴾ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ﴿  حَرَمه   خُيب 
، من صالٍة وحجٍّ وعمرٍة، وغي ذلك،  ه مصاحُل د ينهمق واًما للنهاس، تقوُم ب

وتقوُم به أيًضا مصاحلُ ُدنياهم؛ مبا جُيََب إليها من ثرات  كلّ  شيٍء رزقًا من عند  
هللا  تباَرك وتعاىل، ومبا حَيُصل فيه م ن األْمن ، ومبا حَيُصل فيه م ن اجتماٍع  

،  ينيهة والدُّنيويهة مصاحل هم الدّ  للمسلمَي، فيتعاَرفون، ويتعاونون، ويتشاوروَن يف
ُسيت كعبة لنتوئها وبروزها،  وقيل:ألهنا مربعة التكعيب  ؛وُسيت الكعبة كعبة
 ( 1)ا لتحرمي هللا سبحانه إايه.حرامً  يَ ُسُّ   ﴾ ٰى ٰر ﴿ وكل ابرز كعب، و

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱٹٱٹٱ

 نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي

 ٢٨التوبة:  َّ مب زب رب يئ ىئ

  على حرهم سبحانه أنه احلرام لبيته هللا تعظيم من أن اآلية يتبي من 
  معهم  ألن جنس؛ ذوو أي ﴾  يه ىه مه ﴿ يقربوه،  أن املشركي 

  العقيدة،  وفساد  الباطن، خبث  عن  جماز  فهو  النجس، مبنزلة  هو الذي  الشرك
  جيتنبون ول  يغتسلون، ول  يتطهرون ل  ألهنم  حقيقة، هو  أو. لذلك مستعار
  يف  مبالغة بعينها، النجاسةُ  كأهنم  ُجعلوا أو م،هل  مالبسة فهي ت،النجاسا

 
، التحرير والتنوير لبن 2/90( فتح القدير للشوكاين، 9-5/7( ينظر:جامع البيان للطبي )1)

( 6/163(،أضواء البيان للشنقيطي)245تيسي الكرمي الرمحن للسعدي، )ص، 7/55عاشور، 
 (.2/417تفسي ابن عثيمي سورة املائدة)
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  كانوا   كما   عمرة أو  حلج أي:  ﴾ مي خي حي جي ﴿. هبا وصفهم 
 (1) اجلاهلية.  يف يفعلون

ِإنى َمكىَة َحرىَمَها اَّللىُ َوَلَْ َُيَر ِْمَها النىاُس، َفاَل َيَِلُّ اِلْمِرئ    "ويف احلديث:
َأْن َيْسِفَك ِِبَا َدًما، َواَل يـَْعُضَد ِِبَا َشَجَرًة، فَِإْن   ليَـْوِم اآلِخرِ يـُْؤِمُن اِبَّللِى َوا

  َ َأَحٌد تـََرخىَص ِلِقَتاِل َرُسوِل اَّللِى َصلىى هللُا َعَلْيِه َوَسلىَم، فـَُقوُلوا َلُه: ِإنى اَّللى
ا َأِذَن يل َساَعًة ِمْن  ُكْم، َوِإّنىَ َأِذَن ِلَرُسوِلِه َصلىى هللُا َعَلْيِه َوَسلىَم، َوَلَْ َيََْذْن لَ 

ََنَار ، َوَقْد َعاَدْت ُحْرَمتـَُها اليَـْوَم َكُحْرَمِتَها اِبأَلْمِس، َوْليـُبَـلِ ِغ الشىاِهُد 
 (2)".الَغاِئبَ 

 اثنًيا: املًدينة املنورة: 
  من وتعظيمها هللا، شعائر  من فيها األذان ورفع هللا، شعائر من  فاملساجد 

ومنها املسجد   الثالثة، املساجد هي املساجد وأفضل . هللا ئرشعا تعظيم
 ٰه مه جه هن من خن حن جن مم ٹٱٹٱُّٱالنبوي ابملدينة املنورة، 

  ل  ربعة الت أهنا املساجد األ، فقيل ٣٦النور:  َّ مئ هي مي خي حي جي
  والتنكي  قباء. ومسجد املدينة  ومسجد  أرحيا  وبيت الكعبة: نب إل يبنها

  ﴾ ٰه مه جه ﴿. مالتعظي أو لبناءاب ﴾ هن من خن حن ﴿. للتعظيم

 
 .5/374للقاُسي،  نظر: حماسن التأويل( ي1)
( حديث رقم: 14/ 3( أخرجه البخاري يف كتاب جزاء الصيد ابب: ل يعضد شجر احلرم )2)

1832 



 

 
  : )دراسة موضوعية(تعظيم احلُرَمات يف القرآن الكرمي 336

 د. الوليد بن حممد بن صاحل اخُلَضريي 

 جي ﴿. أحكامه يف واملباحثة  أفعاله يف املذاكرة حت ذكره يتضمن فيما عام
 .(1) والعشيات ابلغدوات فيها  له يصلُّون أي ينزهونه ﴾ هي مي خي حي

:  قال ،-وسلم  عليه هللا  صلى - النب  عن ،-عنه  هللا  رضي  - أنس عن
 َشَجُرَها، َواَل َُيَْدُث ِفيَها َحَدٌث،  ا، اَل يـُْقَطعُ املَِديَنُة َحَرٌم ِمْن َكَذا ِإىَل َكذَ "

 (2)."َمْن َأْحَدَث َحَداًث فـََعَلْيِه َلْعَنُة اَّللِى َواملالَِئَكِة َوالنىاِس َأْْجَِعنيَ 

 اثلثًا: املسجد األقصى: 

 خت  حت  جت هب  مب خب  حب  جب  هئ ٹٱٹٱُّٱ

 .٢١المائدة:  َّ جح مج حج  مث  هت مت 

ملقدس ألن املقدس:  س، وإمنا ُسي اببيت املقدواألرض املقدسة وهو: 
يتطهر فيه. فتأويله البيت الذي يطهر اإلنسان من العيوب، ومن   املكان الذي 

  ألهنا األرض املقدسة بذلك ُسيت  .هذا قيل:القدس، أي الذي يتطهر منه
 .(3)املؤمني   ومسكن والسالم  الصالة عليهم  األنبياء  قرار   كانت

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٹٱٹٱ

 .١اإلسراء: َّ خي حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن جن

 
 .4/108. أنوار التنزيل للبيضاوي، 12/266( ينظر: اجلامع ألحكام القرآن للقرطب، 1)
 1867( حديث رقم: 20 /3( أخرجه البخاري يف كتاب فضائل املدينة ابب حرم املدينة )2)
 .2/121. أنوار التنزيل للبيضاوي، 2/163( ينظر: معاين القرآن للزجاج، 3)
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  ذلك  يف  أي األقصى وُساه  املقدس، بيت مسجد  األقصى، واملسجد
  األقصى  ب يريد أن  وحيتمل  الكعبة، من الفاضلة  هللا بيوت أقصى كان  الوقت
  يف  العجب  إظهار املقصد  ويكون  سواه، وبي  بينه مفاضلة دون البعيد

  –حممد  بعبده  أسرى الذي هلل عىن تنزيًها وامل(1)ليل. يف البعد  هذا  إىل اإلسراء 
  اىل  مبكة  احلرام  املسجد ومن  الليل،  من  جزء  يف  -صلى هللا عليه وسلم 

  وحوله  فيه البكة جعلنا الذي  املسجد  ذلك املقدس، ببيت األقصى املسجد
 وقواهم.  معايشهم يف لسكانه

  د ومسج احلرام  املسجد  سوى املساجد من  غيه  على  تفضيله بركته  ومن
  حمالًّ  اختصه هللا وأن فيه، والصالة للعبادة إليه الرهْحل شدُّ  يُطلب  وأنه  املدينة،

 .وأصفيائه أنبيائه من  لكثي
  ذر  أب  فعن احلرام، املسجد بعد للناس األرض يف  وضع مسجد اثين وهو

:  قـُْلُت ََّي َرُسوَل هللِا: َأيُّ َمْسِجد  ُوِضَع يف اأْلَْرِض َأوىُل؟ قَالَ  ": قال
احْلََراُم« قـُْلُت: مثُى َأيٌّ؟ قَاَل: »اْلَمْسِجُد األقصى« قـُْلُت: َكْم   »اْلَمْسِجدُ 

نَـُهَما؟ قَاَل: »َأرْبـَُعوَن َسَنًة، َوأَيـَْنَما َأْدرََكْتَك الصىاَلُة َفَصلِ  فـَُهَو   بـَيـْ
 ( 2)".َمْسِجدٌ 

الَثَِة  ِإالى ِإىَل ثَ  اَل ُتَشدُّ الر َِحالُ  " وسلم: عليه هللا صلى  النب قال ولذا
َمَساِجَد: املَْسِجِد احلََراِم، َوَمْسِجِد الرىُسوِل َصلىى هللاُ َعَلْيِه َوَسلىَم، َوَمْسِجِد  

 
 .1/440. التسهيل لعلوم التنزيل لبن جزي الكلب، 3/436( ينظر: احملرر الوجيز لبن عطية، 1)
 520( حديث رقم: 370/ 1( أخرجه مسلم كتاب املساجد ومواضع الصالة )2)
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 د. الوليد بن حممد بن صاحل اخُلَضريي 

  من غيها دون املساجد هذه يف  الصالة أجر فيتضاعف  (1) ".األقصى 
  فيها  الصالة  أجر  تضاعف يف  رغبة  ابلسفر مساجد تقصد فال  ولذا  املساجد،

 املساجد.  هذه  إل
 الثالث: تعظيم حدود هللا:  املطلب

  الت  والشرائع األحكام وهي ومن تعظيم احلرمات تعظيم حدود هللا تعاىل
  والرسول هللا وأطاع استقام  فمن يتعدوها، ول هبا ليعملوا هللا لعباده حددها

 يي ٱُّٱٹٱٹٱُمعظهًما هلا، ومن أمثلة تلك احلدود، كان  الشرائع هذه  واتبع

 مث هت مت خت حت جت  هب مب خبحب جب  هئ مئ خئ حئجئ

 حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج حج

 َّجل مك لك خك حك جك مق حق مفخف حف جف مغ  جغ معجع مظ
 ٢٢٩البقرة: 

ظاهر هذه اآلية الكرمية أن الطالق كله منحصر يف املرتي، ولكنه تعاىل ف
ا،   أن املنحصر يف املرتي هو الطالق الذي متلك بعده الرجعة ل مطلقً بيه 

ويف  (2) .ل حتل بعدها املراجعة إل بعد زوج لقة الثالثة التوذلك بذكره الط
  الرجولة  ميزات من هللا وهبه ملا املرأة على الرجل سيادة هذه اآلية تقرير

  يؤدي  ل  أن  الزوج خاف أو  املرأة  خافت فإن العشرة املرأة، حسن  يف املفقودة 
  تذهب  رأةامل سبيل ليخلي  للزوج  مال  دفع وهو الفداء  جاز  الزوجية  حقوق 

 
 1188( حديث رقم: 60/ 2ة يف مسجد مكة واملدينة )اري كتاب فضل الصال( أخرجه البخ1)
 .1/104.أضواء البيان للشنقيطي، 163-1/162( ينظر: لباب التأويل للخازن، 2)
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تعظيم حرمات هللا يكون   ووجوب ، ُخْلًعا هذا ويسمى  ت، شاء حيث
 . تعديها وحرمة  هللا حدود   عند ابلوقوف

 حن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ٹٱٹٱ

 ٌّٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن منخن

 َّيبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 ١الطالق: 

 خاطبه مث له،ا تشريفً  أوًل  -صلى هللا عليه وسلم  - النب  اندى هللا تعاىل 
  ذلك، يف أسوته وأمته للتعظيم، واجلمع خاصة، له اخلطاب أو أمته، مع

  قبل  أو  لعدهتن،  مستقبالتٍ  فطلقوهن  عليه  وعزمتم تطليقهن  أردمت  إذا : واملعىن
  تتم حت الطالق فيه وقع الذي الوقت واحفظوا .عدهتن لقبل أو عدهتن،
  ل  تضاروهن ول  أمركم  فيما  هتعصو  فال ربكم هللا واتقوا قروء ثالثة وهي العدة،

  ل  العدة يف  دمن ما الطالق  عند  فيها كن   الت: أي بيوهتن من  خترجوهن 
ضروري مث عقهَب سبحانه   ألمر  إل العدة  يف دمن ما  البيوت تلك  من  خيرجن

واملعىن: أن هذه األحكام الت بينها لعباده  وتعاىل أبن ذلك من حدود هللا، 
، ل حيل هلم أن يتجاوزوها إىل غيها ومن يتعد  ها هلمده الت حده هي حدو 

حدود هللا أي: يتجاوزها إىل غيها، أو خيل بشيء منها فقد ظلم نفسه  
إبيرادها مورد اهلالك، وأوقعها يف مواقع الضرر بعقوبة هللا له على جماوزته 

 ( 1) .حلدوده وتعديه لرُسه

 
 .9/250. حماسن التأويل للقاُسي، 5/288( ينظر: فتح القدير للشوكاين، 1)
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 د. الوليد بن حممد بن صاحل اخُلَضريي 

 حس جس  مخ جخ مح  جح مجحج مث هت ٹٱٹٱُّٱ
 مظ حط مض خض حضجض مص خص حص مس خس

 جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع
 . ١٤ – ١٣النساء:  َّ لك خك حك

تلك التفاصيل الت   نه أوحدود هللا هنا هي آايت املواريث، واملعىن: 
وعدم جماوزهتا، ول   عندهاذكرها يف املواريث حدود هللا الت جيب الوقوف 

اعتهما يف  ابمتثال أمرمها الذي أعظمه طومن يطع هللا ورسوله، القصور عنها، 
مث األوامر على اختالف درجاهتا واجتناب هنيهما الذي أعظمه   التوحيد،

فمن أدى األوامر واجتنب  ، الشرك ابهلل، مث املعاصي على اختالف طبقاهتا
الذي  وذلك الفوز النواهي فال بد له من دخول اجلنة والنجاة من النار. 

  انه ابلنعيم املقيم حصل به النجاة من سخطه وعذابه، والفوز بثوابه ورضو 
ٱ(1) الذي ل يصفه الواصفون.

 جم يل ىل مل خل ُّٱٹٱٹٱ

 حن جن يم ىم مم خم حم

 .١١٢التوبة:  َّ مه جه ين ىنمن خن

  منهم  اشرتى أنه هللا ذكر  الذين  املؤمني  صفات من  هي األوصاف  هذه
  القيام يعم لفظ والعابدون الشرك، من  معناه التائبون: اآلية تفسي يف أنفسهم

 
 . 170عدي، ص الكرمي الرمحن للس . تيسي2/232( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 1)
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: معناه واحلامدون واملداومة عليه واملثابرة ذلك ومالزمة شرعه والتزام هللا بعبادة
  ألنه حبمده والضراء السراء وعلى حال كل  يف احلسىن أبوصافه هلل  الذاكرون

  املصلون  هم الساجدون والراكعون  الصائمون  معناه والسائحون لذلك أهل
  ى عل فرض أمر هو املنكر  عن والناهون ابملعروف اآلمرون اخلمس الصلوات

  عام لفظ  هللا  حلدود واحلافظون ابجلملة - عليه وسلم صلى هللا  - حممد أمة
  هللا اىل  التوبة يكثرون  (1) شيء. كل  يف هللا هنى عما والنتهاء الشريعة إلزام حتته
  ألنفسهم  اخلي سبيل يف ويسعون  حال، كل  على وحيمدونه هفواهتم، من

  بكل  وأيمرون خشوع، يف كاملة   ويؤدوهنا صلواهتم على وحيافظون ولغيهم،
 هللا بشريعة  ويلتزمون شر كل عن وينهون به الشرع، جاء ما يوافق خي

عليها وهذا من دلئل التعظيم حلدود   يعتدى وأل ومراعاهتا، صوهنا وحفظها
  هللا تعاىل.

