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 جملة العلوم الشرعية 
 ـ )اجلزء الثالث( ه1443العدد اخلامس والستون شوال 
 

 
 

 قواعد النشر 

 

مجلةةة علةيةةة م، ةةةة  ن ةةاد عةةب عةةةعلم الب،ةةع العلةةة    جعمعةةة    الشرعية مجلة العلوم  

 ونُعنى  نشر الب،وث العلةية وفق الضوا ط اآلنية :      اإلمعم م،ةا  ب سعول اإلسالمية 

 يشترطًفيًالبحثًليقبلًللنشرًفيًالمجلةً::  أولاً

 ية  وسالمة االنجعه .ة والةنهجام العلةيجلأن يتسم  عألصعلة واال ت عد  وا -1

 أن يلتزم  علةنعهج واأللوات والوسعئل العلةية الةعتبرم ف  مجعله . -2

 أن ي ون الب،ع لقيقعً ف  التوثيق والتخريج . -3

 أن يتسم  علسالمة اللغوية . -4

 أال ي ون قا سبق نشره . -5

و ع نفسةةه  أحةة عكتعب  سواء أكعن ذلك للب  أال ي ون مستالً مب  ،ع أو دسعلة أو -6

  لغيره .

:ًيشترطًعندًتقديمًالبحثً: ًا ًثانيا

مشةةفوععً  سةةيرنه الةانيةصمخت ةةرما وًقةةراداً   أن يقةةام البعحةةع ًلبةةعً  نشةةره -1

يتضةب امتالك البعحع ل،قوق الةل ية الف ريةةة للب،ةةع كةةعمالً  والتزامةةعً  عةةام 

 نشر الب،ع  ًال  عا موافقة خطية مب هيئة الت،رير .

 ا .A4ا صف،ة مقعس ص60ص الب،ع عب تعأال نزيا صف،  -2

ا 13  والهةةوامب  ةةنط صTraditional Arabicا 17أن ي ةةون  ةةنط الةةةتب ص  -3

 وأن ي ون نبععا الةسعفعت  يب األسطر ص مفرلا .

  ًلةةةةةةى من ةةةةةةة الةجةةةةةةالت اإلل ترونيةةةةةةة يرسةةةةةةل البعحةةةةةةع  ، ةةةةةةه   -4

يةةة واإلنجليزيةةة   لغتيب العر  مع ملخةةب  ةةعل  ا  https://imamjournals.orgص 

 . ال نزيا كلةعنه عب معئت  كلةة 

https://imamjournals.org/
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ا:ًالتوثيقً: ًثالثا

 نوضع هوامب كل صف،ة أسفلهع على حام .  -1

 ن بت الة علد والةراجع ف  فهرس يل،ق  آخر الب،ع .  -2

 نوضع نةعذج مب صود ال تعب الةخطوً الة،قق ف  م عنهع الةنعسب .  - 3

 الةتعلقة  علب،ع  على أن ن ون واض،ة جلية . ل ود والرسومعتنرفق جةيع ا  - 4

اً : عنا ودول أسةعء األعالم ف  مةةتب الب،ةةع أو الاداسةةة نةةةكر سةةنة الوفةةعم  علتةةعدي    رابعا

 الهجري ًذا كعن العَلَم متوفى .

اً ،ةةرو  : عنا ودول األعالم األجنبيةةة فةة  مةةتب الب،ةةع أو الاداسةةة فبنهةةع ن تةةب    خامسا

 يب قوسيب  ،رو  النينية  مةةع االكتفةةعء  ةةةكر االسةةم كةةعمالً   عر ية ونوضع

 عنا ودوله ألول مرم .

اً  نُ، َّم الب،وث الةقامة للنشر ف  الةجلة مب قبل اثنيب مب الة، ةيب على األقل. :   سادسا

 ال نععل الب،وث ًلى أص،ع هع  عنا عام قبولهع للنشر .:    سابعااً

ًعنوانًالمجلةً:

 رئيس تحرير مجلة العلوم الشرعية ع املراسالت باسمجمي

 5701ص ب  -11432الرياض  

 2590261ناسوخ ) فاكس (   - 2582051هاتف : 

  www. imamu.edu.sa 

E.mail: islamicjournal@imamu.edu.sa 
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 - دراسة تطبيقية-الشرط الممتنع في القرآن الكريم 

 

 سلطان بن فهد بن علي الصطاميد. 

 الشريعة والدراسات اإلسالمية   كلية –القرآن وعلومه قسم 
  القصيمجامعة 

   هـ 1443  /5  /8: تاريخ قبول البحث    هـ 1443 / 3 /8: تاريخ تقديم البحث 

 
 : ملخص الدراسة

الكرمي   القرآن  املمتنع يف  )الشرط  عنوان:  الدراسة حتت  وهذه  دراسة    –هذه  تطبيقية(، 
الدراسة جاءت لبيان قضية قرآنية هامة، تعاجل جمموعة من املوضوعات العقدية املتنوعة أبسلوب  

 الشرط املمتنع، واملستفتح أبداة الشرط )لو(. 
وهذا األسلوب هو طريقة لربط األخبار بعضها ببعض للخروج أبوجه من املعاين واحلقائق  

 تلمس احلكم واملقاصد والعلل من هذا الشرط املمتنع،  الشرعية، وذلك حماولة من الباحث يف
وأن هذا االمتناع من عدم حتقق الشرط، ويتبعه املشروط هو عني احلكمة والصواب املتوافق مع  
نظام الكون واحلجة الدامغة، فظهر لنا عدد من النتائج، لعل من أجلها أن هذا اخلطاب الشرطي  

 تناسب مع أسلوب الدعوة وإقامة احلجة. هو الغالب يف اآلايت املكية، وهو امل
 

 ) لو ( ، شاء، إن. :الكلمات املفتاحية



 

  

The Impossible Condition in the Glorious Qur’an An 

Applied Study 
 

Dr Sultan bin Fahd bin Ali Al-Sataami 
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Islamic Studies 
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Abstract:  

This study under the title: (The Impossible Condition in the 

Glorious Qur’an – An Applied Study) came to explain an important 

Qur’anic issue that with a group of various doctrinal issues with the 

approach of the impossible condition, and which starts with the 

conditional particle “if” (Laou) . 

This approach is a method of relating news and events to each 

other to come out with various legal connotations and facts. This is 

an attempt from the researcher to elicite the wisdoms, objectives and 

reasons behind this impossible condition. And that this impossibility, 

as a result of the condition not coming to effect followed by the 

conditioned is the actual wisdom and the correct outcome that aligns 

with nature and the indisputable proof. Hence, several findings were 

revealed, among which the most significant is that this conditional 

speech is the most common among the Meccan verses, and it is the 

most appropriate with the approach of da’wah and establishment of 

proof.  

 

key words: (Laou), wish, if. 
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 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 املقدمة: 
احلمد هلل رب العاملني، علم اإلنسان ما مل يعلم، وعلم ما قدر يف كونه أن  
يعلم، فله العلم الشامل جبميع املعلومات دقيقها وجليلها، وأصلي وأسلم على  
نبينا حممد املبعوث رمحة وهداية للعاملني، أانر طريق اهلدى وأوجد يف شريعته 

 سكوان ونعيما للخلق أمجعني، وبعد .
تردد وتكرر أبصوات وأحلان شجية، إمنا    لكرمي ليس ألفاظاً ومعايني القرآن ا 

 هو العلم بطرق اهلداية ومسالك البصرية والعلم والنور . 
إن القرآن من عادته اجلارية أن يتحدث لنا عن األحكام واألخبار وما يقع  
معها وحوهلا من اآلاثر والوقائع، ابعتبار أن لكل قول سامع، ولكل عمل اتبع،  

 هذا هو القرآن الذي أمران ابتباعه والسري على فهمه.و 
وهناك أسلوب قرآين شرطي جاء ابحلديث عن أخبار مل تقع يف واقع احلياة،  
على   املرتتب  األثر  هو  وما  وقعت؟  لو  هبا، كيف  ابلتلويح  القرآن  جاء  وإمنا 

 وقوعها؟ وما احلكمة من تناوهلا وبياهنا يف بعض املقامات؟.
و الذي سوف نعرض له من خالل هذه اإلشراقات القرآنية  وهذا األسلوب ه

واآلايت احملكمة، واليت تنوعت يف مواضيعها ومقاصدها، فومست هذه الدراسة  
 " . -دراسة تطبيقية  - :"الشرط املمتنع يف القرآن الكرمي بعنوان

  الدراسة لتكشف الغطاء عن هذا املوضوع للقيام جبمع شتاته،  هذه فجاءت 
 مالحمه وهللا اهلادي إىل سواء السبيل. أوجه  إبراز و 
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 د. سلطان بن فهد بن علي الصطامي

 أهداف الدراسة: -
 حماولة الوقوف على بعض األسرار واحلكم خلف هذا األسلوب القرآين. - 1
 توسيع مدارك الفهم للخطاب القرآين. - 2
الوقوف على بعض أوجه التشابه بني تلك اآلايت اليت جاءت حتت هذا    -3

 األسلوب القرآين. 
 السابقة:سات االدر  -

البحثية، واليت   العناوين واألفكار  القرآنية هي فضاء واسع من  الدراسات 
 وية أو جانب من جوانب التفسري العامة واخلاصة. اينطلق فيها الباحث من ز 

هناك عدة رسائل تكلمت عن الشرط يف القرآن ودالالته يف اآلايت، ومن  
 تلك الدراسات:  

أمحد اللهيب، دكتوراه، جامعة    القرآن الكرمي، د. أساليب القسم والشرط يف    - 1
 ه.1395األزهر، كلية اللغة العربية  

الكرمي    -2 القرآن  اجلازمة يف  الشرط غري  ،  -دراسة حنوية داللية    -أدوات 
 ه. 1435للباحث: فهد اجلمل، اجلامعة اإلسالمية بغزة، كلية اآلداب 

دراسة تطبيقية على    -فسريي  حتليل مجلة الشرط وبيان أثرها على املعىن الت  -3
، الباحث: حممد قفة، اجلامعة اإلسالمية  -السور من األحقاف إىل الصف  

ه، وهذه الدراسة تعتين بدراسة األلفاظ  1438كلية أصول الدين    – بغزة  
 والتطبيق العملي ألدوات الشرط. 

وتبقى هذه الدراسة جديدة من نوعها يف تناول مثل هذه احليثية والنظر   
 امينها.يف مض
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 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 إجراءات البحث: -
اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على الطريقة االنتقائية من النماذج الكثرية  

 يف البحث، وطريقة التحليل للمعاين دون األلفاظ.
 واتبعت يف البحث بعض األسس العامة أثناء الكتابة وأمهها:

 وضعت مقدمة حتوي أهم التعريفات اخلاصة أبداة الشرط. - 1
 اية برتتيب اآلايت القرآنية حسب التنزيل اإلهلي. العن - 2
البحث، مث بعد ذلك ذكر    - 3 العثماين يف مجيع  قمت بكتابة اآلية ابلرسم 

 املعىن اإلمجايل، مث ذكر أوجه االمتناع من حتقق وقوع الشرط.
عدم الرتمجة املطلقة لألعالم يف البحث، وإمنا أذكر أتريخ الوفاة جبوار اسم    -4

 العلم. 
يكون    -5 أن  الشديد  احلرص  مع  األصلية  مصادرها  من  األحاديث  ختريج 

 الدليل من أحد كتب الصحيحني وحنومها يف الصحة. 
 االعتماد على توثيق املعلومات من مصادرها األصلية. - 6
 ذكر أهم النتائج والتوصيات يف ذيل الدراسة.  - 7
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 د. سلطان بن فهد بن علي الصطامي

الدراسات السابقة    - أهداف الدراسة    -وتشمل: التمهيد  خطة البحث:  *  
 . الدراسة التطبيقية  -وإجراءات البحث    -

تنع، وذكر أهم قواعد وخصائص  مالتمهيد: ويشمل احلديث عن الشرط امل
 أداة الشرط.

 أواًل: تعريف الشرط وأدواته. 
 اثنيًا: بعض القواعد واخلصائص األساسية يف استعمال أداة )لو( الشرطية. 

القرآنية اليت جاءت ابلشرط املمتنع: وتشتمل  الدراسة التطبيقية: اآلايت   -
 على أحد عشر مطلبًا: 

تعاىل:  قوله  األول:   ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ چ  املطلب 

 . [4]الشعراء:  چ ٹ
الثاين:   تعاىل:املطلب   ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ۈ ۆ ۆ    ۇ ۇ چ  قوله 

 .[199-198  ]الشعراء: چ ۉ ۅ                ۅ
الثالث: تعاىل:    املطلب   ېئ ۈئ ۈئ ۆئ         ۆئ ۇئ ۇئ چقوله 

 .[95]اإلسراء: چ ی ی ىئ ىئ  ىئ ېئ ېئ
 ڦ ڦڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چاملطلب الرابع: قوله تعاىل:  

 . [99]يونس:  چ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
  ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ چ املطلب اخلامس: قوله تعاىل:

 .     [15- 14]احِلجر: چ ۇئ    ۇئ وئ  وئ ەئ ەئ   ائ ائ ى
تعاىل:املطلب   قوله   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ السادس: 

 .[9]األنعام:  چ پ  پ پ
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 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

تعاىل: قوله  السابع:    پ پ پ   ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ چ  املطلب 

 چ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ     ٺ ٺ        ٺ ٺ ڀ ڀ            ڀ ڀ  پ

 .   [111]األنعام:
تعاىل:  قوله  الثامن:   چ ىئ مئ حئ جئ    ی ی ی ی چ  املطلب 

 .[60]الزُّخُرف:
تعاىل:  :التاسع  طلبامل  ی ىئ ىئ       ىئ ېئ   ېئ  ېئ ۈئ       ۈئ        ۆئ       ۆئ ۇئ چ  قوله 

 .[109]الكهف: چ مئ      حئ جئ       ی ی        ی
العاشر:    ک ک ڑ ڑ ژ    ژ      ڈ ڈ ڎ  ڎ چ  قوله تعاىل: املطلب 

 .[46- 44]احلاقة: چ      گ گ  ک ک

 ک ک ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ چ  قوله تعاىل:املطلب احلادي عشر:  

 .[21]احلشر: چ    ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ    گ گ ک
 

*** 
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 د. سلطان بن فهد بن علي الصطامي

 :التمهيد
شىت، وهذه الطرق واألساليب تذكي    احلديث عن أخبار القرآن يتناول طرقاً 

يف عقل القارئ األمناط واجملاالت املتعددة اليت يستعملها القرآن للوصول إىل  
قمة الصحة والتكامل يف عرض القضااي واألخبار والقصص القرآين، وهذا يشعر  
املؤمن بعظمة القرآن، وأن العقول البشرية مهما اجتمعت على أن أتيت مبثله  

ذلك يف عامل املستحيل؛ ألنه وإن صح الكالم يف بعض مقاماته   ولو آبية فإن 
مل يتحقق اإلعجاز الذي يوقف العاقل عند معناه ومغزاه من جوانب متعددة  
واحتماالت لفظية وداللية يقف العقل عند أتملها والتدبر هلا، فضالً عن أن  

 هتا والقرب منها.ايفكر يف حماك
ب يربط لك بني األخبار واملشاهد،  إن أسلوب الشرط يف القرآن هو أسلو 

 ويساعد الفكر يف ربط السبب أبسبابه، والعلة ابألثر، وهذه طريقة قرآنية رائدة. 
 وإذا مسعت قول الشاعر: 

 .(1) إذا شاب الغراب أتيت أهلي ... وصار القار كاللنب احلليب
حكم   يف  هو  بل  األهل،  إىل  الرجوع  صعوبة  األسلوب  هذا  من  عرفت 

اليت    املستحيالت، الطريقة،  هذه  حول  للقرآن جولة  أن  ذلك  بعد  وستدرك 
 تعطيك املعىن واحلكم عليه أبسلوب الشرط املمتنع.

 
لتميم بن حبيب الداري صاحب رسول  الشعر    -   ( 452/ 2الدر الفريد وبيت القصيد )  (1) 

 . هللا صلى هللا عليه وسلم
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 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

املعاين  تقرأ  أن  العزيز  الكتاب  هلذا  التأمل  من مجال  بطرق    إن  واألخبار 
لعدم حتقق    همتعددة، حبيث حتمل العقل املسلم إىل تصور األبعاد والعلل واألوج

 داد إمياانً بعد إميان وتصديق، وهللا يتوىل النفوس واألفهام. تلك األخبار؛ ليز 
ويف مستهل هذا التمهيد سنقف وقفة سريعة مع تعريف الشرط وبيان أدواته  

 وخصائصه:
 أواًل: تعريف الشرط وأدواته. 

 البد يف مستهل احلديث من النظر يف معىن الشرط لغة واصطالحاً:
)شرط( الشني والراء والطاء أصل  ه(: "395)الشرط لغة: يقول ابن فارس  

يدل على علم وعالمة، وما قارب ذلك من علم. من ذلك، الشرط: العالمة.  
وأشراط الساعة: عالماهتا. ومن ذلك احلديث حني ذكر أشراط الساعة، وهي  
ويقولون:   هبا.  يعرفون  عالمة  ألنفسهم  جعلوا  ألهنم  الشرط  ومسي  عالماهتا. 

للهالك. ويقال: أشرط من إبله    لكة، إذا جعلها علماً أشرط فالن نفسه لله 
 .(1)"للبيع  وغنمه، إذا أعد منها شيئاً 

ه(: "وقوع الشيء  285الشرط يف اصطالح النحويني وغريهم: قال املربد )
 .(2) لوقوع غريه"

 
 . ( 3/260مقاييس اللغة ) (1) 
 (. 2/46املقتضب ) (2) 
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 د. سلطان بن فهد بن علي الصطامي

( االسرتاابذي  احلسن  بن  حممد  الدبن  الرضي  "686ويقول  وكلمة  ه(: 
مجلتني   يطلب  ما  مضمونالشرط:  وجود  من  فرضاً   ،يلزم  حصول    أوالمها 

 .(1) "مضمون الثانية، فاملضمون األول: مفروض ملزوم، والثاين الزمه
( األصفهاين  الراغب  متعلق    ه(:"502ويقول  معلوم  الشرط: كل حكم 

له، وشريط وشرائط، وقد اشرتطت   أبمر يقع بوقوعه، وذلك األمر كالعالمة 
 حم  ﴿، وأشراط الساعة عالماهتا، قال تعاىل:  للعالمة: الشرط  كذا، ومنه قيل:

، والشرط قيل: مسوا بذلك لكوهنم ذوي عالمة يعرفون  [18]حممد:﴾ مم خم
 .(2)"هبا

ومن املعلوم أن أدوات الشرط أتيت على نوعني: أدوات شرط عاملة جازمة،  
 .(3) وهي إحدى عشرة أداة مثل: من، ما، مهما، مىت، وأاين وحنوها

غري عاملة؛ أي غري جازمة، وهي مثان أدوات: إذا، لو، لوال،  وأدوات شرط  
 .(4) لـّما، كيف   ،ماكلّ   ولوما، أّما،

وحديثنا سوف ينصب على أداة شرط غري عاملة، وهي )لو( وهو حرف  
امتناع المتناع ، عدا موضع واحد جاءت أبداة )إن( وهي تقوم بنفس املعىن  

 من جهة االمتناع. 

 
 . (185/ 3شرح الرضي على الكافية ) (1) 
 . ( 450املفردات يف غريب القرآن )ص:  (2) 
 (. 58( .ص)697-696ذكره اإلمام ابن مالك يف ألفيته يف البيتني ) (3) 
 (. 4/83مرائي )ا لسمعاين النحو ل (4) 
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 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

أي    ؛هي موضوعة المتناع األول المتناع الثاين" ه( :  686يقول الرضي  )
أن امتناع الثاين دل على امتناع األول، لكن ال للعلة اليت ذكرها، بل ألن )لو(  
موضوعة ليكون جزاؤها مقدر الوجود يف املاضي، واملقدر وجوده يف املاضي  

زاء،  أي اجل  ؛فيه، فيمتنع الشرط الذي هو ملزوم، ألجل امتناع الزمه  يكون ممتنعاً 
 .(1)"ألن امللزوم ينتفي ابنتفاء الزمه

 اثنيًا: بعض القواعد واخلصائص األساسية يف استعمال أداة )لو( الشرطية. 
 :(2) إن أداة )لو( الشرطية هلا بعض اخلصائص نذكرها خمتصرة 

أن )لو( ال أتيت إال يف الزمن املاضي، حىت ولو كان الفعل مضارعاً، فإنه   -1
يدل على الزمن املاضي، وخالف يف ذلك بعض النحاة، يقول ابن مالك  

 ه(:790)
 ( 3) قبل لو حرف شرٍط يف مضي، ويقّل ...... إيالؤها مستقبال، لكن 

 ختتص )لو( ابجلملة الفعلية، وإذا وليها اسم فهو على إضمار فعل.   -2
املبتدأ وترفع   -3 تنفرد )لو( عن )أن( بدخوهلا على أن املفتوحة اليت تنصب 

 اخلرب.
الشرط )لو( أتيت على نوعني: -4 امتناعية وإما شرطية غري    أداة  إما شرطية 

 امتناعية. 
 واب الشرط. ج  –فعل الشرط    –أركان مجلة الشرط: أداة الشرط  -5

 
 ( 451/ 4شرح الرضي على الكافية ) (1) 
 (. 206-205مستفاد من رسالة: أساليب القسم والشرط يف القرآن الكرمي ) (2) 
 (. 59ص)   709ألفية ابن مالك، البيت  (3) 
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 د. سلطان بن فهد بن علي الصطامي

فإن كل من    ،إذ فهم االمتناع منها كالبديهيه(: "761قال ابن هشام ) -6
تردد  (لو فعل)مسع   الفعل من غري  وهلذا يصح يف كل    ؛فهم عدم وقوع 

على فعل الشرط    موضع استعملت فيه أن تعقبه حبرف االستدراك داخالً 
 .(1) "لو جاءين أكرمته لكنه مل جييء :تقول ،أو معىن لفظاً  منفياً 

 :(2) حسب اجلدول التايل –وردت )لو( يف القرآن بنوعيها  -7
 التكرار داللتها     األداة

 133 االمتناعية   لو  
 48 غري االمتناعية   لو 

)لو( الشرط  العامة ألداة  أجعلها يف    ،هذه بعض اخلصائص  أن  أحببت 
عن التفاصيل والتفريعات اليت تعرض هلا النحاة يف    مستهل هذا البحث بعيداً 

ات الشرط،  و الشرطية، وعالقتها أبد  أنواع هذه األداة والفرق بينها وبني )إن( 
تفاصيله يف كتب  ون  جتد مما  وكذلك احلديث عن جواب )لو( وحذفه، وغريه  

  املوفق. النحاة والدراسات البالغية، وهللا
 

*** 

 
 ( 338مغين اللبيب عن كتب األعاريب )ص:  (1) 
 (. 85دراسة حنوية داللية )–أدوات الشرط غري اجلازمة يف القرآن الكرمي  انظر:  (2) 
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 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

الدراسة التطبيقية: اآلايت القرآنية اليت جاءت ابلشرط املمتنع:   -
 وتشتمل على أحد عشر مطلباً:

هذه الدراسة التطبيقية هي مناذج متفرقة من عدد من اآلايت القرآنية مرتبة  
من   التنزيل  وذلك    أجلحسب  املمتنع،  الشرط  ملوضوعات  عام  تصور  بناء 

 ، والنماذج جاءت يف أحد عشر آية:(1) حسب رأي ابن عباس 
 املطلب األول: 

 . [4]الشعراء: چ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ چ  قال تعاىل:
 أواًل: املعىن اإلمجايل:  

أي لو نشاء ألنزلنا آية تضطرهم إىل اإلميان  ه(: "774يقول ابن كثري )
االختياري. وقال  ، ولكن ال نفعل ذلك ألان ال نريد من أحد إال اإلميان  قهراً 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ  تعاىل:

]هود:   چ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ چوقال تعاىل:    ،[99  ]يونس:  چ ڃ
البالغة على  [ اآلية119  -118 ، فنفذ قدره، ومضت حكمته، وقامت حجته 

 .(2) "خلقه إبرسال الرسل إليهم، وإنزال الكتب عليهم

 
ابن الضريس يف فضائل القرآن: حدثنا حممد بن عبدهللا بن أيب جعفر    ذكر هذا الرتتيب   (1) 

  .الرازي أنبأان عمرو بن هارون حدثنا عثمان بن عطاء اخلراساين عن أبيه عن ابن عباس 
 . (42/ 1)  اإلتقان يف علوم القرآن انظر:

الذي الغالب    (إن )وجيء حبرف  . تنوبه: يقول ابن عاشور: " (6/122تفسري ابن كثري )  (2) 
فيه أن يشعر بعدم اجلزم بوقوع الشرط لإلشعار أبن ذلك ال يشاؤه هللا حلكمة اقتضت أن  

 . ( 19/95التحرير والتنوير ) ". انظر: ال يشاءه
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 د. سلطان بن فهد بن علي الصطامي

 اثنيًا: أوجه االمتناع من حتقق وقوع الشرط وما يتضمنه:  
سوف نعرض إىل بيان الدالئل والشواهد والعلل اليت متنع من وقوع املخرب   

 عنه، وميكن إجيازها ابألوجه التالية:
األصل الذي مضت عليه احلكمة الرابنية أن تكون اهلداية مطلباً شرعياً  -1

أس معجزة  ه(: "671، يقول القرطيب ) فطرايً، ال ضرورايً كاألكل والشرب
فتصري معارفهم ضرورية، ولكن سبق القضاء أبن تكون    ،ظاهرة وقدرة ابهرة

 . (1) "املعارف نظرية
مع مثل    هللا من عباده، يتناىف  اإن معرفة دقائق احلكمة والغاايت اليت يريده -2

( عطية  ابن  يقول  املفرتضة،  املشروطة  الصورة  "542هذه  واخلضوع  ه(: 
املنزلة كان يرتتب أبحد وجهني لآلي إما خبوف هالك يف خمالفة األمر    :ة 

كنتق اجلبل على بين إسرائيل، وإما أن تكون من الوضوح وهبر    ،املقرتن هبا
به   مل أيت  هذين  وكل  النفوس،  وانقياد  هلا  اإلذعان  يقع  حبيث  العقول، 

 .(2)"نيب
إن األصل يف اهلداية أن تكون انبعة من القلب، ويظهر أثرها على اجلوارح،   -3

وهذا جيعلنا نتسأل عن مسألة إكراه اجلوارح على الدخول يف اإلسالم قهراً،  
وأن هذا مما جيعل كثرياً من النفوس يف منطقة النفاق االعتقادي، والدعوة  

فلو شاء هللا لدفع    الصحيحة تدفع مثل هذا السلوك، فال إكراه يف الدين،
ولكن ال  ه(: "1376ابلرقاب إىل اخلضوع للدين قهراً، يقول السعدي )

 
 . (13/89)  اجلامع ألحكام القرآن (1) 
 . (4/225احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ) (2) 
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 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

حاجة إىل ذلك، وال مصلحة فيه، فإنه إذ ذاك الوقت، يكون اإلميان غري  
 .(1) "انفع، وإمنا اإلميان النافع، اإلميان ابلغيب

لنظراء  إن من املعتاد أن القهر واإلجبار للعباد يكون من جهة األمثال وا -4
التمكن   لتحقق  السماء  اآلية سيكون من  القهر يف  ولكن  آدم،  بين  من 
املثل   هذا  فرضية  على  يدلل  مما  وهذا  جانب،  من كل  هبم  واإلحاطة 
املضروب، وألن حصول األمر من السماء أصعب من حصوله يف األرض،  

من احلواريني طلبوا املائدة من السماء، ولو طلبوها    فأصحاب عيسى  
 ض لكان اخلطب أيسر.من األر 

 
*** 

 
 . ( 42/ 1اإلتقان يف علوم القرآن ) ،( 589تيسري الكرمي الرمحن )ص (1) 
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 د. سلطان بن فهد بن علي الصطامي

 املطلب الثاين: 
تعاىل:    چ ۉ ۅ                ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ۈ ۆ ۆ    ۇ ۇ چ قوله 

 . [ 199-198]الشعراء:
 أوال: املعىن اإلمجايل:  
 ( جرير  ابن  "310يقول  يقول   چ ۈ ۆ ۆ    ۇ ۇ چوقوله:  ه(: 
 ابن  ويقول  ،(1)"تنطق  ال  اليت  البهائم  بعض  على  القرآن  هذا  تعاىل ذكره: ولو نزلنا

صلى هللا عليه وسلم عن صدود قومه عن الشرع أبن    مث سلى حممداً "  عطية:
أي من حيوان غري انطق أو    ؛أخرب أن هذا القرآن العريب لو مسعوه من أعجمي

أي قد ختم الكفر   ؛من مجاد، و»األعجم« كل ما ال يفصح، ما كانوا يؤمنون 
  ،وهو الذي ال يفصح  ، فال سبيل إىل إمياهنم، واألعجمون مجع أعجم  ،عليهم

  ،وإن كان عريب النسب يقال له أعجم، وكذلك يقال للحيواانت واجلمادات
 .(3() 2) م »جرح العجماء جبار«ومنه قول النيب صلى هللا عليه وسل 

لو نزلنا القرآن على الصفة اليت هو عليها،  ه(: "1281ويقول الشوكاين )
فقرأه عليهم    ،على رجل من األعجمني، الذين ال يقدرون على التكلم ابلعربية

 
عن حممد بن أيب موسى، قال: كنت واقفا إىل جنب    ه:ت.تتم ( 19/398تفسري الطربي )   (1) 

األْعجيِمنيي فـيقيريأيُه عيليْيِهْم    عبد هللا بن مطيع بعرفة، فتال هذه اآلية: )ويليْو نزْلنياُه عيليى بـيْعضِ 
به ُمْؤِمِننيي( قال: لو نزل على بعريي هذا فتكلم به ما آمنوا  بِِه  انُوا  تفسري    انظر:  . ميا كي

 . (19/399الطربي )
  ( 9/12)(، رواه البخاري يف صحيحه  2497رقم )  (5/45)  يف سننه  النسائيأخرجه    (2) 

 ابب العجماء جرحها جبار . (3/1334)ومسلم  بلفظ: "العجماء جرحها جبار"،
 . (4/243احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ) (3) 
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الرجل   من  القراءة  إعجاز  انضمام  مع  مؤمنني  به  ما كانوا  صحيحة  قراءة 
وقيل املعىن: ولو نزلناه على بعض   ،إعجاز القرآناألعجمي للكالم العريب إىل  

األعجمني بلغة العجم، فقرأه عليهم بلغته مل يؤمنوا به، وقالوا: ما نفقه هذا وال  
 . (1)"نفهمه

أن يكون نزول الوحي    -1فتبني بذلك أن هذه اآلية حتتمل عدة معان:  
 على حيوان ينطق به.