 تعظيم حرمات هللا  داملبحث الرابع: فوائ
الل  نيا واآلخرة، ومن خلشك أن لتعظيم حرمات هللا تعاىل فوائد وثار يف الد

لقوله تعاىل:  املباحث السابقة يتبي أن الثمرة احلقيقية هي حتقيق التقوى 
 ٣٢الحج:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيميٱُّٱ

 والتقوى هلا فوائد يف الدنيا وفوائد يف اآلخرة وتفصيل ذلك يف اآليت:

 
 .2/391. معال التنزيل للبغوي، 90 -88/ 3( ينظر/ احملرر الوجيز لبن عطية، 1)
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 د. الوليد بن حممد بن صاحل اخُلَضريي 

 املطلب األول: فوائد التقوى يف الدنيا:
هلل تعاىل يف الدنيا   ل العبودية ومتام اإلذعان وكمادليل قوة اإلميان فالتقوى 

 فتثمر: 

  َّ حن  جن  يم ىممم  خمحم  جم يل ىل ُّٱ ٹٱٹٱ ،الكرمي ابلقرآن النتفاع -1
 .٢البقرة: 

  يراتب  ل  حبيث برهانه وسطوع لوضوحه أنه معناه: ﴾ ىممم  خمحم  جم ﴿فالقرآن 
  ل أحدا أن ل اإلعجاز، حد  ابلًغا وحًيا كونه  يف الصحيح  النظر بعد العاقل 
  ألهنم  ابملتقي  واختصاصه احلق  إىل  يهم يهد ﴾جن  يم مم ﴿  يراتب

  اليقي  علم  على  مشتمل الكتاب  بنصه. واملعىن: فهذا  واملنتفعون  به املهتدون 
 . مفيدة قاعدة وهذه  والريب، للشك  املزيل 

:  هدى قال ابليقي  إل  حتصل ل  اهلداية  وكانت اليقي  على اشتمل فلما 
  الطرق  سلوك  إىل  اهلداية هب وما  والشهبه، لة الضال من  اهلداية  به حتصل  ما

  يرفعوا  ل فاألشقياء. اخللق جلميع هدى نفسه يف هدى للمتقي؛ ألنه النافعة،
 به ينتفعوا ول احلجة، به عليهم فقامت هللا، هدى يقبلوا ول رأًسا، به

  التقوى  وهو  اهلداية، حلصول  األكب ابلسبب أتوا الذين املتقون وأما لشقائهم،
  واجتناب أوامره، ابمتثال وعذابه، هللا  سخط يقي ما  ذاختا : حقيقتها الت

 ( 1) النتفاع غاية وانتفعوا  به، فاهتدوا النواهي،

 
 .40. تيسي الكرمي الرمحن للسعدي، ص1/36( ينظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، 1)
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  يف  وردت ثالث آايت هللا: ذكر القرآن حب هللا تعاىل للمتقي يف حمبة -2
  جالله  جل  هللا تقوى  وكأن ابلعهد، الوفاء مع  جاءت  وكلها  القرآن،
 جض  مصخص ٹٱٹٱُّٱٱ،(1) ابلعهد لوفاءا وهو روافدها، أهم من قوهتا تستمد

. ٧٦آل عمران:  َّ جغ  مع  جع  مظ حط  مض  خض  حض 

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٹٱٹٱُّٱ
 َّ ىي ني مي زي ري ٰىين ىن نن من زن رن مم

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ. ٤التوبة: 
 جييه ىه مه جه ين ىنمن خن حن جن يم ىم
 .٧التوبة:  َّ يي ىي مي خي حي

  العبد  بي  الت املعاصي اتقاء إىل ترجع املوضع هذا يف تكون والتقوى الت
  هللا حيبهم الذين  املتقي  من فإنه كذلك   كان  فمن  اخللق، وبي  وبينه ربه، وبي 

  األميي  يف علينا ليس قال  فمن غيهم، أو األميي  من كانوا   سواء تعاىل،
  يبغضه ممن بل هللا، حيبه ممن يكن فلم  هللا، يتق ول بعهده يوف  فلم  سبيل،

  على  التجرئ وعدم هللا  وبتقوى العهود وفاءب عرفوا قد األميون كان  وإذا هللا،
  وكانوا اجلنة، هلم أعدت الذين املتقي  هلل، احملبوبي  هم كانوا  احملرتمة، األموال
 ( 2) .وأجلهم  هللا خلق أفضل

 
 .5/338( ينظر: اللباب يف علوم الكتاب لبن عادل احلنبلي، 1)
 .135رمحن للسعدي، ص ( تيسي الكرمي ال2)
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 د. الوليد بن حممد بن صاحل اخُلَضريي 

  َّخن حن جن مم خم  حم جم هل ُّٱ ٹٱٹٱهللا:  معية -3
 والتأييد،  لنصر وا ابملعونة واحملسني  املتقي  مع تعاىل ألنه  .128النحل: 

  ونصره  بتأييده معهم فهو أعدائهم. على ويظهرهم ويكلؤهم فظهمفيح
 وتوفيقه بعونه احملسني، املتقي  مع واملعىن: هللا. خاصة معية وهذه ومعونته

  أبن  هللا، عبادة يف  وأحسنوا واملعاصي، الكفر اتقوا  الذين وهم وتسديده،
  اخللق  إىل حسانواإل يراهم، فإنه نهيرو  يكونوا ل فإن يرونه كأهنم  هللا عبدوا
 (1) .وجه  كل  من هلم  النفع ببذل

 يف ىف يث ىث نث ُّٱ ٹٱٹٱ ووساوسه: الشيطان من احلفظ  -4
  إن . 201األعراف:  َّ مل يك ىك مك لك اك يق ىق

  والتيقظ  الشيطان جماهدة لواجب تذكًرا الشيطان من ابهلل الستعاذة يف
  والسالم  الصالة  عليه  فالرسول املتقي، سنة التيقظ ذلك  وأن لكيده،

  من  سلفه سية مبتابعة يبتهج وألنه متق، ألنه: الشيطان مبجاهدة مورمأ
  وسوسة  الشيطان من هبم أل  إذا املتقي، املؤمني  اخبار  إن (2)املتقي.
  احلق  يبصرون ذاك وعند عدوهم، الشيطان إغواء من ذاك أن تذكروا

 . الوسوسة بتلك  األخذ  عن فيجعون

 ىف  يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت  ٱُّٱ ٱٹٱٹالعمل:  قبول  -5

 رن مم ام يل ىلمل يك ىك مك لك اك يق ىق يف

  املراد  أبن  للعلم  فأطلق للمعاصي  املتقي  أي .27املائدة: َّ نن من زن

 
 .6/425. حماسن التأويل للقاُسي، 4/615( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 1)
 .9/231( التحرير والتنوير لبن عاشور، 2)
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  . القلب زاكيَ  كان  ممن هللا يتقبل منه إمنا خُيَاف أن جيب ما أحق أهنا
  به  يتقرب ملا اسم القرابن تعاىل،  هللا إىل هبا يتقرب الت العبادة والقرابن

به   يتقرب  مما ذلك غي أو نسك  أو ذبيحة  أو صدقة من  وجل عز هللا ىلإ
  تعاىل  هللا  إىل يتقرب الت الذابئح على العبادة  أحوال  أكثر يف  تطلق وهي

            .مكة يف اهلدي  كذبح   بذحبها،
، فيه دللة على فضيلة التقوى ومن   َّٱمن زن رن مم ام ُّٱوقوله 

هللا تعاىل ابمتثاهلا،  على تعظيمه ألوامر اتصف هبا ،إذ أن اتصافه هبا دللة 
 (1)   ونواهيه ابجتناهبا، وهذه هي حقيقة التقوى.

 مت زت رت ُّٱ ٹٱٹٱ الضيق: بعد واملخرج  العسر بعد اليسر -6

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت

 ين ىن نن من زن رن ممام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يقىق

 حتجت هب مب خب حبجب هئ مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي ري ٰى

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت

 جغ مع جع مظ حطمض خض حض جض مص خص حص

 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حفجف مغ

الطالق:  َّ مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جمهل مل

  الت  حدوده  هي لعباده بينها الت  األحكام  هذه أن: واملعىن .٥ – ٢

 
،تيسي الكرمي الرمحن 7/336(،البسيط للواحدي، 326/ 8( ينظر: جامع البيان للطبي )1)

 (.229للسعدي )ص: 
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 د. الوليد بن حممد بن صاحل اخُلَضريي 

:  أي هللا حدود يتعده  ومن  غيها إىل يتجاوزوها أن هلم حيل ل هلم، حدها
  مورد  اإبيراده نفسه ظلم دفق منها بشيء خيل أو غيها، إىل يتجاوزها
  وتعديه  حلدوده جماوزته على له هللا بعقوبة الضرر مواقع يف وأوقعها اهلالك،
  على  والوقوف نواهيه واجتناب أوامره ابمتثال هللا عذاب يتق من لرُسه،

  من  فيه وقع مما خمرًجا  له جيعل جماوزهتا وعدم لعباده حدها الت حدوده
  بباله  خيطر  ل وجه من: أي حيتسب  ل  يثح  من ويرزقه واحملن الشدائد

  إليكم  أنزله هللا  أمر األحكام  من  املذكور فذلك. حسابه يف  يكون  ول 
  ومعىن  هلم، شرعه الذي وشرعه عباده بي  به  حكم الذي حكمه: أي

  وأوضح  أحكامه وفصل  لكم وبينه رسوله  على كتابه  يف أنزله  إليكم  أنزله
 عنه أمره ويكفر يسهل له يرضاه ل ام برتك هللا يتق ومن وحرامه حالله
  أجًرا  له ويُعظم للذنوب املغفرة أسباب من التقوى ألن اقرتفها، الت سيئاته

 ( 1) .اجلنة وهوعظيًما  أجرا اآلخرة  يف  األجر من يعطه: أي

 زت رت يب ىب نب مب ُّٱ ٹٱٹٱ والنور: واحلكمة  الفراسة -7
 يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت نت مت
  بعهد  هلم  ذكيًا ت اإلميان بوصف  نون املؤم خوطب  .٢٩األنفال:  َّ يق ىق
  العصيان من  التحذير وعقب  نظائره، يف آنفا تقدم كما   يقتضيه وما اإلميان
  وابلوعد عاقبتها حسن وبيان التقوى يف ابلرتغيب عواقبه، سوء على والتنبيه
  التقوى على ورتب . التقوى على داموا  هم إن األحوال واستقامة النصر  بدوام

 
 .5/290للشوكاين، ( ينظر: فتح القدير 1)
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  بينهم  الفرقان ابلتمييز وفسر .لفضلا وسعة الذنوب غفرة وم ابلنصر الوعد
  فيشمل  الدنيا، أحوال  يف التمايز فيها  يستحب الت  األحوال  يف  الكفار  وبي 
  وإزالة القلب، وانشراح والرضى، واملعرفة، اهلداية، من: النفس أحوال ذلك 
  املراد  نأ والظاهر .اخلالئق وذميم واخلداع واملكر بينهم، واحلسد والغل احلقد

  وانبهام  األمور  وارتباك األحوال  التباس من  وجناة  هلم  خمرج  فيه ما  كل   منه
  البال  مطمئين  يكونوا حت احلياة، أحوال استقامة إىل فيؤول املقاصد،
  بصراء  غالبي، يكونوا منصورين، أن يستدعي وذلك  اخلاطر  منشرحي
  م الك  هو لكوذ والرشد، احلق طريق يف سائرين األخالق كاملي  ابألمور،

  يف  مؤداه غيه يؤدي ل  الذي اللفظ ألنه هنا، الفرقان فاختيار األمم، ةاستقام
 (1) .الفصاحة متام  من  وذلك  الغرض هذا

 املطلب الثاين: فوائد التقوى يف اآلخرة: 
رضا هللا  لنيل  اسببً إن ثرة التقوى الناجتة من تعظيم حرمات هللا تعاىل تكون 

 ة وذلك يف اآليت:وأعلى الدرجات يف اآلخر 

 خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ ٹٱٹ :اجلنة خولد -1

  تعاىل  أمر. ١٣٣آل عمران:  َّ خن  حن جن يم  ىم مم
  الت  واألرض، السماوات عرضها الت جنته وإدراك  مغفرته إىل ابملسارعة

  مث  إليها، املوصلة هي التقوى  وأعمال  أهلها فهم للمتقي، هللا أعدها
  ل  الذي الجتاهو  املبادرة معناها هنا واملسارعة .وأعماهلم املتقي  وصف

 
 .5/281. حماسن التأويل للقاُسي، 9/326( ينظر: التحرير والتنوير لبن عاشور، 1)
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  أبن  طريقها،  ابختاذ  املبادرة  تعاىل  هللا مغفرة  إىل املسارعة  ومعىن فيه، تراخي 
  بقلب  سبحانه إليه  ويتجه األدران، من ونفسه املعاصي من  قلبه يطهر
  املأمور  الصاحلة  األعمال وهي ربكم من املغفرة  يوجب ما إىل سليم

  بعباده  تعاىل هللا  رمحة  ألهنا املتقي  غاايت  أكب تعاىل  هللا  ورضا  بفعلها،
 (  1) .األتقياء

 ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱٱ ٹٱٹ: النار من  النجاة -2

  ورود  بعد النار من ﴾  من زن ٱٱ﴿ : ذكره تعاىل يقول. ٧٢مريم:  َّ مي زي
  ومعاصيه، ابهلل  الكفر  وهو  النار، يوجب  ما إايها الذين اتقوا  مجيعهم 

  واجتناب  ضهفرائ أبداء  فخافوه،به  العمل  وأوجب  شرعه، ما وترك
  منها، فينجيهم التقاة، املؤمني  وردها ممن تعاىل اَّلله  يصطفيومعاصيه. 

  اتقوا،  للذين  اَّلله  كتبها  الت  النجاة  بي  البعيد للتفاوت  بثُمه هنا والعطف 
  تكون  والنجاة تعاىل، اَّلله  علم يف ابلصلي الناس ألوىل كان  الذي والصلي 

  يفتنوا ول األواثن، يعبدوا فلم شيًئا َّلله اب يشركوا ول عذابال اتقوا للذين
  يدل  املوصول وذكر ووحدانيته، تعاىل  اَّلله  آبايت يكفروا ول  دينه، يف  أحًدا
  هي  والتنجية التنجية، أو اإلجناء يف السبب التقوى  وهي الصلة أن على

 (2) للمتقي. ابلنسبة هذا. النجاة يف املبالغة 

 
 . 148. تيسي الكرمي الرمحن للسعدي، ص 296/ 1( ينظر: لباب التأويل للخازن، 1)
 .3/407. فتح القدير للشوكاين، 18/238( ينظر: جامع البيان للطبي، 2)



 

 
 الشرعية جملة العلوم  349

 هـ1442 واخلمسون حمرم الثامن العدد
 

 مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّٱ ٹٱٹٱ املآب: و  العاقبة  حسن -3

  الدار  تلك .83القصص:  َّ خك حك جك مقحق  مف خف حف جف
  بسوء  وتسلطًا غلبة أي األرض يف ُعُلوًّا يريدون ل  للذين جنعلها اآلخرة
 ﴾جك﴿  تعاىل هللا سبيل عن وصد وعدوان بظلم أي ﴾ حق مف ﴿  وتكب
  يف  والفساد العلو  يتقون  للذين أي: ﴾  حك ﴿  احلميدة  النهاية  أي:

:  أي واملعىن؛ واألفعال، األقوال  من سبحانه هللا  يرضاه ل  وما  رض،األ
  ل  للذين  نعيمها جنعل  وصفها  وبلغك خبها، ُسعت الت  الدار  تلك

  . هللا ومعصية الناس ظلم ول عنه، إعراًضا ول  احلق، عن تكبًا يريدون
  هللا  عقاب اتقى  ملن  احملمودة العاقبة  أي للمتقي  وقال البغوي: العاقبة 

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ﴿  ،اجلنة املتقي  عاقبة  وقيل نواهيه تنابواج أوامره أبداء 

(1) ﴾ ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی
 . 

"ملا ذكر تعاىل، قارون وما أوتيه من الدنيا، وما صار   ويقول السعدي: 
إليه عاقبة أمره، وأن أهل العلم قالوا: رغب تعاىل يف الدار اآلخرة، وأخب  

اآلخرة الت أخب هللا هبا يف كتبه  ها فقال: تلك الدارابلسبب املوصل إلي
وأخبت هبا رسله، الت قد مجعت كل نعيم، واندفع عنها كل مكدر ومنغص،  

أي: ليس   ﴾حق  مف ﴿ا يف األرض وًّ لُ ا للذين ل يريدون عُ ا وقرارً جنعلها دارً 
على  هلم إرادة، فكيف العمل للعلو يف األرض على عباد هللا، والتكب عليهم و 

 
. لباب التأويل 7/540حماسن التاويل للقاُسي،  (،226/ 6ل للبغوي )( ينظر: معال التنزي1)

 .3/373للخازن، 
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وهذا شامل جلميع املعاصي، فإذا كانوا ل إرادة هلم يف العلو   احلق ول فسادا 
يف األرض واإلفساد، لزم من ذلك أن تكون إرادهتم مصروفة إىل هللا،  
وقصدهم الدار اآلخرة، وحاهلم التواضع لعباد هللا، والنقياد للحق والعمل  

 الصاحل.
فالح والنجاح، العاقبة أي حالة ال وهؤلء هم املتقون الذين هلم العاقبة، و 

   (1) .الت تستقر وتستمر، ملن اتقى هللا تعاىل

 ٰر ٰذ يي  ىي مي خي ُّٱ ٱٹٱٹ القيامة: يوم العالية  املنزلة -4
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى
  اتقوا  الذين  من أريد  فوقهم  اتقوا والذين: وقوله .٢١٢البقرة:  َّ نب

متقي   انواك  املؤمني  أولئك  نأل كفروا   الذين منهم  سخر  الذين املؤمنون
 سبًبا وكوهنا التقوى مزية على التنبيه لقصد {ٍَّّ  ٌّ} أعين

  وينبه كفروا، الذين على املؤمني  فضل الفوقية ليفيد هذه  يفعظيًما 
  يوم  كفروا  الذين على تفوقهم  سبب لتكون التقوى  وجوب على املؤمني 

  املؤمنون،  وهم اتقوا والذين تاآلاي .علّ يّ ي  أعلى يف  املتقي  القيامة؛ ألنه 
  فوقهم عليها احلكم برتتب وإيذاانً  عليها حلضهم التقوى بعنوان ذكروا وإمنا
 (2) سافلي. أسفل يف وهم عليي  يف ألهنم القيامة يوم

 
 .624( تيسي الكرمي الرمحن للسعدي، ص 1)
 .2/93. حماسن التأويل للقاُسي، 2/297( التحرير والتنوير لبن عاشور، 2)
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  بقوله:  عليهم هللا رد ابملؤمني  السخرية من وقع ما  الكفار من وقع فلما
  يف ألهنم  الدرجة يف العلو  هنا ابلفوقية  واملراد  ﴾ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ﴿ 

  السماء  يف  اجلنة  ألن املكان ابلفوق يراد  أن وحيتمل النار، يف والكفار  اجلنة،
  ذلك  وقع كما  الدنيا يف الغالبون هم املؤمني  أن أو. سافلي  أسفل يف والنار

  وضرب  وتشريدهم، وأسرهم  أهله وقتل الكفر وسقوط  اإلسالم  ظهور من
 يف بكونه التقييد لول ذلك مجيع على اآلية محل من مانع ول عليهم، اجلزية

  على  حتريضهم  وفيه. التقوى أجل  من  فوقيتهم  أن على  دللة وفيه القيامة يوم

 (1) . ذلك ُسعوا  إذا به اإلتصاف 

 جت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱ ٹٱٹ واحلزن: اخلوف انتفاء -5

. ٣٥األعراف:  َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

  تباع اب نفسه حال وأصلح  هللا  معاصي  اتقى: أي وأصلح  اتقى  فمن 
  فمن  يعين اتقى  فمن .﴾ مخ جخ مح جح مج حج ﴿  وإجابتهم، الرسل،

  فعمل  رسلي به أمرته الذي العمل  يعين وأصلح رسلي وخمالفة الشرك اتقى
  خياف  حي  يعين عليهم  خوف  فال  عنه هنيته وما  معصيت  وجتنب  بطاعت
  من  م فاهت ما  على يعين: ﴾  مخ جخ مح ﴿  العذاب من  القيامة يوم  غيهم
 .(2) ركوهات الت  دنياهم

 
 .1/426( فتح البيان للقنوجي، 1)
 .2/197 اب التأويل للخازن،. لب2/231( ينظر: فتح القدير للشوكاين، 2)



 

 
  : )دراسة موضوعية(تعظيم احلُرَمات يف القرآن الكرمي 352

 د. الوليد بن حممد بن صاحل اخُلَضريي 

 امتةاخل
  آله وعلى  أمجعي، اخللق أشرف  على والسالم  والصالة  العاملي  رب  هلل  احلمد

 بعد:  أما الدين  يوم  إىل  هبدية واهتدى دربه  على سار  ومن وصحبه،
الكرميات   اآلايت  تضافرت حيث تعاىل هللا كتاب  يف  التدبر والنظر هذا فبعد

 : التالية النتائج  إىل  لصفنخ  الكرمي القرآن عن تعظيم احلُرمات يف 
وتعظيمها  األوامر والنواهي  ا أبهنا:أن تعريف تعظيم احلرمات اصطالحً  .1

ترك مالبستها وهي: ما جيب احرتامه، وحفظه من احلقوق،  
واألشخاص، واألزمنة، واألماكن، وتعظيمها توفيتها حقها، وحفظها من  

 . اإلضاعة
 :  احلرمات تشمل  تعظيم أن درجات  .2
  بتشدد يعارضا  ول جاف، برتخص يعارضا  ل حبيث والنهي األمر تعظيم أ.

 . هلما  النقياد توهن علة  على والنهي  األمر حيمل  ول غال،
 بل عوًجا؛ فيه يرى أو  عوًجا له يطلب أبل القدري الكوين احلكم ب. تعظيم

  ال كم  ومن  فيه، عوج فال  احلكمة، عي  عن  صادر ألنه مستقيًما، كله   يراه 
  وجزاء  هللا ثواب  طلب وإن بعمله يطلبه بعوض العبد يرضى  ل  أن التعظيم

 .عمله
  اخللق  صاحب  سبحانه، احلاكم  تعظيم  ويتضمن سبحانه احلق  تعظيم .ت

  تتضمن واألوىل مقضيه، ل  قضائه تعظيم تتضمن  قبلها والت واألمر 
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  هللا إىل  يوصله الذي  أن من املسلم  يتيقن الدرجة هذه  ويف أمره، تعظيم
  هدى ول  هللا، إل  هللا على  دل  ما به، إل  رضاه إىل  توصل ي ول  هللا، هو
 .  سواه إليه

 ثالثة:   على تقوم  هللا  حرمات تعظيم  أسس أن .3
  وعماًل،  وقوًل  واعتقاًدا وهنًياأمرًا  تعاىل،  هلل التام النقياد : يقتضي هللا  تعظيم .أ

  ما رم وحي هللا، أحّله ام وحيلّ  هللا، تعظيم على قائمة  املرء  حياة تكون وأن
  هللا،  لشرع كّلها  وتصرّفاته وأعماله سلوكه  يف  وخيضع  تعاىل،  هللا حرم 

 . هواه ونوازع نفسه حظوظ  من  متجرًدا
 وعدم وتعاىل، سبحانه حلكمه اخلضوع مقتضى والنهي وهو األمر تعظيم .ب

 البشر. وأحكام األهواء  من يناقضهما  مبا معارضته
  ينازع ل أن هذا ويعينمعارضته،  وعدم ىلتعا  هللا وقدر بقضاء الرضا .ت

  من ذلك  فإن بقضائه؛ ويرضى  له اختاره مبا يرضى بل هللا  اختيار املسلم 
 هللا. تعظيم

 وهي أنواع منها:   بتعظيمه هللا أمر ما تعظيم  احلرمات تعظيم أن من .4
  قائله،  بشرف  يشُرف الكالم أن يف ينازع القرآن حيث ل أحد تعظيم .أ

  القرآن تعظيم وإن كذلك،  كلماته  كانت  القدر عظيم القائلُ  كان  فكلما
وجّمده،   وأجّله كتابهعظهم   وقارًا هلل  يرجو كان  فمن تعاىل؛ هللا  تعظيم من

وصور تعظيمه تكون بتالوته والنصات إليه وتدبره والعمل به والدعوة  
 والتحاكم إليه والستشفاء به.
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- وسلم  عليه هللا صلى  - نبينا قدر  تعاىل هللاعظهم  حيث الرسول تعظيم .ب
  وآدابه، أخالقه  من  عليه وأثىن  ومناقب، وحماسن  بفضائل وخصه ،

التزامها، ومن صور التعظيم: اإلميان به وطاعته وحمبته  على العباد وحض
 والتحاكم إىل سنته والصالة عليه وعلى آله.

به   العزيز كتابه  يف  تعاىل هللا أمر الوالدين حق  وتعظيم الوالدين حق تعظيم .ت
 سان وعدم عقوقهما.من الب واإلح

  بي  عقد  به حيث تعاىل  هللا أمر  ما  تعظيم تعظيم حق املسلم من  .ث
  واألخوة ومستحبات؛ وسنًنا وواجبات  حقوقًا هلا أوجب أخوةً  املسلمي 

 وواضحة.  بينة هذه املسلمي  بي 
 واملكانية الت تشمل:  الزمانية  هللا شعائر أن من تعظيم احلرمات تعظيم  .5
بتعظيمها ومن صورها: أوقات   وأمر  تعاىل هللا اختارها ت ال الزمانية  شعائرال .أ

الصالة وتعظيم شعية الزكاة، وشهر رمضان واألشهر احلرم الت تشمل  
 شعية احلج، ويوم اجلمعة، والليال العشر، وليلة القدر. 

 تعاىل هللا اختارها الت املكانية الشعائر املكانية ومن هللا شعائر تعظيم .ب
  هذا تعاىل هللاعظهم  مبكة وقد احلرام املسجد: يلي ام بتعظيمها وأمر

  جيب   الت هللا شعائر من وأنه البلدان، سائر على  وشرفه احلرم وهذا البيت
  والقداسة،  ابلبكة  هللا اختارها الت لألماكن إجالله ومن . تعظم أن

  تها حرم شدة  من أن ويعلم املكرمة،  مبكة املشرفة  للكعبة  تقديسه
  وهو حوهلا  والطواف زايرهتا اإلسالم  أركان  أحد  جعل هللا أن  وعظمتها
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احلج، وتعظيم املدينة املنورة واملسجد النبوي، وبيت املقدس حيث   ركن 
 املسجد األقصى.

  والشرائع  األحكام وهي  تعاىل  هللا حدود  تعظيم احلرمات  تعظيم  أن من  .ت
  هللا اع وأط استقام فمن  ا،يعتدوه ول  هبا ليعملوا لعباده  هللا حددها  الت

 هلا.  معظًما كان  الشرائع هذه واتبع  والرسول
  خالل  ومن واآلخرة، الدنيا يف  وثاراً  فوائد تعاىل هللا  حرمات  لتعظيم  أن .6

 التقوى:  حتقيق  هي احلقيقية الثمرة  أن يتبي  السابقة  املباحث 
  وكمال  اإلذعان ومتام  اإلميان  قوة  دليل  الدنيا فالتقوى يف  التقوى  فوائد  .أ

 واحلفظ ،هللا ابلقرآن، ومعية فتثمر: النتفاع الدنيا يف  تعاىلهلل العبودية
  بعد  واملخرج  العسر بعد  العمل، اليسر  ووساوسه، وقبول الشيطان من

 والنور. واحلكمة  الضيق، الفراسة
  حرمات تعظيم من  الناجتة التقوى ثرة  اآلخرة هي أن يف التقوى فوائد  .ب

  يف وذلك  اآلخرة يف الدرجات أعلىو  هللا رضا لنيل اسببً  تكون تعاىل هللا
  واملآب، واملنزلة  العاقبة النار، وحسن  من  اجلنة، والنجاة  دخول :اآليت

  واحلزن. اخلوف القيامة، وانتفاء يوم العالية 

واحلمد هلل   وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أْجعني
 . رب العاملني
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 ملصادر واملراجعفهـــــــــــــرس ا
 لقرآن العظيم ابلرسم العثماين.ا .1

ابن أب زمني: أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن عيسى بن حممد املري، اإللبيي   .2
هـ(، تفسي القرآن العزيز، احملقق: 399املعروف اببن أب َزَمن ي املالكي )املتوىف: 

لناشر: الفاروق  حممد بن مصطفى الكنز، ا -أبو عبد هللا حسي بن عكاشة 
 5م، عدد األجزاء: 2002 -هـ 1423مصر/ القاهرة، الطبعة األوىل،  -ديثة احل

ابن اجلوزي: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي )املتوىف:  .3
هـ(، زاد املسي يف علم التفسي، احملقق: عبد الرزاق املهدي، الناشر: دار  597

 هـ. 1422 -، الطبعة األوىل بيوت – الكتاب العرب

ابن القيم: حممد بن أب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية  .4
هـ(، مدارج السالكي بي منازل إايك نعبد وإايك نستعي، احملقق:  751)املتوىف: 

بيوت، الطبعة  –حممد املعتصم ابهلل البغدادي، الناشر: دار الكتاب العرب 
 .2جزاء:م، عدد األ1996 - هـ 1416الثالثة، 

ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )املتوىف:  .5
هـ(، جمموع الفتاوى، احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، الناشر: جممع  728

امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية،  
 . م1995هـ/1416نشر: عام ال

 اجلوزية قيم ابن الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أب بن حممد: القيم ابن .6
:  احملقق نستعي،  وإايك  نعبد إايك  منازل  بي السالكي مدارج ، (هـ751: املتوىف)

  الثالثة، الطبعة بيوت – العرب الكتاب دار: الناشر البغدادي، ابهلل املعتصم حممد
 .2: األجزاء عدد ، م1996 - هـ 1416
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ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا   .7
هـ(،  728بن أب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوىف: 

هـ  1408الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل،  ،الفتاوى الكبى لبن تيمية
 .6د األجزاء: م، عد1987 -

جزي: أبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا، ابن جزي الكلب  ابن .8
هـ(،التسهيل لعلوم التنزيل، احملقق: الدكتور عبد هللا  741الغرانطي )املتوىف: 

  -بيوت،الطبعة األوىل  –اخلالدي، الناشر: شركة دار األرقم بن أب األرقم 
 هـ.  1416

ضل العسقالين الشافعي، فتح الباري  لي بن حجر أبو الفابن حجر: أمحد بن ع .9
، رقم كتبه وأبوابه  هـ 1379بيوت،  -شرح صحيح البخاري، الناشر: دار املعرفة 

وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب  
ز، عدد الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن اب 

 .31األجزاء: 

ابن عاشور: حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي )املتوىف:  .10
هـ(، التحرير والتنوير "حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسي 1393

هـ،   1984تونس، سنة النشر:  –الكتاب اجمليد"، الناشر: الدار التونسية للنشر 
 . 30عدد األجزاء: 

: أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أب القاسم  ابن عبد السالم .11
هـ(، تفسي  660بن احلسن السلمي الدمشقي، امللقب بسلطان العلماء )املتوىف: 

القرآن )وهو اختصار لتفسي املاوردي(، احملقق: الدكتور عبدهللا بن إبراهيم الوهب، 
م، عدد  1996هـ/ 1416الطبعة األوىل، بيوت،  –الناشر: دار ابن حزم 

 .3األجزاء: 
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ابن عرفة: حممد بن حممد ابن عرفة الورغمي التونسي املالكي، أبو عبد هللا   .12
هـ(، تفسي ابن عرفة، احملقق: جالل األسيوطي، الناشر: دار  803)املتوىف: 

 .4م، عدد األجزاء:  2008لبنان، الطبعة األوىل،  –الكتب العلمية، بيوت 

عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية ن عطية: أبو حممد اب .13
هـ (، احملرر الوجيز يف تفسي الكتاب العزيز،  542األندلسي احملارب )املتوىف: 

بيوت،  –احملقق: عبد السالم عبد الشايف حممد، الناشر: دار الكتب العلمية 
 هـ.  1422 -الطبعة األوىل 

يين الرازي، أبو احلسي )املتوىف:  س بن زكرايء القزو ابن فارس: أمحد بن فار  .14
هـ(، معجم مقاييس اللغة، احملقق: عبد السالم حممد هارون، الناشر: دار  395

 6م.، عدد األجزاء:1979  -هـ 1399الفكر، عام النشر: 

ابن مفلح: حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أبو عبد هللا، مشس الدين املقدسي  .15
هـ(، اآلداب الشرعية واملنح املرعية، 763توىف: احلي احلنبلي )املالراميىن مث الص

 3الناشر: عال الكتب، عدد األجزاء: 

ابن منظور: حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور  .16
هـ(، لسان العرب، ) مادة لعن(،  711األنصاري الرويفعى اإلفريقى )املتوىف: 

هـ، عدد  1414 -لثالثة بيوت، الطبعة ا –، الناشر: دار صادر 13/387
 15األجزاء: 

أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا احلسيين البخاري   .17
هـ(، فتُح البيان يف مقاصد القرآن، عين بطبعه  وقّدم له  1307الق نهوجي )املتوىف: 

كتبة العصريه وراجعه: خادم العلم َعبد هللا بن إبراهيم األنَصاري، الناشر: 
َ
ة  امل

م، عدد   1992 -هـ  1412َبيوت، عام النشر:  –للطَباعة والّنْشر، َصيَدا 
 15األجزاء: 
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أبو الفداء: إُساعيل بن عمر بن كثي القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف:   .18
هـ(، تفسي القرآن العظيم، احملقق: سامي بن حممد سالمة، الناشر: دار طيبة  774

 .8م، عدد األجزاء:  1999 -هـ  1420ة يع، الطبعة الثانيللنشر والتوز 

أبوداود: سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشي بن شداد بن عمرو األزدي  .19
ْستاين )املتوىف:  ج  هـ(، سنن أب داود، احملقق: حممد حميي الدين عبد 275السّ 

 . 4بيوت، عدد األجزاء:  –احلميد، الناشر: املكتبة العصرية، صيدا 

اسم احلسي بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاىن )املتوىف:  ألصفهاين: أبو القا .20
هـ(، املفردات يف غريب القرآن، احملقق: صفوان عدانن الداودي الناشر: دار 502

 هـ.  1412  -دمشق بيوت، الطبعة األوىل  -القلم، الدار الشامية 

وىف:  ب األصفهاىن )املتاألصفهاين: أبو القاسم احلسي بن حممد املعروف ابلراغ .21
: املقدمة وتفسي الفاحتة والبقرة،  1هـ(، تفسي الراغب األصفهاين، جزء 502

جامعة   -حتقيق ودراسة: د. حممد عبد العزيز بسيوين، الناشر: كلية اآلداب 
: من 3، 2، جزء 1م، عدد األجزاء:  1999 -هـ  1420طنطا، الطبعة األوىل: 
النساء، حتقيق ودراسة: د.  من سورة  113آلية وحت ا -أول سورة آل عمران 

د ي، دار النشر: دار الوطن    1424الرايض، الطبعة األوىل:  –عادل بن علي الشّ 
من سورة النساء   114: )من اآلية 5، 4، جزء 2م، عدد األجزاء:  2003 -هـ 
وحت آخر سورة املائدة(، حتقيق ودراسة: د. هند بنت حممد بن زاهد سردار،   -
هـ   1422جامعة أم القرى، الطبعة األوىل:  -وأصول الدين  ناشر: كلية الدعوةال
 .2م، عدد األجزاء:  2001 -

حممد بن إُساعيل أبو عبدهللا اجلعفي اجلامع املسند الصحيح املختصر  البخاري: .22
وسننه وأايمه = صحيح البخاري  -صلى هللا عليه وسلم  -من أمور رسول هللا 
الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن  بن انصر الناصر،  احملقق: حممد زهي
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هـ، عدد  1422السلطانية إبضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة األوىل، 
 .9األجزاء: 

الباك: عبد الرمحن بن انصر بن براك بن إبراهيم الباك، شرح العقيدة الطحاوية،  .23
الثانية،   التدمرية، الطبعة إعداد: عبد الرمحن بن صاحل السديس، الناشر: دار

 .1م، عدد األجزاء:  2008 -هـ  1429

البغوي: أبو حممد احلسي بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي )املتوىف:   .24
هـ(، معال التنزيل يف تفسي القرآن = تفسي البغوي، احملقق: عبد الرزاق  510

هـ،   1420، ت، الطبعة: األوىلبيو  –املهدي، الناشر: دار إحياء الرتاث العرب 
 .5عدد األجزاء:

البيضاوي: انصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن حممد الشيازي البيضاوي  .25
هـ(، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، احملقق: حممد عبد الرمحن 685)املتوىف: 

  1418 -بيوت، الطبعة األوىل  –املرعشلي، الناشر: دار إحياء الرتاث العرب 
 .هـ

مد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى  الرتمذي: حم .26
(،  2، 1هـ(، سنن الرتمذي، حتقيق وتعليق:، أمحد حممد شاكر )جـ 279)املتوىف: 

(، وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف 3وحممد فؤاد عبد الباقي )جـ 
مصر، الطبعة  –لب مصطفى الباب احل (، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة5، 4)جـ 

 أجزاء. 5م، عدد األجزاء:  1975 -هـ  1395الثانية، 

اخلازن: عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسن،   .27
هـ(، لباب التأويل يف معاين التنزيل تصحيح: حممد  741املعروف ابخلازن )املتوىف: 

 هـ.  1415الطبعة األوىل، بيوت،  –العلمية علي شاهي، الناشر: دار الكتب 



 

 
 الشرعية جملة العلوم  361

 هـ1442 واخلمسون حمرم الثامن العدد
 

الرازي: زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي  .28
هـ(، خمتار الصحاح، احملقق: يوسف الشيخ حممد، الناشر: املكتبة  666)املتوىف: 
هـ /  1420صيدا، الطبعة اخلامسة،  –الدار النموذجية، بيوت  -العصرية 
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 Vernerating the Sanctities of Allah in the Qur’an: A Thematic Study 

 

Dr. Al-Walid Ibn Muhammad Ibn Saleh Al-Khudairi 
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Abstract: 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon the 

prophets and messengers . 