أن يكون    -3سان العرب.  أن يكون نزول الوحي على أعجمي يتلفظ بل -2
 نزول الوحي على أعجمي يقرأ القرآن بلسان العجم. 

 اثنيًا: أوجه االمتناع من حتقق وقوع الشرط وما يتضمنه:  
سوف نعرض إىل بيان الدالئل والشواهد والعلل اليت متنع من وقوع املخرب  

 عنه، وميكن إجيازها ابألوجه التالية:
عرب اليت اختارها سبحانه لتكون لغة القرآن،  أن القرآن الكرمي جاء بلغة ال  -1

قوله   املتقررة  القواعد  من  فإن  ولذا  مبني؛  لسان عريب  على  والقرآن جاء 
 ڻ  ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ چ  تعاىل:

لنزوله  [4]إبراهيم:  چ  ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ فالتعذر   ،
املثلى يف ذلك، ويتوافق بذلك احلرف   القاعدة  العربية هي  واللسان  بغري 

 وكالمها عريب. 
أن الشريعة تراعي احملل القابل، فإن القرآن بعربيته ال يتوافق مع اللسان    -2

للتكليف فضاًل عن أن  يالعجمي، سواء كان هب مة، وهي ليست موضعاً 
 

 . (4/136فتح القدير للشوكاين )  (1) 
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نطق   ولو  احليوان حىت  أن  العقل  املستقر يف  ومن  للنطق،  موضعا  تكون 
إعذار، ولذا جاءت اآلية هبذا املثل  ابللسان العريب فليس هو حمل حجة أو  

 املضروب لبيان شدة العناد الذي أمجع عليه املكذبون. 
ولنعلم أنه لو كان هذا القرآن نطق به لسان عجمي من البشر مل يك موضع   
اطمئنان للقبول؛ لعلم السامع أن من يتكلم مبثل هذا القول ليس فقيهاً مبعانيه، 

كان من احلجج القرآنية يف رد شبهة املكذبني    أو متصوراً لفصاحة ألفاظه؛ ولذا
تعاىل  ڀ ڀ    پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ:  قوله 

 . [103]النحل: چ ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
أن تصوير مثل هذه االفرتاضات الشرطية اليت ال يقبل العقل السليم تقبلها    -3

مبوجب القواعد والقوانني الصحيحة، فضاًل عن غريها من التالزمات العقلية  
الرسالة والوحي،   اليت ترتتب على بطالن مثل هذه االفرتاضات يف تبليغ 
فالبالغ القرآين قائم على أسس اثبتة ومنتظمة، يقبلها كل صحاب عقل  
وذوق، وإمنا سيقت مثل هذه الشروط املمتنعة للكشف عن صور املكابرة  
النفوس الضعيفة، وأنه مهما نطق احلجر والشجر فال   اليت تشربتها تلك 

 سليم لألمر الشرعي. ت
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 الثالث: طلبامل
تعاىل:    ىئ  ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ         ۆئ ۇئ ۇئ چقوله 

 . [95]اإلسراء: چ ی ی ىئ
 أواًل: املعىن اإلمجايل:  
( ابن جرير  قل اي حممد هلؤالء  ه(: "310يقول  لنبّيه:  تعاىل ذكره  يقول 

به من عندي،   فيما جئتهم  اإلميان بك وتصديقك  أبوا  ألن    استنكاراً الذين 
رسوالً  هللا  ميشون    يبعث  مالئكة  األرض  يف  الناس  أيها  لو كان  البشر:  من 

ألن املالئكة إمنا تراهم أمثاهلم    ؛رسوالً   مطمئنني، لينزْلنيا عليهم من السماء ملكاً 
من املالئكة، ومن خّصه هللا من بين آدم برؤيتها، فأما غريهم فال يقدرون على  

  ، ، وهم ال يقدرون على رؤيتهم!فكيف يبعث إليهم من املالئكة الرسل  ،رؤيتها
وهم هبيئاهتم اليت خلقهم هللا هبا، وإمنا يرسل إىل البشر الرسول منهم، كما لو  

أرسلناه منهم     األرض مالئكة ميشون مطمئنني، مث أرسلنا إليهم رسوالً كان يف
 .(1) " مثلهم ملكاً 

وإن مما يدعو إىل أن مثل هذا اخلرب ال يتحقق وقوعه يف حق هؤالء املعاندين  
القائمة على اهلوى والتعجيز، يقول ربنا   مع إمكانية حتققه هو كثرة مطالبهم 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چسبحانه:  

 ڱ ڱ         ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک  ک ک ک

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ       ڱ

 چ ۋ ٴۇ     ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ       ڭ ڭ ۓ ۓ ے  ے ھ

 . [93-90]اإلسراء:

 
 . (17/558تفسري الطربي ) (1) 
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 اثنيًا: أوجه االمتناع من حتقق وقوع الشرط وما يتضمنه:  
سوف نعرض إىل بيان الدالئل والشواهد والعلل اليت متنع من وقوع املخرب  

 عنه، وميكن إجيازها ابألوجه التالية:
نواميس الكون اثبتة، وهي تسري وفق نظام كوين متكامل، ال ينخرم وال    أن-1

هذا مما يدعو العبد إىل تلمس دالئل الربوبية  يطرأ عليه تغري أو أتخر، وكل  
  واأللوهية هلل تعاىل، فاملالئكة يسريون حتت طبيعة وأعمال خلقوا من أجلها،
ولذا كان نزوهلم على أنبياء هللا نزوال حقيقيا وليس كما يدعيه أهل الفلسفة  

والذين شاهدوا ذلك ه(:  726من كونه أمرا نفسانيا، يقول ابن تيمية )
رج وثبت عندهم ابألخبار الصادقة املتواترة وجود ذلك يف اخلارج  يف اخلا

يعلمون أن هؤالء جاهلون ضالون ويعلمون أن املالئكة تظهر يف صورة  
البشر وكما كان    البشر ; كما ظهرت إلبراهيم ولوط ومرمي يف صورة 

جربيل يظهر للنيب  صلى هللا عليه وسلم  اترة يف صورة دحية الكليب 
رة أعرايب ويراه كثري من الناس عياان وما يف خيال اإلنسان واترة يف صو 

الشيخ   صورة  يف  للمشركني  إبليس  ظهر  وكذلك كما  غريه،  يراه  ال 
النجدي وظهر هلم يوم بدر يف صورة سراقة بن مالك بن جعشم فلما  

 .(1)"رأى املالئكة هرب 
املشرتكة-2 األشياء  من  العقلية هو  األدلة  على حقائق  احملافظة  بني    أن 

البشر، فكما أنه يتعذر صعود البشر إىل السماء والعروج فيها، أو االنتقال بني  
الثابتة،  األمور  من  وهذا  وحنوها،  مادي كالطائرة  بسبب  إال  املعمورة  أرجاء 

حمل إعجاز وإكرام له، فكذلك   جاءت مسألة اإلسراء واملعراج لنبينا حممد  
 

 ( 328/ 2ملن بدل دين املسيح البن تيمية ) الصحيح اجلواب  (1) 
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مست ميشون  األرض  يف  املالئكة  بقاء  جهة  يتعذر  من  صادر  فالتعذر  قرين، 
الطبيعة، فاملشي ليس صفة مطردة يف املالئكة، وإال فإن نزوهلم لألرض اثبت  
ال مرية فيه، واملشي هو صفة مستدمية يف حق البشر؛ ولذا جاءت اآلايت يف  

تعاىل: قال    ائ   ى   ى    ې ې ې ې ۉ ۉ چ  ذلك 

 ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ   ۇئ  ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ

 . [20]الفرقان: چ ېئ
أن من أبرز األمور اليت تدعو إليه مثل هذه اآلية املشروطة املمتنعة الرد  -3

البيضاوي يف تفسريه ) ،  (1) ه(685على شبهة املخالف كما أشار إىل ذلك 
وهذا فيه دعوة إىل أهل احلق والنظر إىل افرتاض بعض املسائل والصور من أجل  

 دحض حجة املخالف. 
قوله    ٻ ٱ  يث ىث مث جث يت ىت مت        خت حت جت چ  تعاىل:أتمل 

 ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ڀٺ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ          ٻ

 چ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ  ٹٹ ٹ ٿ

 . [51-49]اإلسراء:
( الشوكاين  "1281يقول  حديداً ه(:  أو  حجارة  لو كنتم  معناه:    وقيل: 

: وهذا قول  ه(338)   ألعادكم كما بدأكم وألماتكم مث أحياكم، قال النحاس 
، وإمنا املعىن أهنم قد  ألهنم ال يستطيعون أن يكونوا حجارة أو حديداً   ؛حسن

  .(2) " أقروا خبالقهم وأنكروا البعث

 
 . (267/ 3أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) (1) 
 . (3/278القدير )فتح  (2) 



 

 
 - دراسة تطبيقية-الشرط املمتنع يف القرآن الكرمي   36

 د. سلطان بن فهد بن علي الصطامي

 املطلب الرابع: 
تعاىل:    ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چقوله 

 . [99]يونس: چ ڃ ڄ
 أواًل: املعىن اإلمجايل:  
، اي حممد    چ ٹ ٹ چلنبيه:    ه يقول تعاىل ذكر (: "310يقول أبو جعفر )

، بك، فصدَّقوك أنك يل رسول، وأن ما   چ ڦڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ چ
جئتهم به وما تدعوهم إليه من توحيد هللا وإخالص العبودة له حقٌّ، ولكن ال  

أنه ال يؤمن بك،    ألنه قد سبق من قضاء هللا قبل أن يبعثك رسوالً   ؛يشاء ذلك
له   إال من سبقت  والنور،  اهلدى  به من  بعثك هللا  مبا  فيصدقوك  يّتبعك  وال 
السعادُة يف الكتاب األّول قبل أن ختلق السموات واألرض وما فيهن، وهؤالء  

أمرتك إبنذاره،    الذين عجبوا من ِصْدق إحيائنا إليك هذا القرآن لتنذر به من 
 .(1)"ممَّن قد سبق له عندي أهنم ال يؤمنون بك يف الكتاب السابق

لو شاء هللا جلعل مدارك الناس متساوية  ه(: "1393يقول ابن عاشور )
 . (2)"منساقة إىل اخلري، فكانوا سواء يف قبول اهلدى والنظر الصحيح

 اثنيًا: أوجه االمتناع من حتقق وقوع الشرط وما تضمنه:  
سوف نعرض إىل بيان الدالئل والشواهد والعلل اليت متنع من وقوع املخرب  

 عنه، وميكن إجيازها ابألوجه التالية:
أن الرب سبحانه خيرب العبد ابملثل املضروب يف تقدير األمر املمكن، وهو   -1

تكون   أموراً  فهمه  أو  بعقله  العبد  يستدرك  ال  لكي  الناس مجيعاً؛  هداية 
 

 . (15/211تفسري الطربي ) (1) 
 . ( 11/292التحرير والتنوير ) (2) 
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خلف احلكمة الرابنية، وتقدير األمر الواقع الذي جاءت احلكمة موافقة  
عبد بني التصور  له، وهذا من كمال التشريع واحلكمة الرابنية، وأن يفرق ال

 يف األذهان وبني حقيقة الواقع يف األعيان.
أن مشيئة الرب سبحانه املتضمنة هلداية مجيع الناس إذا غلبت إرادة الناس    - 2

وإمنا   الشرعية،  األحكام  والتنافس يف  التكليف  فائدة من  واختياراهتم فال 
الناس تسري حتت مذهب اجلربية اليت جتعلهم كالريشة يف    أصبحت حياة 

 .  (1) مهب الريح، ويف احلقيقة أن اآلية رد على القدرية
أن هداية الناس مجيعا مما يتناىف مع خفاء املشيئة الرابنية عن عامل الشهادة،    - 3

كلهم فال فضل هنا للمجاهدة واالختيار، وال إلنزال    فلو كتب للناس اهلداية
 كتاب أو إرسال رسول. 

الناس يلغي مواطن الصراع بني احلق والباطل،  أن افرتاض اهلداية جلميع    - 4
واليت من خالهلا تظهر جوانب احلراك يف هذا الكون، والذي يدفع ابلناس  

 إىل تلمس مواضع اهلداية من الغواية.
أن ضرب مثل الشرط املمتنع للمشيئة عند تصوره ابلنظر الصحيح تتجلى    - 5

قد تقع بقدرة البشر  عنه إشكاالت ومفاهيم مغلوطة، من تصور أن اهلداية  
حىت ولو كانوا أنبياء، فلما نسبت املشيئة املطلقة هلل تعاىل فهو من ميلك  
حق اهلداية التوفيق وحده، دّل على أن من دونه ال ميلك منها شيئاً، قال  

 چ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ      گ گ گ ک ک ک چتعاىل:  

 . [56]القصص:
 

يف اآلية رد على القدرية؛ فإنه تعاىل أخرب أنه مل يشأ إميان مجيع الناس،  يقول السمعاين: "   (1) 
 . (2/406تفسري السمعاين )  "، انظر:وعندهم أنه شاء إميان مجيع الناس
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 املطلب اخلامس: 
تعاىل:  ەئ   ائ ائ ى  ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ چ  قوله 

 .     [15-14]احِلجر: چ ۇئ    ۇئ وئ  وئ ەئ
 أواًل: املعىن اإلمجايل:  

الشوكاين) "1281يقول  هؤالء    أي:  ؛ چ ۉ ۅ ۅ چه(:  على 
وسلم عليه  حملمد صلى هللا  له  ،املعاندين  به    ،املكذبني   ې ۉ چاملستهزئني 

 ؛  چ ې ې چ  ،ومكناهم من الصعود إليه  ،أي: من أبواهبا املعهودة  ؛ چې
يصعدون آبلة أو بغري آلة حىت يشاهدوا ما يف   چ  ى چأي: يف ذلك الباب  

وال يعاند عند مشاهدهتا    ، السماء من عجائب امللكوت اليت ال جيحدها جاحد
معاند، وقيل: الضمري يف فظلوا للمالئكة، أي: فظل املالئكة يعرجون يف ذلك  

يش والكفار  الباب  الباب،  ذلك  من  وينظرون صعودهم   ؛ چ ائ چاهدوهنم 
قرأ ابن كثري     چ ەئ ەئ   ائ چ  ،أي: الكفار لفرط عنادهم وزايدة عتوهم

وهو من سكر الشراب، أو من    (1) سكرت ابلتخفيف، وقرأ الباقون ابلتشديد
 . (2)"السكر، وهو سدها عن اإلحساس

 اثنيًا: أوجه االمتناع من حتقق وقوع الشرط وما يتضمنه:  
سوف نعرض إىل بيان الدالئل والشواهد والعلل اليت متنع من وقوع املخرب  

 عنه، وميكن إجيازها ابألوجه التالية:
أن الشريعة تقدم الرباهني القاطعة يف إثبات احلقائق الشرعية أو يف نفيها،   -1

فاملسائل اليت قامت على اإلعجاز والكرامات ليس هي املنطلق العام الذي  
الكرامة،   الناس بعض ذلك من  الشريعة، وإن حتقق يف آحاد  تسري عليه 

 
 . ( 5/43احلجة للقراء السبعة ) ، (2/301القراءات العشر )النشر يف  انظر:  (1) 
 . (3/148فتح القدير ) (2) 
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؛ ألنه إذا  فهذا الشرط املضروب افرتاضاً لن يقدم حقائق فاعلة للمكذبني 
طمست معامل اهلداية عن العبد، فال ميكن أن تفتح حىت أبكرب الرباهني،  
 ومن ذلك سواء صعد إىل السماء بنفسه، أو نظر إىل املالئكة وهي تصعد. 

اليت    -2 املادية،  إال ابألسباب  بذواهتم  الصعود  متكنهم  ال  البشر  طبيعة  أن 
 هؤالء املكذبني طلب  جتعلهم حيلقون فوق السماء، ولذا فإن فرعون أعىت

تعاىل: قال  السماء،  إىل   گ گ ک ک ک ک     ڑ ڑ چ  الصعود 

  ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ

 ھ  ھ ھ ھ ہ  ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 . [37-36]غافر: چ ے
أن هللا جعل للحقائق دالئل وعالمات يهتدى الناس إىل معرفتها، والتفريق    - 3

أهل   وهي طريقة يف حماجة  والسيراب،  السِرب  واخليال وبني  احلقيقة  بني 
 ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ چ چ چ  لنمرود:  الباطل قال اخلليل  

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ   ژ  ڈ ڈ ڎ    ڎ ڌ ڍڌ ڍ

وهذا ظاهر لكل منصف   ، [258]البقرة: چ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ  گ
عاقل، أما إذا دخلت النفس اهلوى، وتعلق القلب بضالالته، فليس هلذا  
امليزان منهج حيكمه به عند هؤالء الذي جعلوا من النور ظلمة ومن الظلمة  
نور، فصعود مثل هؤالء لن يزيد احلق ظهوراً يف نفوسهم؛ ألن الباطل قد  

ا قصة  وما  قلوهبم،  يف  الرسول  أشرب  عهد  على  القمر  عنا    نفالق 
 .(1)ببعيد

 
هللا بن مسعود، قال: بينما حنن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبىن إذا انفلق   عن عبد  (1) 

القمر فلقتني، فكانت فلقة وراء اجلبل، وفلقة دونه، فقال لنا رسول هللا صلى هللا عليه  
 (. 2800ابب انشقاق القمر )   (4/2158) . أخرجه مسلم  دوا«وسلم: »اشه
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 املطلب السادس: 
تعاىل:   چ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ  قوله 

 . [9]األنعام:
هذه اآلية القرآنية قدرت أن جيعل امللك رجالً يف حال إنزاله إىل الناس،  

 وهذا أمر حمال. 
 أواًل: املعىن اإلمجايل:  

)  يقول جعلنا  "  :ه(310الطربي  يب،  ولو  العادِلني  هؤالء  إىل  رسولنا 
ملًكا ينزل عليهم من السماء،    -  القائلني: لوال أنزل على حمّمٍد ملك بتصديقه

يشهد بتصديق حممد صلى هللا عليه وسلم، وأيمرهم ابتباعه "جلعلناه رجال"، 
البشر امللك يف    ؛يقول: جلعلناه يف صورة رجل من  ألهنم ال يقدرون أن يروا 

و   ،صورته أو  يقول:  ملًكا  بذلك  عليهم  أنزلت  فسواء  ذلك كذلك،  إذا كان 
إذ كنت إذا أنزلت عليهم ملًكا إمنا أنزله بصورة إنسّي، وحججي يف كلتا    ؛بشًرا

 . (1)"احلالتني عليهم اثبتة: أبنك صادق، وأّن ما جئتهم به حق
وهذه اآلية تؤكد أن املشركني يسلمون بوجود املالئكة على وجه العموم،  

وا جيهلون حقيقتهم، ولذلك قالوا أهنم بنات هللا، تعاىل هللا عن ذلك  وإن كان
 علواً كبرياً.

ويبقى السؤال: ما الدافع احلقيقي خلف هذا الطلب؟ أهو البحث احلقيقي  
 عن مورد التصديق واالتباع، أم هو اجلدل واملماحلة لرد الدعوة؟. 

 
 . (11/268تفسري الطربي ) (1) 
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ن الغاية هي البحث  لظواهر أحوال املشركني يعلم علماً قاطعاً أ  يواملستقر 
 .عن أوجه التعجيز واملكابرة ضد هذا النيب األمي  

 اثنيًا: أوجه االمتناع من حتقق وقوع الشرط وما يتضمنه:  
سوف نعرض إىل بيان الدالئل والشواهد والعلل اليت متنع من وقوع املخرب  

 عنه، وميكن إجيازها ابألوجه التالية:
تتناسب مع طبيعة البشر، فاألول خلق من  أن طبيعة املليك يف تكوينه ال   -1

؛ ولذا جاءت الشرائع كلها على لسان البشر  (1) نور، والثاين من طني الزب
من األنبياء عليهم السالم، فالتناسب بني طبيعة الداعي واملدعو من مقاصد  
الدعوة، فاجلن جعل هلم نذر من أنفسهم يدعوهنم إىل احلق وهذا ظاهر يف  

 القرآن.
يف حكمة الباري سبحانه جتري على سنن كونية، تتناسب مع    أن األصل  -2

حال اخللق كلهم، فال يستطيع بشر أن يكون ملكاً، وال امللك أن يكون  
بشراً، وهذا يدفعنا إىل تضعيف أو هتوين أي قصة حتاك حول تصديق مثل  

 ٿ ٿ چتلك األخبار، كما يف قصة هاروت وماروت عند قوله تعاىل:  

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

ممن قال أبهنما ملكان ركب فيها شهوة البشر وإنزال    [102]البقرة:  چڄ ڄ

 
هللا صلى هللا عليه وسلم: »خلقت املالئكة من نور، وخلق اجلان    النيب  ولقوشاهد ذلك:    (1) 

ابب يف أحاديث    (4/2294) رواه مسلم  من مارج من انر، وخلق آدم مما وصف لكم«
 . ( 2996)متفرقة 
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ه( تعقيباً 542، ويقول ابن عطية )(1) إىل الدنيا، إىل آخر ما قيل يف ذلك 
مع ما فيه   ،فمما ال تعويلي عليه ملا أن مداريه روايُة اليهودعلى هذا اخلرب: "

ولعله من مقولة األمثال والرموز اليت قصد    ،من املخالفة ألدلة العقل والنقلِ 
يا ملكني    :وقيل  ،هبا إرشاُد اللبيب األريِب ابلرتغيب والرتهيب مها رجالن مسُِّ

 
 (1)   " القامسي:  يقول  رجلني  تعليق:  وماروت كاان  هاروت  أن  احملققون  إليه  ذهب  والذي 

وكاان يعلمان    -وهي مدينة ابلعراق على هنر الفرات  -متظاهرين ابلصالح والتقوى يف اببل
وما   السماء،  من  ملكان  أهنما  ظنوا  أن  الناس هبما  اعتقاد  وبلغ حسن  السحر.  الناس 
يعلمانه للناس هو بوحي من هللا. وبلغ مكر هذين الرجلني، وحمافظتهما على اعتقاد الناس  

منهما إمنا حنن فتنة فال تكفر،    ابحلسن فيهما أهنما صارا يقوالن لكل من أراد أن يتعلم
أي إمنا حنن أولو فتنة نبلوك وخنتربك، أتشكر أم تكفر، وننصح لك أن ال تكفر. يقوالن  
ذلك ليومها الناس أن علومهما إهلية، وصناعتهما روحانية، وأهنما ال يقصدان إال اخلري.  

الكتابة للمحل كما يفعل ذلك دجاج بة والبغض على  ة هذا الزمان، قائلني مل يعلموهنم 
زعمهم: نوصيك أبن ال تكتب جللب امرأة متزوجة إىل رجل غري زوجها، إىل غري ذلك  
من األوهام واالفرتاء. ولليهود يف ذلك خرافات كثرية. حىت إهنم يعتقدون أن السحر نزل  
عليهما من هللا. وأهنما ملكان جاءا لتعليمه للناس. فجاء القرآن مكذاب هلم يف دعواهم  

من السماء، ويف ذم السحر ومن يتعلمه أو يعلمه، فقال يعلمون الناس السحر وما  نزوله  
أنزل على امللكني اآلية، ف »ما« هنا انفية، على أصح األقوال، ولفظ »امللكني« هنا  

 .( 1/365حماسن التأويل )   ". انظر:وارد حسب العرف اجلاري بني الناس يف ذلك الوقت
ومها ملكان من مالئكة هللا، سنذكر ما  وهو قول الطربي: "  ونعلم أن يف املسألة قوالً آخر 

واتبعه    (2/421تفسري الطربي )  "، انظر:روي من األخبار يف شأهنما إن شاء هللا تعاىل 
 على ذلك بعض املفسرين. 
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، وهذا املسلك قد يكون  (2) "(1) لصالحهما ويعُضده قراءة املِلكني ابلكسر
من ابب القرائن اليت تضعف ذلك القول، وإن كان القول اآلخر له حجته 

 وقوته، وهللا أعلم . 
يقول    -3 امللك،  قدرة على حتمل رؤية  لديها  ليس  البشرية  الطبيعة  ابن  أن 

، ويقول  (3)"إذ ال يطيقون رؤيته  ؛ لو رأوا امللك على صورته ملاتوا"  عباس:
لو أرسل ملكاً ه(: "671القرطيب ) إىل اآلدميني مل يقدروا أن يروه    ألنه 

وخلق فيهم ما    ،أقدر األنبياء على ذلك   على اهليئة اليت خلق عليها، وإمنا 
، وهم الوسطاء بني رهبم وبني  (4) "يقدرون به، ليكون ذلك آية هلم ومعجزة

رسله من بين أدم عليهم السالم، فال يقوم أحدمها مقام اآلخر، ففي حديث  
 .(5) فقال: »هذا جربيل جاء يعلم الناس دينهم« :جربيل الطويل: قال  

وهنا مسألة مهمة، وهي أن الطلب البشري الذي ال متلك النفس أو العني  
اإلحاطة به، ليس من احلكمة طلبه إال يف وقته أو مكانه املناسب، فإن طلب  

الدنيا،    موسى   يف  ممتنعاً  أمراً  ربه كان  تعاىل:لرؤية   ۓ ۓ ے چ قال 

   ې ۉ ۉ   ۅ   ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ

 
)وما أنزل على امللكني( بكسر الالم، ابن عباس واحلسن البصري والضحاك. انظر: خمتصر    (1) 

 (.  1/100واحملتسب )   (،16ابن خالويه )ص:
 . (1/138إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي ) (2) 
 . (6/393)  اجلامع ألحكام القرآن (3) 
 . (10/332)  اجلامع ألحكام القرآن (4) 
ابب    ( 1/39)، ومسلم  ابب سؤال جربيل    ( 1/19) أخرجه البخاري يف صحيحه    (5) 

 اإلميان ما هو وبيان خصاله. 
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 ۈئ  ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ  وئ وئ ەئ ەئ ائ  ائ ى ېى ې ې

الرابين    [ 143]األعراف: چ ىئ ىئ ىئ     ېئ ېئ ېئ اإلرشاد  فكان 
صعوبة حتقق طلبه يف احلياة احليوانية   أبمر عملي يدرك من خالله موسى  

 دون األبدية. 
أن احلق املبني الذي أراد هللا إظهاره على لسان رسله وأنبيائه جعله متناسباً   -4

والباطل، واليت جاءت بطرق وحجج وبراهني  مع طبيعة الصراع بني احلق  
عقلية وشرعية، ميكن من خالهلا أن يعرف احلق من الباطل، وليس املراد  
هو علو احلق على جهة القهر والغلبة بدون معرفة أهله واتباعه من أهل 
الصرب واجلهاد والثبات، وليجتهد كل مصلح يف تقدمي األسباب الشرعية  

  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ چ  ية، قال تعاىل:وال يتعلق ابألسباب الكون

 . [4]الشعراء: چ ٹ ٹ ٹ
أن حتقق مثل هذا الطلب من نزول املالئكة هو زايدة يف الضالل ابلنسبة   -5

" املشركني  مبيا  املعىنويِقيلي:  هلؤالء  يْضليْلنياُهْم  ألي أين    به   ضلوا:    يبعث قبل 
االعتقاد الذي تتصوره  ، فمراتب الضالل تتفاوت بنوع الشبهة، أو  (1) "لكامل

 العقول وتتومهه.
أن صورة احلق ليست مرتبطة ابألشخاص أو األجناس من اخللق، سواء    - 6

كان هذا املبعوث إنساً أو جناً أو ملكاً، فمسألة الطلب من قبل املشركني  
ليست داخلة يف حميط احلق والنظر يف أنوراه وحججه، إمنا تعلقت أبمر  

 
 . (2/60تفسري القرآن العزيز البن أيب زمنني ) (1) 
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 احلق يف قلوهبم فلم حيتج سبحانه إىل إنزال كتاب  املبلغ، ولو شاء لقذف هللا
 أو إرسال رسول. 

أن قضية التلبيس للحقائق الشرعية هي قضية تزعمتها اليهود قبل غريهم    - 7
  گ گ گ گ چ  من األمم بطرق وأساليب متنوعة، قال تعاىل:

أهنا  [42]البقرة: چ ڳ ڳ ڳ ڳ اإلسالمية  الدعوة  صفاء  ومن   ،
مدارك الغموض، أو التعقيد الذي يدفع ابلناس إىل الفرقة،  تنأى بنفسها عن  

 أو االعتقاد اخلاطئ.
 

*** 
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 املطلب السابع:
        ٺ ٺ ڀ ڀ            ڀ ڀ  پ  پ پ پ   ٻ  ٻ ٻ ٻ چ  قوله تعاىل:

 .  [111]األنعام: چ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ     ٺ ٺ
 أواًل: املعىن اإلمجايل:  

تعاىل: ولو أننا أجبنا سؤال هؤالء، الذين  يقول  ه(: "774يقول ابن كثري )
املالئكة   فنزلنا عليهم  ليؤمنن هبا،  آية  لئن جاءهتم  أمياهنم،  أقسموا ابهلل جهد 

فقالوا سألوا  الرسل، كما  بتصديق  هللا  من  ابلرسالة   ں ں ڱ چ  :ختربهم 

 چ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې چ  [92اإلسراء: چ ڻ ڻ

 ٺ ڀٺ ڀ  ڀ   ڀ پ پ پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ چ﴿  [124]األنعام:

أي   ؛ چ  پ پ چ  [21]الفرقان: چ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
قرأ بعضهم،     چ ڀ ڀ            ڀ ڀ  پ چ  ،فأخربوهم بصدق ما جاءهتم به الرسل

قبال بكسر القاف وفتح الباء، من املقابلة واملعاينة، وقرأ آخرون بضمهما، قيل  
، كما رواه علي بن أيب طلحة، والعويف عن ابن  معناه من املقابلة واملعاينة أيضاً 

أي    ؛قبالً   :، وقال جماهد(1) عباس، وبه قال قتادة وعبدالرمحن بن زيد بن أسلم 
أي تعرض عليهم كل أمة بعد أمة، فيخربوهنم بصدق الرسل    ؛قبيالً   ، قبيالً أفواجاً 

 
[ بكسر القاف فيهما،  55قرأ انفع وابن عامر: كل شيء قبال، والعذاب قبال ]الكهف/  (1) 

 وفتح الباء. 
وقرأ ابن  ، مضمومة القاف،  وقرأ عاصم ومحزة والكسائي: كل شيء قبال، والعذاب قبال 

  . انظر:عمرو: كل شيء قبال مضمومة القاف، والعذاب قبال مكسورة القافكثري وأبو  
 . (3/384احلجة للقراء السبعة )
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به   جاءوهم  ال    ؛ چ ٿ ٿ ٿ     ٺ ٺ        ٺ ٺ چفيما  إليه  اهلداية  إن  أي 
 .(1) "إليهم

 يتضمنه:   اثنيًا: أوجه االمتناع من حتقق وقوع الشرط وما 
املخرب  سوف نعرض إىل بعض الدالئل والشواهد والعلل اليت متنع من وقوع  

 عنه، وميكن إجيازها ابألوجه التالية:
إن مما تقرر يف مبحث سابق أن نزول املالئكة للبشر مما ميتنع طبيعة؛    -1 

لعدم حتمل طاقة البشر لرؤية املالئكة، ولذلك فإن مراعاة القدرة البشرية  
 من األمور احملكمة يف الشريعة.

فارق احلياة ال يعود حبال من األحوال،  أن من األصول املتقررة أن العبد إذا    - 2
وأن من مات قامت قيامته الصغرى، وهذا التقرير يرتتب عليه نفي كل ما  

 قد يطرأ عليه من القصص، أو األخبار عن بعض االعتقادات اجلاهلية.
املوتى، أو رجو  هم أمر حمال، إال على  عإذا تقرر هذا األصل فإن تكليم 

أثناء حديثه لكفار    ما وقع لنبينا حممد  جهة اإلعجاز اخلارق للعادة ك
، وهذا ال يتحاكم إليه أثناء تقرير األحكام والشواهد،  (2) قريش يف قليب بدر 

 
 . (285/ 3تفسري ابن كثري ط العلمية ) (1) 
فقال: »هل وجدمت ما وعد    ، وقف النيب صلى هللا عليه وسلم على قليب بدروالشاهد:      (2) 

ل«، فذكر لعائشة، فقالت: إمنا قال النيب  مث قال: »إهنم اآلن يسمعون ما أقو   ، «ربكم حقاً 
مث قرأت    ،صلى هللا عليه وسلم: »إهنم اآلن ليعلمون أن الذي كنت أقول هلم هو احلق« 

اآلية 80]النمل:    َّ ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ قرأت  حىت  صحيحه  [  يف  البخاري  أخرجه   .
ابب عرض مقعد امليت    ( 4/2203)( ومسلم    3980ابب قتل أيب جهل )    ( 5/77)

 (. 2874من اجلنة والنار )
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فضرب هذا املثل جاء أتكيداً ملسألة العناد اليت يعيشها هؤالء املكذبون،  
وأن اإلشكال ليس من جهة قيام احلجة، إمنا من جهة الكرب واإلعراض يف  

درج حتت ذلك املنامات واألحالم اليت ينتظرها بعض اجلهال  نفوسهم، وين
 من الصوفية واملتنسكة من أجل التأكد من صحة املنهج أو خطئه.

أن من األصول العامة أنه ال تالقي بني األحياء واألموات يف الدنيا، وأن    - 3
اجلميع مردهم إىل احملشر واملعاد يوم الدين، فالشرط املضروب مع افرتاض  

ل هؤالء املكذبني مبن سبقهم من األمم وسألوهم عن دعوة اإلسالم لن  تقاب
تعاىل:  قال  الكفر  اإلصرار على  وإمنا هو  جناهتم وإسالمهم،    يكون سبباً 

  چ ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ
 ، فإن مسالك وطرق الدعوة مل تقم على مثل ذلك.  [28]األنعام:

أن هذه اآلية مجعت ثالثة من الشروط املضروبة، وكل واحدة منهما هي   -1
آية بذاهتا لو حتققت، فكيف إذا اجتمعت!، ولذا من قرائن االفرتاض أن  

 تربط بني املستحيل واملمكن، فيكون املمكن يف قائمة املستحيل. 
 

*** 
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 الثامن: املطلب 
 . [60]الزُّخُرف: چ ىئ مئ حئ جئ    ی ی ی ی چ قوله تعاىل:

 أواًل: املعىن اإلمجايل:  
)يقول   "310الطربي  فأفنينا  ه(:  أهلكناكم،  آدم  بين  معشر  نشاء  ولو 

بدالً  وجعلنا  مالئكة  مجيعكم،  األرض  فيها  ،منكم يف    ، يعبدونين  ،خيلفونكم 
تعاىل ذكره:   قوله    ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى چوذلك حنو 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ   ٿ  ٺ چوكما قال:    ، چ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

 .(1)" چ ٹ
وقيل: لو نشاء جلعلنا من اإلنس مالئكة وإن  ه(: " 671ويقول القرطيب )

 .(2) " مل جتر العادة بذلك، واجلواهر جنس واحد واالختالف ابألوصاف
لو نشاء جلعلنا    : معناها قوالن: أحدمهايف  ه(: "741ويقول ابن جزي ) 

(  منكم)  :وخيلفون فيها بين آدم، فقوله  ،منكم مالئكة يسكنون األرض  بدالً 
أي لولدان    ؛لو نشاء جلعلنا منكم  :يتعلق ببدل احملذوف أو بيخلفون، واآلخر

كما خيلفكم أوالدكم، فإان قادرون    ،مالئكة خيلفونكم يف األرض  منكم أوالداً 
فال تنكروا أن خلقنا عيسى من غري    ،على أن خنلق من أوالد الناس مالئكة

 .(3) ه("538)  والد، حكى ذلك الزخمشري

 
 . (21/630تفسري الطربي ) (1) 
 . (16/105)  اجلامع ألحكام القرآن (2) 
الكشاف عن حقائق  انظر: كالم الزخمشري يف تفسريه  . (2/262التسهيل لعلوم التنزيل ) (3) 

 . (4/261غوامض التنزيل )
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 ۈئ ۈئ   ۆئ ۆئ ۇئ چ  وهذه اآلية هلا ارتباط وثيق مبا قبلها عند قوله تعاىل:

 ه(:982، يقول أبو السعود )ت  [59]الزُّخُرف: چ  ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ
وأنَّه    ،ليسي ببدٍع من قدرِة هللا  لتحقيِق أنَّ مثلي عيسيى    ؛خلإ چ ی ی چ"

مع التنبيِه على سقوِط املالئكِة أيضاً من    ،تعاىلي قادٌر على أبدعي مْن ذلكي وأبرعي 
أي خللقينا بطريِق التوالِد   ؛ چ ی چأي قدرتُنا حبيُث لو نشاُء    ؛درجِة املعبوديةِ 

كما خلقناُهم بطريِق   چ جئ چوأنتُم رجاٌل ليسي من شأِنكم الوالدُة    ، چ    ی چ
فيها   چ مئ حئ چاإلبداِع   السماِء    ،مستقريني  يف  مستقريني  جعلناُهم   چكما 

أي خيُلفونُكم مثلي أوالدِكم فيميا أتتوني وما تذروني ويُباشروني األفاعيلي    ؛ چ ىئ
ُم التسبيُح والتقديُس يف السماِء فميْن شأهُنم هبذه  املنوطةي   مبباشرِتكم مع أنَّ شأهني

املثابِة ابلنسبِة إىل القدرِة الرابنيِة كيفي يُتوهُم استحقاقُهم للمعبوديِة أو انتساهُبم  
 .(1) "اإليِه تعاىل عن ذلك علو 

هللا البشرية  أن يستبدل    -1فقد علم من حمصل اآلية أهنا حتتمل عدة أمور:  
أن تتولد املالئكة من أصالب الرجال    - 2ابملالئكة الكرام يعيشون يف األرض،  

 من بين آدم ليعبدوه يف األرض، وهذه أصعب من األوىل.
 اثنيًا: أوجه االمتناع من حتقق وقوع الشرط وما تضمنه:  

سوف نعرض إىل بعض الدالئل والشواهد والعلل اليت متنع من وقوع املخرب  
 ، وميكن إجيازها ابألوجه التالية:عنه

 
 . ( 8/52الكرمي )إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب  (1) 



 

 
 جملة العلوم الشرعية 51

 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

أن مشيئة الرب سبحانه تعرض لصور وتقديرات كونية مل تقع مع وجود    - 1
مصادر القدرة الكاملة على وقوعها، لكي يبقى حيز العقل أصغر بكثري  

 من القدرة واملشيئة الرابنية اليت أحاطت بكل شيء رمحة وعلماً.
نسان وملك وجان مرتبط حبكم يكمل  أن التوزيع الرابين ملخلوقاته من إ  - 2

بعضها بعضاً، وحيصل بينها نوع من التداخل من بعض اجلهات، ويستقل  
كل خلق جبانب من الصفات الذاتية والسلوكية اليت تركب منها، وهذا كله  

وهذا التوزيع الرابين هو الذي يعطي    ،مرتبط ببديع خالق السموات واألرض
ة تتناسب مع صفاهتا، فالبشر هلم طريقة  كل فئة أن تعبده على طريقة معين

يف التعبد ختتلف عن طريقة املالئكة، الذين خصهم هللا أبوصاف جتعلهم  
 يف ميدان الطاعة واالمتثال. 

حوله    - 3 حارت  أبمر  مثاًل  يضرب  أن هللا  القرآنية  التقريرات  من مجيل  أن 
من غري أب، وهذا مثل قريب للعقول،    العقول، وهي والدة عيسى  

ذا املثل خالف طبيعة اخللق البشري، ومع ذلك ملا ثبتت أنوار احلقيقة  وه
حوله اضطربت حوله األمم من اليهود والنصارى، فاألوىل وقعت يف التهمة  
 والثانية سلمت مبقام األلوهية له، وكلهما أخذ نصيبه من الغضب والضالل. 

ولد أم  ، وهو متأن الضالل الذي وقع فيه النصارى من عبادة عيسى    - 4
عيسى   تولد  لو  العبادة  تكون  فكيف  اثبتة،  املالئكة!،    بشرية  من 

فكيف لو كان عيسى أصل مادة خلقة من املالئكة! كيف يكون اعتقاد  
 النصارى فيه أيضا؟!.
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يعنون آبهلتهم    ؛ چ  ې  ۉ ۉ  ۅ ۅ چه(: "1332يقول القامسي )
كما ذكر عنهم ذلك    ،منهم أهنم بنات هللا تعاىل املالئكة الذين عبدوهم، زعماً 

ألهنم من املأل األعلى والنوع    ؛أي أهنم خري من عيسى وأفضل ؛ يف أول السورة
األمسى، فإذا جازت عبادة املفضول وهو عيسى، فباألوىل عبادة األفضل وهم  

صحيحة ويبنون على متسكهم أقيسة    كهم أصوالً املالئكة. كأهنم يقررون على شر 
وأن الربهان الصادع    ،وغفلوا جلهلهم عن بطالن املقيس واملقيس عليه  ،صرحية

وإذا    ،قام على بطالن عبادة غريه تعاىل، وعلى استحالة التوالد يف ذاته العلية
 .(1) "اتضح اهلدى فما وراءه إال الضالل واملشاغبة ابجلدال

 
*** 

 
 . (8/395حماسن التأويل ) (1) 
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 :التاسع طلبامل
تعاىل:       حئ جئ       ی ی        ی ی ىئ ىئ       ىئ ېئ   ېئ  ېئ ۈئ       ۈئ        ۆئ       ۆئ ۇئ چ  قوله 

 . [ 109]الكهف: چ مئ
 أواًل: املعىن اإلمجايل:  
( ابن كثري  مداداً ه(: " 774يقول  البحر  ماء  لو كان  للقلم    قل اي حممد 

الذي يكتب به كلمات هللا وحكمه وآايته الدالة عليه، لنفد البحر قبل أن يفرغ  
حبور متده    ، أي مبثل البحر آخر، مث آخر وهلم جرا  ؛ولو جئنا مبثله  ،كتابة ذلك

 ېئ ېئ     ېئ ۈئ ۈئ ۆئ چويكتب هبا، ملا نفدت كلمات هللا، كما قال تعاىل:  

 چ مب  خب حب جب ىئيئ      مئ حئ جئ  ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ

القرآنية اليت يثبت فيها وقوع اجلزاء،  (1) "[27]لقمان: ، وهذا اآلية من اآلايت 
 وإن تعذر وقوع الشرط، خبالف بقية اآلايت اليت جاءت يف الدراسة. 

 اثنيًا: أوجه االمتناع من حتقق وقوع الشرط وما يتضمنه:  
املخرب  سوف نعرض إىل بعض الدالئل والشواهد والعلل اليت متنع من وقوع  

 عنه، وميكن إجيازها ابألوجه التالية:
ابلعقول والفطر عن ربط األسباب بغري مسبباهتا احلقيقية   ىأن الشريعة تنأ  -1

 وغري املعتربة. 
فالسبب البد أن يظهر عالقة أتثريه ابملسبب، كعالقة العالج ابملرض، أما  

أو أتثري   له عالقة،  اليت ال يتحصل من خلفها أمر ليس  ابملسبب  األسباب 
، فلما كانت كلمات هللا تعاىل ابقية  (2) طرية"ال  و   ى فالشريعة متنعه: "فال عدو 

 
 .  ( 5/182تفسري ابن كثري ) (1) 
فقال    ،النيب صلى هللا عليه وسلم: »ال عدوى وال صفر، وال هامة«   ولقأصل هذا حديث    (2) 

أعرايب: اي رسول هللا، فما ابل اإلبل، تكون يف الرمل كأهنا الظباء، فيخالطها البعري األجرب  
رواه البخاري يف    ول هللا صلى هللا عليه وسلم: »فمن أعدى األول«فيجرهبا؟ فقال رس
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ومتجددة، سواء بقيت األقالم والبحر متده أو نفدت، دل ذلك على عظمة  
 كلمات هللا تعاىل، وأن السبب ال أثر له ابملسبب.

  هو تبيان ملسألة مهمة؛   -على فرض وقوعه    -أن هذا املثل املضروب    -2
األ القضااي  ربط  أن  بقضية  وهي  تعاىل  هلل  الكالم  واملستمرة كصفة  بدية 

منتهية، وهي تصور فناء ماء البحر ابعتباره مداد للكتابة هو تعظيم من  
دلت اآلية على أنه  ه(: "1332قدر الشيء السرمدي، يقول القامسي )

وقد قال    ،وأن كلماته ال هناية هلا  ،وكما شاء  ،إذا شاء  تعاىل مل يزل متكلماً 
إذا شاء وهو    اإلمام أمحد رمحه هللا وغريه من األئمة: مل يزل هللا متكلماً 

وهو مذهب سلف األمة،   ، يتكلم بشيء بعد شيء ،يتكلم مبشيئته وقدرته
 .(1) "وأئمة السنة، وكثري من أهل الكالم

العقلية والتصورية مما يقرب لألذهان جاللة األمر، أو حقارته   فاملقارانت 
موسى   قصة  يف  جاء  حبسبه، كما  اخلضر    كل  وجاء  وفيه    :مع 

ما   اخلضر:  له  فقال  نقرة،  البحر  فنقر يف  السفينة  فوقع على حرف  عصفور 
  ؛ (2) "علمي وعلمك من علم هللا إال مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر

 مقارنة بعلم هللا سبحانه وتعاىل. لبيان قلة علم موسى  
أن ربط املخلوق أين كانت عظمته كالبحار وغريها إبحدى صفات اخلالق    -3

هو ارتباط بني الثرى والثراي، فاملخلوق أمره إىل الفناء والزوال وأما صفات  
 اخلالق فهي أزلية الدوام والبقاء.

 
(، فالطرية ليس هلا سبب شرعي أو حسي  5770ابب ال هامة )  (7/138)صحيحه  

 يعتمد عليه. 
 . (7/81حماسن التأويل ) (1) 
(،   4725)    َّ حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ :ابب   ( 6/89)  يف صحيحه   البخاري أخرجه  (2) 

 (. . 2380فضائل اخلضر ) ابب من ( 4/1849مسلم )و 
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 املطلب العاشر: 

تعاىل:  چ      گ گ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ    ژ      ڈ ڈ ڎ  ڎ چ  قوله 

 . [46- 44]احلاقة:
 أواًل: املعىن اإلمجايل:  

أي حممد صلى هللا عليه وسلم    ؛ چ ڈ ڎ  ڎ چه(: "774يقول ابن كثري)
  فزاد يف الرسالة أو نقص منها، أو قال شيئاً   ،علينا  لو كان كما يزعمون مفرتايً 

  ڑچوليس كذلك لعاجلناه ابلعقوبة، وهلذا قال تعاىل:   ،فنسبه إلينا  ،من عنده

ابليمني    چ ک ڑ منه  النتقمنا  معناه  وقيل  ؛قيل:  البطش،  يف  أشد    :ألهنا 
قال ابن عباس: وهو نياط القلب وهو    ، چ      گ گ  ک ک چ  ،ألخذان منه بيمينه

فيه معلق  القلب  الذي  يف  (1)"العرق  متعلقاً  جاء  اآلية  يف  وجوابه  فالشرط   ،
 سالمة وثبات هذه الرسالة احملمدية، بيضاء نقية من الشك أو التناقض.

 اثنيًا: أوجه االمتناع من حتقق وقوع الشرط وما يتضمنه:  
والشواهد والعلل اليت متنع من وقوع املخرب  سوف نعرض إىل بعض الدالئل  
 عنه، وميكن إجيازها ابألوجه التالية:

أن الرسل واألنبياء هم صفوة اخللق أمجعني، وهم أكمل الناس ديناً وعلماً    -1
  وورعاً، وهللا ال خيتار لرسالته إال من يشاء، ممن زكاهم بنفسه قال تعاىل: 

 ۆئ  ۆئ  ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې  ې ۉ چ

          جئ ی ی ی ی ىئ ىئ   ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ

 ٻ ٻ ٱ چ: ، وقال سبحانه يف حق موسى [124]األنعام: چ حئ

 چ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ

 .[144]األعراف:
 

 . ( 8/233تفسري ابن كثري ) (1) 
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وهذا كله يقرر أصالً عاماً أن الرسل اليت مل يقع منها الكذب، أو التقول  
 البشر.على البشر، ال ميكن حبال أن تكذب، أو تتقول يف حق رب 

أن هذا الشرط املضروب املمتنع له منافع متعددة، منها: الرد على كل من    -2
قد يتهم رسوالً يف دعوته، أو من يظن أنه يقع على لسانه اخلطأ، أو الغلط،  

تعاىل: ومنها:  [4-3]النجم: چ ٿ  ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ چ  قال   ،
يلحقهم من اجتهاد  متابعة الرب سبحانه لدعوة رسله، والتصحيح ملا قد  

 . أو رأي هلذا النيب املبارك
" السعدي:  الرسول  يقول  أن  قدر  على هللا  تقوَّ   -   حاشا وكال  -فلو  ل 

ألنه حكيم، على كل شيء قدير،    ؛لعاجله ابلعقوبة، وأخذه أخذ عزيز مقتدر
ميهل الكاذب عليه، الذي يزعم أن هللا أابح له دماء    فحكمته تقتضي أن ال

فإذا  ،  من خالفه وأمواهلم، وأنه هو وأتباعه هلم النجاة، ومن خالفه فله اهلالك
به ابآلايت   ما جاء  على صدق  وبرهن  ابملعجزات،  أيد رسوله  قد  كان هللا 
  البينات، ونصره على أعدائه، ومكنه من نواصيهم، فهو أكرب شهادة منه على

 .(1)"رسالته
أو غريه من األنبياء هي شريعة    أن الشريعة اليت جاء هبا نبينا حممد    -3

متكاملة، يصدِّق أوهلا آخرها، فاألقاويل لو قدر موقعها يف زمن، أو حكم  
فيها،   واالضطراب  التناقض  وجود  احلق  أهل  قبل  الباطل  ألهل  لتبني 

االستشراقية أو الغربية  فالشريعة اثبتة ومل يستطع أحد من أهل الدراسات  
 أن يقف على حقيقة ختالف ما جاء يف الكتاب والسنة. 

 
 . (885تيسري الكرمي الرمحن )ص:  (1) 
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 املطلب احلادي عشر: 
تعاىل:   گگ    گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ چ  قوله 

 . [21]احلشر: چ    ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
 أواًل: املعىن اإلمجايل:  
القرآن على  ه(: "310يقول ابن جرير ) أنزلنا هذا  لو  ثناؤه:  يقول جّل 

من خشية    متصّدعاً   جبل، وهو حجر، لرأيته اي حممد خاشًعا؛ يقول: متذلالً 
هللا على قساوته، حذرًا من أن ال يؤّدي حّق هللا املفرتض عليه يف تعظيم القرآن، 

، وعنه عما فيه من الِعربي والذكر    وقد أنزل على ابن آدم وهو حبقه مستخفٌّ
، وهذه اآلية فيها داللة على  (1) "ُمْعرض، كأن مل يسمعها، كأن يف أذنيه وقًرا

عظمة القرآن وشدة أتثريه يف القلوب، وذلك ملن استجمع صفات التذكر، كما  
تعاىل:    چ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ       ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ چ  قال 

 . [37]ق:
 اثنيًا: أوجه االمتناع من حتقق وقوع الشرط وما يتضمنه:  

سوف نعرض إىل بعض الدالئل والشواهد والعلل اليت متنع من وقوع املخرب  
 عنه، وميكن إجيازها ابألوجه التالية:

 
 . (23/300تفسري الطربي ) (1) 

تتمة: من املناسبات اليت يشار إليها يف هذا املقام أن سورة احلشر وهي سورة بين النضري  
اليهود   أولئك  بيوت  السورة كيف كان خراب  بداية  ينتقعوا  قررت يف  مل  أبيديهم حيث 

ابلقرآن، وهنا جاء التصدع للجبال أثر ما قد يلحقها من عظمة هذا الكتاب، فشتان بني  
 من أفسد قلبه لتتصدع حيطانه بيده وبني من تصدعت أركانه ليظهر أثره يف ذاته. 
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أن عظمة القرآن املنزل هلا أثر ابلغ يف قلوب أهل اإلميان، فعلى تقدير    -1
الصماء، واليت امتنعت عليها قابلية التلقي  نزوله على اجلبال، وهي احلجارة  

والفهم واإلدراك، فال يرجى منها خشية أو أتثراً؛ ولذا فإن اخلشية املستوجبة  
 وقوعها يف قلب من يعقل ويفهم من بين آدم هي من ابب أوىل.  

 ( السعدي  لرأيته  ه(: "1376يقول  أنزله على جبل  لو  القرآن  هذا  فإن 
أي: لكمال أتثريه يف القلوب، فإن مواعظ    ؛متصدعا من خشية هللا  خاشعاً 

كم واملصاحل  القرآن أعظم املواعظ على اإلطالق، وأوامره ونواهيه حمتوية على احلِ 
النفوس، وأيسرها على األبدان، خالية   املقرونة هبا، وهي من أسهل شيء على

من التكلف ال تناقض فيها وال اختالف، وال صعوبة فيها وال اعتساف، تصلح  
مث أخرب تعاىل أنه يضرب للناس األمثال،  ،  ل زمان ومكان، وتليق لكل أحدلك

ويوضح لعباده يف كتابه احلالل واحلرام، ألجل أن يتفكروا يف آايته ويتدبروها، 
فإن التفكر فيها يفتح للعبد خزائن العلم، ويبني له طرق اخلري والشر، وحيثه 

مساوئ األخالق، فال أنفع  على مكارم األخالق، وحماسن الشيم، ويزجره عن  
، فهذا أسلوب يف الزجر والتحذير  (1)"للعبد من التفكر يف القرآن والتدبر ملعانيه

 عن الغفلة عن مثل هذا الباب.
أن طبيعة الرسالة القرآنية والغاية اليت جاءت هبا من اآلايت متعلقة أبهل    -2

ابالختيار والعمل، وهذا  التكليف دون غريهم، فالتكاليف الشريعة منوطة  
 من واجبات البشرية دون اجلبلية.

 
 . (853تيسري الكرمي الرمحن )ص:  (1) 
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لقسوة الذين نسوا    وقد ضرب هذا مثالً ه(: "1393يقول ابن عاشور)  
القرآن  ،هللا ألن الكالم فرض    ؛واملراد ابجلبل: حقيقته،  وانتفاء أتثرهم بقوارع 

شد  فاجلبل: مثال أل،  يف الشروط املفروضة  كما هو مقتضى لو أن جتيء  ،وتقدير
، فوقعه يف غري حمله ليس من احلكمة  (1)"األشياء صالبة وقلة أتثر مبا يقرعه

 . (2) الشرعية، ولكنه من ابب "إايك أعين وامسعي اي جاره"
أن التصدع هي عملية طبيعية يف األشياء الصلبة كاجلبال واألودية وحنوها،   - 3

التش  أو  الشقوق  وجود  الزالقمن  نتيجة  أو  ز قات  اهلزات  ل  أو  الرباكني 
األرضية، وهذا أمر ظاهر للعيان، ولو وقع الفعل لظهر األثر، فربط هذه  
الظاهرة مبسألة اخلشوع عند نزول القرآن هي مناسبة لطيفة، يشرف التأكيد  

 عليها، فكان األوىل ابلعبد أن جيعل هلذا القرآن أثراً يف قلبه وسلوكه.
 

*** 

 
 ( 49/ 1األمثال )جممع ،  ( 28/116التحرير والتنوير ) (1) 

 يضرب ملن يتكلم بكالم ويريد به شيئاً غريه. 
 . ( 1/49جممع األمثال ) انظر: ملن يتكلم بكالم ويريد به شيئاً غريه. :يضرب  (2) 
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 والتوصيات: أهم النتائج 
البحثية  من الدراسة لآلايت القرآنية اليت جيمعها ضابط    بعد هذه اجلولة 

واحد، وهو الشرط املمتنع أبداة الشرط )لو(، واليت بدأهتا بسورة الشعراء حىت  
 سورة احلشر أقف مع هذه النتائج العامة:

أن هذا األسلوب الشرطي جاء مسة عامة يف اآلايت القرآنية املكية، ويقل   -1
 يف اآلايت املدنية. 

أن هذا األسلوب الشرطي هو مسة ابرزة يف املسائل العقدية دون األحكام   -2
اهلداية   ومسائل  والوحي  الرسالة  إثبات  حول  حديثها  ويدور  الشرعية، 

 للبشرية. 
أن القرآن العظيم أبسلوبه يسبق العقل البشري يف بناء التصور العام للقضااي   -3

الذهين املفرتض  بني  لنا  للحكمة    ليكشف  املوافق  العملي  الواقع  وبني 
 الرابنية.

أن القرآن الكرمي يبين دعوته وأصوله على أسس اثبتة فطرية وعقلية، ميتنع   -4
 معها التخمني والدجل. 

أن هذه اآلايت القرآنية إذا امتنع الشرط فيها ميتنع معها املشروط إال يف   -5
 آية الكهف. 