Venerating the sanctities of Allah and His rituals is one of the exalted acts of 

worship; it proves one’s verneration and glorification of Allah. Allah has ordered 

us in so many places in the Qur’an to abide by that. Therefore, this paper is titled 

“Vernerating the Sanctities of Allah in the Qur’an”. The concept of vernerating 

the Sanctities of Allah is defined, and its principles are explained. The paper then 

discusses the concept of abiding by what Allah enjoins to be venerated such as 

venerating the Qur’an and His Messenger, parents, Muslims’ rights. Temporal 

and spatial veneration have been discussed, in addition to His boundaries and the 

benefits attained in this world and the next. 

 

key words: Vernerating the Sanctities of Allah, Vernerating the boundaries 

of Allah, Vernerating the Prophet, Vernerating the Muslims’ Rights 
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 مقومات المحاور الحضاري المسلم 

 بن علي العثمان هللاد عبوليد بن د. 

 المعهد العالي للدعوة واالحتساب – الدراسات اإلسالمية المعاصرةقسم 

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة

 
 هـ  1441  /3  /15ول البحث:تاريخ قب   هـ  1441  /1  /18تاريخ تقديم البحث:  

                                                                           

 :ملخص الدراسة
يُعىن هذا البحث ببيان أبرز مقومات احملاور احلضاري املسلم اليت تزيد من فاعلية مشاركته  
يف ملتقيات حوار احلضارات. ويهدف لتسليط الضوء على املقومات اليت ينبغي توافرها يف  

ر احلضاري املسلم. أما منهج الدراسة هو املنهج الكيفي، وأبرز نتائجها: أن العناية  احملاو 
ملتقيات احلوار أكثر فاعلية. أن العلم الشرعي،   ابحملاور وإعداده هي الركيزة األساسية جلعل

ن  ومعرفة الشبه املثارة حول اإلسالم، والعلم بثقافة اآلخر، إضافة إىل علم احملاور املسلم ابألدي 
من أبرز املقومات العلمية للمحاور احلضاري املسلم. ومن أهم التوصيات: ضرورة العناية التامة  
يف اختيار من ميثل اجلانب املسلم يف ملتقيات حوار احلضارات، واحلاجة املاسة لتعاون  
املؤسسات األكادميية مع مؤسسات احلوار لصياغة برامج تدريبية لتخريج الكفاءات العلمية  

دربة للمشاركة يف ملتقيات حوار احلضارات، وإجياد رخصة خاصة ابلسماح لألفراد  امل
 ابملشاركة يف مثل هذه امللتقيات. 

 
 حوار احلضارات، احملاور احلضاري، مقومات احملاور. فتاحية:الكلمات امل
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 املقدمة: 
احلمد هلل والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد عليه 

 وعلى آله أفضل الصالة وأمت التسليم أما بعد:   
فمازال التواصل بني احلضارات قائًما منذ الِقدم؛ نظًرا الستحالة انعزال  
حضارة عن غريها من احلضارات، فكل حضارة تتواصل مع غريها وتتأثر  

ؤثر هبا يف جماالت عدة. والتواصل بني هذه احلضارات على مر التاريخ  وت
أخذ أشكاال متنوعة أشدها الصراع الدموي، وأخفها احلوار احلضاري. ومل  
تزل صور التواصل هذه قائمة منذ االحتكاك األول بني اإلسالم وغريه من  

ج شكل  األداين واحلضارات، إال أن لكل عصر ظروفه اليت متلي عليه انتها 
معني من أشكال التواصل أكثر من غريه من األشكال. ويف عصران احلاضر  
يبدو جلًيا أن العامل قد أهنكته احلروب، وأتعبته الصراعات؛ لذا جتلَّت أصوات  
من هنا وهناك حتث العقالء من خمتلف احلضارات للجلوس على طاولة  

السلمي املشرتك،   احلوار، والنقاش حول أمور عدة غالبها يدعو إىل التعايش
والسعي إىل تعزيز جوانب االتفاق بني احلضارات. وقد انطلقت ابلفعل  
ملتقيات احلوار بني احلضارات منذ عدة عقود، وأطلق بعض السياسيني  
والقادة عدًدا من املبادرات يف هذا اجملال، وشارك يف احلوارات العلماء  

 واملثقفون يف خمتلف اجملاالت.

ة امللتقيات واللقاءات اليت عقدت يف جمال حوار  وعلى الرغم من كثر 
احلضارات، إال أن أبرز ما تُنتقد به هذه النشاطات هو عدم تكافؤ أطراف  
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 مقومات احملاور احلضاري املسلم
 عبدهللا بن علي العثمان وليد بن  د.

. فنجد أن  ((1)) احلوار. حيث يُلحظ وجود قصور واضح يف أداء احملاور املسلم
أطراف احلوارات األخرى يرسلون املتخصصني يف موضوع النقاش املعلن عنه 

ما، بينما يغلب على من يُرشح من اجلانب املسلم أن يكون ُرشح   يف مؤمتر
بناء على منصبه، أو كونه كاتب يف صحيفة معينة، أو رمبا عامل يف جمال ما،  
ومع ذلك يفتقرون إىل اإلعداد املناسب ملثل هذه امللتقيات؛ لذا فقد اُُتمْت  

دمة األجندات  ملتقيات احلوار أبهنا ملتقيات شكلية، عدمية الفائدة، أو خل
 الغربية. 

 الدراسات السابقة:
واملستعرض للمؤلفات يف جمال حوار احلضارات جيد أهنا تنوعت  

عرض عدد من احلوارات ووصفها اليت متت بني  وتعددت، فمنها ما اجته إىل 
طرفني من أطراف احلوار، املسلمني والنصارى أو النصارى واليهود مثاًل، كما  

، وأكثر هذه الدراسات ركزت  (2) م(1976ن )هو حاصل يف دراسة سليما
على مشروعية احلوار مع اآلخر وآدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة كما  

ودراسة السنيدي   ،( 3) هـ(1413هو احلال يف دراسة زمزمي واليت أجراها عام )
 

كني يف مؤمترات حوار احلضارات وقد توصلت هلذه النتيجة دراسة حديثة ُأجريت على عينة من املشار  (1)
درجة كبرية مع حتليل عدد من  شاركني إىلمن النخب يف العامل اإلسالمي، فقد توافقت إجاابت امل

املشاركات يف املؤمترات، وحتليل أمساء املشاركني ومناصبهم وختصصاُتم من املشاركني املسلمني وغري 
 املسلمني. انظر: 

Al Othman, Waleed, (2015) The Islamic Discourse of Dialogue of Civilisations: The 

Experience of Islamic Elites in The Gulf Cooperation Council Countries, PhD thesis, 

Politics and International Relations, University of Aberdeen, UK. 

 م.1976ملصرية العامة للكتاب، ،مصر: اهليئة ا1احلوار بني األداين، وليم سليمان، ط (2)
، الدمام: 3سالة ماجستري مطبوعة، طىي زمزمي، ر احلوار آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة، حي (3)

 م.2007دار املعايل، 
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. وتستعرض بعض هذه الدراسات نشأة وأصول وتطور حوار  (1) هـ(1430)
.وبعض الدراسات  (2) هـ( 1433 دراسة أجموص )األداين كما هو حاصل يف 

أضافت إىل الساحة األكادميية حتليل أسلوب من أساليب احلوار بني طريف  
، حيث قام بدراسة  (3) هـ( 1414احلوار كما هو واقع دراسة احلميدان ) 

املناظرات اليت أجريت بني املسلمني والنصارى يف أمريكا الشمالية يف الفرتة  
هـ.وبعض الدراسات ركزت على مضامني احلوار  1410ه إىل 1400من 

.كما ختصصت بعض هذه  (4) هـ(1436كما هو احلال يف دراسة األمحد )
الدراسات يف تقييم التجارب السابقة للحوار بني املسلمني وغريهم كما هو  

، ودراسة إبراهيم  (5) ه(Taylor( ،)1425واقع كل من دراسة اتيلور )
 .(7) (2015)، ودراسة العثمان (6) ه( 1427)

 
حوار احلضارات احملددات والضوابط يف ضوء الكتاب والسنة، فهد السنيدي،رسالة دكتوراه مطبوعة،   (1)

 هـ.1431ري سلطان بن عبد العزيز للدراسات اإلسالمية املعاصرة، ، الرايض: كرسي األم1ط
، بريوت: دار ابن 1أجموص، رسالة دكتوراه مطبوعة، ط وتطوره،عبداحلليم  شأته وأصولهحوار األداين ن (2)

 هـ.1433حزم، 
يف أمريكا أسلوب املناظرة يف دعوة النصارى إىل اإلسالم: دراسة حتليلية تقوميية للمناظرات اليت جرت  (3)

غري مطبوعة، لة دكتوراه هـ، إبراهيم بن صاحل احلميدان، رسا1410إىل  1400الشمالية يف الفرتة من 
 هـ.1414السعودية، قسم الدعوة واالحتساب، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

، دمشق: 1طضوابطها، علي بن أمحد األمحد،  -مقاصدها -مضامني احلوار مع النصارى: جماالُتا (4)
 ه.1436دار الرسالة العاملية، 

(5) Thirty years of Muslim-Christian dialogue; A Personal perspectiveJohn ,Taylor, 1، ج ،
، الرايض: مكتبة امللك عبد العزيز العامة، الرايض، من أعمال ندوة اإلسالم وحوار 1، ط5-13

 هـ.1425هـ.،1423حمرم  6-3احلضارات، اليت عقدت يف الفرتة  
، 2يم، عز الدين، طتقبل؟،إبراهبعد أربعني سنة من احلوار اإلسالمي املسيحي: ما اجلدوى وما املس (6)

 هـ.1427أبوظيب: دار الفجر للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع،  
(7) Al Othman, Waleed, (2015) The Islamic Discourse of Dialogue of Civilisations: 

The Experience of Islamic Elites in The Gulf Cooperation Council Countries, 

PhD thesis, Politics and International Relations, University of Aberdeen, UK. 
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وعلى الرغم من كثرة املؤلفات يف جمال حوار احلضارات وتنوعها وأمهيتها، 
إال أننا حباجة لبيان األسس واملقومات اليت تساعد احملاور احلضاري املسلم أن  

وجتعل مشاركته مؤثرة على اآلخرين أتثريًا إجيابًيا،   ينجح يف مهمته السامية،
ة اإلسالم احلضارية جلميع ممثلي احلضارات  خاصة وأن هذا احملاور حيمل رسال

واألداين؛ لذا فقد جاءت هذه الدراسة لتليب هذا األمر املهم. وعنونت هلا بـــ  
واجتهدُت أن تكون هذه املقومات  )مقومات احملاور احلضاري املسلم(. 

عملية تعكس احلاجة املوجودة يف واقع مؤمترات حوار احلضارات وملتقياته. 
إىل افتقار احملاورين املسلمني  (1) د الباحثني يف دراسة سابقةحيث توصل أح

 لإلعداد اجليد للمشاركة يف امللتقيات احلوارية. 
 أهداف الدراسة:

إن اهلدف الرئيس من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على املقومات اليت  
ينبغي أن تتوفر يف من يتصدى للحوار بني احلضارات والثقافات واألداين،  

م االستفادة من احلوار على الوجه املأمول. ولتحقيق هذا اهلدف فإن  حىت تت
 الدراسة احلالية تسعى لتحقيق األهداف الفرعية اآلتية:

 .العلمية ملسلما احلضاري احملاور  مقومات بيان .1
 . املهاريةمقومات احملاور احلضاري املسلم  بيان .2
 . السلوكية املسلم احلضاري احملاور  مقومات بيان .3

 
 انظر: املرجع السابق.  (1)
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 لبحث:منهج ا
ا لطبيعة هذه الدراسة فإن املنهج الذي اتبعه الباحث فيها هو املنهج  ونظرً 

الكيفي. ويقصد ابملنهج الكيفي تلك االسرتاتيجية البحثية اليت تركز على  
الكلمات بداًل عن الكم يف مجع البياانت وحتليلها. وهذه االسرتاتيجية  

ى الرغم من أن  تفسريية. علالبحثية توصف غالًبا أبهنا استقرائية، بنائية، و 
 .(1) الباحثني الكيفيني ال يلتزمون دائًما هبذه الثالثة عناصر 

وال شك أن البحوث الكمية أكثر تشويًقا للقارئ العادي نظرًا ألهنا  
تستخدم لغة األرقام واإلحصاءات؛ ورمبا هذا األمر هو ما يفسر اإلقبال  

رة أكثر وضوًحا  كل عام وبصو الكبري على هذا النوع من البحوث يف العامل بش
يف عاملنا العريب. إال أن من أبرز مزااي البحوث الكيفية اليت تقصر عنها  
البحوث الكمية هي القدرة على التحرر من القيود الرقمية اجلامدة، والغوص  
يف أعماق املشكلة البحثية، ودراسة كل ما يتعلق هبا من ظروف حميطة،  

ف املشكلة البحثية إىل  من جمرد وص  تسمح للباحث الكيفي ابالنتقال
 .(2)تفسريها

 تقسيمات الدراسة: 
 تشتمل الدراسة على مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة.

 
(1) Bryman, Alan (2012), Social Research Methods, Fourth edition, Oxford, New York.  

ة،عبدالقادر م االجتماعيانظر يف التفريق بني البحث الكمي والبحث الكيفي: املناهج الكيفية يف العلو  (2)
ه. وانظر أيًضا:البحث العلمي: البحث النوعي والبحث 1428، دمشق: دار الفكر، 1عرايب، ط

والتوزيع، ، األردن: دار الفكر للطباعة والنشر 1الكمي،ذوقان عبيدات، وسهيلةأبو السميد،ط
 ه.1423
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 املقدمة
 التمهيد:  

 املطلب األول: التعريف مبصطلحات الدراسة.
 املطلب الثاين: أمهية احلوار احلضاري وإعداد احملاور.

 ة:ضاري العلمياملبحث األول: مقومات احملاور احل
 املطلب األول: العلم الشرعي.

 املطلب الثاين: العلم ابلشبه املثارة حول اإلسالم.
 املطلب الثالث: العلم بثقافة اآلخر.

 املطلب الرابع: العلم ابألداين ومذاهبها.
 املبحث الثاين: مقومات احملاور احلضاري املهارية: 

 املطلب األول: إجادة لغة اآلخر. 
 نصات واالستماع. إلاين: حسن ا املطلب الث

 املطلب الثالث: التحلي ابحلكمة. 
 املبحث الثالث: مقومات احملاور احلضاري السلوكية:

 املطلب األول: حسن اخللق.
 املطلب الثاين: سرعة البديهة.

 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات اخلامتة: 
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 التمهيد: 
ينبغي  ألمور اليت يف مستهل هذا البحث البد من الوقوف على بعض ا 

للقارئ االطالع عليها، واستحضارها لتساعده على الوصول إىل فهم أعمق  
ملقصود الباحث من هذا البحث. ولذا فإين أرى أمهية االطالع على أمرين  
مهمني مها: تعريف القارئ مبقصود الباحث من مصطلحات البحث  

اري،  احلوار احلضاملستخدمة يف عنوان البحث. واألمر اآلخر هو بيان أمهية 
احلاجة إلعداد احملاور احلضاري املسلم. ولذا فقد قسمُت هذا   ومن َثَّ 

 التمهيد إىل مطلبني يبينان ذلك.
 املطلب األول: التعريف مبصطلحات الدراسة: 

من األمهية مبكان أن أعرض يف هذا املطلب ملصطلحات عنوان هذه  
قارئ. ع يف ذهن الحىت يُزال أي لبس يف املصطلحات قد يق  الدراسة؛

واملصطلحات اليت حنن بصدد تعريفها وبيان املقصود منها هي: )مقومات،  
 احملاور، احلضاري(.