 التوصيات: 
اليت جاءت هبذا األسلوب الشرطي، وتلمس  دراسة بقية اآلايت القرآنية    -1

 الغاايت بني فعل الشرط وجوابه. 
 دراسة التالزمات بني األخبار القرآنية وأثر بعضها على بعض.  - 2



 

 
 جملة العلوم الشرعية 61

 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 : جع واملصادرااملر 
الدين  .1 بكر، جالل  أيب  بن  الرمحن  املؤلف: عبد  القرآن،  اإلتقان يف علوم 

)املتوىف:   حممد  911السيوطي  احملقق:  الناشر:  هـ(،  إبراهيم،  الفضل  أبو 
 . م 1974هـ/  1394اهليئة املصرية العامة للكتاب، الطبعة: 

الكرمي  .2 القرآن  يف  اجلازمة  غري  الشرط  داللية    - أدوات  حنوية  ،  -دراسة 
 ه. 1435للباحث: فهد اجلمل، اجلامعة اإلسالمية بغزة، كلية اآلداب 

لهيب، دكتوراه، جامعة  أمحد ال  أساليب القسم والشرط يف القرآن الكرمي، د..3
 ه.1395الزهر، كلية اللغة العربية 

ألفية ابن مالك، املؤلف: حممد بن عبد هللا، ابن مالك الطائي اجلياين، أبو  .4
 ، د.ط، د.ت.  هـ(، الناشر: دار التعاون672عبد هللا، مجال الدين )املتوىف:  

د هللا بن عمر  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، املؤلف: انصر الدين أبو سعيد عب.5
هـ(، احملقق: حممد عبد الرمحن  685بن حممد الشريازي البيضاوي )املتوىف:  

  - بريوت، الطبعة: األوىل    - املرعشلي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب  
 . هـ1418

حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب  "التحرير والتنوير  .6
طاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي  ، املؤلف: حممد ال"اجمليد

تونس، سنة النشر:    -هـ(، الناشر : الدار التونسية للنشر  1393)املتوىف :  
 .  هـ 1984

التسهيل لعلوم التنزيل، املؤلف: أبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد  .7
ور عبد هللا  هـ(، احملقق: الدكت741هللا، ابن جزي الكليب الغرانطي )املتوىف:  
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بريوت، الطبعة: األوىل    - اخلالدي، الناشر: شركة دار األرقم بن أيب األرقم  
 .هـ 1416  -

تفسري أيب السعود = إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي، املؤلف:  .8
)املتوىف:   مصطفى  بن  حممد  بن  حممد  العمادي  السعود  هـ(، 982أبو 

 ، د.ط، د.ت.  بريوت ،الناشر: دار إحياء الرتاث العريب
تفسري الطربي = جامع البيان عن أتويل آي القرآن، املؤلف: حممد بن جرير  .9

هـ(،  310بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي )املتوىف:  
حتقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، ابلتعاون مع مركز البحوث  

تور عبد السند حسن ميامة، الناشر:  والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدك
  - هـ    1422دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة: األوىل،  

 .  م 2001
تفسري القرآن العزيز، املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن عيسى بن  .10

هـ(،  399حممد املري، اإللبريي املعروف اببن أيب زيميِنني املالكي )املتوىف:  
حممد بن مصطفى الكنز، الناشر:    - قق: أبو عبد هللا حسني بن عكاشة  احمل

 .  م2002 - هـ  1423مصر/ القاهرة، الطبعة: األوىل،   - الفاروق احلديثة  
تفسري القرآن العظيم )ابن كثري(، املؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن  .11

د حسني هـ(، احملقق: حمم 774كثري القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف:  
  - مشس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات حممد علي بيضون 

 .  هـ 1419 - بريوت، الطبعة: األوىل 
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تفسري القرآن، املؤلف: أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن .12
)املتوىف:   الشافعي  مث  احلنفي  التميمي  السمعاين  املروزى  هـ(، 489أمحد 

إبرا الوطن،  احملقق: ايسر بن  الناشر: دار  هيم وغنيم بن عباس بن غنيم، 
 . م1997  -هـ 1418السعودية، الطبعة: األوىل،   - الرايض 

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، املؤلف: عبد الرمحن بن انصر  .13
)املتوىف:   السعدي  بن معال  1376بن عبد هللا  الرمحن  احملقق: عبد  هـ(، 

 .  م 2000- هـ 1420رسالة، الطبعة: األوىل  اللوحيق، الناشر: مؤسسة ال 
اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب، املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن  .14

أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب )املتوىف:  
الكتب  671 دار  الناشر:  أطفيش،  وإبراهيم  الربدوين  أمحد  حتقيق:  هـ(، 

 . م  1964 - هـ 1384الطبعة: الثانية، القاهرة،    -املصرية  
تقي الدين أبو العباس أمحد   املؤلف:  اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح،.15

، حتقيق: هـ( 728بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوىف:  
،   الناشر: دار العاصمة، السعودية  ،  عبد العزيز بن إبراهيم  -علي بن حسن  

 ه. 1419الطبعة الثانية  
الفارسّي  .16 املؤلف: احلسن بن أمحد بن عبد الغفار  السبعة،  احلجة للقراء 

بشري    -هـ(، احملقق: بدر الدين قهوجي  377األصل، أبو علي )املتوىف:  
أمحد يوسف الدقاق، الناشر:   -جوجيايب، راجعه ودققه: عبد العزيز رابح 

للرتاث   املأمون  ا  -دار  بريوت،  الثانية،  دمشق/    - هـ    1413لطبعة: 
 .  م1993
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  639الدر الفريد وبيت القصيد، املؤلف: حممد بن أيدمر املستعصمي ).17
هـ(، احملقق: الدكتور كامل سلمان اجلبوري، الناشر: دار الكتب    710  - هـ  

 . م 2015  -هـ   1436لبنان، الطبعة: األوىل،   - العلمية، بريوت 
ف: حممد بن احلسن اإلسرتاابذي  املؤل ب،  شرح الرضي لكافية ابن احلاج.18

  -احملقق: حسن بن حممد بن إبراهيم احلفظي  ،  السمنائي النجفي الرضي
مصطفى بشري  اإلسالمية،  حيي  بن سعود  اإلمام حممد  جامعة  ،  الناشر: 

 م.  1966 –  ه1417
صحيح البخاري، املؤلف: حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي، .19

انصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن  احملقق: حممد زهري بن  
 . هـ1422حممد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األوىل،    :السلطانية إبضافة ترقيم

فتح القدير، املؤلف: حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين  .20
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 موضوعية التداوي بالملح في السنة النبوية دراسة حديثية  

 

 ليلى بنت سعيد السابر .د

 أصول الدين  كلية –السنة النبوية قسم 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

   ç 1442/ 11/  19تاريخ قبول البحث:  ç 1442/ 9/ 7تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

من خال  مجع ل ختريج لدرلسااااااااااااااا     ،يف لبتااللل مللح     ‘   يتناول  لبحثاه ياال لبني
لبيون لبسااااانن    ،رللي  لدرلي  لبيون لبصاااااثي  لللمحو  من و  ،لألحوديه لبولردة يف لبتاللل مللح 

لماو ااوبا او من لبحاات للت حما   ،يف لبتااللل مللح    ‘   لبصااااااااااااااثيثا  لب اوبتا   ن رسااااااااااااااو  ه
لبياون   ،للت حما  ااولدحض لبشااااااااااااااح او   ،ملسااااااااااااااتااالب للح  بحتااللل باي من لألمرل  لبرلحيا  

لقااااا ل ح ااااا يف يااااهل لبحثااااه للن ج   ،لإل جااااوع لب ح ا يف لبلاااا  لبنحول يف لبتاااااللل مللح 
ثحو     ،للبتوصايو  لمن و  لالساتمرليا لبتثحيحا لللوواو ا خ خت ا لبحثه به ر ربرع لبنتويج

لألمرل  لرناي   ي حاا  ناي لبتااللل باي من   ،مللح  من لألمرل  لب ضااااااااااااااويا    ‘   االلل لبني
للح  يف لبحيو  بلرد لبشاااااااايووأ للبن لرن ثحو  لبسااااااااح    لرني ال صااااااااث  ألثر ر   ،لبرلحي   

نصاو   -للت حم  ملبغي  يو لبوحا  لرن مصاار ثحو  لألحاوب،شار و  شار ل بصاث  لب  ه بي  
 .للأليولء للألقول  لبيس مصاريو لبتجورب –لباتوب للبسن  

 .لبرقي  ،حوللبل  لبن ،للح الكلمات املفتاحية: 



 

  

Medicines with Salt in the Sunnah An Objective Modern Study 
 

Dr. Laila bint Saeed Al-Saber 

Department of the Prophetic Sunnah and its sciences 

Faculty of Fundamentals of Religion 

Imam Muhammad bin Saud Islamic university 

 

Abstract:  

The research studies the guidance of the prophet Mohammed, in the treatment 

with salt, by collecting, extracting and studying the traditions about treatment with 

salt in term of narration and text. Also, the innovations that contradict it related to 

the use of salt to treat spiritual diseases with it, refute the suspicions related to it, 

and show the scientific miracles in the Prophet’s medicine in the treatment with 

salt. This research includes the proof that the Prophet cured organic diseases with 

salt, but it was not proven that he was treated with it for spiritual diseases.  

 

key words: salt, prophetic medicine, Ruqyah. 
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 ةاملقدم
لصثحي    يى آبلب ولأ للبصالة للبسالب  حى نحينو حم ا ل حلحل ا هلل رب  

 :  لسحم
لسري ي ل يايي ل لستنحو  لباوليا    ‘   فإن درلس  سن  لبني حم ا:  رمو ب ا

هلهه لألم   ح وء    ´  لقا ييأ ه  ،لمن  وفيمي بي  ،من و من ن م ه  حى  حاه
يف  ت  جوم   متنو   من لبصثوح    ‘   لري   رفنول ر  وريم يف مجع سن  لبني

للبسنن لللسونيا لللصناو  للل وجم للألجزلء لحلاي ي  للبسرية ل غري ذبك  
 ت  لبل     لسري ي  ‘   لمن باليع للصناو  يف يال لبني  ، من للؤباو 

مو  اللى بي رسو     تول  حى لحت  ،وللبيت مج ا رحوديه لبل  لبنح  ،لبنحول
قو     ،رل مو رلصى بي رمتي  ،گ   رل مو ررشا إبيي لبصثوب   ،‘   ه

لحنن نتحع ذبك به ر فصو     ..":  يف ممام   توبي لبل  لبنحول  ¬  لبن لبميم
لنحأ مو فيي من لحلا      ،للصاي بغريه  ،انف   يف يايي يف لبل  لبهل  لح  بي

 (1) ".لألوحوء  ن لبوصو  إبي ولبيت   جز  مو  ر  ر 
ف ما     ، ن لبتاللل مللح يهه لبات  رحوديه    ب ض يف  لقا لجا   

درجت و من حيه  لبيون    لبتاللل مللح    لب زب  حى مجع لألحوديه لبولردة يف 
لبيون لإل جوع لب ح ا    بتاللل مللح  للت حم  مللألحاوب لبشر ي   ل   ،لبمحو  للبرد

يف   لبنحول  لبل   بييف  مللح   ،لبتاللل  ملبتاللل  للت حم   لدحض    ،للبحات 
 . لبشح و  للت حم  ملبتاللل مللح  من لألمرل  لبرلحي 

 

 (667 )لبل  لبنحول البن لبميم  (1)
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  و   لوء لبل وب مهلقإل  مابيو م ان شاوف يش لستااب منه لب:  لللح 
من  نصرل    يرت  ل يو    ،ليستااب ريضو  يف لب الج لبلي  ،لقتو  روو   حلاظيل 

 Nacl للباحور لي رف  ح يو  باحوريا لبصوديوب لصيغتي لباي يويي  لبصوديوب 
لهلوبيا لل اين  ما حو    للح  ياون  ،للمسي  شاه  يف  صوفي   بحورل    ودة 
ليُستارج من لبحثر رل من رللسحي للتاون   حى لبصاور    ، ومح  لبتاوين  مريحو  

 (1) .ب اة ورق قاميو  لحاي و  
 :  وأسباب اختيارهأمهية املوضوع  -1
  لبولردة  ن لبني لللووو   لبوقوف  حى لألحوديه لبصثيث  للبض يا  :  رلال  

 . لبتاللل مللح يف  ‘ 
من يهه لألحوديه لبيون لألحاوب  للب ماي   لستنحو  لألحاوب لبام ي   :  اثنيو  

 . لبشر ي  للرت ح   حى ذبك
للنتشرة    بيون:  اثب و   بحسن   ،بتاللل مللح للت حم  مللبحات  لدحض    ،لللاوبا  

 .لبشح و  للت حم  او
 :  أهداف البحث-2
للحلام    درلس  رسونيايوخترجي و ل ل لبتاللل مللح     مجع لألحوديه لبولردة يف  - 1

 . حي و
 . لح لبتاللل مل لبل  لبنحول يف يف بيون لإل جوع لب ح ا  - 2
 . لألحوديه لب وبت  يف لبتاللل مللح  لرحاوم وامي  لستنحو  للسويه للت حم  ب  -3

 

 لبط لجملح  لب ربي  ب حوب ل انحوجيو لبغهلء (1)
http://arabianfoodsci.com/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Ite

mid=1  

http://arabianfoodsci.com/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=1
http://arabianfoodsci.com/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=1
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لبسثر  فك  حترير لبمو  يف مسأب  لبتاللل مللح  من لألمرل  لبرلحي  م ه  - 4
ل ر  للح     ،م ه لالغتسو  بي  ،من مسويههبك  يت حق ب  لللس للب أ لمو

 . -لبشيووأ للبن-بلرد لألرللح لخلحي      يف لبحيو 
 :  الدراسات السابقة-3

  يوجا حس  حب ا درلس   ح ي  مستمح   نولبا لألحوديه لبولردة يف ال  
 . لبتاللل مللح 

 :  مشكلة البحث - 4
 :  لإلجوب   ن لألسئح  لآل ي 

   ؟ اللى مللح   ‘  يه ثحا رن لبني -
 ؟ لمو لإل جوع لب ح ا فيي-
بيلموحام  - بي    ،لبرقي   لبسثر والغتسو   لب أ لفك  لبحيو  رشي    من    يف 

   ؟بلرد لبن للبشيووأ 
يف   ‘  ملألحوديه لبولردة  ن لبني لبحثه  يهلاتص  : حدود البحث - 5

و بيس بي  مم مولرد يف للح  لبتاللل مللح  فمط لاهل ارج من لبحثه  ه  
 . بتاللل الق  مل

 :  قس ا لبحثه  حى لبنثو لآليت: خطة البحث-6
للوووت لرسحوب لختيوره لمن ج  لذ ر  في و خل  لبحثه لرمهي  : للمام 
 .لبحثه

 : لفيي محث ون  رللي  لبتاللل مللح لبولردة يف   لألحوديه: لباصه لألل 
 .لبتاللل مللح لبولردة يف   لبصثيث لألحوديه : للحثه لألل 
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 . لبتاللل مللح لبولردة يف   لللووو   لبض يا   لألحوديه : للحثه لب وين
 :  محوحهثالث   درلي  لفيي يف لبتاللل مللح   لألحوديه لبولردة : لباصه لب وين
 .حام لبتاللل مللح  من لألمرل  لبساي : للحثه لألل 
 .مللح  من لألمرل  لبناسي  للبرلحي حام لبتاللل : للحثه لب وين
  .يف لبل  لبنحول  جوع لب ح ا يف لبتاللل مللح لإل: للحثه لب وبه

لبنتويج لبيت  وصحا  لبتوصيو  ل ومت  ذ ر  في و ريم لبحثه خبذيّحا خ 
   .للرلجع  لبحثه با رس  خت اخ  ،إبي و
 :  منهج البحث -5
خترجيو  موس و     للحثه لألل  من لباصه لألل يف  خرجا لحلايه لبصثي   - 1

مع درلس  إسنوده للحلام  فوبموصرة من مجيع ورقي    ،لفق للتوب و  لبتوم 
 .قول ا لحملاثأ  حيي لفق  

 اب  ه مع بيون سح   خرجا لألحوديه غري لبصثيث  لبولردة يف لبحث- 2
 (1) .لالحتجوج او

 - : خرجا لألحوديه للآلاثر لبولردة يف لبحثه لفق للن ج لآليت- 3
 حي  و رل  حى    و إن  ونا يف لبصثيثأ رل رحامهو فإين رقتصر يف خترجي -ر

 .رحامهو
للصودر مع ذ ر لحلام  حيي  رص  من  ويف غريمهو فإين رخرج  الإن  ون-ب

 . إمجوال  
 . للت حم  ملبتاللل مللح ذ ر  للسويه لب ح ي  -3

 

 . بكرحوديه مووو   فو تايا به و ل  ردرس رسونيايو ألهن (1)
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 .لبنصو  لبولردة يف لبحثه لثما مجيع -4
 - : "رواية " التداوي ابمللح الواردة يف  األحاديث: الفصل األول
 - : *التداوي ابمللح الواردة يف  الصحيحةاألحاديث : املبحث األول
ثَاَنو َ ْحُا لبرَِّحيمِ   ":  ¬  (235:   )لبن رىب شيح قو   :  ألل للحلايه     ،َحاَّ
َ وِ  ْبِن َ ْ ر ل  ،َ ْن ُمَلرِّف   َنو :  قَو َ   ،َ ْن َ ِحاّ   ،َ ْن حمَُ َِّا ْبِن َ ِحاّ    ،َ ِن لْبِ ناْ بَاياْ
لّللَِّ  َ ْمَربل   ‘   َرُسوُ   فَاَحَاَغْتُي  لأْلَْرِ   َ َحى  َيَاُه  فَاَوَوَع  ُيَصحِّا  َح    بَياْ   ،َذلَ  

لْبَ ْمَربَ :  فَاَح َّو لْنَصَرَف قَو َ   ،بِنَاْ ِحِي فَاَمتَاَحَ و  ‘   فَاتَاَنوَلهَلَو َرُسوُ  لّللَِّ   ُ   ، »َبَ َن لّللَّ
ُ مْ رَْل نَِحيًّو َلاَل َغريَْ  ،اَل َ اَُت ُمَصحِّي و َلاَل َغرْيَهُ  ُخَّ َدَ و ِبِْح   َلَموء  َفَجَ َحُي   ،ُه ِإالَّ َبَاَغتاْ

ِإاَنء   َليُاَ وُِّذَيو    ،يف  َلمَيَْسُثَ و  َبَاَغْتُي  َحْيُه  ِإْصَحِ ِي  َ َحى  َيُصحُُّي  َجَ َه  ُخَّ 
 .(1) مِلْبُ َ وَِّذَ ْأِ« 

 :  لمن وريمي رخرجي  ه من
 .(2)_ربو ن يم يف "لبل  لبنحول "

   .(3)"ش   لإلميون"لبحي ما يف ل _
 ." حيِب"  المهو 

 .َّ يل ىل مل خل ُّٱليمرر :  لعلد لبحي ما 
 

 .مللح  ‘   ر في و  اللل لبنيه رللاي  لحلايه لبيت   يُ ختريج * ابا  ن 
ملب مو    ، ( ليف  توب لبا وء23553رقم    ،5/44)  ؟ملب يف رقي  لب مرب مويا  ،  توب لبل   (1)

رخزى  : ليف يهل للووع قو (29801ح6/101)يؤمر لبرجه رن يا و فال يضره بس   لب مرب 
 . لحلايه"..ه لب مرب

 ( 572ح2/552)(2)
 ( 2340ح4/169)لل وذ أ ملبه ر ملب ختصيص  (3)
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 .(1) يف م ج ي لأللسط بلربلين للرخرجي  
 .(2)"م رف  لبصثوب  "لربو ن يم يف 

 . (3)"اتريخ رصح ون"ليف 
 .(4) " توب فضويه سورة لإلخال "للخلال  يف 

   ن ملرف بيمن وريق إمسو يه لبسال  ن حم ا بن فضيه  "  مجي  م"
"ليمرر  ،"ِب حي لبلربلين  ل    ،"َّ ىل مل خل ُّٱ  :لعلد  لبحي ما  علد  ل 

 ." َّ يل ىل مل خل ُّٱ :لخلال  "ل يمرر
حم ا بن   حود لألسال  ن  لأللسط من وريق  ي  لرخرجي لبلربلين يف م ج 

 ( 5).فضيه  ن ملرف بن وريف بي "ِب حي "
 :  إسناد احلديثدراسة 

 . لبانوين لقيه لبلويا ربو  حا للرلعل لألشه  بن سحي ون: عبدالرحيم-1
 .لغريمهو يشوب بن  رلةملرف بن وريف ل  رلى  ن 

 .ل ني ربو بار بن ريب شيح  لينود بن لبسرل لغريمهو
دللثمي   لربو  م أ  لقو   لد لبن  لحلايه":  للب جحا    ، "  مت حا   ري 
 .للبالرقلين

 

 ارد بي    ،إال لبن فضيه   ،   يرل يهل لحلايه  ن ملرف:  ( ل حق  حيي قويال  5890ح  6/90)(1)
 . ي  وبع يف لإلسنود لألل  من قحه  حالبرحيم لبان  .إمسو يه بن موسى"

 ( 4946ح4/1969)(2)
(3)(2/276 ) 
 ( 56ح1/104)(4)
 ( 830ح2/87)لل جم لبصغري  (5)
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 . "مو رص  حاي ي": ش ح لقو   
   .مو لبن شويأ يف لب ل  لذ ره لبن ححون يف لب مو  

  ."صوحل لحلايه  ون  ناه مصناو  قا صنف لبات ": لقو  ربو حومت
 . "بيس بي أبس": لبنسويا حا بن للايين ل لقو  

 . "ثم  صالق بيس حبج ": قو     ون بن ريب شيح ل 
    رجا من لصاي ل   ،ييح رل دبيال     بهبك  يه ر سححو       "بيس حبج   ":  لقوبي

   .بهبك
مر ح    فحم رجا يف  رمجتي مو يُنزبي  ن ،لبنسويالرمو مو ذ رله  حا بن للايين ل  

 .لبتوثيق
لإلموب لحلوفظ  ":  للثمي لحلوفظون لبن حجر للبهيي يف وحمو  لحلاوظ لقو 

 . لموي رلى بي لب و   ل ويف سن  سحع لمثونأ  ."للصنف
   (1) .حوفظ مصنف  ثم : خالص  حوبي

ربو  حا لبرمحن  :  ليمو   ،ربو بار  ،لخلوريف:  بن وريف لحلورثا ليمو   ُمَطر ِّف-2
 .لباويف

 رلى  ن لأل  ش لللن و  لغريمهو 
 .لسايون لب ورل لغريمهو  سايون بن  يين: ل ني

 

بح جحا  )  (1) لب مو  البن ححون  1602   5/339)للبت ايه  لبرح    (998      302لب مو    )
لبا و   14148     8/412) هتهي   مع  )  ،( 3407   18/36)(  لبت هي    مري  

 . (8/275سري ر الب لبنحالء )( 170   1/213 ه رة لحلاوظ )  (4056/  382لباوشف
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لربو حومت  لي موب بن شيح   للب جحا    حنحهبن    رمحا للايين ل  حا بن  ثمي  ل 
  ،ليف مشويري  ح وء لألمصور  ححون يف لب مو    لذ ره لبنسايون    بن   لي موب

إموب  وبا رحا لألثحو  لجملودين    ":  للثمي لحلوفظون لبن حجر للبهيي لقو 
 .يف وحمو  لحملاثأ ذ ره ل  ،"لإلموب لحملاث لبمالة

 .رلى بي لب و   ل ويف سن  إحاى لررب أ لقيه ب ايو بمحيه
 (1) . فووه وب إمثحا ثم  : خالص  حوبي

َهالِّ ْبنِّ َعْمٍرو-3 نـْ  لباويف .مواليم  .رسا خزمي  لألسال اْلمِّ
 .حم ا بن  حا لس يا بن جحري لغريمهو  نرلى  
 .ل لوء لخلرلسوين لغريمهولأل  ش ل ني 

للبن    لذ ره لبن ححون يف لب مو    للبنسوياللب جحا    ثمي حيىي بن م أ ل 
 .وحمو  لحملاثأ لبهيي ل  شويأ يف  توب لب مو 

 ."صالق": لقو  لبالرقلين
لبهل لو    ،بيتي صو  غنوءألني مسع يف    ،رك لبرللي   ني ش ح   رن    ،لللرُ 

  ،"غ زه ش ح : ذ ره لبهيي قو 
 .ليف رللي  لبغاليب  ن لبن م أ رني  ون يضع مني

 

بح جحا    (1) للبتوريخ  1585/ 431)لب مو   ححون  3/91) (لل رف   البن  لب مو    )(7/439  
لألمصور11128  مشويري  ح وء  لبرجو   1330   /364)(  رمسوء  يف  لبا و   هتهي    )
لبنحالء)(  6000   28/62) لبا و   )  ( 6/275  سري ر الب  /  11)  لغحلول إ  و  هتهي  

 .(6705/ 595لباوشفلبتمري  مع ) (4755  379
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  ."بيس ملبمول ": لقو  لبن حزب
 .ذ ره ربو لب رب لربو ج ار لب ميحا يف مجح  لبض اوءل 

غ زه لبن م أ ل احم فيي لبن حزب لرد حاي ي  " :  لقا دلفع  ني لحلو م فمو 
 ."فأخلأ لبن حزب  ،علذلن  ن لبربلء يف لبسؤل  يف لبمرب ن 

يهل بيس جبرح إال    فإن  ":   ن ذبك فمو   ¬  لبن لبملونرجوب    و  
 ."تثرمي ل  يص  ذبك  ني لجرحي اهل   سف ظويرلبن جتولع إىل حا  إ

حبايه منار لناري    ه  اردمن    يف  رمجتي   ر لو ُذ    احم فييرِبو من  :  قحا
   . ن علذلن  ن لبربلء

 ."ذبك إسنوده صوحل": فمو  برللي  لحلايه  رجوب لبهيي  ن  ارده قا  ل 
يوج     ليهل ال ":  رجوب  ني لبهيي فمو ما  لرمو مو يت حق بس وت لبغنوء ف 

  ."غ ز لبشيخ
  ش ح  ل لي  بن جرير  مو جرى من حايه بأ    ،يؤيا  الب لبهييممو  ل 
í     ل     ، و  فس  ا مني صو  لبلنحور فرج ا"ر يا منز  للن:  بيلو قو

 ." !ف ال سأبتي  سى  ون ال ي حم" : فمو  بي لي  ،رسأبي
   ."لقا جرى حاي ي  ،سيئ للهي ": ¬ لقو  لبوعجوين
رل لو    ،إبيي يف مسأب  لبغنوء  نُس لصاي اهل لو    ¬  لب ه لبوعجوين
 . ن ظوير  حور ي قحو  حاي يلبا ،لباوفيأ ده يف  رف  ني من  شا 
  .ال حُياظ بي مسوت من لبصثوب  إمنو  ن  حور لبتوب أ : ¬ لقو  لبهيي

 . ل ويف سن  بضع  شر لموي   ،رلى بي لب و    ال مسحم
   ،" صالق رِبو ليم": يف لبتمري  ¬  لبن حجرلحلوفظ لقو   
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ال    لبت هي  لرشور إىل رقول  لجملرحأ لذ ر رن يهل   قا دلفع  ني يف  مع رني
 .له ر حمفح ه لبرلج  رني ثم   ناه  ،يوج  لبماح فيي
فإن  ارده حبايه    ، رِبو ليمثم   لبهل يظ ر له ر حم رني  :  خالص  حوبي

:  لبهبك قو  لبهيي  ،رل حاي أ ال ي ين  ض ياي رل إنزلبي  ن درج  لبتوثيق
 ( 1) .مع ل تحور  اب صث  مو نُس  إبييقحا يهل  ،"يهل ال يوج  غ زه "

بن ريب ووب  لهلومشا ربو لبموسم للاين لل رلف ملبن  : ُُمَمَّدِّ ْبنِّ َعلِّي ٍ   -4
 .لحلناي  ليا خوب  بنا ج ار بن قيس من بين حنيا 

  .لغريمهو ،ƒ رلى  ن ربيي ل   ون 
 .رملح لغريمهول ني لبني لحلسن ل لوء بن ريب 

 ون  :  لقو لب جحا  ل   ، ون من رفووه ريه بيتي":  لبن ححون لقو   لثمي
 ".صوحلو   رجال  

 ." ون   ري لب حم لر و  " : لقو  لبن س ا
ال ن حم رحال رسنا  ن  حا لال رص  ممو رسنا  ":  قو  إبرلييم بن لبنيال 
   ."ثم   و   ": لبن حجرلقو    ."حم ا

ل ون  ونأ رل ب ايو بمحيه  سن  مث ويف  رُختحف يف سن  لفو ي لرش ريو رني  
   .ملبحميع ¬ لستأ لدفن و  مخس  ره آنهلك 

 

( هتهي   1634 357/ 8)لبرح للبت ايه البن ريب حومت  )  (1643/ 443لب مو  بح جحا  )  (1)
لبرجو    رمسوء  يف  لحملاثأ1/22)لحملحى  )  (6210 568/  28)لبا و   وحمو   يف    (لل أ 

لبتا يه يف   (8806   192/ 4)( ميزلن لال تال   325/  3) ( اتريخ لإلسالب 440/  49)
 . (211/ 1)البن   ري  لبرح للبت ايه لم رف  لب مو  للبض اوء للجملوييه 
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 ( 1).ثم   و  فووه: خالص  حوبي
من   ‘  م لبن  م لبنيشبن ريب ووب  بن  حا لللح  بن يو: علي   -5

يف ش ر رمضون   ¢  قُته  لبسوبمأ لأللبأ للل وجرين للب شرة للحشرين ملبن 
 ( 2).سن  ررب أ لقا انيز لبستأ 

 :  احلكم على اإلسناد
 .لحلايه اهل لإلسنود صثي  

حلو   بهبك  حام  حيي  ليظ ر يل رني    (3) إسنوده حسن "":  قو  لهلي  ا 
   (4) مشاوة للصوبي  لألبحوين يف لصثثي  ،للن و 
 ( 5).اهيف لبسحسح  لبصثيث  بشوليل 

يو حايه يرليي للن و   ":  فمو  ن يهل لحلايه    ¬  لبالرقلينُسئه  لقا  
 ن للن و  فأسناه إمسو يه    ،فرلله ملرف بن وريف  ؛للختحف  ني  ،بن   رل

 ن لبن    ، ن للن و  بن   رل  ، ن ملرف  ، ن حم ا بن فضيه  ،بن لبسال
 

س ا    (1) لبن  ححون  5/91)وحمو   البن  لب مو   لبا و    (5160   5/347)(    هتهي  
لباوشف  )  (5484 26/147) مع  لبت هي   ملبوفيو 6157   /554) مري   لبوليف   )  
(12/134) . 

 ( 4735/  442)لبتمري  مع لباوشف  (4/103)رسا لبغوب   (2)
 . (5/111)جم ع لبزلليا لمنحع لباوليا بح ي  ا  (3)
 . (4567ح 2/1287) (4)

ألني من رللي     ،جال    و يفحايه  ( حيه لستش ا حبايه لبن مس ود ليو  548ح2/89)  (5)
  لبالرقلينلحلسن بن   ورة ليو مرتلك لحلايه لقا بينا ذبك ماصال  يف   حيما  حى  الب  

  و صثثي ملبنظر إىل حايه  ويش  ر  ه  ني لبيس فيي رني د و ِبوء لمح     ،يف لب حه  ¬
 ( 547) بهل فوبتصثي  خو  أبل  لحلايه فمط ح
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فرلله    ،لغريمهو  ،لرسحو  بن حم ا  ،لخوباي موسى بن ر أ   ، ن  حا  ،لحلناي 
  ، ل هبك رلله محزة لبزاي   ، ن لبن لحلناي  مرسال  ، ن للن و   ، ن ملرف
 .(1) " ليو رشحي ملبصولب ، ن لبن لحلناي  مرسال ، ن للن و 
قو   قا  ل   ،"ثم  فيي  شيع"يو  ل   - بأ رللي  حم ا بن فضيه    ¬   فمورن

لبرجه ثم  ال يتوقف يف قحو   ":  يف ممام  لبات   ¬   ني لحلوفظ لبن حجر 
   ،(2)"حاي ي

   ،(3) "صنفلل لحملاث لحلوفظ  ": ¬ لقو   ني لبهيي
 . رللي  لبرفع حى   و رني اتبع  حالبرحيم 

 (4) ."ثم   وبا  "موسى بن ر أ ليو -1يت بأ رلليل 
   (5)."ُو ف يف لب ورلصالق رِبو ليم "لرسحو  بن حم ا ليو -2

لبهل رسناه لبن ريب شيح  من وريق  حالبرحيم  ن    باني   يه ر لحلايه
  يف رفع   لرسحو (  موسى  ) ومتوبع البن فضيه لخموبف هل   ليو بهبك   ، ملرف
للوصوب  لبيت    لقا  رج  يل لحلايه من وريق  حالبرحيم ليا لبرللي   ،لحلايه

 :  لو يحا  درسا إسنوديو
 .  و  ماب يف  رمجتي  –إموب ثم  حوفظ مصنف -رن  حالبرحيم  -1

 

 ومال  ل  رقف    ل  يه ر إسنود يهل لبلريق للرسه (122 /4)  لب حه لبولردة يف لألحوديه لبنحوي  (1)
 .من لبات   حيي مسنال  في و بأ يال 

 ( 441  )يال لبسورل (2)
 ( 1/230)وحمو  لحلاوظ  (3)
 (  6944/   615لبتمري  ) 4
 (  711 175ميزلن لال تال  ل/) ( 320/ 70لبتمري   )  5
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 .رسحو  لموسى ()من  و  لرلثقلظ ر يل من  رمجتي رني رحاظ -2 
  "حوفظ مصنفثم   "لبضي بي يف رفع لحلايه ليو    متوب   حم ا بن فضيه  -3

 .  و  ماب
  قو    ¬  لب مو  للمحوب  لقا رج  يهل لبشيخ لألبحوين رهنو من عايدل   -4

ليو  :  قحا  "(1) "   يرله  ن ملرف إال لبن فضيه:  لقو  لبلربلين":  ¬
لال    ،ثم  من رجو  لبشياأ ل هل من فوقي إال رن للن و    ارج بي مسحم

السي و لبحثايه شويا من    ،رن عايدة لب م  ممحوب   يضر للوصو  لو  مرر
" خ رمر ِبح  فأبما يف موء فج ه  :  لفيي  حايه  حا ه بن مس ود حنوه

قه اي ري و  )  لباني   يه ر   ."  ...ليمرر  فج ه يمحح و حيه باغتي  ،ياه فيي
لممو يمول يهل   (2) ".بسنا و يف لباومه  رخرجي لبن  ال يف لباوفرلن(

فمط دلن    رشور إىل  رجي  لبرللي  للرسح   حى للوصح   ¬ رن لبالرقلين 
 .لبلريق لآلخر للوصو  له ر حميف  أ  لجود خل

لبن    رشور إىلل   ، لبالرقلين يف مووع آخر   و ذ ره   - لبهل رخرجي  لبلريق 
  ،يرليي لحلسن بن   ورة":  فمو  ال يف لباومه إبسنوده إىل  حاه بن مس ود  

بن   رل للن و   ريب  حياة  ، ن  يتوبع  حيي  ، ن  حا ه  ، ن  لرلله    ،ل  

 

لجيي   ¬  لقو  لألبحوين   ،به اتب ي  حالبرحيم  يتاردلرني     ¬   ماب منوقش  قو  لبلربلين  (1  )
رللي   -فما ذُ ر يف  رمج  رسحو  رن حيىي بن م أ قو   ني يف    ، جال  يف لب ع بأ لبوج أ

للرسح  فياون لحلايه صثيثو   فحو ص  وريق يهه لبرللي    ،ثم  في و يرلل  ن ملرف-لبغاليب  
 .ملبوج أ

 (548ح89/ 2) بسحس  لألحوديه لبصثيث  ل (2)
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بن   رل  ،ملرف للن و   لبزاي   ن  مرسال  ،لمحزة  لحلناي   لبن  ليو    . ن 
 .(1) "رص 

إسنود حايه  حاه بن مس ود ف و من وريق لحلسن بن   ورة  رمو  :  قحا
  .بهل ر روا  ن درلس  إسنوديو (2) ل يو" مرتلك رما ملباهب"

  ، متوب   محزة لبزاي  برللي  ملرف للرسح   من  ¬  لبالرقلين   ه ذ ر رمو مو  ل  
 (3) .-"" صالق رِبو ليم  محزة بن ححي  لبزاي  شيخ لبمرلء-ليو 

 حى رللي     م نو رن ملرف "ثم  ثحا " فرتج  رلليتي للوصوب   ماب  فما  
ليو لإلرسو   جي  ال  رج  يهل لبو للرف    خ إن متوب   محزة لبزاي    ،محزة للرسح 

ل  و ذ ر     ،من ملرفيف لحلاظ للبتوثيق  ألني رقه مر ح      حى لبرللي  للوصوب 
في و بأ يال    - للرسح   رل -يهه لبرللي  من وريق ملرف      رجا من خرج 

  و    ،ك¢  من لبات  به  ه من رخرج لحلايه يُسناه من وريمي إىل  حا 
"رشحي ملبصولب"  ¬  لبالرقلينماود  الب  رن   لبرللي   يرج :  يو  لبسوبق    

لبيت  رللي   لبإىل  ل  يُشر    ،للرسح   حى لبرللي  للوصوب  من وريق حم ا بن فضيه
فرتج  بهبك لبرللي   (4) ،  و  ماب  لبلريق  وثحوهتصث    حالبرحيم مع  اتب ي  حي و  

   .للرفو   له ر حم

 

 ( 303/ 5)  لألحوديه لبنحوي لب حه لبولردة يف  (1)

 ( 1264  /146لبتمري  ) (2  )
   ، (1518/ 165لبتمري  ) (3)
اون بي حام آخر  حى لحلايه  بلإال    ، حى س    ح ي لفضحي   يلحع  حي و   ¬   ب ه لبالرقلين  (4)

   . له ر حم 
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 :  لحلايه لب وين

لبامريل لباين  إبيي   و   رشور  حايه  حيوة  808 )ليو  يف  توب   )
:  قو   ، ن لبضثوك بن قيس لبا رل  ،ليف اتريخ نيسوبور"  ¬  لحليولن قو 

َح   ُيَصحِّا فَاَحَاَغْتُي َ ْمَربل   ‘   َرُسوُ  لّللَِّ قَوَب   ُ    يف رصح ي فَاَمو َ   َذلَ  بَياْ »َبَ َن لّللَّ
ُخَّ َجَ َه َيُصحُُّي َ َحى ِإْصَحِ ِي    ، َقَاحيفِمْح    لِ   ُخَّ َدَ و ِبَوء  ِ   رحال  اَل َ اَُت   ،لْبَ ْمَربَ 

َرَحال لقرر  حيي    َحْيُه َبَاَغْتُي َلمَيَْسُثَ و  ُ ب ا    ؤلَ خ رُ   ،ثالث مرل   ُقْه ُيَو لّللَّ
 (1) ".ْبَ ْمَربَ ل   ِ َبَاغَ ن رصح ي مِ  حو  وصِ  َ  ى للنرَبِ  حَ  ‘  َرُسوُ  لّللَِّ ذبك 

 
*** 

  

 

ل  رمتان من درلس    (188/ 2)حيوة لحليولن لباربى   رقف  حيي مسنال  لإمنو ذ ره لبامريل يف  (1)
للرلجع يال من  بأ  في و  لإلسنود  ومال   ب اب  وفر  لباصه من ملب    ،إسنوده  لذ ر ي يف يهل 

 .لإلشورة إبيي ل  ي حا بال صثتي من و اي بان يش ا ل نوه لحلايه لألل 
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 التداوي ابمللح الواردة يف  الضعيفة واملوضوعةاألحاديث : املبحث الثاين
 :  احلديث األول

َلِإَذل َرَ ْحَا  ...لفيي "  ¢  ب حا  ‘   لحلايه لبلويه لبهل فيي لصواي لبني
فَِإنَّ يف لْبِ ْحِ  ِشَاوءل ِمْن َسْحِ َأ َدلء  رَلَّهُلَو لْبَُهلُب   ؛فَوْبَاْر مِلْبِ ْحِ  , َللْخِتْم مِلْبِ ْح ِ 

 ( 1)."َللْبُُنوُن َللْبرَبَُ  َلَلَجُع لأْلَْورَلِس َلَلَجُع لحْلَْحِق َلَلَجُع لْبَحَصِر 
لآفتي موووت  حايه  ليو  "رن  :  ليو  حيىي  بن  إمسو يه  سناه  يف 

 .(3) يضع لحلايه"   هلب   "ليو:   رل بن محود ل  ،(2) " هلب"
 :  احلديث الثاين

لَء َلَمْنُع لْبَ وِء يُاَورُِّث لبنََّهلَبِ    »َمْنُع لخلَِْ رِي يُاَورُِّث لْبَاْمَر َلَمْنُع لْبِ ْحِ  يُاَورُِّث لباَّ
   (4) لبنَِّاوق«َلَمْنُع لبنَّوِر يُاَورُِّث  

 

للس  (1) لبنيرخرجي  بحاظ " حول به  397/ح427)  ‘   تغارل يف  توبي و   ( ن جوبر خمتصرل  
ذ ره لهلي  ا يف بغي  لبحوحه  ن علليا  و ومام للح  فإن فيي سح أ دلء مني لبهلب للبرب  " ل 

لحلورث   لبشني      (526/  1)مسنا  لألخحور  للرفو    ن  لبشري    يف  نزيي  لبانوين  ل 
(  2/313)(للبسيووا يف لبآلبئ للصنو   يف لألحوديه للووو    129ح  2/266)للووو  

 ( .392:  )للموصا لحلسن  (2/389)للبن لبوعل يف للووو و  
 ( 1/306 يف و اوء لبرجو  البن  ال لباومه)(2)

 ( 3/10)و اوء لبرجو لباومه يف  (3)
( ذيه لبآلبئ للصنو    48ح2/143) نزيي لبشري   للرفو    ن لألخحور لبشني   للووو   بحانوين    (4)

 ( 65 ) ه رة للووو و  بحاتين (544ح1/449)بحسيووا  يف لألحوديه للووو  
 . (3053ح7/53)سحسح  لألحوديه لبض يا  لللووو   
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   المهو ل   ،سحي ون بن   رل لربو دللد لبنا ا" :  ليو حايه موووت لآفتي
 (1) ."َ هَّلب

 : احلديث الثالث
ِإن ه  َاَ وىَل رنز  رَربع بَارََ و  من لبسََّ وء  ":  ƒ  حايه  حاه بن   ر

 .(2) "ِإىَل لأَلْر  رنز  لحلَِْايا َللْبَ وء َللبنَّور َللْب ح 
 (3) "يضع لحلايه هلب " ليو حايه موووت آفتي سيف بن حم ا ليو 

 : احلديث الرابع
ي  فإنّ   حار مللح ِ ي فحيَ ومُ  َ  م وَ اِ إذل قُاّرب إىل رحَ   مرفو و "  ¢  حايه جوبر

 .(4) " يف لب مهِ   زياُ يَ  موغُ للباِ   موغِ يف لباِ  زياُ يَ 
ن  بل عرلرة    ،"   هلب  "  حايه موووت آفتي محود بن  يسى ليو   ليو

 . (5) "مرتلك رلفضا " يول  ر أ 
 

*** 
 
 
 

 

 (4/219)لبرجو لباومه يف و اوء  (1)
 (656ح1/175)ذ ره لبايح ا يف لباردلس  (2)

 (4/501)  لباومه يف و اوء لبرجو  (3)

 . (396/ح 426) ‘ رخرجي للستغارل يف  توب و  لبني (4)
 (4/215)  لباومه يف و اوء لبرجو  (5)
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ثالثة   دراية وفيه يف التداوي ابمللح األحاديث الواردة : الفصل الثاين
 : مباحث

 :  حكم التداوي ابمللح من األمراض اجلسدية: املبحث األول
لألصه يف لبتاللل لإلملح  إال مو نّص لبشرت   ول ر  رقول  لب ح وء  حى رن  

 : وللستابول  حى ذبك جب ح  من لألحوديه من   ،حترميي حى 
ُ َدلء  ِإالَّ رَنْاَزَ  َبُي    ":  قو   ‘   لبنيرن    ¢  حايه ريب يريرة - َمو رَنْاَزَ  لّللَّ
 .(1) " َدَللء  

فيي إثحو  لبل   ":  يف   حيمي  حى لحلايه   ¬  ( 388:   )قو  لخللويب
لألسموب يف  ولر   لبتاللل  لألدلي   شالفيي    ،لإملح   رن  حك    الإل الب 

 ( 2)."¸ ل ْنجع إبذن ه
لفيي إملح     ":  ريضو    م حمو   حى لحلايه  ¬  (449:   )لقو  لبن بلو 

 (3) ."لبتاللى لجولع لبل 
:  ¬  رني مستث   نا مج ور لب ح وء فمو    (743:   )لبلييقا ذ ر  ل 

  ، ل وم  لخلحفليو مهي  مج ور لبسحف    ،فيي إشورة إىل لستثحوب لباللء  "
 .(4) " لإىل رد من رنار لبتاللل

 

ملب مو رنز  ه دلء  إال  - توب لبل     (5678/ ح    805    )رخرجي لبحاورل يف صثيثي    (1)
 . بي شاوء

 . (2104/ 3) بحالويب ر الب لحلايه شرح صثي  لبحاورل (2)
 . (394/ 9)شرح صثي  لبحاورى البن بلو    (3)
 . (2954/ 9)بحليي شرح للشاوة بحليي لباوشف  ن حمويق لبسنن  (4)
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ِبُاهِّ    ":  قو   ‘   رسو  هرن    ¢  جوبر ريضو  حايه  من ردبت م    ل-
 .(1) "بَاَررَ إبِِْذِن لّللَِّ  ،فَِإَذل َرَصْحَا َدَللَء لباَّلءِ   ،َدلء  َدَللءل 

لبشريلعل للظ ر  لحلايه  ¬  ( 727:   )قو   يهل  ":  يف   حيمي  حى 
مو خحق ه  ح   إال    ي ين  ؛ بألُم  يف لبتاللل للست  و  لبل   لحلايه رخص  
لبتاللل بي لحصوُ     لرهل  م  ياي    ،لياى وويا   من لبنوس إبيي  ،خحق هلو دللء  

لإن      ،حيصه لبشاوء بي  إن قاَّر فيي لبشاوء  ؛به من ه  ،لبرُبْء بيس من لباللء
 ( 2) ."يُمّار   حيصه

ردبت م    ل - شريك   ،ريضو  من  بن  رسوم   َشِ ْاُ     ":  قو :  ¢  حايه 
َ  َْ َيَضْع َدلء    ،»َ َالَلْلل ِ َحوَد لّللَِّ :  فَاَمو َ  ‘   لأْلَْ َرلَب َيْسأَبُوَن َرُسوَ  لّللَِّ  فَِإنَّ لّللَّ

 .(3) " ِإالَّ لهْلََرَب« ،ِإالَّ َلَوَع َمَ ُي ِشَاوء  

 

مسحم يف صثيثي    (1) لبسالب2204/ح642)رخرجي  للستثحوب    ،(  توب  دللء  دلء  باه  ملب 
 .لبتاللل

 ( 71/ 5) بحشريلعلللاو ي  يف شرح للصوبي   (2)
 ملب من رخص يف لباللء للبل  –( توب لبل  5/31)رخرجي لبن ريب شيح  يف مصناي  (3)
   ،للحلايه رلل ي ثمو  ، ن سايون بن  يين   ن عايد بن  الق   ن رسوم  بن شريك (23147ح )

   ،(2451/ ا240لبتمري  )إموب حوفظ حج   ،سايون بن  يين  لهلاليل متاق  حى  وثيمي
:  صالق لقو  لألعدل:  بن  الق  بن موبك لب  حي لثمي لبنسويا للبن م أ للب جحا لقو  ربو حومت  عايد

هتهي   )ثم  رما ملبنص   :  لقو  لبن حجر   ‘  ساء للهي   ون منثرفو   ن ريه بيا لبني 
 (  2092/  209لبتمري  )(2444  2/222لبت هي  

 ( 146/  43متييز لبصثوب  البن حجرلإلصوب  يف )صثويب جحيه   رسوم  بن شريك لب  حي 
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من باغ لب مرب    ح لمللبتاللل    مشرل ي  حى    ¢    حايه  حالقا د ّ 
لقا رشور ُشرلح لحلايه إىل    ،ليموس  حيي سوير لألمرل  للأللجوت لبساي 

 :  ذبك لإبيك ب ض رقولهلم
لبميم   لبن  ملباللء  ":  ¬  ( 751:   )قو   لب الج  لحلايه  يهل  فاا 
   (1) .ليو لبرقي  " للإلهلا - للح  -ليو   لبلحي ا: للر   من لألمرين
رل  حى مووع باغ و"  فا و ِبوء لمح  ":  ¬  (771:   )لقو  لبسحاا

 ( 2) ".بي باغ لب مرب رف مو ياللىلبي  ُ 
 ،ف و لبل  لبلحي ا  ، لرمو للوء لللح ":  ¬  (1122:   )  قو  لبزرقوين ل 

 ( 3).لال سي و باغ  لب مرب" ،من لبس وب   ريل    فإن يف للح  نا و  
رل   ، مللح ج ه ميس   حي و ف": ¬ (1329   ) لقو  لب ظيم آملدل 

 (4) ." حى مووع باغ و

 

  لبنولل ل لبحوصريلل صثثي لبرتمهل للبن خزمي  للحلو م  :  قو  لبن حجر يف لبات ي   صثلحلايه ل  
لبحورل   فت   صثثي  (10/135)لنظر  للارد    ¬  لألبحوينل  لألدب  صثي     /1)يف 

 . (223ح123
 (134:   )لبل  لبنحول البن لبميم   (1)

 ( 212/ 8)للن ه لب هب للورلد شرح سنن ريب دللد بحسحاا  (2)
 . (8/ 10)شرح لبزرقوين  حى للولي  لبحاني  مللن  لحمل اي   (3)
 ( 288/ 4) شرح سنن ريب دللد بح ظيم آملدل ون لل حود  (4)
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ليف لحلايه جولع لبرقي  اهه لبسور  ":  ¬  (1250:   )لقو  لبشو وين
مع مس  مووع لبحاغ  مللوء لللح  لقا لجت ع يف يهل لحلايه لب الج أبمرين  

 ( 1) ." هلا للبلحي الإل
للنوسح   لىف للوء لللح  بهبك غوي   "  :  (974:   )لقو  لبن حجر لهليت ا

 (2) ."لبلحي ي 
يهل  الج  ":  رمحي ه فمو (763 )لبن ماح   رشور إىل يهل لل ن قا  ل 

مر   من إهلا لوحي ا فإن ش رة فضويه يهه لبسور من لبتوحيا م رلف غري  
:  فمو  ب ض م ،لرمو للح  فايي ناع   ري من لبس وب لقا ذ ره لألوحوء ،خوف
لعلد ب ض م لشاء    ، مع بزر  تون:  لقو  ب ض م  ،يووع  حي و مرلرل    ،يسان

ليف للوء    ،من بنب شجر لبتأ لللح  جيهب لبسم لحيححي بمو ي لبوذب  لحملحح 
 ربيا بنور لبحاغ  فح هل مجع بين  و ف هل  الج اتب س ه ليو يا   حى رن  

ملبتربيا لألوحوء بشر  مووع    ،للإلخرلج  ، للبهب  ، الجي  بار ب ض  لهلهل 
 .(3) "لبحاغ  لحج ي فإن   ميان فولح 

لذ رلل رن لحلا   من لستاالب    رشور إىل يهل مجح  ممن رباول يف لبل    و  
(  313 ) ¬ ربو بار لبرلعل  من م ،للح  لو بي من رثر يف جتايف لبس وب

 

 ( 321:   )بحشو وين حتا  لبهل رين ب اة لحلصن لحلصأ (1)
 ( 260:  )البن حجر  لبش ويه رشرف لبوسويه إىل ف م  (2)
 ( 111/ 3)البن ماح  لآلدلب لبشر ي  لللن  للر ي   (3)
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ألن للح   "  :  فوليا لستاالب للح  السي و يف  ل ري لبرلح فمو   حيه ذ ر
   (1) . "قواي    جتاياو  جياف 

  لستارلغ   ":  ذ ر  ح  لستاالب للح  دلن غريه يف باغ لب مرب فمو   و  
ليا لبموي  لحلرلرة لإحوبتي    قواي    لبسم لجهبي ياون ملألدلي  لبيت جتهب جهمل  

لنمحي  ن وحي تي ياون ملألشيوء للضودة بي إمو يف  يايتي م ه مو يضود سم  
 ( 2)."لب مرب لألشيوء لحلورة

يظ ر بنو ممو سحق ل اوق لب ح وء  حى جولع لستاالب للح  للبتاللل بي من  
لب مرب لألمرل     ،باغ  من  ذبك  في و  ال  لستاالمي  يص       لبساي  و 

لختايف لالآلب لحنو ذبك لقا ثحا نا ي بتساأ لالآلب   و سيأيت مزيا حبه  
 . يف للحثه لب وبه

 
*** 

  

 

 (528/ 3)بحرلعللحلولل يف لبل   (1)
 .(309/  5) بحرلعل لحلولل يف لبل   (2)
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 - :  ابمللح من األمراض النفسية والروحية حكم التداوي : ايناملبحث الث
مجح   لقا لرد يف لبسن  لبنحوي   ل وذ أ  مل حى مشرل ي  لبرقي   لحلايه  د    

شاوء ملبرقي  سولء من  ت   لبتاللل للالسلبيت  ا   حى مشرل يمن لألحوديه  
   ،لألمرل  لبساي  رل لبرلحي  رل لبناسي 

يَاناُْاُه  َ وَن    ‘   َرُسوُ  لّللَِّ   رنّ   ":  اقوب  ~  حايه  ويش   ،من ذبك 
ِفيِي فَاَح َّو ثَاُمَه َجَ ْحُا رَنْاُاُه َ َحْيِي    َمو َ يف لْبَ َرِ  لبَِّهل    َ َحى نَاْاِسِي مِلْبُ َ وَِّذل ِ 

 (1) ."ِبرَبََ تَ و ‘   فََأْمَسُثُي بَِيِا نَاْاِسيِ  ،ِاِنَّ 
َ َحى نَاْاِسِي مِلْبُ َ وَِّذلِ     َ وَن ِإَذل لْشَتَاى يَاْمرَرُ   ‘   َرنَّ َرُسوَ  لّللَِّ "ليف رللي   

 ( 2) ."  َلرَْمَسُ  َ ْنُي بَِيِاِه َرَجوَء بَارََ ِتَ و  ،فَاَح َّو لْشَتاَّ َلَجُ ُي ُ ْنُا رَقْاَررُ َ َحْييِ   ،َليَاناُْاهُ 
حو  للريض    سنرثر لبرقى للبت ويهل  إبذن ه يف حتّ   †  لقا ذ ر لب ح وء

 : :  لإبيك ب ض رقولهلملرهنو من لألسحوب للشرل    
لل حم رن لألدلي  لبلحي ي  لإلهلي   ناع  ":  (رمحي ه  756:   )لبسحااقو   

لبالء ب ا حصوبي لإن    ،مضرل    لإن لقع   يمع لقو و    ،لمتنع من لقو ي  ،من 
مؤذاي   إمنو  ناع  ، ون  لبلحي ي   لبالء  ،للألدلي   حصو   فوبت وذل     ،ب ا 

بين و لبأ   و  ،إمو رن متنع لقوت يهه لألسحوب  ،للألذ ور    لإمو رن حتو  

 

ملب لبرقى ملبمرآن    ،(  توب لبل 5735/ح810  )رخرجي لبحاورل يف صثيثي    ، متاق  حيي  (1)
مسحم يف صثيثي  ل    ،للل وذل  لبسالب2192/ح640)رخرجي  للريض    ،(  توب  رقي   ملب 

 . ملل وذل  للبناه
 ه  ملب رقي  للريض ملل وذل  للبنا ،(  توب لبسالب2192/ح640)رخرجي مسحم يف صثيثي    (2)
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لو اي لقو ي  لبت وذ  حبس    و   حلاظ    ،أتثرييو  للب وذ  ست  ه  فوبرقى 
 ( 1) ."لإلعلب  للر   ،لبصث 

لب رلقا للريض ناسي  ":  ¬  (806:   )لقو   يرقا  فيي لستثحوب رن 
 ( 2)."ملل وذل  برب ت و لحصو  لبشاوء او

لبشو وين اهه  " :  ¬  (1250:   )لقو   لبرقي   جولع  لحلايه  ليف 
 ( 3)."لبسور

لبمورل للالّ  حا  من سم  ملل وذ أ  فوبرقي   ":  ¬  ( 1014:   )لقو  
 (4) ."لب مرب مشرل  

ثحا يهل يف لبسن     لقا   ،لبرقي   ص  في و  المهورن    †  ذ ر لب ح وء   و  
   ويش    لممو ياّ   حى ذبك حايه   ،  رية  رقى بسور لآاي  لرد ي لبنحوي  رني  

 ( 5)." رَْل رََمَر َرْن يُْسرَتَْقى ِمَن لبَ ْأِ  ‘  َرُسوُ  لّللَِّ رََمَرين  ": ¢
بأ لب ح وء يف جولع    ال ر حم خالفو    ":  ¬  ( 368:   )قو  لبن  حا لبرب

لبرقي  من لب أ رل لحل   ليا باغ  لب مرب لمو  ون م ح و إذل  ونا لبرقي   

 

 ( 162/ 7)لباين لخلوبص رل إرشود لخلحق إىل دين لحلق  (1)

 ( 193/ 8)بح رلقاورح لبت ري  يف شرح لبتمري   (2)
 ( 321:   )بحشو وين حتا  لبهل رين ب اة لحلصن لحلصأ (3)
 (2888/ 7)مرقوة للاو ي  شرح مشاوة للصوبي  بح ال  حا لبمورل لهلرلل  (4)
ملب لبرقى ملبمرآن    ،(  توب لبل   5738/ح   811  ) رخرجي لبحاورل يف صثيثي   ،متاق  حيي  (5)

   ،للل وذل 
 . ملب رقي  للريض ملل وذل  للبناه  ،(  توب لبسالب2194/ح 641)لرخرجي مسحم يف صثيثي 
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لممو جيوع لبرقا بي ل ون ذبك ب ا نزل  لبوجع للبحالء لظ ور    ¸  أبمسوء ه
 (1) ."لب ح  للبالء 

ال رقي  رناع  ":  م حمو   حى لحلايه  (رمحي ه  661:   )لقو  لبتوربشيت
فما    ،ل  يرد ناا لبرقي  في و سوى لألمرين  ،غل الرجاى من لبرقي  بح  يون لللح

  ،يرقا رصثوب لأللجوت لذلل لألمرل  باح و  ه لبتومو   -  ‘ - ون  
 (2) ".لآاي ي للنزال  للحور و 

يهل يا     ل":  يف   حيمي  حى لحلايه  ¬  (854:   )لقو  لبن للحك
 (3)."سن   حى رن لبرقي  باالب ه 

 :  مهومن باغ  لب مرب سححأ بحتاللل  ‘  لخته لبرسو ليف يهل لحلايه  
 .لسورة لإلخال  ل وذ أ ليو لبرقي  مل تاللل ملب الج لإلهلالب:  لألل 
   ،لبتاللل ملب الج لبلحي ا ليو للح : للب وين

   حىفما مححول لبرقي   ،ل حى يهل جرى ف م لب ح وء لبهين شرحول لحلايه
   ،لفَصحول لبتاللل مللح   ن لبرقي  ،(4) خوص  ملل وذ أ لسورة لإلخال رهنو 

 :  لإبيك ب ض رقولهلم

 

 (405/ 8)لالسته ور البن  حا لبرب  (1)
 ( 1009/ 3)لليسر يف شرح مصوبي  لبسن  بحتوربشيت  (2)
 (306/ 2) شرح للصوبي  البن للحك  (3)
 . بن فضيه رللي  حم ا لرد  يف  سورة لإلخال  (4)
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 ،من لب مرب ملل وذ أ   ‘   رقى:  رمحي ه(368:   )  قو  لبن  حا لبرب
 ( 1).ِبوء لمح  "  ل ون ميس  للووع
 ملالسرتقوء من لب أ لغرييولال أبس  ":  ¬  (370:   )لقو  لألعيرل