 مقومات:
رمحه  -الِقوام: عماد األمر وقوامه ومتامه وما يستقيم به. قال ابن منظور 

: "والِقوام من العيش: ما يقيمك، ...وِقوام العيش عماده الذي يقوم به، -هللا
 .(1)مه، وقوام كل شيء وما يقوم به: ما استقام به"م اجلسم متاوِقوا

الدولة،  هلذه  قوامالواقع  يفلذا جند أن األنظمة اليت ُتسن يف دولة ما، هي 
إذ ال يُتصور قيام دولة بدون اعتماد أنظمة تصلح أمورها الداخلية وتضبط  

 
 د.ت. ،د.ط، بريوت: دار صادر،504ص 12لسان العرب، حممد بن منظور، ج (1)
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 ال  ألساسية اليتعالقاُتا اخلارجية. بل إننا جند األداين تعتمد بعض األمور ا
يُتصور قيام هذا الدين إال هبا، لذا يقال: "هذا ِقوام الدين واحلق، أي به  

 . (1)يقوم"
 احملاور:  

احملاورة: مراجعة الكالم بني شخصني أو أكثر. والتحاور التجاوب، قال  
ابن منظور: " واحملاورُة: اجملاوبة. والتحاور: التجاوب، وتقوُل كلمته فما أحار  

جع إيلَّ َخويًرا وال حويرة وال حمورة وال ِحوارًا: أي ما ردَّ  ااًب، وما ر إيلَّ جو 
 .(2)جوااًب...وهم يتحاورون: أي يرتاجعون الكالم يف املخاطبة"

واحملاور: هو من يقوم ابحملاورة، والبد يف احملاورة أن تكون بني طرفني على  
أما   احلقيقة. األقل، يتبادالن النقاش حول موضوع معني، هبدف الوصول إىل

إن كان أحد الطرفني ميلي على اآلخر وال يسمع منه، أو يوجهه ويبني لآلخر  
كيف يكون حضاراًي مثله فهذا ال يسمى حوارًا وقد يسمى حديثًا فرداًي أو  

 .  Monologueمناجاة فردية  
 احلضاري:

احلضارة مأخوذة من احلضر، واحلضُر خالف البدو، واحلضارة بكسر  
 يف احلضر. قال القطامي: ا: اإلقامة احلاء وفتحه

 .(3) فمن تكن احلضارة أعجبته      فأي رجال ابدية تراان

 
 ،د.ط، بريوت: دار اجليل، د.ت.43ص 5عجم مقاييس اللغة،أمحد بن فارس، جم (1)
. وانظر: معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس، 218ص 4لسان العرب، حممد بن منظور، ج (2)

، بريوت: 6، ط381-380قاموس احمليط، حممد الفريوزآابدي ، ص. وانظر: ال117-115ص2ج
 هـ.1419مؤسسة الرسالة، 

. وانظر: معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس ، 197ص 4سان العرب، حممد بن منظور، جانظر: ل (3)
 .376. وانظر: القاموس احمليط،حممد الفريوزآابدي، ص76ص 2ج
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احلضارة أبهنا: "التفنن يف الرتف   –رمحه هللا -وقد عرف ابن خلدون 
واستجادة أحواله، والكلف ابلصنائع اليت تؤنق من أصنافه وسائر فنونه،  

لفرش أو اآلنية، ولسائر  ملباين أو اكالصنائع املهيئة للمطابخ أو املالبس أو ا
، ويبني أبن "احلضارة تتفاوت بتفاوت العمران، فمىت كان  (1) أحوال املنزل"

 .(2) العمران أكثر كانت احلضارة أكمل"
( أن "احلضارة نظام اجتماعي يعني  Will Durantويرى ول ديورانت )

ة من عناصر  اإلنسان على الزايدة من إنتاجه الثقايف، وإمنا تتألف احلضار 
أربعة: املوارد االقتصادية، والنظم السياسية، والتقاليد اخللقية، ومتابعة العلوم  

 .(3) والفنون"
ويتفق كل من ابن خلدون وول ديورانت على أن سكان احلضر أقدر  
على التطور واملسامهة يف بناء احلضارة من سكان البادية، ذلك أن البدو  

دى سكان احلاضرة ذلك إىل  ة، بينما تعمشغولون يف توفري ضرورايت احليا
التفنن يف الرتف، وتطوير الصناعات والعمران، وكل ما يزيد يف رفاهية الناس  

 .(4) مما هو زائد عن احلاجي 

 
بن خلدون، شرح وائل  ، عبدالرمحن"اجلوهر املكنون"سمى مقدمة ابن خلدون وبذيلها شرحها امل (1)

 م.2013لعلمية، دار الكتب ا، بريوت: 1، ط583حافظ خلف، ص
 .584مقدمة ابن خلدون، عبد الرمحن بن خلدون ، ص (2)

 هـ.1408، بريوت: دار اجليل، 1،ط3ص  1قصة احلضارة، ولديورانت، ترمجة زكي حممود، ج (3)

. وانظر: قصة احلضارة، ولديورانت ، 271لدون،عبد الرمحن بن خلدون ، صانظر: مقدمة ابن خ (4)
 .4ص 1ج
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 التعريف اإلجرائي:
ابلنظر ملا تقدم من تعريفات ملصطلحات الدراسة فإن الباحث يقصد  

اور املسلم  قام هبا احمل مبقومات احملاور احلضاري املسلم: األسس اليت إذا 
ألن يكون ممًثال متميزًا   -إبذن هللا -وأتقنها وتسلح هبا، كان ذلك معيًنا له 

لدينه ووطنه يف امللتقيات واملؤمترات احلضارية، األمر الذي يساعد يف جناح 
 هذه امللتقيات وحتقيق أهدافها.
 احملاور: وإعداد احلضارياملطلب الثاين: أمهية احلوار  

وطباعهم وأدايهنم، وجعل   أبلواهنم  خمتلفني لق اخللق لَّ خزَّ وجهللا ع
 جم يل ىل مل خل}قال تعاىل:اختالفهم الديين من مقاصد اخللق، 

 {يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ممىم خم حم
: "قال احلسن ومقاتل وعطاء  -رمحه هللا-قال القرطيب  .[119-118]سورة هود:

  ..قال أشهب: سألتُ ولالختالف خلقهم.وميان: اإلشارة لالختالف؛ أي 
هذه اآلية قال: خلقهم ليكون فريق يف اجلنة وفريق يف السعري، أي  مالكًا عن 

.وبني سبحانه وتعاىل (1) خَلق أهل االختالف لالختالف، وأهل الرمحة للرمحة"
أنه رغم هذا االختالف بني اخللق فإن املطلوب منهم التعارف، قال تعاىل:  

 ]سورة{زئمئنئىئيئربزبمبنبىبيبرت}
.   (2) "أي : ليحصل التعارف بينهم: "-رمحه هللا-قال ابن كثري  . [31احلجرات:

 
 هـ.1424، بريوت: دار الكتاب العريب،  1، ط99ص 9القرآن،حممد القرطيب، ج امع ألحكاماجل (1)

، بريوت: دار 1، حتقيق عبد الرزاق املهدي، ط662ص 5كثري، جإمساعيل بن  تفسري القرآن العظيم،  (2)
 هـ.1422لعريب، الكتاب ا
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وهذا التعارف حيصل بطرق متعددة، ومن أهم هذه الطرق احلوار. وتزداد  
أمهية احلوار طريًقا للتعارف والتعاون إذا كان طرفا احلوار من حضارات  

عليها   ودايانت خمتلفة؛ ذلك أن العالقة بني أتباع األداين واحلضارات يغلب
ع والصراع والتدافع. فاحلوار يف مثل هذه احلاالت هو  أهنا عالقة جتنح للنزا 

حوار لبناء السالم، وللتعايش املشرتك املبين على املفامهة والتعاون ال على  
 املنازعة والصراع.

ولذا فإين أحسب أن أمهية احلوار بني احلضارات قد استقرت يف عقول  
ل على ذلك  اختالف ألواهنم وحضاراُتم، يدعدد من النخب العاملية على 

كثرة امللتقيات والربامج احلوارية اليت حدثت يف العقدين املاضيني بني أتباع  
األداين واحلضارات، بل وإنشاء وأتسيس عدٍد من املراكز املتخصصة اليت  
ترعى وتنمي ثقافة احلوار يف عدد من اجملتمعات حول العامل. إال أنه على 

زايد االهتمام هبا، فإنه ما زالت  رة مؤمترات حوار احلضارات، وتالرغم من كث
فئة من النخب اإلسالمية والغربية على السواء تشكك يف أمهية هذه  

  ابلتآمر  إىل اُتامهمامللتقيات، بل وقد تتهم القائمني عليها بتهم قد تصل 
ألجندة  على اإلسالم واملسلمني، أو أن هدفهم هو متييع دين املسلمني ومترير ا

ستدلون على كالمهم بعدم جدوى هذه امللتقيات رغم أهنا  الغربية. وكثريًا ما ي
بدأت منذ عشرات السنني، وُصرف عليها أموال طائلة، وبذلت فيها جهود  
كبرية على أعلى املستوايت، إال أهنا مل تثمر شيًئا ملموًسا، ومل يستفد منها  

 املسلمون خاصة فائدة ُتذكر.
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ية اليت مل تؤت مثارها كما جيب،  مللتقيات احلوار الهلم بكثرة اواحلق أن استد 
فيه شيء من الصحة. لكن السبب يف ظين ال يرجع ابلضرورة لفكر املؤامرة،  
بل إىل أمر آخر قد توصلت إليه دراسة حديثة أجريت على عدد من النخب  

هذه  املسلمة من الذين شاركوا يف مثل هذه امللتقيات، وكاد املستجَوبون يف 
ضعف واضح وظاهر يف إعداد من يشارك يف  وجود  على  الدراسة جيمعون

هذه املؤمترات من املسلمني، يف مقابل اإلعداد اجليد والتأهيل القوي  
.هذا الضعف  (1) للمشاركني من أطراف احلوار األخرى يف مثل هذه امللتقيات

ر سلبًيا  يف اإلعداد الظاهر على املشاركني يف مؤمترات حوار احلضارات، أث
مترات، ومن َثَّ جعل عدًدا من النخب اإلسالمية تفقد  على خمرجات هذه املؤ 

 ثقتها يف مثل هذه املؤمترات.  
إن إعداد احملاور املسلم مللتقيات ومنتدايت حوار احلضارات هلو أمر يف  
غاية األمهية، فهو مطلب شرعي، فاإلعداد بصفة عامة قد أمر هللا سبحانه 

ة  ]سور {هتمثحجمججحمح}ملسلمني به فقال:وتعاىل عباده ا

:  -رمحه هللا -واإلعداد يكون للصديق والعدو، يقول القرطيب .[60األنفال:
وكل ما تعده لصديقك من خري أو لعدوك من شر فهو داخل يف  "

. والقوة املذكورة يف اآلية قوة مطلقة ليست مقتصرة على القوة  (2)"عدتك
، لذا يقول الشيخ عبدالرمحن  العسكرية بل حىت القوة العقلية والعلمية

 
 Al Othman Waleed, The Islamic Discourse of Civilizations: The experienceانظر:  (1)

of Islamic elites in the Gulf Cooperation Council countries. Ph.D Thesis. 2015. 

University of Aberdeen. UK. 

 .36ص 8اجلامع ألحكام القرآن، حممد القرطيب، ج (2)
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كل    :أي، {حجمججحمح}يف تفسري هذه اآلية: " -رمحه هللا -لسعدي ا
ابن عباس   عن احلديث. ويف (1)..."ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية

إنك أتيت  :"فقال ،ا إىل اليمنبعث معاذً  -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  
فإن هم   ،سول هللا ر دة أن ال إله إال هللا وأين ا أهل كتاب فادعهم إىل شهاقومً 

أطاعوك لذلك فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم  
فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم   ،وليلة

فإن هم أطاعوك لذلك فإايك وكرائم   ،تؤخذ من أغنيائهم وترد يف فقرائهم
. ويف هذا  (2)"وبني هللا حجابظلوم فإهنا ليس بينها عوة املواتق د ،أمواهلم

صلى هللا عليه -احلديث داللة على أمهية اإلعداد قبل احلوار، فإن نبينا حممًدا 
أعلم معاًذا أنه سيأيت إىل قوم من أهل الكتاب، ومن َثَّ البد أن يتهيأ   -وسلم 

ذلك أولوايت حواره   لذلك ابإلعداد النفسي والعلمي، ولذا بنيَّ ملعاذ بعد 
 معهم.

العناية إبعداد املسلم ملؤمترات احلوار بني احلضارات هلو أمر يف غاية  إن 
األمهية، فباإلعداد اجليد يستطيع احملاور أن يوصل رسالته بوضوح إىل الطرف  
اآلخر، وذلك ابستخدام خمتلف الوسائل واألساليب اليت تناسب املوضوع  

ور يُكسبه الثقة  . كما أن اإلعداد اجليد للمحااملطروح والظروف احمليطة به 
ممن   بنفسه وحبضارته، ومن َثَّ فإنه عندما يتحاور مع طرف من أطراف احلوار 

 
مكتبة  ، الرايض:2، ط324السعدي، ص تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،عبدالرمحن (1)

 هـ.1421د، الرش
 ( قال الشيخ األلباين: صحيح.1584كتاب الزكاة، ابب يف زكاة السائمة، ح)،  سنن أيب داود  (2)
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قد يتصف ابلتعايل وبروح احلضارة املتفوقة، فإن احملاور املسلم ال يشعر معه  
ابلنقص؛ ألنه قد أُعد إعداًدا جيًدا فعرف حضارته وكيف سامهت يف بناء  

ا له لتعريف هذا املتعايل ابحلضارة  ضارات األخرى، فيكون هذا دافعً احل
 اإلسالمية وكيف شاركت يف بناء احلضارات األخرى.  

إذا كان إعداد احملاور هبذه األمهية فإنه من الواجب على من أسند إليه 
تنظيم ملتقيات احلوار، أو اختيار املشاركني هلذه امللتقيات، أن حيرص على  

ون ضابط الرتشيح للمشاركة يف  كفأ من النخب املسلمة. فال يكاختيار األ
مؤمترات حوار احلضارات هو من حصل على درجة علمية فقط، بل البد من  
مناسبة الشخص ملوضوع احلوار، ولكون الشخص معًدا إعداًدا جيًدا. فكما  
ا ابلبحار ال جيعل منه سباًحا ماهًرا، بل البد من  

ً
أن كون الشخص عامل

ن الشخص حاصاًل على درجة  رب حىت يتقن السباحة، فكذلك كو التد
 علمية يف ختصص شرعي ال جيعل منه ابلضرورة حماورًا جيًدا.

إذا تبني ضرورة إعداد احملاور احلضاري، بقي أن نسلط الضوء على أبرز  
األمور اليت ينبغي على من يتوىل إعداد احملاورين مراعاُتا، واحلرص على أن  

احملاور احلضاري، وهذا ما  اور املسلم، وهي مقومات جناح تتوفر يف احمل
 سنناقشه يف ثنااي الصفحات القادمة.
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 املبحث األول: مقومات احملاور احلضاري العلمية:
من أهم ما ينبغي للمحاور االهتمام والعناية به قبل أن يشارك يف  

هذه   ملتقيات حوار احلضارات، أن يعد نفسه علمًيا، إذ إن العلم هو لب
 حملاور ثقته بنفسه، ويصبح متلقًيا ال حماورًا. امللتقيات، وبدونه يفقد ا

النقاش فيه على أربعة مقومات مهمة، متثل   تركيزيف هذا املبحث سيكون 
احلد "العلمي" األدىن الواجب توافره يف احملاور احلضاري، وقد جعلتها يف  

 أربعة مطالب: 
 املطلب األول: العلم الشرعي.

 تثار حول اإلسالم واإلجابة عليها.  معرفة أبرز الشبه اليت الثاين:املطلب 
 املطلب الثالث: العلم بثقافة اآلخر.

 املطلب الرابع: العلم ابألداين ومذاهبها.
 املطلب األول: العلم الشرعي:

العلم من األمور املهمة اليت بنيَّ اإلسالم أمهيته يف مواضع من القرآن  
 حك جك مق حق مف }لني، فقد قال تعاىل: الكرمي وسنة أشرف املرس

 مق حق مف}":رمحه هللا-قال السعدي .[9سورة الزمر: ]{جم جلمك لك خك

رهبم ويعلمون دينه الشرعي ودينه اجلزائي، وما له يف ذلك   {حك جك
ا من ذلك؟ ال يستوي هؤالء وال  شيئً  { مكجل لك خك } من األسرار واحلكم

 .(1) "م، واملاء والنارهؤالء، كما ال يستوي الليل والنهار، والضياء والظال

 
 .720السعدي، ص تيسري الكرمي املنان يف تفسري كالم الرمحن،عبدالرمحن (1)
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ا من ا سلك هللا به طريقً ا يطلب فيه علمً من سلك طريقً ويف احلديث "
وإن العامل   ،ا لطالب العلموإن املالئكة لتضع أجنحتها رضً  ،طرق اجلنة

وإن   ، ليستغفر له من يف السماوات ومن يف األرض واحليتان يف جوف املاء
وإن   ،لبدر على سائر الكواكبفضل العامل على العابد كفضل القمر ليلة ا

ورثوا العلم فمن   ،اا وال درمهً اء وإن األنبياء مل يورثوا دينارً العلماء ورثة األنبي
. ويف هذا احلديث بيان فضل العلم ومنزلة العلماء،  (1) "أخذه أخذ حبظ وافر

وأنه ال يدانيها منزلة. وال شك أن األنبياء هم األرفع منزلة، وكون العلماء ورثة  
ا يزيد العلماء فضاًل وشرفًا  نبياء دليل على أهنم األقرب منزلة لألنبياء. ومملأل

رمحه  -أن العلماء يدعوهلم خلق كثري منهم املالئكة، قال أبوحامد الغزايل 
: "وأي منصب يزيد على منصب من تشتغل مالئكة السماوات  -هللا

كثرية، ولذا فقد    . واألدلة على فضل العلم والعلماء(2) واألرض ابالستغفار له"
ردوا له أبوااًب يف مصنفاُتم، بل وأفردوا  حل ابلعلم، وأفُعين السلف الصا

 للحديث عن العلم كتًبا.
  -يف علوم الدنيا-واحملاور املسلم الذي مهما بلغت درجته من العلم 

حباجة للتفقه يف أمور الشرع إذا أراد املشاركة يف مؤمترات حوار احلضارات؛  
ر  هذه املؤمترات يدور حول األداين مهما تنوعت حماو ذلك أن حمتوى 

املؤمترات. فمثاًل: إذا ُعقد مؤمتر من مؤمترات احلوار بني احلضارات، وكان  

 
أللباين: ( قال الشيخ ا3641أول كتاب العلم، ابب احلث على طلب العلم، ح) ،سنن أيب داود   (1)

 يح.صح
 ه.1425، بريوت: دار املعرفة، 1، ط25ص 1إحياء علوم الدين، أيب حامد الغزايل، ج (2)
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هدف املؤمتر مناقشة مشكلة اقتصادية مثاًل كقضية الفقر، فإنه من الطبيعي  
أن يناقش احلاضرون هذه القضية من املنظور الديين وكيف عاجلت األداين  

توراة، والنصراين يبنيِِ  ه القضية، فاليهودي يطرح احللول اليت وردت يف الهذ
كيف عوجلت قضية الفقر يف اإلجنيل، واملسلم يعرض للحضور النموذج  

 اإلسالمي لعالج مشكلة الفقر مستداًل بذلك بنصوص الكتاب والسنة. 
قد   وإذا مل يكن لدى احملاور املسلم احلد األدىن من العلم الشرعي، فإنه 

ه يف هذه امللتقيات، بل وقد  حيار جوااًب يف حال طُرحت شبهة من الشبه علي
يتسلل إىل قلبه أو إىل بعض احلضور الشك واحلرية حول املوضوع املطروح  
وصحة الشبهة املثارة يف هذا اللقاء. لذا فإن احملاور املسلم مأمور ابلتفقه  

صلى  -، حيث قال نبينا حممد ابلدين، إذ إن هذا التفقه من إرادة اخلري للعبد
 .(1) يرد هللا به خريًا يفقهه يف الدين" : "من-هللا عليه وسلم 

وينبغي على من يُعىن ابختيار املشاركني للملتقيات احلوارية بني احلضارات  
  -هنا–أن حيرص على اختيار املؤهل شرعًيا هلذه املؤمترات. ولسُت أقصد 

بل املقصود أن ميتلك املرشح قدرًا  ابملؤهل من ميلك شهادة علمية شرعية، 
لعلم الشرعي الذي حُيتاج إليه يف مثل هذه امللتقيات، ولو كان  ه من ا الأبس ب

 ال حيمل شهادة علمية يف علوم الشريعة. 
من   -إبذن هللا-إن تسلح احملاور املسلم ابلعلم الشرعي سيكون سبًبا 

تسهم يف إيتاء هذه   أسباب جناح هذه امللتقيات، ومقوًما من املقومات اليت 

 
وت: ، بري 1، ط(71ا يفقهه يف الدين، ح)كتاب العلم، ابب من يرد هللا به خريً ،  صحيح البخاري  (1)

 ه.1422دار طوق النجاة، 
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ها، واليت من أمهها الوصول إىل حلول للمشكالت  امللتقيات مثارها املرجوة من
 اليت تعرتي العامل أمجع، وخاصة ما يتعلق ابلقضااي اإلسالمية. 

 املطلب الثاين: معرفة أبرز الشبه اليت تثار حول اإلسالم واإلجابة عليها. 
حلضاري املسلم، وكان احملاور  إذا ُعلم ضرورة العلم الشرعي للمحاور ا

لم الشرعي، فينبغي عليه أن ينتقل إىل خطوة أكثر عمًقا،  اسيات العملًما أبس
وهي من األمور اخلطرية اليت ينبغي عدم إغفاهلا وإمهاهلا، أال وهي التعرف  
على أبرز الشبه اليت تثار حول اإلسالم واملسلمني. فاحملاور احلضاري ينبغي له 

انتقادات   طالع ومعرفة اتمة أببرز ما يُثار حول اإلسالم منأن يكون على ا
وشبهات يف العامل كله وخاصة يف العامل الغريب، وبعد أن يتعرف على هذه  
الشبه يبدأ بدراستها والتعرف على الردود املناسبة هلذه الشبهات. إن مشاركة  

معرفة هبذه  احملاور املسلم يف ملتقيات احلوار احلضاري من دون أن يكون لديه 
يوقع احملاور يف مأزق يف حال أثريت  الشبهات، وسبل الرد املناسبة هلا قد 

شبهة من الشبهات حول اإلسالم سواء يف أثناء جلسات املؤمترات أم على  
هامش املؤمتر يف وقت االسرتاحة واليت عادة ما يكون الوقت املناسب  

 لنقاشات اجلانبية. للتعارف بني املشاركني، ويكون هذا الوقت مناسًبا ل
يف هذا اجلانب ابالطالع على جهود من  فبإمكان احملاور إعداد نفسه 

سبقه من الكتاب املسلمني خاصة من عاشوا يف بالد غري مسلمة؛ ألهنم  
أكثر عرضة ملثل هذه الشبهات، ومن َثَّ فإهنم حني يناقشون الشبهات املثارة  

علمية مستحضرين عقلية من أاثر  حول اإلسالم فهم غالًبا يناقشوهنا مناقشة 
أن هؤالء الكتاب املسلمني قد ُعرضت عليهم  هذه الشبهات، ذلك 
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اإلشكاالت بطرق متعددة، فهم إما وجهت إليهم من قبل عامة الناس أو  
يف وسائل اإلعالم املختلفة، أو   ممن  قبل بعضٍ مثقفيها، أو مسعوها تثار من 

 .(1) غري ذلك من الطرق
لشبهات ليسهل عليه مراجعتها  سلم تصنيف هذه ا وميكن للمحاور امل

تحضار الردود عليها، فمثاًل من األمور اليت يثريها غري املسلمني عادة  واس
موضوع حقوق اإلنسان يف اإلسالم، حقوق املرأة وشبهة أن اإلسالم حيتقر  
املرأة ويهضمها حقها، موضوع اجلهاد يف اإلسالم، وغري ذلك من الشبهات.  

اإلنسان يف  على سبيل املثال شبهة أن اإلسالم ال يراعي حقوق فلو ُعرضت 
أحد ملتقيات احلوار احلضاري، وكان احملاور ممن مل يقرأ حول هذه الشبهة  
ويعد نفسه هلا، لرمبا أشكل عليه الرد وقد يعتذر عن أمور هي من اإلسالم،  

 لكن فُهمت من قبل احملاور غري املسلم على غري وجهها.
ر حال  الشبهات املثارة حول اإلسالم استحضا ني الرد على لذا ينبغي ح

من أاثرها، فيعرف دينه وبيئته اليت يعيش فيها؛ ألن ذلك سيساعد احملاور  
املسلم على إقناع مثري هذه الشبهة ابلوسائل واألساليب اليت يفهمها هذا  
املشكك. فالرد على أهل الكتاب ابلطبع لن يكون مطابًقا للرد على غري  

هم. فمعرفة أحوال  سلمني من خارج هذا الصنف كالبوذيني واهلندوس وغري امل

 
 ة منها كتاب: ان االستفادمن اجلهود املبذولة يف هذا اجملال واليت ابإلمك (1)

Complied by Saheeh International, (2008), Clear Your Doubts about Islam: 50 Answers to 

Common Questions, Jeddah, Dar Abul-Qasim. 

جملال ابالطالع على مناظرات الشيخ أمحد ديدات، وحوارات عدد من العلماء ومُيكن االستفادة يف هذا ا
 س، و ذاكر انيك. ني يوسف إستمثل الشيخ
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حني بعث   -صلى هللا عليه وسلم -املخاطبني مهم جًدا، وقد بينه نبينا حممد 
، فبيان حال  (1)..."ا أهل كتابإنك أتيت قومً معاًذا إىل اليمن، فقال: "

يمة ابألدلة  ملهمته العظ -رضي هللا عنه-حىت يستعد معاذ  -هنا-املدعوين 
 أهل الكتاب حني خياطبهم.املقنعة واحلجج القوية اليت يفهمها  

وهذا األمر، أعين معرفة أحوال املخاطب هو ما سنتحدث عنه مبزيد  
نظًرا ألمهيته يف التأثري على املخاطبني،  -إبذن هللا-تفصيل يف املطلب القادم 

املسلم إيصاهلا أبسهل   وإيصال املطلوب من الرسالة اليت يريد احملاور احلضاري 
 الطرق وأيسرها وأوضحها.

 ملطلب الثالث: العلم بثقافة اآلخر. ا
  جًدا  املهمة  األمورمعرفة احملاور احلضاري املسلم بثقافة من حياورهم من 

أن   شك واليف إيصال رسالته السامية من دون أن يصطدم أبي عائق ثقايف. 
ون احملاور مستوعًبا هلا كونه أتى لكل جمتمع ثقافته اخلاصة به، اليت قد ال يك 

عندما هاجر   -صلى هللا عليه وسلم-ة. لذا جند أن النيب ف من بيئة خمتل
للمدينة املنورة والحظ أن الناس يلقحون النخل قال هلم: "لو مل تفعلوا  

ما  :"فقال ،ا فمر هبمفخرج شيصً لصلح"، قال راوي احلديث أنس: 
-.  فالنيب (2)"أنتم أعلم أبمر دنياكم":قال ،قلت كذا وكذا :قالوا ؟" لنخلكم

جاء من بيئة ال تعرف النخل والزراعة، وملا شاهد أهل   -عليه وسلم صلى هللا 

 
 ( قال الشيخ األلباين: صحيح.1584سنن أيب داود كتاب الزكاة، ابب يف زكاة السائمة، ح)  (1)
ذكره صلى هللا عليه وسلم  ا دون ماكتاب الفضائل، ابب وجوب امتثال ما قاله شرعً ،صحيح مسلم  (2)

 .(2363على سبيل الرأي، ح) لدنيامن معايش ا
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املدينة يلقحون النخل بنيَّ هلم رأيه الشخصي ال الشرعي، وبعد أن خرج  
 التمر شيًصا أكد أن أهل املدينة أعلم أبمور دنياهم.

من بين كنانة طلب من قريش أن   وجاء يف قصة صلح احلديبية أن رجاًل 
صلى  -فلما أشرف على النيب ليفاوضه، ) - عليه وسلمصلى هللا-النيب  أييت

هذا فالن  :"-صلى هللا عليه وسلم-وأصحابه قال رسول هللا  -هللا عليه وسلم 
  ،فبعثت له واستقبله الناس يلبون "،وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له

  فلما  ،  ما ينبغي هلؤالء أن يصدوا عن البيتن هللاسبحا :فلما رأى ذلك قال
فما أرى أن يصدوا   ،رأيت البدن قد قلدت وأشعرت :رجع إىل أصحابه قال

ملا كان على دراية   -صلى هللا عليه وسلم-. وهنا يتبني أن النيب (1) (عن البيت
حبب وتعظيم هذا الرجل وقومه للبدن، تصرف تصرفًا يؤثر عليه فيه، وهو  

ى ثقافة من  لبدن أمامه. وهكذا ينبغي على احملاور أن يطلع علإرسال ا 
 حياورهم حىت يستغل ذلك ملصلحة احلوار وجناحه.

وينبغي على احملاور احلضاري املسلم أال يتجاوز اخلطوط الثقافية لغريه ما  
دامت ال تتعارض مع دينه. فعلى سبيل املثال؛ من غري الالئق يف اجملتمع  

ا إذا  ل للرجل، أو أن يشبك الرجل يده بيد رجٍل آخر. لذالغريب معانقة الرج
علم احملاور احلضاري املسلم هبذا فإنه ينبغي عليه جتنب هذه األعمال حىت ال  

 يؤثر سلًبا على اآلخرين. 

 
ب الشروط، ابب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الشروط، كتا  ،لبخاريصحيح ا  (1)

 .(2581ح)
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ومن األمثلة على األخطاء الثقافية اليت ينبغي على احملاور احلضاري جتنبها  
ن بريطانيا مكونة من  ابإلجنليزي. ذلك أالربيطاين مثاًل  احملاور علىأن يُطلق 
من ويلز، واسكوتلنديني من اسكوتلندا،   وويلزيني من إجنلرتا،  إجنليزيني 

ابإلضافة إىل إيرلنديني من إيرلندا الشمالية. وخماطبة هؤالء على تنوعهم  
ابإلجنليز قد يشعر معها طرف احلوار ابإلساءة إذا مل يكن من إجنلرتا. واألسلم  

قة اليت ينتمي هلا  ملسلم أن خياطبهم ابلربيطانيني عندما جيهل املنطللمحاور ا
 الطرف اآلخر.

ومن األمور املهمة اليت تدخل يف معرفة ثقافة اآلخر، أن يكون احملاور  
احلضاري املسلم على علم أببرز القضااي اليت ُتم اآلخر يف بلده. فيعرف على  

ومن ذلك وجود تباين يف املرتبات  سبيل املثال قضااي املرأة يف الفكر الغريب، 
جل واملرأة، فقد ثبت أن املرأة يف بعض اجملتمعات الغربية  الشهرية بني الر 

فقط من مرتب الرجل يف   % 80 -يف أحسن حاالته-"املتقدمة" يوازي مرتبها 
الوظيفة والظروف نفسها، ففي الوالايت املتحدة األمريكية مثاًل: أتخذ املرأة  

التمييز   . فهذا (1) ل دوالر يستلمه الرجل يف الوظيفة نفسهاسنًتا مقابل ك 80
هو متييز جنسي حبت، إذا كان احملاور املسلم مطلًعا على مثل هذه األمور  
أمكنه أن يرد على نظريه غري املسلم الذي يدعي أن اإلسالم مل يعط املرأة  

 
، اتريخ  charts-gap-pay-wage-https://www.businessinsider.com/gender-2017-3: انظر (1)

هـ، وانظر: 1440/ 11/ 19لدخول: ا
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_1

7_1YR_S2412&prodType=table  ،  :هـ.1440/ 11/ 19اتريخ الدخول 

https://www.businessinsider.com/gender-wage-pay-gap-charts-2017-3
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_17_1YR_S2412&prodType=table
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_17_1YR_S2412&prodType=table
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ة يف  حقها، ببيان احلق الذي دعا اإلسالم إليه، ث يعمل مقارنة بني املرأ
 الذي مل يعط املرأة حقها.  اإلسالم واملرأة يف الغرب ليبني ابملثال من

إن علم احملاور املسلم بثقافة اآلخر سيساعده يف صياغة خطابه املوجه   
ألطراف احلوار األخرى بطريقة يفهموهنا؛ ذلك أنه عند ضربه لألمثلة مثاًل  

تخدم أمثلة من  على ما يتحدث عنه لتقريب ما يقوله لذهن السامع، سيس
أبلغ يف إيصال مقصده، ومن َثَّ   بيئة أطراف احلوار؛ ألن ذلك سيكون

 سيكون احملاور احلضاري املسلم أقدر يف التأثري على اآلخرين. 
 

 املطلب الرابع: العلم ابألداين ومذاهبها. 
خلق هللا الناس خمتلفني أبجناسهم وألواهنم وأدايهنم، وجعل هذا  

 جم يل ىل مل خل} اخللق، حيث قال تعاىل:االختالف من مقاصد 
 مه ينجه ىن من خن حن جن يم ىم خممم حم

ومبا أن الدين هو الركيزة األساسية اليت  [.119-118ورة هود:]س{ىهيهٌّ
تعتمد عليها احلضارة، فإن التعرف عليه ودراسته من األمور املهمة لدراسة  

 اآلخر وفهمه، وكيف يؤثر الدين على قناعاته وتصوراته.
اسة األداين هبدف املقارنة بينها  منذ القدم على در  وقد أقبل املسلمون

بعض العلماء مصنفات يف هذا اجملال، فمن أشهر املصنفات  ونقدها، وأفرد 
يف هذا اجملال كتاب "الفصل يف امللل واألهواء والنحل"، أليب حممد علي بن  

ه، وكتاب "امللل والنحل" أليب الفتح حممد  456حزم الظاهري املتوىف سنة 
ه. ث انطلق الغرب لدراسة األداين بشكل  548رستاين املتوىف سنة الشه
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، وكرسوا جهًدا أكرب لدراسة اإلسالم واعتنوا به عناية فائقة، فألفوا فيه  عام
املؤلفات وأرسلوا من يدرس اإلسالم أو جانًبا من جوانبه يف البالد اإلسالمية،  

هدف هذه الدراسة   فظهر ما يعرف ابالستشراق، وهو دراسة الشرق أاًي كان 
 ذلك من األهداف. وتطور  سواء أكان دينًيا أم سياسًيا أم اقتصاداًي أم غري

هذا االهتمام من قبل الغرب بدراسة اإلسالم إىل أن أوجدوا له مراكز  
متخصصة يف بلداهنم تدرس اإلسالم وتعاليمه وحتث الطالب على التخصص  

به، فاحتضنت اجلامعات  فيه وتقدمي أحباث علمية عالية يف خمتلف جوان
املراكز وهي موجودة إىل وقتنا  عدًدا من هذه  -على سبيل املثال-الربيطانية 

احلايل، ومن أشهرها مركزي الدراسات اإلسالمية يف جامعيت أوكسفورد  
 وكامربج.

إن التعرف على أداين اآلخرين مهم جًدا لنجاح مؤمترات حوار  
رات، البحث عن اجلوانب  احلضارات؛ ذلك أن أحد أهداف هذه املؤمت

االستفادة منها يف بث روح التعايش  املشرتكة بني أداين املتحاورين وتعزيزها و 
املشرتك يف هذه احلياة، ومن ذلك ابلطبع االستفادة من املشرتكات بني  

على سبيل  -األداين ملواجهة كل ما يهدد احلياة بكل جوانبها، ومن ذلك 
حماربة املهددات االجتماعية، كمحاربة ما   احتاد أتباع األداين يف -املثال

 أو حماربة التمرد على العقائد عن طريق اإلحلاد.   يُعرف ابملثلية اجلنسية،
إن احملاور احلضاري املسلم العامل ابألداين ومذاهبها، سيتمكن بسبب  
ذلك من معرفة ما إذا كان هناك عالقة بني القرارات اليت يتخذها صناع  
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هنم، ومن َثَّ سيتيح له ذلك مناقشة ما يتعلق هبذه القرارات يف  القرار وبني أداي
 تقيات احلوار احلضاري مع علماء الدين ورجاالت السياسية وصناعها. مل

إنه ملن احملزن جًدا أن نرى يف مؤمترات احلوار بني احلضارات مشاركني من  
 أن  اجلانب املسلم جيهلون بعض أجبدايت الدايانت األخرى، فيعتقدون مثاًل 

اثوليكي غري  الداينة النصرانية داينة واحدة، فال يعرفون أن النصراين الك
النصراين الربوتستانيت، ويف املقابل جند أن املشارك يف امللتقيات احلوارية من  

 اجلانب الغريب يعرف تفاصيل كثرية ودقيقة عن اإلسالم.
لتقيات  أن تقتصر املشاركة يف امل -هنا–وأرجو أال يُفهم من احلديث 

أن   -هنا–ما قصدته يف األداين املقارنة، بل  املتضلعني  العلماء علىاحلوارية 
يكون لدى املشارك املسلم دراية كافية عن أبرز معتقدات الداينة وأبرز 

 الفروقات بني مذاهبها على سبيل املثال.  
ولذا قد يكون من املناسب عقد دورات علمية مكثفة يف األداين  

يرغب املشاركة يف ملتقيات احلوار احلضاري، وال أبس أن يتوىل   ومقارنتها ملن
سيق هلذه الدورات العلمية اجلامعات املتخصصة مع مراكز احلوار  التن

 احلضاري.