 ( 2)."باغ لب مرب ،  وبحاغ 
ماح  لبن  فمو 763 )لقو   ه  إهلا  ":  (رمحي  من  مر    يهل  الج 

لرمو    ،لوحي ا فإن ش رة فضويه يهه لبسور من لبتوحيا م رلف غري خوف
 .(3) "للح  فايي ناع   ري من لبس وب 

لبمسلالين للوء    ":  ¬  (923:   )لقو   لبل   لرمو  ف و  لللح  
لفيي    ،با ري من لبس وب لال سي و باغ  لب مرب  للح  نا و    فإن يف  ،البلحي 

بس  و قوة انري  حتتوج    للو  ون يف  ، من لبموة لبوذب  مو جيهب لبس وب لحيحح و
 (4) ".للوء لللح  بهبك -‘ - إىل  ربيا لجهب لست  ه 

للنولل لب الج ملباللء    ‘   لبرسو   فج ع":  ¬  (1031:   )لقو  
لب ح ا   لبتوحيا  لإلخال    و   سورة  يف  فإن  للإلهلا  لبلحي ا  من  للر   
  للال تمودل لغري ذبك ليف لل وذ أ لالست وذة من  ه مارله مجح  ل اصيال  

 (5) ."لللح  انفع بحسم 

 

 (8/418)لالسته ور البن  حا لبرب (1)
 ( 710:   )لب  ر لبالين شرح رسوب  لبن ريب عيا لبمريللين  (2)
 ( 111/ 3)البن ماح  لآلدلب لبشر ي  لللن  للر ي   (3)
 ( 89/ 3)للولي  لبحاني  مللن  لحمل اي  بحمسلالين (4)
 ( 270/ 5)فيض لبماير بح نولل (5)
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  ، ليهل و  مر   من لبلحي ا للإلهلا":  ¬  (1122:   )لقو  لبزرقوين
ليف    ،لإلخال  قا مج ا لألصو  لب الث  لبيت يا جمومع لبتوحيافإن سورة  

ل اصيال لالست وذة من  ه مارله مجح   يف يهل سر  ظيم يف    ل   ،لل وذ أ 
    ريل    فإن يف للح  نا و    ،لرمو للوء لللح  ف و لبل  لبلحي ا  ،لستافوت لبشرلر

لبموة لبوذب  لحملحح  مو جيهب    ، من لبس وب لال سي و باغ  لب مرب لفيي من 
للو  ون يف بس  و قوة انري  حتتوج إىل  ربيا لجهب    ،لبس وب لحيحح و من لبحان

 ( 1)."للوء لللح  بهبك ‘  لست  ه
فا و إبانء فيي موء لمح  يضع  ":  ¬  (1182:   )لقو  لألمري لبصن وين

ليهل  الج   ،للل وذ أ حىت ساناٱَّ يل ىل مل خل ُّٱللحالغ فيي ياه ليمرر  
ليف بس ت و قوة انري  فج ع هلو يف لبالرين للوء    ،مر   من لبلحي ا للإلهلا

 (2) ."للربد لللح  لبوذب  نحي و  حى رن  الج لبس يو  ملبتربيا للبهب
به يو من ملب    ،مللح  بيس من ملب لبرقي   ‘    اللل لبنيلبنوء  حيي فإن  

 .لبتاللل مللر حو  لبلحي ي 
 :  مجح  من للسويه لل    للت حم  ملب مياةيرت    حيي  ليهل*

بحتاللل   رني ال يص  لالستاال  اهل لحلايه  حى جولع لستاالب للح -
 .من لألمرل  لبرلحي بي 

لستاالب  ل - صث   لبتاللل اب  يف  لألمرل   بي  للالستشاوء    للح   من 
   .م ه للس للبسثر للب أ للحلسا لبرلحي 

 

 ( 7/ 10)شرح لبزرقوين  حى للولي  لبحاني  مللن  لحمل اي   (1)
 ( 51/ 9)لبتنوير شرح لبومع لبصغري بح نولل (2)
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يف ورد لألرللح لخلحي   من لبشيووأ   لح أتثري له ر من  صث  لو يُ   لال-
ل   لبسححي   للبن  لباحساي لبلوق   لباوني   بحلوق   لبلوق     ،للنسوب   رن  حيه 

  رل جهب لبلوق لباحساي  م تما لثين رصحي يرجع بحااين  لهلنالسي  رل لبحوذي   
 ( 1) .لباوني 
رل  لالغتسو  بي   ولصا   لبنوس من وم   ال صث  لو ينتشر بأ  :  ريضو   ل-

بي يف لب الج من لألمرل   رل لبتولصا    بلرد لبشيووأ للبن  و رشي يف لبحي
 .لبرلحي 
  أبن رسو  ه   لقا يت حه لبح ض ،يهل  حي ال رصه بي يف لبشرتبه إن  - 
من لألمرل  لبرلحي      اللى بي من باغ لب مرب فيموس  حيي لبتاللل بي  ‘ 

   ،ملبتجرب ثحا قا رني   للألرللح لخلحي   ل
 :  عدة أوجه وهذا الرد عليه من

  يف رل  يهل للحثه لللحثه لبسوبقمو سحق ذ ره من  الب ريه لب حم : أولا 
لبرقي    لب الجأ لإلهلا للبلحي ا فوألل  ياخه فيي بأ  بتاريق للباصهلمن 

لياخه يف لب وين لبتاللل   ،لغرييو من لآلاي   ملل وذ أ لسورة لإلخال  
يف   فصوال  ذ ر  ¬  ( ه 751  )لبن لبميم لممو يا   حى يهل رن ،مللح 

  ،يف لب الج ملألدلي  لبرلحوني  لإلهلي  للاردة ‘   يف يايي توب علد لل ود 

 

يياوء لبرشيا "لبتلحيمو   :  لزيا من لبتاصيه حو  يهل للوووت يرجى لبتاضه بمرلءة حبه د  (1)
 . لل وصرة باحسا  لالستشاوء لبشرقي 
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يف  الج   ‘  يايي يف خ ذ ر ململ   ،(1)"لمن لألدلي  لبلحي ي  ،لللر ح  من و
 ( 2) ."باغ  لب مرب ملبرقي 

فاا يهل    "   ¬  خ قو   ¢   لرلرد فيي حايه  حا   ،  يمه لبرقي  مللح   ل
لألمرين من  للر    ملباللء  لب الج  لب الج  :  لحلايه  لرمو  للإلهلا  لبلحي ا 

  ،لال سي و باغ  لب مرب  ،با ري من لبس وب  فإن يف للح  نا و    ،لبلحي ا فيي
لرس حي    ،ليهل رمت مو ياون من لب الج لريسره  ،لللح  لبهل فيي جهب لإخرلج

   .(3) "لفيي  نحيي  حى رن  الج يهل لبالء ملبتربيا للبهب للإلخرلج 
  لبيس لستااب للح  بالستشاوء لبلي  ‘  ممو يا   حى رن رسو  ه: اثنياا 
  يرد  نيل    حاثا لقويع   ريةرني قا  للالستشاوء لبرلحا لبرقي  ملب من 
به من و موجوء يف لبرقي  من   ،لبرقي ملستاالب للح  يف رني رلصى رل رمر  ‘ 

:  فمو   ‘  جوء رجه إىل لبني: ريب يريرة قو من و حايه : لب مرب خوص 
َحَ  َبَاَغْتيِن َ ْمَربل  " " رََمو َبْو قُاْحَا  : ‘   فَاَموَ  َرُسوُ  لّللَِّ  ،َب َّو منُْا َيِهِه لبحَّياْ

ليف  -  َْ َيُضرَّكَ  ،لبتَّومَّوِ  ِمْن َشرِّ َمو َخَحقَ ِحَأ رَْمَسْيَا رَُ وُذ ِبَاِحَ وِ  لّللَِّ 
  (4) ".  يضرََّك شاءل حىت ُ صح َ رللي : 

 

 (  120:  ) لبل  لبنحول البن لبميم (1)
 ( 165/ 4) علد لل ود يف يال خري لب حود البن لبميم (2)
 ( 167/ 4)  علد لل ود يف يال خري لب حود (3)
 (  توب لبه ر للبا وء للبتوب  للالستغاور  2709/ح 773) رخرجي مسحم يف صثيثي  (4)
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ل بابّي    ‘   لبني  رشاه إبييبو  ون للح  ي ا من لبرقي  ألرني  :  لجي لبشويال 
  أتخري لبحيون  ن لقا لحلوج  رن  لم حوب    ،لب مربباغ   حى ر  للح  بيتاودى  

 . لب مرب ملبت وذ ل قرلءة لألذ ورباغ  باني ررشاه بحتوقا من  ،ال جيوع
لبيت رلليو  ب  ه بي لبصثويب يف قص  لبحايغ     يف لبشرترصهل   بهبك   لبو  ون -

يف    -‘ -"لْنلََحَق نَاَارل ِمْن َرْصَثوِب لبنَِّيِّ  :  قو   ¢  ربو س يا لخلارل
ِمْن َرْحَيوِء لْبَ َرِب فَوْسَتَضوفُوُيْم فَأَبَاْول  َحىتَّ نَازَبُول َ َحى َحىّ     ،َسْاَرة  َسوفَاُرلَيو
َاُ ُي ش  اء  شَ َفَسَ ْول َبُي ِبُاهِّ    ،فَاُحاَِغ َسيُِّا َذِبَك لحلَْىِّ   ،َرْن ُيَضيُِّاوُيمْ    ، اءل الَ يَاناْ
ُتْم َيُؤاَلِء لبرَّْيَط لبَِّهيَن نَازَبُول َبَ حَُّي َرْن َيُاوَن  :  فَاَموَ  بَاْ ُضُ مْ  ِ ْنَا بَاْ ِضِ ْم  َبْو رَ َاياْ

َنو َبُي ِبُاهِّ شَ   ،اَي رَياَُّ و لبرَّْيُط ِإنَّ َسيَِّااَن بُاِغَ :  فَأَ َاْوُيْم فَاَموبُولاءل  شَ    اء  َلَسَ ياْ
ِإيّنِ    ، نَاَ ْم َللّللَِّ :  فَاَموَ  بَاْ ُضُ مْ   ؟اء   فَاَ ْه ِ ْنَا َرَحا  ِمْنُاْم ِمْن شَ   ،اَل يَاناَْاُ يُ 
َفَ و راََن ِبَرلق  َبُاْم َحىتَّ    ، َبَمِا لْسَتَضْاَنوُ ْم فَاَحْم ُ ِضيُِّاوانَ َلَبِاْن َللّللَِّ   ،أَلْرِقا

:  فَوْنلََحَق يَاْتِاُه َ َحْيِي َليَاْمَررُ   . َفَصوحَلُوُيْم َ َحى َقِليع  ِمَن لْبَغَنمِ   .جَتَْ ُحول بََنو ُجْ ال  
َو نُِشَط ِمْن ِ َمو    َّ ىم  مم خم  حم  ُّٱ فَوْنلََحَق مَيِْشا َلَمو    ،َفَاَأمنَّ

قَاَحَح ل  َ َحْييِ :  قَو َ   .بِِي  َصوحَلُوُيْم  لبَِّهل  ُجْ َحُ ُم  بَاْ ُضُ مُ   .فََأْلفَاْوُيْم  :  فَاَموَ  
فَاَنْهُ َر َبُي لبَِّهل    -‘ -اَل  َاْاَ ُحول َحىتَّ ََنْيتَ لبنَِّيَّ  :  فَاَموَ  لبَِّهل َرَقى  .لْقِسُ ول

:  فَاَمو َ   ،َفهََ ُرلل َبيُ   - ‘ -فَاَمِاُمول َ َحى َرُسوِ  لّللَِّ    .ََيُْمُرانَ َ وَن فَانَاْنظَُر َمو  
َو رُقْاَي ل  ُتمُ :  ُخَّ قَو َ   ؟َلَمو يُْارِيَك َرهنَّ   ،لْقِسُ ول َللْورِبُول يل َمَ ُاْم َسْ   و  ،َقْا َرَصحاْ
 (1) ." ‘ -َفَضِثَك َرُسوُ  لّللَِّ  

 

 . ملب لبناه يف لبرقى  ،(  توب لبل 5749/ح812)رخرجي لبحاورل يف صثيثي   (1)
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 .(1) ؟ رَِفيُاْم َرَحال يَاْرِقا ِمَن لْبَ ْمَربِ : لجوء يف ب ض ورق لحلايه "فموبول 
باي م    رن لألصه لبهل  ون حى    ن لبمس      ¢  ل يا   وقف لبصثويب
رشور  حى رصثوبي لنتظور حام  ألني    ، لبرقىرحاوب  رني ال جمو  بالجت ود يف  

  (852 )  ¬  لحلوفظ لبن حجر  لبهل فما  حق  ،يف   حي  ‘   رسو  ه
ليو ظوير يف رني   يان  ناه  حم متماب  ":  فمو   ¢   حى قو  لبصثويب

 ( 2) ."ِبشرل ي  لبرقى ملباوحت 

َبَاَغْتيِن َ ْمَربل ِ ْنَا َرُسوِ   ": حودث  لق ا بي فمو   ¢ وحق بن  حا  رلى ل -
   .(3) "فَاَرقَوين َلَمَسَثَ و  ،‘  لّللَِّ 

 .  يرقِي مللح  ل  َيمره ملالغتسو  بي ‘   لبرسو رن  ،للجي لبشويا
ملبشاوء ليتضرت إبيي بهبك رن    ¸  فينحغا بح حا للؤمن لبهل يا و ربي

 .يمف  نا يهه لألحوديه لبصثيث  ليتجن   ه وريق خموبف بح ال لبنحول
رني قا لرد  رحوديه  حأ لهلال لبنحول يف حاظ لب حا لحاظ ريحي  : اثلثاا 

لستاالب  لباالب   حى ل  يرد يف مجيع يهه لألحوديه  ،لبشيووأ من لبيتي 
رثر لبمرآن يف حاظ لب حا من  يف بيون   يان  لبو ،للح  بلرديو من لبحيو 

بااى بي دبيال   حى أتصيه يهل لل ن لب ظيم   ،لبشيووأ إال يهل لحلايه

 

 ِب ه سنا لبحاورل .ملب رجر لبرلقا   ،(  توب لبتجورل 2/729)رخرجي لبن موج  يف سنني  (1)
 (457/ 4)فت  لبحورل البن حجر  (2)
  ملب لالسرتقوء من لب مرب  ،  ه لبيوب للبحيح ( للبن لبسين يف  6/226)رخرجي رمحا يف مسناه    (3)

( للألبحوين يف صثي   180)ل صثثي لبضيوء للماسا يف لألحوديه للاتورة ح  (522:   )
 ( 176)سنن ريب دللد ح
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آْليَاَتوِن ِمْن  ل  ": قو   ‘  رسو  ه رن ،¢ ريب مس ود لبحارلليو حايه 
َح   َ َاَتوهُ   (1) ." آِخِر ُسورَِة لْبحَاَمرَِة َمْن قَاَرَرمُهَو يف بَياْ

َح   َ َاَتوهُ ليف رللي  "  ( 2)." َمْن قَاَررَ مِلآليَاَتْأِ ِمْن آِخِر ُسورَِة لْبحَاَمَرِة يف بَياْ
  ،لقا ذ ر لب ح وء  اة  اسريل  يف م ن " اتوه "

   ،ل افع  ني آذليمووأ لبشيرهنو  اايي من : من و
 ه يوم  لشيلون    ل من  ر- اتوه  -":  ¬  (671:   )قو  لبمروي

 ( 3)"يضره بيحتي
لبشو وينل  فال    " :  ¬  (1250:   )قو   لقيه  اتوه من  ه شيلون 

 (4) ."يمربي بيحتي لقيه  اتوه مو ياون من لآلفو  لبيت  اون يف  حك لبحيح 
 حى رهنو سح  ب ا ه يف دفع لبن    ¬  لبشوف البصايما  به قا نّص  
 ( 5)."لقيه يافع  ني لإلنس للبن": ¬  مو ف ،للإلنس  ن لب حا

 

لبحاورل يف صثيثي  (1) رخرجي  لبمرآن  5008/ح720)متاق  حيي  ملب فضه  -(  توب فضويه 
لبحمرة للسوفرين  807/ح214)لمسحم يف صثيثي    ،سورة  لباوحت     ملب-( توب صالة  فضه 

 . رةلخول يم سورة لبحم
لبحاورل يف صثيثي  (2) رخرجي  لبمرآن  5008/ح720)متاق  حيي  ملب فضه  -(  توب فضويه 

لبحمرة للسوفرين  807/ح214)لمسحم يف صثيثي    ،سورة  لباوحت     ملب-( توب صالة  فضه 
 . لخول يم سورة لبحمرة

 (100/ 7)إ  و  لل حم باوليا مسحم  (3)
 ( 403:  )حتا  لبهل رين ب اة لحلصن لحلصأ  (4)
 ( 139/ 3)لباتوحو  لبرملني   حى لألذ ور لبنوللي   (5)
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لحلا   من لختيور لل وذ أ لسورة لإلخال     ¬    و ذ ر لبن لبميم
لبرقي   فإن يف سورة لإلخال  من    ":  فمو لرثريو يف ورد لألرللح لخلحي      يف 

لبتوحيا   لال تمودل  و   هلل  ،لب ح ا  لألحاي   ناا  ه    ، لإثحو   للستحزم  
لإثحو  لبص اي  للستحزم  إلثحو   ه   و  بي مع  ون لخلاليق    ،شر    ني

  ، حوي و لساحي و  ،ل توجي إبيي  ، مصاه لخلحيم :  رل   ، ص ا إبيي يف حوليج و
للبوبا لبولبا  لألصه  ،لناا  بناا  للتض ن    ،للبنظريللبارت    ،للبافء  ني 

فاا لمسي لبص ا إثحو     ،للل وثه ممو لختصا بي لصور    ا  ثحه لبمرآن
ليف لألحا ناا  ه    .ليف ناا لبافء لبتنزيي  ن لبشحيي للل و    ، ه لبا و 

ليف لل وذ أ    ،ليهه لألصو  لب الث  يا جمومع لبتوحيا  ،شريك بهل لبال 
ست وذة من شر مو خحق   م  فإن لال  ،لالست وذة من  ه مارله مجح  ل اصيال

سولء  ون يف لألجسوب رل لألرللح للالست وذة من شر    ، ه شر يست وذ مني
 تض ن لالست وذة من شر مو    ،لآيتي ليو لبم ر إذل غوب  ،لبغوسق ليو لبحيه

  ،ينتشر فيي من لألرللح لخلحي   لبيت  ون نور لبن ور حيو  بين و لبأ لالنتشور
ل  لبحيه  حي و  رظحم  لبم رفح و  ل وثا  ، غوب  شر    ، لنتشر   من  للالست وذة 

للالست وذة    ،لبناواث  يف لب ما  تض ن لالست وذة من شر لبسولحر لسثرين
 ،من شر لحلوسا  تض ن لالست وذة من لبناوس لخلحي   للؤذي  حبسايو لنظريو

فما مج ا    ، تض ن لالست وذة من شر شيووأ لإلنس للبن:  للبسورة لب وني 
من    لهل و شأن  ظيم يف لالحرتلس للبتثصن  ،لبسوراتن لالست وذة من  ه شر

 مح  بن  ومر بمرلءهت و  م   ه    ‘   لهلهل رلصى لبني  ،لبشرلر قحه لقو  و
ليف يهل سر  ظيم يف لستافوت لبشرلر من  ي  ذ ره لبرتمهل يف جوم   ،صالة
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  ‘  لقا ذ ر رني ،(1) " ِب ح  ومو   وذ للت وذلن   ": لقو  .لبصالة إىل لبصالة
فج ه  ح و قرر آي     ، لرن جربيه نز   حيي ا و  ،سثر يف إحاى  شرة  ماة 

 (2) ".ل أمنو رنشط من  مو  ،حىت لحنحا لب ما  ح و  ،من  و لحنحا  ماة
للس   لبسثر لحنوه من  لبتاللل من  رثرل يف  بح ح   ياون  رن  يُ مه  ف ه 

لال يُشور إبيي    ،ل ياتاا ملل وذ أ   بي  ’   يرقيي بي جربيهخ الللبشيووأ  
 !!يف  ه موسحق
 حى يهل لحلايه محينو  رثر لل وذل     ¬  (743:   )لبليي حق  بهل فما  

 نك  بن  مرر شيئو  ربحغ بافع لبسوء  ":  لخلحي  يف دفع لبسوء ِبو في و ورد لألرللح  
 ( 3)."من يو أ لبسور أ 

 نك شرَّ  ه  لبسور     افع يهه:  رل"  ¬  (854:   )قو  لبن للحكل 
 ( 4)."ذل شر

ليهه لألصو   :  فمو   ¬  قريحو  من  الب لبن لبميم   ¬  لذ ر لبسحاا 
لبتوحيا جمومع  يا  لل وذ أ   ، لب الث   مجح     لىف  مارله  من  ه  لالست وذة 

 

من حايه  مح  بن  (  توب ملب يف لل وذ أ  1463ح    2/153)رخرجي ربو دللد يف سنني    (1)
بَأ لُبثاِ  للألَبولِء إذ َغشيَاْتنو    ‘  ينو ران رَمشا مع رسوِ  هِ ب :  ":   ومر ر  ه  ني ل نصي

:  ليمو ُ   ،يت وَُّذ با }رَُ وُذ ِبَربِّ لْبَاَحق{ لبا }رَُ وُذ ِبَربِّ لبنَّوس{  ‘  فج َه رسوُ  هِ   ،ري ل لظُح  ل 
ألبحوين  لصثثي ل."خ مس ُتُي يؤمُّنو ِا و يف لبصالِة    .ف و   وََّذ ُمت وِّذل ِبِ ِح  و«  ،   وَّْذ ِا و  ، »اي  مح ُ 

 ( 1463)يف صثي  سنن ريب دللد ح
 .(134:  )لبل  لبنحول البن لبميم  (2)
 ( 5/1671)لباوشف  ن حمويق لبسنن بحليي  (3)
 .(46/ 3) شرح للصوبي  البن للحك  (4)
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فإن لالست وذة من شر مو خحق  تض ن لالست وذة من شر مو ينتشر    ،ل اصيال
   (1)."فيي من لألرللح لخلحي  

ستنحط ممو سحق من رقول  لب ح وء رن لل وذل  للألذ ور حتاظ لب حا إبذن  ن
دبيه  حيي   لب ال   ن يهل لألصه لبشر ا إىل مو ال  ه من لألرللح لخلحي   فحم  

 .فضال   ن لحملوذير لألخرى للرت ح   حى لبتاللل بي ؟ من  توب لال سن  
قا دّ  رمتي إىل    ‘  جيا رن رسو  هإن للتأمه يف لهلال لبنحول : اا رابع

  و    ،به حىت لبيأس من لبمرب من و ،ورق محوي  لبحيا من دخو  لبشيووأ 
 نا دخو  لبحيا لرثر ذبك يف ورد   ن لبموبي  للبا حي  لبسنإىل  ‘  ررشاان

  ،لبشيلون لر ولني
رلى هرن    يريرةو  رب  فما  َمَموِبرَ "  ‘   رسو   بُاُيوَ ُاْم  جَتَْ ُحول  فَِإنَّ    ،اَل 

 (2) ." لبشَّْيلَوَن يَِارُّ ِمَن لْبحَاْيِا لبَِّهل يُاْمَررُ ِفيِي ُسورَُة لْبحَاَمرَةِ 
 ( 3) ."فَِإنَّ لبشَّْيلَوَن يَِارُّ ِمَن لْبحَاْيِا لبَِّهل  ُاْمَررُ ِفيِي لْبحَاَمَرُة   ": ليف رللي 

 ( 4)".اَل َيْاُخحُُي لبشَّْيلَونُ   ،َلِإنَّ لْبحَاْيَا لبَِّهل يُاْمَررُ ِفيِي ُسورَُة لْبحَاَمَرةِ " رللي  ليف 

 

 . (159/ 7)" لباين لخلوبص رل إرشود لخلحق إىل دين لحلق بحسحاا  (1)
ملب لستثحوب    -صالة للسوفرين لقصريو   توب    (780ح  208  )رخرجي مسحم يف صثيثي    (2)

 لبنوفح  يف لبحيا  
(ملب ذ ر فرلر لبشيلون من لبحيا إذل قرئ فيي  783ح  62/  3)  ي صثيثرخرجي لبن ححون يف    (3)

 سورة لبحمرة
يف فضه سورة  ملب مو جوء  -( توب فضويه لبمرآن  2877ح    / 860)يف سنني  لبرتمهل رخرجي    (4)

 . لبحمرة لآي  لبارسا
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يئس من :  رل  ":  م حمو   حى لحلايه  ¬  (685:   )قو  لبحيضولل
   (1) ".لو يرى من جايم يف لباين لرسوخ م يف لإلسالب إغولء ريحي ل سويح م 

 (2) .¬ ريضو لبليي  يهل لل نرشور إىل   و  
لبشوف اقو   ل  ه(1057   ) لبصايما  إغولي م  ":  رمحي  من  بيأسي 

 ( 3) ."لو في و ملإوالهلم برب   قرلءهتو للمت وهل 
لبسيوق  جوم و      المو    ¬  ( 1014:   )لقا ذ ر للال لهلرلل يف يهل 

لستئنوف  وبت حيه    ":  فمو  لبشيلون  إن  من    -ينار -قوبي  ليشرد  ارج  رل 
  ، ييأس من إغولء ريحي برب   يهه لبسورة:  لبحيا لبهل  مرر فيي سورة لبحمرة للل ن

 (4)."رل لو يرى من جايم يف لباين للجت وديم يف وح  لبيمأ 
به  رل ررشا رمتي الستاالمي  فحو  ون للح  ووردل  بحجن للبشيووأ به ره  

فرلر   حى  للرت      ل اب لالقرتلب  نوي   ن لألثر لب ظيم  لبت حري ينو ملبارلر إن  
 .لبشيووأ لر ولهنم من لبن من لبحيا به ل اب لالقرتلب مني

نلحق  حى  يرني  لحلايه    لستنحط من  ¬  (1250:   )به إن لبشو وين
إذل مس  و    ظويره رني يارّ ":  ¬  فمو   ،رة للحاة فمطلبو ل  لبسورة   ه من قرر 

 

 ( 522/ 1)حتا  لألبرلر شرح مصوبي  لبسن  بححيضولل (1)
 ( 1640/ 5)بحليي  لباوشف  ن حمويق لبسنن  (2)
 ( 499/ 6)دبيه لباوحلأ بلرق راي  لبصوحلأ  (3)
 ( 1460/ 4)مرقوة للاو ي  شرح مشاوة للصوبي   (4)
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  مرة لال ي ود ب ا ذبك ألن بمرلءهتو مرة يف لبحيا قا صاق  حى يهه لبمرلءة 
"(1)" 

للت حم     لبموبي  للبا حي     حى ب ض لبسنن للألذ ور   رني قا جوء لحله     و-
ملبحيا سولء  نا دخو  لبحيا رل لخلرلج مني رل إذل نز  منزال  ل نا لبنوب ممو  

يف  ل  يرد ذ رل  بح ح     ،للحيا نا  هلو رثر يف حاظ لب حا  نا دخوبي لبحيا رل  
   ،لباتوب لال لبسن 

للبتس ي   نا دخو  لبحيا    ¸  ه ر هبرمتي    ‘   لبني  من ذبك  وجيي
لبشيووأ فما   لبني  ،جوبر بن  حا هرلى  بلرد  ِإَذل ":  يمو   ‘   رني مسع 

َ ِ ْنَا ُدُخوبِيِ  َتُي َفهََ َر لّللَّ اَل َمِحيَا  :  قَوَ  لبشَّْيلَونُ   ،َلِ ْنَا َوَ وِميِ   ،َدَخَه لبرَُّجُه بَاياْ
َلاَل َ َشوءَ  َدَخَه َل َْ    ، َبُاْم  ِ ْنَا ُدُخوبِيِ َلِإَذل   َ لبشَّْيلَونُ   ،َيْهُ ِر لّللَّ رَْدرَْ ُتُم  :  قَوَ  

 (2) ."َللْبَ َشوَء  ،رَْدرَْ ُتُم لْبَ ِحياَ : قَو َ  ،فَِإَذل  َْ َيْهُ ِر لّللََّ ِ ْنَا َوَ وِميِ   ،لْبَ ِحياَ 
للاوو     ":  م حمو   حى لحلايه  ¬  (685:   )قو  لبمووا لبحيضولل

لال فرص  بام لبحيح  من ريه يهل لبحيا فإهنم قا رحرعلل    ال حظّ ر ولني رل  :  بي
 نام و وم م لرناس م, لحتميق ذبك رن لنت وع لبشيلون فرصتي من لإلنسون  

هلل يف مجح     ذل رل    إمنو ياون حو  لبغاح  لنسيون لبه ر, فإذل  ون لبرجه متيمظو  
 ( 3)."ملباحي  ني   حوال ي   يت ان لبشيلون من إغوليي ل سويحي لريسَ 

 

 ( 397:   )بحشو وينحتا  لبهل رين ب اة لحلصن لحلصأ  (1)
صثيثي    (2) يف  مسحم  لألشرب   2018/ح549)رخرجي  للبشرلب  -( توب  لبل وب  آدلب  ملب 

 . لرحاوم  و
 ( 104/ 3) حتا  لألبرلر شرح مصوبي  لبسن   (3)
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للحكل  لبن  لحلايه(854:   )قو   يف   حيمي  حى  ه   ":  ريضو    رمحي 
لمؤنسل    ،فوبتيمُظ به ر ه يف مجيع لحلوال  مؤمِّنل من إغولء لبشيلون ل سويحي

 (1) ."احي بي ملب
لبمووا  يو ل  مو  ":  ¬  (544:   )قو   لب حا  للست  و   ذ ر ه 

لبشيلون من لالستمرلر للأل ه من  شويي ل   ناب إبيي مني يف مولون مينع  
 ( 2)."حيصه بي قارة  حيي