 املبحث الثاين: مقومات احملاور احلضاري املهارية:

من املقومات اليت ينبغي أن توجد لدى احملاور احلضاري املسلم املقومات  
ر  وأعين هبا أن يكتسب احملاور املهارات الالزمة اليت تؤثر على احلوااملهارية، 

أتثريًا إجيابًيا أبن ُتسهل من استقبال وإرسال األفكار والقضااي حمل النقاش.  
بثالث مهارات أرى أهنا األكثر أمهية   -هنا–واملهارات كثرية، لكن سأكتفي 
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نها يف مطلب مستقل  يف جمال هذا البحث. هذه املهارات واليت سأفرد كل م
 كمة. هي: إجادة لغة اآلخر، حسن اإلنصات، والتحلي ابحل

 املطلب األول: إجادة لغة اآلخر. 
إن من أهم املهارات اليت ينبغي للمحاور إجادُتا أن يكون ملًما بلغة من  
يريد حماورُتم، إذ إن اللغة هي وسيلة التواصل اليت هبا يتمكن من إيصال  

ب، لذا جند أن هللا عزَّ وجلَّ يرسل الرسل بلسان  رسالته ابلشكل املناس
ك أبلغ يف البيان، حبيث يتبني للمدعوين الرسالة اليت جاء  أقوامهم ليكون ذل

 من زن رن مم ام يل ىل}هبا هذا الرسول إليهم. قال تعاىل:

 [. 4سورة إبراهيم:]{هئ...ىنين نن
  رضي هللا-أمر زيد بن اثبت -صلى هللا عليه وسلم-بل إن نبينا حممًدا 

  صلى - بتعلم اللغة الُسراينية، فعن زيد بن اثبت قال: أمرين رسول هللا -عنه
أن أتعلم له كلمات من كتاب يهود، قال: "إين وهللا ما آمن   -هللا عليه وسلم 

يهوَد على كتايب"، قال: فما مرَّ نصُف شهٍر حىت تعلمُته له، قال: فلما  
 .(1) إذا كتبوا إليه قرأُت له كتاهبمتعلمُتُه كان إذا كتب إىل يهوَد كتبُت إليهم، و 
علم لغات كل من يدخل معه يف  وال شك أنه يصعب على احملاور املسلم ت

حوار، لكن تعلم اللغة اإلجنليزية سهل يسري على من يسرها هللا عليه. فهي  
اللغة العاملية اآلن، لذا جندها هي لغة العلم املعاصر، وهي اللغة الرمسية اليت  

 
، ابب ما جاء يف -صلى هللا عليه وسلم -سنن الرتمذي، كتاب االستئذان واآلداب عن رسول هللا  (1)

ذا حديٌث حسن صحيح، ووافقه األلباين على ذلك، (، قال الرتمذي: ه2715تعليم السراينية، ح)
 د.ت.، الرايض: مكتبة املعارف، 1، ط611ص
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 غالب احملافل الدولية مبا فيها ملتقيات حوار احلضارات. وقد  يُتحدُث هبا يف
ا احلاجة لتعلم اللغة مع وجود املرتمجني داخل هذه امللتقيات؟،  يقول قائل: م

فأقول: ال شك أن وجود املرتمجني مهم جًدا ملساعدة من ال يتقن اللغة اليت  
ملرتجم أبخطاء كبرية  حُياَور هبا، إال أن الرتمجة قد ال تكون دقيقة، وقد يقع ا 

امللتقيات   بتعمِد طمِس حقيقٍة قد تتعارض مع أهداف منظمي-عن قصد 
أو عن غري قصد. لذا كون احملاور املسلم جييد اللغة سيجعله أقدر   -احلوارية

على فهم ما يُلقى يف ملتقيات احلوار احلضاري، ومن َثَّ أقدر يف مناقشته  
 يش أو تدليس.وإيصال رسالته احلضارية من غري تشو 

للغة اإلجنليزية أن هذه اللغة هي  ومما يبني أمهية إجادة احملاور احلضاري 
فتاح يساعده يف القراءة واالطالع على األدبيات العاملية عن كل ما  مبنزلة م

يُكتب عن القضية حمور النقاش، فإذا كان حمور املؤمتر "حقوق اإلنسان"  
مثاًل، فبإمكان احملاور احلضاري املسلم أن يراجع ما ُكتب عن حقوق اإلنسان  

ئل اإلعالم  زية، ويطلع على النقاشات اإلعالمية يف وسايف اللغة اإلجنلي
الغربية، وما يُثار ضد اإلسالم واملسلمني من شبهات حول مزاعم أن اإلسالم  
ال يراعي حقوق اإلنسان، وبناء على هذا االطالع حُيضر نفسه للملتقى  

 احلضاري حتضريًا جيًدا، يالئم ما لدى أطراف احلوار من خلفيات معلوماتية. 
 واالستماع.  الثاين: حسن اإلنصاتملطلب ا

املهارات املهمة اليت ينبغي أن جييدها احملاور احلضاري املسلم حسن  من 
اإلنصات واالستماع. إذ ال يكفي أن يكون احملاور منصًتا، وإمنا البد من  
درجة زائدة على ذلك أبن يكون مستمًعا. وقد أمر هللا عزَّ وجلَّ ابإلنصات  
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 مخ جخ مح جح مج}ية واحدة إذ قال سبحانه:واالستماع يف آ

قال الشيخ عبدالرمحن  [.204سورة األعراف:]{مس خس حس جس
: "والفرق بني االستماع واإلنصات، أن اإلنصات يف  -رمحه هللا-السعدي 

الظاهر برتك التحدث أو االشتغال مبا يشغل عن استماعه. وأما االستماع له، 
 .(1)ستمع..."فهو أن يلقي مسعه، وحيضر قلبه ويتدبر ما ي

ظاهر احملاور ابالستماع وهو يف احلقيقة ال  إن من األخطاء الشائعة أن يت
كونه منصًتا ينتظر حماوره أن ينهي كالمه لريد عليه، ولتكون له الغلبة    زيتجاو 

يف احلجة، وهنا خيرج الطرفان من احلوار ليكون ما يدور بينهما يف احلقيقة  
أو على األقل أحدمها مهه األكرب   جدال ال حوار؛ ألن كل واحد منهما 

شاغل االنتصار على خصمه، والظهور عليه، بغض النظر عن قوة  وشغله ال
 حجته وصدق برهانه.

إن احملاور احلضاري اجليد هو من حُيسن اإلنصات واالستماع، متجرًدا  
 من حظوظ نفسه، ساعًيا إىل الوصول إىل احلقيقة، شعاره الذي يدعو إليه:

متبًعا  . [ 24سبأ: سورة] {ىبيب نب مب  زب رب  يئ ىئ نئ مئ}
حيث كان مستمًعا جيًدا   -صلى هللا عليه وسلم-نبيه حممًدا بذلك سنة 

للمتحدثني، ال يسفه املتحدث وال يستحقره مهما كان حديثه. ومن ذلك ما  
ا وهو جالس يف  قال يومً  -اوكان سيدً -يعة عتبة بن رب"أن جاء يف السري 

اي   :جالس يف املسجد وحده -م صلى هللا عليه وسل-اندي قريش ورسول هللا 
  ،ا لعله يقبل بعضهاىل حممد فأكلمه وأعرض عليه أمورً إر قريش أال أقوم معش

 
 .314سري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،عبدالرمحنالسعدي، صتي (1)
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سلم محزة ورأوا أصحاب رسول هللا  أوذلك حني   ،افنعطيه أيها شاء ويكف عنَّ 
بلى اي أاب الوليد قم إليه   وا:فقال ،يزيدون ويكثرون -صلى هللا عليه وسلم-

  ،-هللا عليه وسلم صلى -ىل رسول هللا إبة حىت جلس فقام إليه عت ،فكلمه
ا حيث قد علمت من السلطة يف العشرية واملكان  اي ابن أخي إنك منَّ  :فقال

وسفهت به   ،وإنك أتيت قومك أبمر عظيم فرقتبه مجاعتهم ، يف النسب
فامسع   ، وكفرت به من مضى من آابئهم ،وعبت به آهلتهم ودينهم ،أحالمهم

فقال له   :قال .بعضهاا تنظر فيها لعلك تقبل منها ورً مين أعرض عليك أم
  ، اي ابن أخي :قال ،أمسع  ،قل اي أاب الوليد: -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

حىت   ، مجعنا لك من أموالناإن كنت إمنا تريد مبا جئت به من هذا األمر مااًل 
را  نقطع أمً حىت ال  ،ا سودانك علينا وإن كنت تريد به شرفً  ،تكون أكثران مااًل 

ا  وإن كان هذا الذي أيتيك رئيً  ،ا ملكناك علينابه ملكً وإن كنت تريد  ،دونك
ع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حىت نربئك  يتراه ال تستط

حىت   ،فإنه رمبا غلب التابع على الرجل حىت يداوى منه أو كما قال له ،منه
رغت  أقد ف  :يستمع منه قال -ليه وسلم صلى هللا ع-إذا فرغ عتبة ورسول هللا 

بسم هللا الرمحن  : فقال، أفعل :قال ،فامسع مين :قال ،نعم :قال ؟،اي أاب الوليد 
 جن  يم  ىم  مم خم  حم  جم يل ىل  مل  خل }الرحيم 

 خي حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من خن  حن
ث مضى رسول  [.5-1]سورة فصلت:  {ٌّ  ٰى ٰرٰذ  يي ىي مي
نصت هلا  أفلما مسعها منه عتبة  ،فيها يقرؤها عليه  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

-ث انتهى رسول هللا  ،سمع منهيا عليهما ه خلف ظهره معتمدً يدي وألقى
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قد مسعت اي أاب   :ث قال ،ىل السجدة منها فسجدإ-صلى هللا عليه وسلم 
فقال بعضهم لبعض   ،ىل أصحابهإفقام عتبة  ،الوليد ما مسعت فأنت وذاك

فلما جلس   ،حنلف ابهلل لقد جاءكم أبو الوليد بغري الوجه الذي ذهب به
وهللا ما   ورائي أين قد مسعت قواًل  : قال ،ما وراءك اي أاب الوليد :الواهم قإلي

اي معشر   ،وهللا ما هو ابلشعر وال ابلسحر وال ابلكهانة ، مسعت مثله قط
  ،قريش أطيعوين واجعلوها يب وخلوا بني هذا الرجل وبني ما هو فيه فاعتزلوه

العرب فقد   تصبهفإن  ،فوهللا ليكونن لقوله الذي مسعت منه نبأ عظيم
وكنتم   ،وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم ،كفيتموه بغريكم
فيه   ي هذا رأي : قال ،سحرك وهللا اي أاب الوليد بلسانه :قالوا ،أسعد الناس به

 .(1) "فاصنعوا ما بدا لكم
لعرض عتبة بن   -صلى هللا عليه وسلم-فانظر كيف أنصت نبينا حممد 

م يغضب منه، بل وأنصت واستمع حىت إذا فرغ  ، فل ربيعة بصرب وحلم عظيم
بكل أدب واحرتام   -صلى هللا عليه وسلم -عتبة من عرضه، استفهم منه نبينا 

أقد فرغت اي أاب  عما إذا كان قد أهنى مجيع ما لديه مناداًي له بكنيته قائاًل: "
ما   ؟". وهذا قمة الرقي يف احلوار أبن يستمع احملاور لنظريه حىت يكمل الوليد 
 لديه.

 
، 1، حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد، ط132-130ص 2بن هشام، ج عبدامللك السرية النبوية، (1)

قال األلباين: "سنده حسن إن شاء هللا"، فقه السرية، حممد الغزايل، ه. 1411بريوت: دار اجليل، 
 م.1965، مصر: دار الكتب احلديثة، 6، ط113لباين، صصر الدين األختريج حممد ان
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لذا ينبغي للمحاور احلضاري أن يلتزم هيئة املستمع أبن يقبل على  
املتحدث بوجهه، وال ينشغل عنه بكتابة أو اطالع على هاتف وإمنا يبدي له  

أن يتحلى احملاور احلضاري   -أيًضا –اهتمامه وتركيزه فيما يقول. وينبغي 
زعاجه من حديثه  ه انابلصرب، فال يقاطع املتحدث، وال يستعجله، وال يبدي ل

 . (1) بسبب طول أو تكرار يف املعلومات اليت يستمع إليها 
إن إنصات احملاور احلضاري واستماعه ملن يتحاور معه جيعل الطرف  
اآلخر متهيًئا لسماع ما يطرحه احملاور احلضاري املسلم من أفكار  

  أكرب  وموضوعات، ومن َثَّ فإن فرصة فهم ما يعرضه احملاور املسلم وقبوله 
 وأيسر إبذن هللا تعاىل. 

 املطلب الثالث: التحلي ابحلكمة. 
احلكمة من األمور املهمة للمحاور احلضاري املسلم، وهي منحة رابنية،  

 خضمض حض جض مص}: من يُعطاها فقد أُعطي خريًا كثريًا، قال تعاىل

 مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع  جع مظ  حط

ممَّا  وقد تعددت تعريفات العلماء للحكمة، ف[.269]سورة البقرة: {جكحك
أهنا: القرآن والفقه به، اإلصابة يف القول والعمل، العلم ابلدين،   قالوا 

مجيع األقوال اليت قاهلا  أن " -رمحه هللا-. وقد بنيَّ اإلمام الطربي (2) الفهم 

 
 ه.1425، الرايض: دار احلضارة للنشر والتوزيع، 1اللحيدان، ط عبدهللا انظر: مهارات االستماع، (1)
، حتقيق: أمحد 579-576، ص 5ويل القرآن، حممد بن جرير الطربي، جانظر: جامع البيان يف أت (2)

ه. وانظر: اجلامع ألحكام القرآن، حممد القرطيب، 1420لة،مؤسسة الرسا، بريوت: 1شاكر، ط
 . 635-634، ص1. وانظر: تفسري القرآن العظيم، إمساعيل بن كثري، ج330، ص3ج
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ألن اإلصابة   ؛ فيما قلنا من ذلكالقائلون الذين ذكران قوهلم يف ذلك داخاًل 
ا كان ذلك كذلك، كان  ومعرفة. وإذيف األمور إمنا تكون عن فهم هبا وعلم 

 ا ا هلل فقيهً ا خاشيً املصيب عن فهم منه مبواضع الصواب يف أموره مفهمً 
ً
  ا،عامل

ألن األنبياء مسددون مفهمون، وموفقون إلصابة   ؛النبوة من أقسامه وكانت
: يؤيت  فتأويل الكالم احلكمة. معاينوالنبوة بعض  الصواب يف بعض األمور،

والفعل من يشاء، ومن يؤته هللا ذلك فقد آاته  ب يف القول هللا إصابة الصوا
 .(1) "اا كثريً خريً 

حكيًما رؤوفًا أبمته، واملستعرض   -صلى هللا عليه وسلم -وقد كان النيب 
جيد العديد من املواقف اليت تعكس حكمته،   -صلى هللا عليه وسلم-لسريته 

 ويكفي أن نذكر مثالني لتلك املواقف. 
أن ضماداً قِدم مكة وكان من أَزِد َشُنوءَة،  هللا عنه " فعن ابن عباس رضي

وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن حممدا  
جمنون، فقال: لو أين رأيُت هذا الرجل لعلَّ هللا يشفيه على يدي، قال فلقيه، 
  فقال: اي حممد، إين أرقي من هذه الريح، وإن هللا يشفي على يدي من شاء،

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن احلمد هلل، حنمده  فهل لك؟  ف
ونستعينه، من يهده هللا فال مضل له، ومن ُيضلل فال هادي له، وأشهد أن  
ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأن حممدا عبده ورسوله، أما بعد"، قال:  

ه  لى هللا عليفقال: أعد علي كلماتك هؤالء، فأعادهن عليه رسول هللا ص
وسلم، ثالث مرات، قال: فقال: لقد مسعُت قول الكهنة، وقول السحرة،  

 
 .579، ص5الطربي، ججامع البيان يف أتويل القرآن،حممد بن جرير  (1)
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وقول الشعراء، فما مسعُت مثل كلماتك هؤالء، ولقد بلغن انُعوس البحر،  
قال: فقال: هات يَدك أابيعك على اإلسالم، قال: فبايعه، فقال رسول هللا  

 .(1)ي..."صلى هللا عليه وسلم: "وعلى قومك" قال: وعلى قوم
في هذا املوقف تتجلى حكمة النيب صلى هللا عليه وسلم حيث أنه مل  ف

جيادل ضمادًا حول ما يقوله سفهاء مكة من دعوى اجلنون، بل انتقل إىل  
أمر عملي حيث بدأ خبطبة احلاجة اليت أهبرت ضماداً حىت جعلته يطلب من  

،  هذه الكلماتالنيب صلى هللا عليه وسلم إعادُتا ثالث مرات، ث ميتدح 
وأهنا ال ميكن أن تكون من كالم الكهنة وال السحرة وال الشعراء، ويقوده  
ذلك إىل اإلسالم، بل ويُرسله حممد صلى هللا عليه وسلم إىل قومه ليدعوهم  

 إىل اإلسالم. 
ومن مواقف النيب صلى هللا عليه وسلم اليت تتجلى فيها حكمته ما جاء  

أحبار اليهود، فأتى النيب صلى   وقد كان من يف قصة إسالم عبدهللا بن سالم،
هللا عليه وسلم وسأله عن أمور ال يعلمهن إال نيب فلما أجابه النيب صلى هللا  

رسول هللا إن اليهود قوٌم هبٌت، إن علموا   عليه وسلم، أسلم، ث قال: "اي
إبسالمي قبل أن تسأهلم هبتوين عندك، فجاءِت اليهود ودخل عبُدهللا البيت،  

 صلى هللا عليه وسلم: "أي رجٌل فيكم عبدهللا بن سالم"، ل رسوُل هللا فقا
قالوا أعلُمنا، وابن أعلِمنا، وأخريان وابن أخرَيِان، فقال رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم: "أفرأيتم إن أسلم عبدهللا"، قالوا: أعاذه هللا من ذلك، فخرج عبُدهللا 

 
الصالة ابب ختفيف  ( ،868، ح)593ص 2صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج النيسابوري، ج (1)

 واخلطبة، د.ط، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ت.
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حممدا رسول هللا، فقالوا:  ، وأشهد أن إليهم فقال: أشهُد أن ال إله إال هللا
 .(1) شران وابن شران، ووقعوا فيه"

فهنا تتجلى حكمة النيب صلى هللا عليه وسلم يف موافقته على إخفاء  
عبدهللا بن سالم رضي هللا عنه حىت يسأل اليهود عنه وعن منزلته بينهم، ث ملا  

أن غري  ه، فما لبث امتدحوه وأعلوا منزلته بينهم، خرج عبدهللا وأعلن إسالم
 .  (2) اليهود كالمهم يف عبدهللا بن سالم وتنكروا له

صلى هللا عليه  -واحملاور احلضاري املسلم ينبغي له أن يقتدي برسول هللا 
يف مجيع أموره، وأن حيرص على أن يزن األمور، ويوازن بني املصاحل   -وسلم 