لبشوف ال  لبصايما  ه(1057:   ) قو   قو   :  رمحي  رني  للحلوصه   "
ه بام مسان لال و وب يف يهل لبحيا ألن  صلبشيلون أللالده لر ولني ال حي

 ( 3)."صوححي مسى ه  حيي
يمتضا    للل ن  إوالقيرني  حى  ردر تم للحيا(  ) حى قوبي  م حمو     قو  ريضو  ل  

لحيت ه رني   ،متاني من للحيا  نا  ر ي لبه ر حو  لباخو  لإن ر ى بي ب ا
 (4) ".مميا ِبو إذل   َي  بي ب ا

  ، رن لبه ر يلرد لبشيلون:  فيي"  ¬  (1376   )للحورك    فيصه  لقو 
لإلنسون يف  ه شاء لبشيلون يشورك   مت خت ُّٱ  :  وىلقو  هلل    ،فإن 

 ( 5)." ( [ 64)]لإلسرلء   َّ مح جح مج حج مث هت

 

 (538/ 4)شرح للصوبي  البن للحك  (1)
 ( 6/485)بحمووا  يو  إ  و  لل حم باوليا صثي  مسحم (2)
 ( 351/ 1)بحصايما لبشوف ا لباتوحو  لبرملني   حى لألذ ور لبنوللي   (3)
 ( 218/ 5)  بحصايما لبشوف ا دبيه لباوحلأ بلرق راي  لبصوحلأ (4)
 (468:  )  لريز راي  لبصوحلأ  (5)
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لب ح وء  سحق    موفاّ    ورد  من  الب  يف  للبه ر  لبتس ي   رثر   حى  ظم 
  ه بي ألني حرع بح حا من و بسح  شر ا  أللىل رن يُ ليهل يو ل  ،لبشيووأ 

 لبهبك حيرتع من لبشيلون لبرجيم محيتو    ":  ¬  لبهل فما قو  لبن   ي أ 
 ( 1)".ل شوء
لألحوديه  -  يهه  لبسح ي حايه  :  ريضو  لمن  بنا حايم    رهنو  ، خوب  

رَُ وُذ ِبَاِحَ وِ  ه لبتَّومَّوِ   :  َمْن نَاَزَ  َمْنزال  فَاْحيَاُمهْ   ":  يمو   ‘   مس ا رسو  ه
 .(2) "فَِإنَُّي َبْن َيُضرَُّه َشْاءل َحىتَّ يَاْرحتََِه   .ِمْن َشرِّ َمو َخَحقَ 

لإلنس  يهل  لظوير   شيووأ  من  لب حا  يؤذل  مو  من  ه  لبت وذ  لحلايه 
   .للبن للهلولب للحلشرل 
:  حيه قو   رمحي ه(1057:  )لبصايما لبشوف ا  لقا ر ا يهل لل ن

لبناس  " لبالخه ليو  للضرل  من  فيي سوير  ليو  دخه  لخلورج  لمن  للهلوى 
 ( 3)"  لبشيلون لغريه من للؤذاي 
سولء  ون منزال     رمحي ه رن يهل  وب (  852:   )لذ ر لحلوفظ لبن حجر  

 ( 4) .يف سار  رل حضر
وبي ر وذ باح و  ه لبتومو  قو   "ق¬  (1427:   )لقو  للحور اورل 

لهلرلل لغريه لباح و  يا لبمرآن للبتومو  قيه يا لباومال  للل ن رني ال  
 

 ( 191/ 4)شرح راي  لبصوحلأ  (1)
مسحم يف صثيثي    (2) للالستغاور2708/ح  772)رخرجي  للبتوب   للبا وء  لبه ر  ملب    ،( توب 

 .لبت وذ من سوء لبمضوء ل درك لبشموء 
 ( 470/ 6)دبيه لباوحلأ بلرق راي  لبصوحلأ  (3)
 ( 10/196 )فت  لبحورل شرح صثي  لبحاورل (4)
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ياخح و نمص لال  ي    و ياخه يف  الب لبنوس لقيه يا لبنوف و  لباوفيو   
لبشوفيو  من  ه مو يت وذ مني حىت يرحته رل ينتمه لفيي رد  حى مو  ون يا حي  

من  وهنم إذل نزبول منزال قوبول ن وذ بسيا يهل لبولدل لي نون بي   ريه لبويحي 
 حري لبن لمني قوبي   وىل يف سورة لبن لرني  ون رجو  من لإلنس ي وذلن  

 (1)".برجو  من لبن فزلدليم ريمو  
 حى   ‘  لبسنن لبيت ر ا يهه  ن  للسحم للؤمن للوقن بربي  ا ُ فايف ي

يف للموب لألل  ل نا ي يف    ل تمود ريه لبسن  للب و   رصو   يا من    نا  و ل 
 !!إىل مو ال رصه بي يف لبشرت دنيوه باف لألذى  ني 

:  يهل فمو   حو    حيمو   رمحي ه  (  1421:   )حشيخ لب الم  لبن   ي أ بل 
ل ح و  ه لبتومو   ش ه  ح و ي لباوني     ،ر تصم باح و  ه لبتومو   رل  "

فأمو لباوني  ف ا لبيت ذ ريو ه يف قوبي إمنو رمره إذل ررلد شيئو رن  للبشر ي   
يمو  بي  ن فياون فيث يك ه   وىل باح و ي لباوني  يافع  نك مو يضرك  
إذل قحا يهل لباالب  هبك لباح و  لبشر ي  ليا لبوحا في و لقوي  من  ه  

رن    ‘    ن لبني  سوء لشر لقوي  من لبشر قحه نزلبي رمو قحه نزلبي فما ثحا
من قرر آي  لبارسا يف بيح    يز   حيي من ه حوفظ لال يمربي شيلون حىت  

   (2).ح "يص
ررشا رمل    ‘   ل بو  ون بح ح  رثر يف ورد لبشيووأ باون لبني:  قحا

باني رلصوه    -مع لبشيلونلبولق    بي  لو جر   - من لبشيلون    بي  يريرة بحتوقا 
 

 (279/ 9)بح حور اورل حتا  لألحوذل  (1)
 ( 619/ 4)البن   ي أ  شرح راي  لبصوحلأ  (2)
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َبْن يَاَزلَ  َ َحْيَك ِمَن    ،ِإَذل رََلْيَا ِإىَل ِفَرلِشَك فَوقْارَْر آيََ  لبُاْرِساِّ ":  بي  فمو    ،بوصي 
يَاْمَرُبَك َشْيلَونل َحىتَّ ُ ْصِح َ   ،لّللَِّ َحوِفظل  لبنَِّيُّ   ،َلاَل  »َصَاَقَك َلُيَو    ‘   فَاَموَ  

 ( 1) " َ ُهلبل َذلَك َشْيلَونل 
 (2) ."ري من لبن للبشيلون  ذ ر مو جيُ ملب  "ما بوب لبنسويا هلهل لحلايهبهل ف

ساو   حب ض لبا لبتاللل مللح  اهه لبصورة يرجع رصوبي إىل رن : و  خومس
لبي  الق     ،ر لجح  لحلظ تما رن للح  بي  الق  بلرد لبش لبيت    ،(3) لبشرقي 

للبسثر لبتنجيم  م ه  للب و    لبسن   ريه  ل تمود  ختوبف  للخلي يوء    بمضواي 
م ه ل تحور لو ي  حى لباتف لأليسر لسمووي  حى لألر   الم    ،للبا ون 

حرقي  حى لباثم حل ويت م من  قاميو   ُ رف  ن للصريأ    لقا  بحثظ لبساء
  ،فيغسحون  نويس م مللوء لللح ليو م رلف يف  مويا للسيثي     لألرللح لبشريرة

  ،ل حو  و لو حتويي من  مويا فوساة فينحغا جتن  ، من لب مويا لباوساةلغرييو  
من     و يز م-   ن لبار  لبشيووأ للبن لورد   ون بح ح  رثر يف إب ود  لبو

رل    ‘   ألمر لبني _  للباحساو  لبشرقي  لل وصرة   ريه لبلوق  يؤمن خبرلفو   
لباني      ي  نا لبنوب فرلش يف لبغرف رل لبارل   نامو َيلل إىل   يسّن ألمتي رشّ 

   ، ون يمرر لل وذ أ للإلخال به   ،يرد

 

ملب إذل رل ه رجه رجال  رن    ، (  توب لبو وب 2311ح/  311  ) رخرجي لبحاورل يف صثيثي    (1)
 . ملب صا  إبحيس لجنوده  ،( توب باء لخلحق453/3275)ي لا شيئو  ل  يحأ  م ي لا ل

 (  533:   )  ه لبيوب للبحيح  بحنسويا  (2)
(3) rosemary Ellen Guiley  : 

encyclopedia-of-witches-witchcraft-and-wicca   للزيا من لالوالت  اضه بمرلءة  توب
 . د يياوء لبرشيا لبتلحيمو  لل وصرة باحسا  لالستشاوء لبشرقي 
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َح     ‘   َرنَّ لبنَِّيَّ "    ~  فما رل   ويش  مَجََع    ،َ وَن ِإَذل رََلى ِإىَل ِفَرلِشِي ُ هَّ بَياْ
ُ َرَحال َلُقْه رَُ وُذ ِبَربِّ  :  فَاَمَررَ ِفيِ َ و  ، َ اَّْيِي ُخَّ نَاَاَه ِفيِ َ و ُقْه    ،لْبَاَحقِ ُقْه ُيَو لّللَّ

يَاْحَارُ ِاَِ و َ َحى رَْرِسِي    ، ُخَّ مَيَْسُ  ِاَِ و َمو لْسَتلَوَت ِمْن َجَسِاهِ   ،رَُ وُذ ِبَربِّ لبنَّوسِ 
  (1) ."يَاْاَ ُه َذِبَك َثاَلَث َمرَّل     َلَلْجِ ِي َلَمو رَقْاَحَه ِمْن َجَسِاهِ 

 نا لبنوب لدخوبي لبارل   لاهل ن رف رن لألصه يف ورد مو يؤذل لب حا  
من لبت ويهل  للألذ ور للشرل   لبا حي    ‘  يو مو ثحا رني من سن  لبرسو 

 .للبموبي 
مجع سح  ليا لبوسيح   : للألسحوب ،ليو رمر مت حق ملألسحوب: سادساا 

 :  قس أ   ليا  نمسم إىلللوصح  إىل لللحوب 
لبشر ي   مو:  رسحوب شر ي - قرلءة    ،ثحا أتثرييو لنا  و ملبنصو   م ه 
 .لموء عمزب لغرييو  للل وذل  للب سه  لسورة لبحمرة لباوحت  
لبولقع  مو :  رسحوب  وني - لنا  و يف  أتثرييو  ثحوهتو   ثحا  للبمار لووبط 

 ،م ه لستاالب لبحنال  بحصالت  ،لردة رل لبتجرب  لب ح ي  للنضحل لبتجرب  لل
لقع فيي   ل يو ر  ر مو  ،جويزل  بان ثحو  ناع لبسح  بيس  وفيو  إلثحو ي سححو   

ل تمود   به إن ،في و يت حق ملبرقى للألمرل  لبرلحونييالسي و    ،لبنوس من لبحات
لبشيووأ للبن للالغتسو  بي بالستشاوء للح  سح  شر ا بلرد  رشا    رن 

  ثحو  م رف   إذ ال ووبط يف    لبغي   حم  بي ناسي يف    ́   ص هت خلألني ممو  
لبحتي لبشر ا  نا ي  لبابيه  لباتوب رل لبسن    لال  ،سوى    دبيه  حى ذبك من 

 

ملب يف    ، (  توب لبه ر للبا وء للبتوب  للالستغاور5017/ح773)رخرجي مسحم يف صثيثي    (1)
 لبت وذ من سوء لبمضوء 
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ف هل لبسثر    ،يف لبرقي جولع لست  وبي   وني محوحو  ال ي ين  إن  خ    ،لبصثيث 
 .حمرب  لخل ر ثحا رن فيي منوفع ل المهو هبك ثحا يف لبشرت رني مؤثر ل 

لألخه ملألسحوب يف  ينو  يوب  رمر  يو  مث   لباوين  إن  ل رني  :  ل  لبسح   ثحا 
  ، اب لال ت ود  حيي به ياون لال او   حى خوبق لألسحوب   للبشر ا فإني جي 

لل تمود    ،رن ل تمود أتثري لألسحوب ِبارديو من لبشركلقا ل اق لب ح وء  حى  
 :  رثر للح  يف لبتاللل من لألمرل  لبرلحي  اوبف رصو  لبتوحيا من  اة رلجي

لألسحوب  فإن ل تمود أتثري  ":  ¬  (728:    )لبن  ي ي   من و مو ذ ره -
 ( 1) ." حى لالستمال  دخو  يف لبضال 

 حى رن  لب ح وء    ل اق   لألني ال ي ا من لألسحوب لبشر ي  لبصثيث  لقا  -
م ه من    ،من لخته سححو    يشر ي ه سححو  ال شر و  لال  وان  ف و شرك رصغر

لخته سححو    يشر ي ه سححو     يألن  ؛لبشرك لألصغر  يف ف هل ياخه    لخته خيلو  
 مب  خب  حب ُّٱ:  قو    وىل   ف و شرك ر رب   لمن ل تما بي  ،ال شر و  لال  وان  

 [  21:  ]لبشورى َّمج حج مث هت  مت خت حت جت هب 
  ":  قو حيه  يف يهل لبحوب     اصيهل   رمحي ه(728:   )بن  ي ي   ال  ل

رسحومل نمص  لالبتاو  إىل لألسحوب شرك يف لبتوحيا لحمو لألسحوب رن  اون  
   (2).يف لبشرت " حيف لب مه للإل رل   ن لألسحوب ملباحي  قا 

ال  وان   للبهل يرقا ناسي مللح  يو بهبك يحتاا إىل سح  غري مشرلت  
   !!فايف إذل ل تما بي   و يو للقع ب ض لبنوس لبيوب  ،شر و   لال 

 

 ( 392/ 8)البن  ي ي  مجع لبن قوسم  جم وت لباتولى (1)
 ( 8/175)البن  ي ي  مجع لبن قوسم  جم وت لباتولى (2)
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سي و لن  فوالستشاوء مللح  من لألمرل  لبرلحي  اوبف يهه لألصو  ال  
 .ل تما أتثريه

لباوعلن  صوحل  لب الم   لبشيخ  فضيح   ُسئه  ه  لقا  ح  ،حاظي  ام   ن 
يه يو من لبشرك لأل رب رب من لبشرك    ،لال ت ود  ه لألسحوب لبصثيث 

رمو إذل    ،إذل  ون ي تما رن لبسح  يااا ف و من لبشرك لأل رب:  لألصغر فمو 
 (1) .لألصغر"يهل لال تمود ف و من لبشرك   ي تما ون ال 
 ن إذل ف ه لبشاص لبسح  للحوح خ ل ت ا  حيي   و ُسئه حاظي ه  

ن م إذل ل ت ا  حى لبسح   :  فأجوب  ؟ ل  ي ت ا  حى ه ف ه يهل من لبشرك  
   (2).ل  ي ت ا  حى ه ف هل شرك للو  فما  و ه  حى غري ه

رني لبنوفع للبضور للخته    ،سحثوني ن ل تما ل تمودل  جوعمو  صثيثو  يف ربي  ف
  لمن ل تما أتثريه  ،فما لقع يف لبشرك لألصغر  ،ه رن جي حي سححو    شوء سححو    ي

لأل رب  لستمالال    -لبسح  - لبشرك  يف  لقع  خلورة    ، فما  يتض   ينو  لمن 
  يت إذ رني من لختوذ لألسحوب لب   ،لستاالب للح  يف لبتاللل من لألمرل  لبرلحي 

أبني   رل ل تما  فايف بو ل ت ا  حيي ملباحي   ،ف و   ي حا شر و        حا شر و  
رثر    انفع للبشيووأ  لبي  لبن  ورد  لأل رب   ؟يف  لبشرك  من  ه    يهل  نسأ  

 .لبسالم 
لبشيخ   فضيح   رجود  قا  يهه    ¬   (1420:   )لألبحوينل  يف  اصيه 

  ل ":  فمو  من لألمرل  لبرلحي لبتاللل مللح   من و ن و  للبيت ياخه   للسأب  

 

   be/jwyUwiXX1oM.youtu//: https لبسؤل  للإلجوب   حيي رلبط  (1)

 https: //youtu.be/jwyUwiXX1oM للإلجوب   حييلبسؤل   رلبط  (2)

https://youtu.be/jwyUwiXX1oM
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إىل   لبرجوت  يو  للبشر ي   لباوني   لبوسويه  مشرل ي   ل رف   لبصثي   لبلريق 
  ،للبنظر يف دالال  نصوص  و  ،للبت حا ممو لرد في  و  ن و  ،لباتوب للبسن 

ف نوك شروون بولع لست  و  سح   وين    ،لبيس ينوك وريق آخر بهبك لبحت 
لبشرت  ،مو يف  محوحو   ياون  رن  حتميمي    ،لألل   ثحا  قا  ياون  رن  للب وين 

لرمو لبوسيح  لبشر ي  فال يشرت  في و    ،رل غح  ذبك  حى لبظن  ،بح لحوب
 (1)".إال ثحوهتو يف لبشرت بيس غري 

  ال ي ين رني لسيح  محوح لانف و  يف ملب آخر غري لبرقي     للح  محوحو   فاون
  بهبك يمو  لبشيخ لألبحوين قو    ،الستاالمي يف لبرقي  لبشر ي  ل ورد لبشيووأ 

فيظنون رني ِبجرد ثحو  لبناع    ،ل  ريل  مو احط لبنوس يف يهه لألمور":  ¬
 (2) ".بوسيح  مو  اون يهه لبوسيح  جويزة لمشرل  

لبنتويج ملبسح   ملالقرتلنرحايم  لقا حيتج   لقرتلن    لالقرتلن ال بان    ،رل 
السي و رن رثر خرلج لبشيووأ للبن يو من    رل صث  لبسح   ي ين لبسححي 

 جل مك لك خك حك جك ُّٱ:  قو    وىل  ̧   و  لبغي  لبهل لختص بي ه
 . [ 26: ن]لب َّ حل

جوء  ":  رمحي ه(1393 )لبشنميلالبشيخ    قو  أبن  لو  لب ظيم  لبمرآن 
 ون مجيع لبلرق لبيت يرلد او لبتوصه إىل شاء من  حم    لبغي  ال ي ح ي إال ه

 (3) "لبغي  غري لبوحا من لبضال  للحأ لب ض من و ياون  ارل  

 

 ( 22:  ) بألبحوين لبتوسه رنول ي لرحاومي  (1)
 (23:  )لبتوسه رنول ي لرحاومي  (2)
 ( 482/ 1)روولء لبحيون يف إيضوح لبمرآن ملبمرآن   (3)



 

 
 النبوية دراسة حديثية موضوعيةالتداوي ابمللح يف السنة   120

 د. ليلى بنت سعيد السابر 

ارجي    من لألمرل  لبرلحي بي  يف لبتاللل    ثحو  رن للح  بي رثرإل :  قحا
للت حم    إذ رن منو  حتميق لألمور ، ،لبغي  حم  إىل لحلسا  من نلوق لبحثه

إثحو  رني  ذلك ألني    ،فال جمو  بحتجورب فيي  ،´  ممو لختص ه او  ملبغي 
لبوحاإمنو  صثي     سح  ليو  لبصثي   لبشر ا  مللصار  من    ياون  لبيس 

لذبك ألن م رف  خرلج لألرللح لخلحي   لبشيووأ للبن من    ،لباردي   لبتجورب
للبت ومه مع لألمور لبغيحي  البا رن ياون مصاره    ، حم لبغي لبحيا يو من  

فال جمو  ينو لبحتي بآلرلء    ‘   لباتوب للبسن  لبصثيث  لب وبت   ن رسو  ه
بهل ينحغا    ،لبيس ينو مث  دبيه  حى ذبك  ،رل لبتجورب لبشاصي  رل لأليولء

- فولسأب   وقياي  غري لجت ودي   لألمور  حى مو جوء بي لبشرت  يف يههمتصر  رن يُ 
  و جب ح -للت حم  ملبغي   لألمور    ال سي و-   لبتجرب ى  فال يصح  لال ت ود  ح

 .سححو  جيوع لألخه بي
  " :  فمو   ¬  (   852:   )لبن حجر  لحلوفظ  لقا رشور إىل يهل لل ن

منا ت و لبو   ي مه م نويو لقا متسك قوب اهل لب  وب فأجوعلل  ه رقي  جربا  
لمو ال    ،بان د  حايه  وف رني مو  ون من لبرقى يؤدل إىل لبشرك مينع

   (1)."ي مه م نوه ال يؤمن رن يؤدل إىل لبشرك في تنع لحتيووو  
 (2) ."للبشر  لألخري ال با مني  ":  لقو   ¬  (1367:   )لبزرقوين  لنمحي

 

 . 40( لذبك يف م ر  شرحي حلايه جوبر َييت خترجيي  195/ 10)فت  لبحورل البن حجر  (1)
 ( 010/195لنمحي يف لبات   (379/ 9)شرح لبزرقوين  حى للولي  لبحاني  مللن  لحمل اي   (2)
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لبسوبق فيي دالب  للوث    رني ال يص  لالجت ود لفت   فاالب لبن حجر 
  ،رن  ؤدل إىل لبشرك  ملب لبتجرب  يف لبرقى لبيت ي تما صوحح و نا  و خشي 

 . من ملب رلىليف لبرقي   فوالبت ود  ن للح  
من  موقف لإلموب موبك    رمحي ه (  474:   )لبوبيا لبحوجا  ا ذ ر ربو لق

ل ره موبك رن    ":  فمو نّص  حى للح   لريّاه ل    الستشاوء ِبو ال رصه بي لل
لحلاياة لبياه  لبرلقا  للح   ،يرقا  ر ظم  رليي   ناه  ،رل  لخليط    ، للب ما يف 

رني  ره لحلاياة لللح  للب ما يف لخليط رشا  رليي  للجي ذبك    ،لرلل  ني 
 (1) ." نال رني   ي رف لجي منا تي فإني ياره لست  وبي لو يضوف إبيي

ألن  ه  ":  ¬  (1421:   )لب الم  لبن   ي أ يمو  لبشيخ  لبهبك  
مع    فما ج ه ناسي شرياو    لال قاراي    شر يو      جي حي ه سححو    من رثحا سححو  

ف  ال   بحشاوء  ه  شر ا  سح   لباوحت   حسا    ،قرلءة  سح   للس ه  لر ه 
   ،ليو قارل ألني ي حم ملبتجورب  النلالق لبحلن

 :  لسط للبنوس يف لألسحوب ورفون ل 
لألسحوب:  لألل  ينار  بناا حا   ه  ، من  قو   من   وبربي     ليم  ه 
 .للألش ري 
سححو  :  لب وين بسح   بيس  مو  جي حول  حىت  لألسحوب  إثحو   يف  يغحو   ، من 

 .ليؤالء يم  وم  لخلرلفيأ من لبصوفي  لحنويم
 - لياخه يف يهل من ي تما رن للح  سح  بلرد لألرللح لخلحي  :  قحا

 

 (258/ 7)أ بححوجاللنتمى شرح للوو (1)



 

 
 النبوية دراسة حديثية موضوعيةالتداوي ابمللح يف السنة   122

 د. ليلى بنت سعيد السابر 

يؤمن ملألسحوب لأتثريلهتو لبان م ال ي حتون من لألسحوب إال  من  :  لب وبه
رثحتي ه سحثوني لرسوبي رن    ،رل  ونيو    شر يو    سولء  ون سححو    ،مو  لال شك 

حبا تي حيه ربلول لألسحوب  ل  لآمنو   حميميو    يؤالء يم لبهين آمنول ملهلل إميوان  
إن ل تما  :  لبحس لحلحم  لحنويو  لحلا   ِبسححوهتو للب حه ِب حوالهتو ليهل من متوب  

ر رب يف  وحيا لبربوبي  ألني    البس و رهنو مؤثرة بناس و دلن ه ف و مشرك شر و  
لإن ل تما رهنو سح  لباني بيس مؤثرل بناسي ف و    ل تما رن مع ه خوبمو غريه

  فما شورك ه   وىل  رصغر ألني لو ل تما رن مو بيس بسح  سححو   مشرك شر و  
لبشاء أبني سح  لب حم أبن    له   وىل   جي حي سححو    يف لحلام هلهل  لوريق 

ل مرلءة   َّجئ يي ىي ُّٱلذبك  وب سه  إمو  ن وريق لبشرت لبشاء سح  
 مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱٱ:قو  ه   وىل ،لبمرآن في و شاوء بحنوس

لبمار  [82:  ]اإلسراء  َّ هئ  وريق  لبشاء    ،لإمو  ن  يهل  جربنو  إذل    و 
  محوشرل    لبان ال با رن ياون رثره ظويرل    ، يف يهل لأل  رل للر   فوجاانه انف و  

لإمنو قحنو يهل    ،ف هل سح  ظوير بأ     و بو ل توى ملبنور فربئ بهبك م ال  
فما    ،  وحلحم   ليو   يان محوشرل    ،ران جربا يهل للنتا ا بي:  بئال يمو  قويه

فينتاع ألن بالنا و  لبناسا بحشاء رثرل    انف   يححس و إنسون ليو ي تما رهنو  
بي  بينو   إنسون  حى مريض فال يراتح  يمرر  قرلء ي    فما  رن  ي تما  خ َييت آخر 

 هبك لبهين يححسون    ،فيمرر  حيي لآلي  ناس و فرياتح بي ليش ر خبا  لأل   ،انف  
لنافو ي  ،قا حيسون خبا  لأل   ،لحلحق ليربلون لخليو  بنوء   ،لر او يرل    ،رل 

  ،  حى ل تموديم نا  و لخا  لأل  لن ل تما ناع  حك لحلحم  جمرد ش ور ناسا
وريمو   بيس  لبناسا  لألسحوب  للبش ور  إلثحو   بيس    ،شر يو  لإلهلوب  رن    و 
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من حايا  :  لحلحم :  " بحس لحلحم  للخليط":  قوبي":  ¬  خ قو ..وريمو بحتشريع
ذبك رشحي  مو  رل  فض   رل  ذي   م رلفللخل  ،رل  :  "لحنومهو":  قوبي  يط 

رل ي حق    ،من حنوس رل غريه بافع لبحالء  م ينو    ل  ن يصنع شاال    ، ولرص و 
للبنوس  ونول ي حمون لبمرب لبحوبي   حى    ، حى ناسي شيئو من رجزلء لحليولان 

  ،لبسيورل  لحنويو بافع لب أ حىت إذل رآيو لبشاص نار  ناسي فال ي أ 
  ،بن  حا لبويوب ال ينار لبسح  لبصثي  بحرفع رل لبافعلشيخ لإلسالب حم ا  

 ( 1)."لإمنو ينار لبسح  غري لبصثي 
قيوسو   حى    لمن ينو جوء لإلناور  حى لستاالب للح  بحرقي  لرشي يف لبحيا

من يستاامي ألن    ،سحق ألني ال ياخه و ن لألسحوب لبشر ي  لال لباوني    مو
  .سححو    وىل   جي حي ه  رثحا سححو  بحرقي  ياون قا 

ليهه    ،هلل يف إثحو  لألسحوب  مشوركل   لمن ينو دخه يف شرك لألسحوب ألني
 جئ يي ىي ني مي ُّٱٱ:يو ه يف  توبي قو  ه   وىللبمو اة قا ذ ر 

 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ

 جض مص حصخص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج

 .[ 38: ]الزمر َّ مظ حط مض حضخض
  ف ن رثحا سححو   ": ¬ (728:  )لهلهل قو  شيخ لإلسالب لبن  ي ي  
  ن يظن رن  يف إثحو ي آمثو  يف ل تمودل ي    بال  حم رل خبالف لبشرت  ون محلال  

 ( 2)."لبنهر سح  يف رفع لبحالء
 

 ( 166 -164/ 1) لبمو  للايا  حى  توب لبتوحيا  (1)

 ( 140/ 1)للستارك  حى جم وت لباتولى  (2)
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:  إىل يهل لل ن فمو   ¬  (1420:   )لبن ملعلبشيخ لب الم     رشورل 
لوا لحليو  رل    ،لوا لب مورب  ،فولمصود رن لبت وبيق ال جتوع وا لحل ى"

ي تما رن    ،ي تما في و رهنو  افع  ،رل مو شوبي ذبك  ،وا لبسحوت رل وا لب أ 
رل رن يهل لخلومت    ،يهه لحلحم  رل لب ماة لل ين  من قلن رل صوف رل غري ذبك

لبان يت ووى    ،لبويحي   ليهل من   ه  ، ه يهل ال جيوع  ،مينع رل مو رشحي ذبك
 وبت وذ باح و  ه لبتومو  من شر مو خحق ثالاث يف لبصحوح    ،مو شرت ه

بسم ه لبهل ال يضر مع لمسي شاء يف لألر  لال يف  :  لم ه قو   ،لللسوء
لم ه قرلءة آي     ،ثالث مرل  يف لبصحوح لللسوء  ،لبس وء ليو لبس يع لب حيم

قه يو ه رحا  :  لم ه قرلءة  ،ه ر ل نا لبنوبلبارسا خحف  ه صالة ب ا لب
صالة ب ا  ه  لبشر    ،للل وذ أ  من  للب وفي   لبسالم   رسحوب  من  يهل   ه 

لب الث ثالث مرل  صحوحو   لبسور  قرلءة يهه  لبنوب    لمسوء    ل ستث   ل نا 
رل رل    ،رل ححم   ،رمو   حيق خيط  ،‘   ب حو  لبرتغي  يف ذبك  ن لبني