ر عندما  فقبل احلوا واملفاسد قبل ويف أثناء مشاركته يف امللتقيات احلوارية. 
يتلقى دعوة للمشاركة يف مؤمتر حلوار احلضارات مثاًل، البد أن يطلع على  
أهداف املؤمتر وحماوره، ويدرسها بعناية، فإن تيقن أن هذا املؤمتر له أهداف  
خبيثة، ويُراد من خالله اإلضرار بدينه وأمته وأن حضوره سيخدم هذه  

كته ستفيد دينه وجمتمعه رأى أن مشار األهداف، فليمتنع عن املشاركة. وإن 
عزم أمره وبدأ ابالستعداد والتحضري اجليد لكل حمور من حماور املؤمتر اليت يريد  

 أن يشارك فيها.  
ث يف أثناء املؤمتر عليه أن يتحلى ابحلكمة يف مجيع أموره، فينتقي  
ا  العبارات احلسنة يف خماطبته ألطراف احلوار، وينتقي األمثلة اليت يضرهب

لتكون أبلغ يف إيصال مقصوده، ويُعرض عن احلديث فيما قد   للسامعني 

 
 (.3329صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري، ابب خلق آدم صلوات هللا عليه وذريته، ح) (1)
 هـ.1425، د.ن، 4، ط253دعوة إىل هللا تعاىل، سعيد بن وهف القحطاين، صانظر: احلكمة يف ال (2)
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يسبب له الضرر، ابحلديث عن األمور احلساسة يف اجملتمع الذي تعقد فيه  
جلسات احلوار مثاًل، وال حيقر أو ينتقص من دين من حياوره أو بعض  

ية بعيًدا  الظواهر املوجودة يف جمتمعه، وإمنا تكون مناقشة القضااي بكل موضوع
ن التجريح واالنتقاص، واالستعالء على أطراف احلوار. ومن احلكمة إنزال  ع

الناس منازهلم فعندما يكون طرف احلوار من عظماء قومه، فالبد أن حيفظ له  
حقه فيعامله معاملة تليق مبكانته أمام أتباعه، ألن التصرف خبالف ذلك مما  

 ن قبول احلق. طرف اآلخر ميُسبب الصراع بني أطراف احلوار، ونفور ال
وعلى املؤسسات املعنية ابحلوار أن تعتين ابختيار احملاور احلضاري املسلم،  
وأن حيرصوا على ترشيح من ُعرف حبكمته. حبيث يتعرف املسؤولون عن  
إعداد امللتقيات احلوارية على احملاورين قبل امللتقيات مبشاركاُتم العلمية  

أثناء امللتقيات مبالحظة من يتميز  داهنم، ويف واألكادميية واإلعالمية يف بل
ابحلكمة يف احلوار مع أطراف احلوار األخرى، ومع حضور امللتقيات احلوارية  

 من غري املشاركني. 

 املبحث الثالث: مقومات احملاور احلضاري السلوكية:

بعد أن عرضنا فيما سبق ألبرز مقومات احملاور احلضاري العلمية  
هذا املبحث ما أعتقد أنه يتمم مقومات  أن نعرض يف واملهارية، انسب 

النجاح لدى احملاور احلضاري املسلم، أال وهي مقومات احملاور احلضاري  
من مقومات ال أدعي فيها   -هنا–السلوكية. وغين عن القول إن ما سُيذكر 

احلصر، وأن احملاور احلضاري املسلم ال حيتاج إال هلذه املقومات فقط، بل إين  
كره يف هذا املبحث من مقومات هو مبنزلة القاعدة اليت  د أن ما سأذ أعتق
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ُتشكُِِل لبنة األساس لغريها من املقومات، فال ميكن أن يقوم بناء احلوار  
احلضاري "الفعَّال" بدوهنا، مع يقيين أبن اكتساب احملاور ملقومات سلوكية  

ا  دوب إليها محسنة إضافية غري ما سيذكر هنا، من األمور املستحبة واملن
  -هنا–دامت مشروعة وتزيد من فرص جناح احلوار احلضاري. وقد اكتفيُت 

بذكر مقومني سلوكيني أساسني مها: حسن اخللق، وسرعة البديهة. وقد  
 خصصُت مطلًبا مستقاًل لكل من هذين املقومني.

 املطلب األول: حسن اخللق. 
ال   نيَّ ذلك من أحد مقاصد الدين العظام إمتام مكارم األخالق، كما ب

. وملا أرسل  (1) ينطق عن اهلوى حيث قال: "إمنا بُعثُت ألمتم صاحل األخالق"
،  -صلى هللا عليه وسلم -أخاه ليستطلع أمر النيب  -قبل إسالمه-أبو ذر 

. وقد وردت أحاديث  (2) فرجع، فقال أليب ذر: "رأيته أيمر مبكارم األخالق" 
للمسلمني أبن يتحلوا  وترغيبه  -مصلى هللا عليه وسل-عدة تبنيِِ حث النيب 

  أصحابه، حيدث أنه عبد هللا بن عمرو حبسن اخللق، منها ما ُروي عن 
إن خياركم  :"وإنه كان يقول ،اا وال متفحشً مل يكن رسول هللا فاحشً  فيقول:

 .(3) "اأحاسنكم أخالقً 

 
ه. 1416، القاهرة: دار احلديث، 1(، ط8932، ح )56ص 9ن حنبل، جمام أمحد بمسند اإل (1)

، 3(، ط273، ح )104صححه األلباين، انظر: األدب املفرد، حممد بن إمساعيل البخاري، ص
 ه.1409بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 

، ح - تعاىل عنهرضي هللا-صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، ابب إسالم أيب ذر الغفاري  (2)
(3648.) 

 .( 6035صحيح البخاري كتاب األدب، ابب حسن اخللق والسخاء وما يكره من البخل، ح)  (3)
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-وقد بنيَّ هللا عزَّ وجلَّ أن أحد أسباب استجابة الناس لدعوة نبينا حممد 
  حتليه مبحاسن األخالق واليت من ضمنها الرفق واللني، -وسلم ى هللا عليهصل

 يه  ىه  مه  جه  ين  منىن خن  حن  جن يم  ىم}فقال تعاىل:
 [. 159]سورة آل عمران: {خيمي حي جي

ولذا فإن على احملاور احلضاري املسلم أن يقتدي مبن جعله هللا هاداًي 
ره متألًقا يف  وبشريًا، أفضل البشرية مجًعا، إن أراد أن يكون مؤثًرا يف حوا

عليه أن يستحضر أنه ممثٌل لدينه ووطنه، وأن أطراف احلوار  نقاشاته. و 
 األخرى سيعاملونه على هذا األساس. 

إن على احملاور احلضاري املسلم أن يستحضر أنه يناقش أطراف حوار من  
أداين خمتلفة، فما هو ُمَسلٌم لدى احملاور املسلم قد يكون منكٌر لدى غريه من  

أو يغضب إذا مسع تشكيًكا مبسلماته، بل عليه  رين؛ لذا ينبغي أال ينفعلاحملاو 
أن يناقش اآلخر نقاًشا علمًيا مع التزامه ابخللق احلسن الذي هو أساس  
تعامالتنا كلها كما أمران بذلك ديننا احلنيف. ولنا يف أنبياء هللا أسوة حسنة،  

ء  تعامل، فهذا أبو األنبيا فقد تعاملوا مع املخالفني رغم أن منهم معاندين خري 
ملا قال ملن آاته هللا امللك: أن هللا حييي ومييت، قال   -عليه السالم-إبراهيم 

وأحضر اثنني ممن ُحكم  [. 258]سورة البقرة:{ زتمتنتىت}ذلك امللك:
. هنا مل يسب إبراهيم هذا  (1) فأعدم أحدمها وأطلق اآلخر ، عليهما ابإلعدام

تنزل معه  هذا املنطق املنحرف، بل  أو يشتمه أو يسخر منه على امللك

 
 .620ص 1انظر:تفسري القرآن العظيم، إمساعيل بن كثري، ج (1)
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 ىث  نث مث زث}حيث قال له: ،وذهب إىل حجة ال ِقَبَل للملك هبا

 يل  ىل مل ىكيك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث

وملا أمر هللا عزَّ وجلَّ موسى وهارون  .[258]سورة البقرة:{ممرن ام
أن يذهبا إىل فرعون وهو مدعي الربوبية وجههما إىل أن يلينا معه ابلقول  

]سورة   {مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ} :ويتلطفا معه فقال

مطلواًب مع من ادعى الربوبية، فإنه من ابب أوىل  فإذا كان اللني [. 44طه:
 مأمور به مع من دون ذلك من املخالفني مهما اختلفت دايانُتم ومعتقداُتم. 

إن حسن اخللق أحد املفاتيح البديعة اليت تفتح قلوب الناس وعقوهلم  
ومن َثَّ فبيئة أطراف احلوار   خللق،لقبول الشخص حسن ا نفوسهم وُتيئ

مهيئة أكثر لقبول ما يدعو إليه الشخص احملاوُر املتحلي  األخرى ستكون 
مبكارم األخالق. وابملقابل فإن سيئ اخللق تنفر منه الطباع السليمة، ويتجنبه  
الناس وينفروا منه ومن الدخول معه حبوار ولو كان ما يدافع عنه يف نقاشه  

 وحواره حًقا.  
 املطلب الثاين: سرعة البديهة. 

اللغة البن فارس: ")بده( الباء والدال واهلاء أصل   جاء يف معجم مقاييس
 ابألمر،  واحد يدل على أول الشيء والذي يُفاجئ منه. يقال ابدهُت فالانً 

. واملقصود  (1).".إذا فاجأته. وفالٌن ذو بديهة إذا فِجئه األمر ومل يتحري.
دون  من –ن يكون احملاور احلضاري املسلم حاضر الرد أ:-هنا–بسرعة البديهة

 
 .212ص 1للغة، أمحد بن فارس، جمعجم مقاييس ا (1)
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على ما يُفاجأ به من أسئلة أو تعليقات غري متوقعة من  -حتضري له مسبق 
 أطراف احلوار أو احلاضرين.

ا من شروط جناح احلوار مبعىن ال  وسرعة البديهة وإن كانت ليست شرطً 
احملاور املسلم  ميكن للحوار احلضاري أن ينجح ويؤيت مثاره إال أبن يكون 

لنجاح احلوار احلضاري. مبعىن أن وجود  سريع البديهة، إال أنه مقوم مساعد 
هذا املقوم أعين سرعة البديهة يزيد من فرص جناح احلوار وأن يكون احلوار  

ا. ذلك أن احملاور قد يتعرض ملوقف طارئ، أو تثار قضية من   مثمرً فعااًل 
كالم احملاور املسلم، فإذا كان هذا     يف قبولالقضااي اليت قد تسبب إشكااًل 

من اخلروج من هذا   -إبذن هللا-م سريع البديهة، فإنه سيتمكن احملاور املسل
دون أن يتأثر ما يطرحه، بل رمبا خرج من املوقف مبكاسب نتيجة  من املوقف 

 حضور ذهنه وحسن رده. 
والتاريخ يزخر بشواهد على أانس تعرضوا ملواقف عارضة يف حياُتم،  

لبديهة. ومن ذلك ما  كنوا من الرد عليها بسبب ما يتميزون به من سرعة لومت
"قام إليه رجٌل بغيض، فقال: اي سيدي،   -رمحه هللا-ُروي أن ابن اجلوزي 

نريد كلمة ننقلها عنك، أيهما أفضل أبوبكر أو علي؟ فقال: اجلس،  
ضل من  فقال: اقعد، فأنت أف ،فجلس. ث قام فأعاد مقالته، فأقعده، ث قام

 وأفضل هنا من "الفضول".  ،(1) كل أحد"

 
يق: جمموعة من احملققني، إبشراف: ، حتق371، ص21سري أعالم النبالء، حممد بن أمحد الذهيب، ج  (1)

 ه.1405،  بريوت: مؤسسة الرسالة، 3شعيب األرانؤوط، ط
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ك أن الشاعر أاب متام الطائي امتدح أمحد بن املعتصم بقصيدة  ومن ذل 
 قال فيها:  

 "إقدام عمرٍو يف مساحة حامٍت        يف حلم أحنَف يف ذكاء إايسِ 
ا من  فقال له بعض احلاضرين: أتقول هذا ألمري املؤمنني وهو أكرب قدرً 

ق  ا زدت على أن شبهته أبجالف من العرب البوادي. فأطر هؤالء؟ فإنك م
 فقال:   ،إطراقة ث رفع رأسه

 ال تنكروا ضريب له َمن دونُه              مثاًل شروداً يف الندى والباسِ 
 فاهلل قد ضرب األقل لنوره               مثالً من املشكاة والنرباسِ 

البيتني. وإمنا قاهلما   قال: فلما أخذوا القصيدة مل جيدوا فيها هذين 
 .(1) "ارجتااًل 
أن سرعة البديهة أمر فطري فطر هللا عليه فئة من الناس   شك عندي وال

وميزهم به، إال أين أعتقد أن كثرة االطالع والقراءة يف مواقف من يتميزون  
ا، إضافة  وكيف خرجوا من املواقف اليت قد تسبب هلم إحراجً  ،بسرعة البديهة

ت حوار  ى القضااي والشبه اليت قد تثار يف مؤمترات وملتقيالكثرة االطالع عل
احلضارات، وحماولة احملاور احلضاري املسلم إجياد تساؤالت قد يثريها أطراف  

زيد من حضور  ت -من أنواع اإلعداد للملتقيات  انوعً وهنا ك–احلوار عليه 
 بديهته، وسرعة رده الرد املناسب للموقف الذي واجهه.

 

 
 ه.1419،بريوت: دار املعرفة،  4، ط746ص10البداية والنهاية، إمساعيل بن كثري، ج (1)
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 اخلامتة:
تسهيل املهمات،   مد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والشكر له علىاحل

وبعد؛ فقد ُعلم أن الكتابة والتأليف يف جمال احلوار احلضاري قد تعددت  
  وأن الدراسة احلالية جاءت لتضيف لبنة مهمة تسد هبا جماالُتا، وتنوعت

للكتابة يف   فراًغا حبثًيا موجوًدا يف البحث العلمي، ولذا ُكرست هذه الدراسة 
ولقد توصلت الدراسة إىل عدد من  جمال إعداد احملاور احلضاري املسلم، 

 النتائج من أبرزها:
  علجل ألساسيةا  الركيزة هو وإعداده احلضاري حملاوراب العناية إن .1

 . فاعلية أكثر احلضارات  وار ح ملتقيات
من أبرز مقومات جناح احملاور احلضاري العلمية:   أنالدراسة  كشفت .2
  ، اآلخر بثقافة  والعلم اإلسالم، حول املثارة الشبه ومعرفة الشرعي، لم الع
 .ومذاهبها ابألداين املسلم احلضاري احملاور  علم إىل  ضافةابإل
  احملاور  أتثري  ن م تزيد  اآلخر  لغة  إجادة  أن إىل لدراسة ا توصلت  .3

  حوار  ملتقيات يف  احلوار أطراف  من غريه لىع املسلم  احلضاري
 .احلضارات

ي احملاور احلضاري املسلم ابحلكمة من األمور املهمة لنجاح  حتل نإ .4
  املسلم  احلضاري اورحملا تقود قداحلكمة  نإو  احلضاري، احلوار ملتقيات
أن مشاركته يراد هبا اإلضرار   له إذا تبني  ، املشاركة يف مؤمتر ما من  لالمتناع 

 بدينه أو وطنه وجمتمعه.
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همة لكل مسلم بشكل  حسن اخللق من املقومات السلوكية امل أن .5
ن حتليه حبسن اخللق  إعام، وللمحاور احلضاري املسلم بشكل خاص، إذ 

سيمهد الطريق ويفتحه ملا سيطرحه من قضااي، فيكون خطابه أدعى  
وبناء على ما سبق فإن الباحث يوصي   للتأثري على أطراف احلوار األخرى

 مبا يلي:  
  ،احلضارات بني  احلوار مؤسسات على القائمني  الباحث يوصي .1
لعناية التامة يف اختيار من ميثل اجلانب املسلم، وأن يكون ممن تتوافر  اب

 فيه مقومات احملاور املسلم.  
كادميية ابلتعاون مع مؤسسات احلوار  الباحث املؤسسات األ يوصي .2
  خلوض  املدربة  العلمية  الكفاءات  لتخريج  تدريبية علمية برامج صياغة يف

  لألفراد ابلسماحرخصة خاصة ا لو أنشئت وحبذ احلوار، مؤمترات غمار
  ابملشاركة إال بعد حبيث ال يسمح ألحد ،احلوار  مؤمترات يف  ابملشاركة

 حصوله على هذه الرخصة. 
  تعاىل  هلل خيلص أن احلوار متراتمؤ  حلضور يُرشح من الباحث يوصي .3
وأن يعلم أنه يف مشاركته ميثل دينه ووطنه؛ لذا البد أن يُعد   عمله، يف

 .مشاركته قبل  اجيدً  اإعدادً نفسه 
 وصحبه أمجعني  آلههللا وسلم على نبينا حممد وعلى  وصلى
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 The constituents of the Muslim civilizational interlocutor 

 

Dr. Waleed Abdullah Ali Al Othman  

Contemporary Islamic Studies Department Higher Institute of Da'wah&Ihtisab 

Imam Mohammad ibn Saud Islamic University 

 

Abstract: 

This study focuses on clarifying the most significant constituents that should 

the Muslim civilizational interlocutor have when he intends to participate in the 

dialogue of civilizations meetings. The study utilized the qualitative method and 

come to some results such as; the importance of preparing the interlocutor for the 

dialogue of civilizations events, and that the Sharia science, knowing the 

suspicions raised about Islam, and learning about the culture of the other, in 

addition to having knowledge about religions are the most scientific constituents 

of the Muslim interlocutor. Among the recommendations of the study is that it is 

crucial to pay more attentionin choosing who represents the Muslim side in the 

dialogue of civilizations,and the urgent need for the cooperation of academic 

institutions with dialogue institutions to formulate training programs for the 

graduation of trained scientific competencies to participate in the dialogue 

forums of civilizations, and create a license to allow individuals to participate in 

such forums. 

 

key words: dialogue of civilizations, civilizational interlocutor, constituents of the 

interlocutor. 
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