سحت  رل غري ذبك ممو ي حق برفع لبحالء رل دف ي  حي ال  شاء ي حق  اومت رل  
لبمصا اهل  إذل  ون  لبشرلر  ، جيوع  دفع  بمصا  إذل  ون  رل    ، وحل ى  ،يهل 

للونع يو  إذ لبضور للبنوفع للل لا ل   ،رل مو رشحي ذبك  ،رل لحليو   ،لب مورب
قو    وىل   [ 102:  ]لبحمرة  َّزث رث  يت  ىت نت مت  زت  رت يب  ُّٱٱ:ه لحاه 

: ¬  خ قو  ..[17: ]األنفال َّ خن حن جن يم ىم مم خم ُّٱ:    وىللقو   
إبواوء   رمر  فما  لألسحوب  ف ه  حرصو   حى  رشا  حود ه  للتو حأ  لرفضه 
لبسرلج للبتس ي  لإغالق لألبولب لناض لبار  لوا لب يوب لحاظ لبصحيون  
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سنن   من  لب ودلن  حيصيي  ال  لبحوب  ليهل  لبشيووأ  النتشور  لبحيه  رل  
 ( 1) ".للرسحأ 

  دبيحك  مو :  فيمو  بي  ، للح  فناعرّ   جربا  :  بو قو  قويهرني  :  لخالص  لبمو 
 ؟ حى رنك ُشايا للنتا ا مني 

  يمو  ف  -رل جترب  لبتاللل مللح   - تجرب ملب  ياا من مروشُ   نيأب  رجوب  فحو
السي و    لباردي    ميان قيوس رل بنوء حام شر ا رل قارل  حى لبتجورب  ال:  بي

من و   ب اة مرلحه من جي   لبتجرب  متر  رن  لباروي   مع مالحظ   للالحظ  خ 
يف ورد لبرقي  لورد لألرللح  للح   رثر  ميان  لحيمي  حى    ال  ليهل  ،للبتوقع للبنتويج

بهل يؤ ا بنو خرلج لبشيووأ للألرللح  ل حمسوس ف و  غري  ء إذ رني شا  ،لخلحي  
حىت بو ثحا رني شاا رِبو ألن للر  رهنى مسوره    !!  للح  ون بسح  ر 

ملبرل    ،لبلحي ا لبمر حط  لأل رل   ، ناسا ومه  علبا ب ض  لبناع    رل  ف حو  
ثحا أتثريه ل المهو    شر يو ف هل لخل ر فيي منوفع للبسثر  بيس  وفيو ال تحوره سححو  

ال   ، حمرب لبشرت  لبصرحي     لرن  لبشر ي   ملألدب   به  ملبتجورب  إثحو ي  ميان 
 . ¬   و  ماب من  الب لبشيخ لب الم  لبن   ي أ   للبصثيث 

ليو  ت   باالمي لبسوبق  ن    ¬   و ذ ر  الب لبشيخ لألبحويننلحيسن ي
لمو يُظن رني من لألسحوب لبشر ي    ،للخلالص  رن لألسحوب لباوني ": لبوسويه

إثحوهتو لبشرت  ،ال جيوع  ثحو  جولعيو يف  ب ا  إال    و جي  يف    ،لال   ووي و 
  ، لرمو لبوسويه لبشر ي   للبتجرب  لألسحوب لباوني  إثحو  صثت و لفوياهتو ملبنظر  

او لألخه  يااا يف جولع  يني  ن و  ،فال  لحلايم    لبشورت  يتومهي   ،رن    و 
 

 ( 60:  ) لبليور : د فتولى نور  حى لبارب البن ملع مجع (1)
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مشرل يت و   للستحزب  لبشر ا  لبنص  ثحو   من  في و  با  ال  به  لبا ريلن 
فإني ممو يتمرب إىل ه    ،ألن لالستثحوب شاء عليا  حى لإلملح   ،للستثحواو

   .ا ِبجرد  اب لرلد لبن ا  ن وللبمرمل  ال   ح ،  وىل
  صثوب رسو  هر" ه  حودة   يت حايو  :  لمن ينو قو  ب ض لبسحف

ليهل مستاود من رحوديه لبن ا  ن لالبتالت يف لباين    ،فال  ت حاليو"  ‘ 
   ،ليا م رلف 

"لألصه يف لب حودل   :    وىل  ¬  لمن ينو قو  شيخ لإلسالب لبن  ي ي 
بنص إال  يوب جال   ليف    ،للنع  فإني  يهل  فوحاظ  بنص"  إال  لإلملح   لب ودل  

 ( 1) ."يسو اك  حى لستحصور لحلق في و لختحف فيي لبنوس
رن لبوج يهل لبحوب ليو لستاالب للح  يف لبرقي  يات  ململ  من لبحات  : سابعاا 

"إاي م ل حمااث   : من و فمو  ‘  لبهبك حهران رسو  ه ،الحصر هلو
 .(2) "ل ه با   والب  لألمور فإن  ه حماث  با   

ململ  يف صثيثي مجع فيي لألحوديه  ( 354  ) ¬ لقا ذ ر لبن ححون 
 ر لإلخحور   و جي   حى للرء من بزلب سنن  ذ لبيت  ن ى  ن لبحات لمسّوه "

 

 (28:   )لبتوسه رنول ي لرحاومي  (1)
ملب موجوء يف لألخه ملبسن  للجتنوب    ، (  توب لب حم 2676/ح 808)رخرجي لبرتمهل يف سنني  (2)

موج     لقو  حايه حسن صثي   ،لبحات لب حم 42ح  1/15) للبن  ل حوت سن     ،(  توب  ملب 
( لصثثي لألبحوين يف رحاوب لبنويز  102)لخلحاوء لبرلشاين لحّسني لبحغول يف شرح لبسن  ح

 30 
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لحاظي ناسي  ن  ه من َيمليو من ريه لبحات لإن حسنول   ‘  للصلاى
 (1) ."ذبك يف  يني لعينوه
بيس يف  توب ه ل  متض    من رحاث رراي  ƒ( 68)  ل قو  لبن  حوس

 ( 2)". بي سن  من رسو  ه   يار  حى مو يو مني إذل بما ه
لمن    ،ي حا بابيه شر ا  حا و  رل رراي    لّد ى  من   ه  ليهل ياخه فيي  
ياخه يف  غوبحو   من يُ ر   ن لبسن   رن  جتا    فإنكلبهل    ،ذبك لبرقي  مللح 

  . ب اه  ن و مارِ ملب لبحات ب
فو حم رن لبمحوب إذل لشتغحا  ":  ¬  رشور إىل يهل لل ن لبن لبميم لقا  

لإمنو لشتغه   ري من لبنوس أبنولت من لب حودل     ،ملبحات ر روا  ن لبسنن
لإن قومول    ،للحتا   لبىت ياري و ه لرسوبي إل رلو م  ن للشرلت رل ب ضي

ف ن رقحه  حى لبصحول   لإال    ،بصور ي لبظويرة فما يجرلل حميمتي للمصودة مني
لقححي بوج ي  للب  ه    ،لخل س  لبلي   لباالب  من  لشت حا  حيي  ِبو   ورفو  

  ر في و رل يف ل ه من قصّ   ،رغنتي  ن لبشرك  ،او  ه لاليت وب  م ت و    ،لبصوحل
ل ابره    ،لمن رصغى إىل  الب ه بمححي  ،ب ض و جتا فيي من لبشرك حبس  ذبك

  ،لبهى يصا  ن ذ ر ه ل ن لبصالة  لبشيلوينل ا  ي رغنوه  ن لبس وت  
إىل حايه لبرسو  صحى    لينحا لبناوق ىف لبمح  ل هبك من رصغى إبيي ل 

ال من    ،لحاث ناسي ملقتحوس لهلاى للب حم مني  ، ه   وىل  حيي لسحم باحيتي

 

 ( 180/ 1)صثي  لبن ححون  (1)
 . إسنوده صثي : (لقو  لحملمق1/259)رخرجي لبالرما يف سنن (2)
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للخليوال  للبشلثو   للبتارصو   للآلرلء  لبحات  رغنوه  ن  يى    ،غريه  لبىت 
 ( 1)."ختيالهتولسولس لبناوس ل 

رن لألصه لبهل جوء  بي لبشري   يو حتميق لبتوحيا لمحوي  جنوبي من  :  اثمناا 
لبمومي    سا  هينحغا رن يُ بهل    ،لبشرك وريق رل سح  اوبف يهل لبن ج 
لقا جوء يهل    ،ال سي و يف ملب لبرقى  ،جنوب لبتوحيارصو  ل  لي اب  

  ، َ ْن لبرَُّقى  -  ‘ - َرُسوُ  لّللَِّ  »هَنَى  :  ¢  َجوِبر    لل ن صرحيو  يف حايه 
َو َ وَنْا ِ ْنَااَن رُقْاَي ل نَاْرِقا  :  َفَجوَء آُ  َ ْ رِل ْبِن َحْزب  فَاَموبُول اَي َرُسوَ  لّللَِّ إهنَّ

لْ ِرُوول َ َحاَّ رُقَوُ ْم اَل أَبَْس  :  َمو َ ف  ،ِاَو ِمْن لْبَ ْمَرِب َلإِنَّك هَنَْيَا َ ْن لبرَُّقى
َفَ ْن    ،أَبْس وِاو  َمو رََرى  :  فَاَمو َ   ،فَاَ َرُووَيو َ َحْييِ  ،َمو  َْ َيُاْن ِفيِي ِشْركل مِلبرَُّقى  

َاَع َرَخوُه فَاْحيَاْاَ هْ   (2) ." لْسَتلَوَت ِمْنُاْم َرْن يَاناْ
لفيي   ، ن  ه رقي  في و مو يؤدل إىل لبشرك  ‘   ىفاا يهل لحلايه هن

  ألني  لبرقى خحويو من لبشرك لشوليحيدالب  للوث   حى رن لألصه يف جولع  
ب ر  رقويم خشي  رن ياون في و شيئو    گ   ون َيمر صثوبتي  ‘ 

لرهنو ممو ال    ،ثحا ملبنص   حى رن لألصه يف لبرقى مو  يا   و    ،من لبشرك
 . لبتجرب  ل رلالجت ودل     في وحيص

لقا متسك قوب  "  :  (رمحي ه  852:   )لحلوفظ لبن حجر  و ق   ماب قا    ل
د    بان  م نويو  ي مه  لبو    منا ت و  جربا  رقي   فأجوعلل  ه  لب  وب  اهل 

 

 ( 213/ 1) البن لبميم  إغوث  لبح اون من مصويا لبشيلون  (1)
للحل ى  ملب لبرقي  من لب أ    – (  توب لبسالب  2199/ح ح641)رخرجي مسحم يف صثيثي    (2)

 .للبنظرة
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حايه  وف رني م  و  ون من لبرقى يؤدل إىل لبشرك مينع لمو ال ي مه م نوه  
 ( 1)."ال يؤمن رن يؤدل إىل لبشرك في تنع لحتيووو  

ن لبن ا بموب  ر:  ¬ (  ح  لبن ا فمو 676:  )  ¬  ل ذ ر لبنولل 
ول ي تمالن منا ت و لأتثرييو بلح  و   و  ونا لبويحي   ز  ي يف رشيوء   ون

 (2) ."  رية
قا    " ألن لبرقى:  م حمو   حى لحلايه  رمحي ه(671:   )قو  لبمرويل  

ل ن للالللة لل رلف  لبيت    ، ن  توب ه ل ن ذ ره  رشيوء خورج   ياون في و
رباوظ ال جتوع للست  و  ب ض لألجسود  يا من جنس لبلّ  للحوح لب ّح و  

مو  ونا   تماه   حس   به  حى  للبتاللل  لبلّ   صنو    ج    غري   حى 
 (3) ."لبويحي  من إووف  لألف و  بهلل  يهه لألشيوء

 ون مني برقى لبويحي  فولج  لجتنوبي  حى   " للبرقى مو:  ¬  لقو  ريضو  
 (4) .مجيع للسح أ "

"مينع من لبرقى  ه مو  :  ¬  ليف يهل لبسيوق يمو  لحلوفظ لبن حجر 
 ( 5) يؤدل إىل لبشرك "

 

 ( 195/ 10)فت  لبحورل البن حجر 48 ماب   (1)
 (168/ 14)شرح لبنولل  حى مسحم  (2)
 ( 164/ 3) بحمروي   لل حم باوليا مسحم  إ  و  (3)
 ( 3/163)ل  و  لل حم شرح صثي  مسحم بحمروي  (4)
 ( 10/195)فت  لبحورل شرح صثي  لبحاورل البن حجر  (5)
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 ون لب حا رقرب بحسن  قوال  ل  ال   ح و  ونا لبشيووأ  م حوب رني  ح و  ل  
"إن  :  ¬  لبن  ي ي    شيخ لإلسالب ذ ره    يؤ ا يهل لل ن مو لممو  ر  ر نارة مني  

 ( 1)."ااى في و رثر لبتوحيابشيووأ  ظ ر يف للولوع لبيت ل
  قا  س ع من يشتاا من رني رّقى ناسي رل غريه ل  جيا رثرل  بهل فإنك  

 . ثر لبمرآنو ف إميوني أب فما ياون من رسحوب  اب لنتاو ي بي  ،بهبك
  ، لالبن لبميم   حيق  حى يهل يف م ر   المي  ن لالستشاوء بسورة لباوحت  

لبرلح    ،لللمصود":  ¬  قو  لباوحت رن  ِب وين  ل اياا  قوي     ، إذل  ونا 
قوبحا ذبك لألثر لبهل حصه من لبناوس لخلحي      ،للست ونا ملبناه للبتاه

   (2)".فأعلبتي
رسو     سن لالستشاوء باالب ه   وىل لِبو ص  من    لوألصه يو لبرقي   ف
ليف يهل لبسيوق يمو  لبن   ،رنز  لبمرآن ياى لشاوء بحنوس ̧  فوهلل ‘  ه

لبهل فضحي  حى  ه  الب  اضه    ،ف و لبظن باالب رب لب ولأ " :  ¬  لبميم
للبرمح     ،للبنور لهلودل  ،للب ص   لبنوف    ،ه  حى خحمي لبهل يو لبشاوء لبتوب

 ( 3) " لبهل بو رنز  ظه  حى جحه بتصات من  ظ تي لجالبتي ،لب وم 
لال خالف يف مشرل ي   ":  إىل يهل لل ن فمو   ¬   رشور لبن حجر   و  

لبتأ  للقو     ،لبازت إىل ه   وىل للالبتجوء إبيي يف  ه مو لقع لمو يتوقع بن 
لبرقى ملل وذل  لغرييو من رمسوء ه يو لبل  لبرلحوين إذل  ون  حى بسون  

 

 ( 1019/  2)لبنحول  البن  ي ي   (1)
 ( 165/ 4)علد لل ود يف يال خري لب حود البن لبميم  (2)
 ( 163/ 4)علد لل ود يف يال خري لب حود البن لبميم  (3)
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بنوس  لألبرلر من لخلحق حصه لبشاوء إبذن ه   وىل فح و  ز يهل لبنوت فزت ل
   (1) ."إىل لبل  لبس وين ل حك لبرقى للن ا  ن و لبيت يست  ح و لل زب لغريه 

يف حتميق يهه للسأب  لبيوهنو بيوان  شوفيو    ¬ لقا روو  لبناس لبن لبميم 
 ني ُّٱ:    وىلمو ذ ره من فوليا من قوبي    يف  اة مولوع من  تحي ف ن ذبك

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

رمرين" [  100  -99:  ]لبنثه  َّ حج مث هت مت خت حت ذبك  :  فتض ن 
نا للإلخال   ا رحامهو  لبتوحيا  ريه  لإبلوبي  حى  إثحو     ،سحلوني  للب وين 

لو  حم  ال ه رن ه   وىل ال ل   ،سحلوني  حى ريه لبشرك ل حى من  واله
 مس هث مث هت ُّٱ:  حى ريه لبتوحيا للإلخال  قو  يسحلي
  ،  ال ه رن من ل تصم ملهللف حم    [ 83  ، 82:  ]  َّ  مل مك لك هش مش هس

إغوليي لإوالبي  ،¸ يمار  حى  بي ل و ه  حيي ال  بي    ،لرخحص  لإمنو ياون 
ف ؤالء ر يتي ليو لبي م لسحلوهنم    ،لبسحلون  حى من  واله لرشرك مع ه

قوبي:  ...  لمتحو  م يف  رثحتي  لبهل  لبسحلون   حت جت هب مب ُّٱٱفأمو 

من م  ،ملإلغولء للإلوال ف و  سحلي  حي م    [100:  ]النحل  َّ خت   ، لمتاني 
إبيي ليز ج م  للبشرك  لباار  إىل  يؤعُّيم  قو   ل   ،حبيه  يرت وني   و  يا  م  ال 

 (2)."[83: ]مرمي َّ يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ :  وىل

 

 (196/ 10)فت  لبحورل البن حجر  (1)
 ( 100/ 1) البن لبميم  إغوث  لبح اون من مصويا لبشيلون  (2)
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  ،خلورة شيوت م ه يهه لبحات يف لجملت  و  فوبيوب للح بنو  لمن ينو يظ ر   
رل صحغ لبحيا    لخليط يف رورلف لبحيا  ل ر لب ايو َييت من يمو  بووع لخلرع  

ليهل ي اب رصو  لبتوحيا للبتو ه    !!بلرد لألرللح لخلحي    بحون حماد انفع لمايا  
لال ت ود    نهُنينو  قا   حى ه سحثوني فإذل  ون لبسح  للشرلت م ه لباا  

يهل رشا لوئو  لر ظم    ، حييفايف ِبن لخته سححو  غري مشرلت لل ت ا     حيي
 !!ذنحو  ممن قححي 

:  لباا فمو   إىل يهل لل ن يف م ر  حاي ي  ن  ¬  لقا رشور لخللويب
لست  وبي   " هلم  لوح     - لباا  -لرملح  لبتو ه  حى ه سحثوني  م ن   حى 

من صن ي فيي لجيححي من لبشاوء  حى    ¸  لبشاوء للبرتجا بحربء ِبو حياث ه 
  ليهل رمر قا  ا ر فيي شاوك لبنوس ل ،رثره فياون لباا للباللء سححو  ال  ح 

فيي ظنوهنم لرليوم م ف و ر  ر مو  س   م يموبون بو رقوب فالن أبروي    ئختل
  ي حك لبو شرب لباللء   يسمم لحنو ذبك من جتريا إووف  لألمور إىل  لبحاه  

لألسحوب ل  حيق لحلولدث او دلن  سحيط لبمضوء  حي و ل غحي  للمودير في و  
 (1) ."فتاون لألسحوب رمورل  بتحك لباولين ال موجحو  هلو

لبس ال     لبشيخ  لل ن فمو 1376   )  و رشور  :  (رمحي ه إىل يهل 
فإذل  ونا يهه لألمور بيسا من لألسحوب لبشر ي  لبيت شر  و  حى بسون  "

لال من لألسحوب لبماري  لبيت قا  حم   ،نحيي لبيت يتوسه او إىل رووء ه لثولبي
  ، جرب نا  و م ه لألدلي  للحوح   ون للت حق او مت حمو قححي او رلجيو بنا  و  رل

فإني بو مت  وحياه   يت حق قححي    ؛ل وحياه  فيت أ  حى للؤمن  ر  و بيتم إميوني
 

 ( 218/ 4)بحالويبم و  لبسنن  (1)
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لذبك ريضو نمص يف لب مه حيه لبت حق بغري مت حق لال انفع بوجي    ،ِبو ينوفيي
للبشرت محنوه  حى  ا يه رداين لخلحق بنحه    .به يو ورر حمض  ،من لبوجوه

  ، ل حى  ا يه  موهلم بنحه لخلرلفو  للخلز حال   ،لبوثنيو  للبت حق مللاحوقأ 
للصحث  بألحول   ح و    ،للز ي  بحناوس  ،للبا يف لألمور لبنوف   للرقي  بح مو 

 ( 1).".ديني و لدنيوي و له ر حم
    للح  ولب ح وء لبرملنأ يف حام لست    أبقول  رختم يهل للحثه  :  اتس و  

 : بلرد لألرللح لخلحي   لغريه  وبتحاري
يموب ب ض   ن  ( ه    1420   )لبن ملعفما ُسئه فضيح  لبشيخ لب الم   -

يس ى   لب لورين  يحوت  نا  خبور  رهنو  لرد  )لبنوس ملستاالب  يا ون  نمض( 
 ؟لبشيووأ 

رصال   :  لبولب لب  ه  هلهل  ر حم  من    ؛للبولج   ر ي  ،شر ي وال  باوني 
  قرلءة  لإمنو  لرد لبشيووأ ملإل  ور من ذ ر ه ل  ،لخلرلفو  لبيت ال رصه هلو

لقا ثحا  ن لبني ملسو هيلع هللا ىلص    ، للبت وذ باح و  ه لبتومو  من شر مو خحق  ،لبمرآن
ر وذ باح و  ه لبتومو  من شر مو خحق    :  من نز  منزال  فمو  :  رني قو 

اي رسو  ه موذل بميا  :  لقو  رجه  ، يرحته من منزبي ذبكيضره شاء حىت
رمو إنك بو قحا ر وذ باح و  ه  :  فمو  بي ملسو هيلع هللا ىلص  ،لبحورح  من باغ   مرب

خحق    ضرك مو  من شر  قو  حأ  :  ‰  لقو   ،لبتومو   من 
بسم ه لبهل ال يضر مع لمسي شاء يف لألر  لال يف لبس وء ليو  :  يصح 

 

 . (42/ 1ج)بحس ال يف مموصا لبتوحيالبمو  لبسايا  (1)
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لمن قوهلو حأ ميسا    ،  يضره شاء حىت ميسا  ، مرل  ثالث  ،لبس يع لب حيم
 (1) ."   يضره شاء حىت يصح 

يه جيوع لبمرلءة   (1420 )  ¬ لبن   ي أ لبشيخ لب الم     و ُسئه
يهل غري صثي  ل ال  :  بلرد لبشيووأ فمو    حى للح  لن ره يف ررجوء لبحيا

 (2) ." جيوع لب  ه بي
لباوعلن  ل  لب الم  صوحل  لبشيخ  لنتشر  رسوب   :  هحاظي  ُسئه فضيح    "
رن لبن حي حون ريولان  سوبح  لللح  حي ه ريولان  موجح  ف ه إذل    :جول 

ل ردرليم  لبه  يهل  الب فوسا لمو:  فمو   قو  رحايم رني جن   ن وريق لبتجرب  
ليم ياهبون بموهلم    ، يم يربرلن   ح م بر  لبحيا اهل  ،يهل  حي  هب  ؟اهل

  ،نتحع لبوحا لنتحع لبابيهلحنن ال نتحع لبتجرب  به  ،رني جن   ن وريق لبتجرب 
 ( 3) ".ف ا ختلا لآلالف للرل   ،للبتجرب  إن رصوبا مرة

للؤمن يس ي مو لسع من قححي من  رن  :  لرختم يهل للحثه ِبسأب  يوم  ليا
  يف لالقتالء اال لبني  † لبصثوب  روولن ه   وىل  حي م للبسحف لبصوحل 

 .ل لجتنوب لبحات ‘ 

 

 . (171/ 26)جم وت فتولى لمموال  لبشيخ لبن ملع  (1)
 https: //youtu.be/DMgnRJAKQVQ لبسؤل  للإلجوب   حييرلبط  (2)

 https: //youtu.be/ByQzgX3YLWo لبسؤل  للإلجوب   حييرلبط  (3)
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لقف حيه لقف    ، حى لبسن ناسك  "لصرب    ¬  (157 )لأللعل ا  قو 
للسحك سحيه سحاك لبصوحل فإني يس ك    ،ل ف   و  اول  ،و قوبولِبلقه    ،لبموب

 .(1) "مو لس  م
 .(2) رن يف لحلق مو يغين  ن لبحووه "" ¬ لبن  ي ي    و قو  ل 
 

*** 
 

 

 ( 315ب 1/154)لبالباويا يف شرح رصو  ل تمود ريه لبسن  رخرجي  (1)
 ( 19/61 )جم وت لباتولى (2)
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 :  يف الطب النبوي عجاز العلمي يف التداوي ابمللحاإل: املبحث الثالث
لقا ظ ر يف    ،لبتاللل مللح  من باغ لب مرب  ‘    ماب رني ثحا  ن لبني
 لبهل سحق لب حم قاميو  لحاي و    يهل إ جوع لبل  لبنحول

فمو ف للح   منوفع  إىل  لبميم  لبن  رشور  لبنوس  "ل :  ما  رجسوب  يصح   لح  
رن فيي قوة  ليصح   ه شاء اوبلي حىت لبهي  للباض  لذبك    ،لرو  ت م

بيووو للباض   صارة  لبهي   بحروومل     ، زيا  لإذيوب  لحتحيه  جالء  لفيي 
لناع من    ،ل موي  بألبالن لمنع من  اونت و لفسوديو  ،ل نشيف هلو  ،لبغحيظ 

للألنارلين    لإذل ل تثه بي قحع لبحثم لبزليا من لب أ لحمق لبظارة   ، لبرب للتمرح
لخلحي   من لالنتشور لحيار لبربلع لإذل دبك بي بلون  لمينع لبمرلح    ،ربحغ يف ذبك

لبح      ،رصثوب لالستسموء نا  م لب اون  ليشا  لينما لألسنون ليافع  ن و 
 (1). "لمنوف ي   رية جال   ،ليموي و

ماح  لبن  ه(  763:   )لقو   من    ":  رمحي  ناع   ري  فايي  للح   لرمو 
لألوحوء ذ ره  لقا  ب ض م  ،لبس وب  مرلرل    ،يسان:  فمو   لقو     يووع  حي و 

لللح  جيهب    .لعلد ب ض م لشاء من بنب شجر لبتأ   ،مع بزر  تون: ب ض م
ليف للوء  ربيا بنور لبحاغ  فح هل مجع بين  و    ،لبسم لحيححي بمو ي لبوذب  لحملحح 

  ،للإلخرلج  ،للبهب  ، ه ليو يا   حى رن  الجي ملبتربياف هل  الج اتب س
 ( 2)".لهلهل بار ب ض لألوحوء بشر  مووع لبحاغ  لحج ي فإن   ميان فولح 

   ،رثره لنا ي يف  الج لبس وب † ل  و ذ ر لب ح وء
 

 .(134:   )لبل  لبنحول البن لبميم   (1)
 . (111/ 3)لآلدلب لبشر ي  لللن  للر ي  البن ماح   (2)



 
 

 
 جملة العلوم الشرعية 137

 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

  ، الرمو للوء لللح  ف و لبل  لبلحي   ":  ¬  (923:   )  قو  لبمسلالين 
لفيي من لبموة    ،با ري من لبس وب لال سي و باغ  لب مرب  للح  نا و    فإن يف 

بس  و قوة انري  حتتوج إىل  ربيا    للو  ون يف   ،لبوذب  مو جيهب لبس وب لحيحح و
 ( 1) ".للوء لللح  بهبك - ‘ -لجهب لست  ه
 ( 2) ."لللح  انفع بحسم ": ¬  (1031:  )لقو  للنولل

للح  لبرقيق يناع من لب اون   : قو  لألوحوء":  (1070:   )ل قو  لب زيزل
لمن غحظ لألخال  ليهيح و للست  و  للح  ملبغالة حيسن لبحون من لبرب  

 ( 3)."للحلا  لبححغ ي 
من  لرن فيي    فوليا  اة بح ح  يف مالللة بس   لب مرب  لبن سينو  ذ ر   و  

قوة انري   ألن لبحس     ،لبموة لبوذب  لحملحح  مو جيهب لبس وب لحيحح و من لبحان
   (4)."للوء لللح   الج لبس يو  ملبتربيا للبهبل حتتوج إىل  ربيا 

لب زيزل  ل  بزلقو   إ   يف بي  لألوحوء    لست  و إىل    (   ه1070   )رشور 
بام و لبلري   لإلساون    ،لبرلحو   مع  لبتجايف  إىل  حيتوج  مو  سوير  ليف 

 .(5) "لبيسري

 

 ( 89/ 3)للولي  لبحاني  مللن  لحمل اي  بحمسلالين (1)
 ( 270/ 5)فيض لبماير بح نولل (2)
 .(226/  3)بح زيزل لبسرلج للنري شرح لبومع لبصغري يف حايه لبحشري لبنهير (3)
 ( 402 ،3/229)البن سينولبمونون يف لبل   (4)
 ( 297/ 22)بش وب لباين لب  رلمسوبك لألبصور يف مموبك لألمصور  (5)
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  ، مودة مل رة لم م ي بحجرلحي ترب    رني  و ذ ر لألوحوء يف لبوقا لحلوور  
رني   فيسو ا  حى    ،لب ضال  ليسو ا  حى لسرتخوي و  مايا بتشنجو   و 

   (1).يف لالبت ومل  للبمرلح اختايف لآلالب   و رني  الج بتا
باغ  ليهل  حي مايا يف ممولم  لبسم من لأللجوت لب وم  للخلوص  ِبو في و 

  .لب مورب للحلشرل  لحنويو
للح  يف   ميم   رثر  لبل  لحلايه للبيت   حا  يهه ب ض لإلشورل  من 

لرحم    ،‘   لقا سحم م إبي و رسو  ه  ،لبرلح ل ختايف لأل  ل لالبت ومل 
متيمن لبربء    ‘   و  لبني  ":  حين و قو   (  852:   )ه لحلوفظ لبن حجر

بصالره  ن لبوحا لو  غريه ر  ره حاس رل جترب  لقا يتاحف لبشاوء  ن  
ب ض من يست  ه و  لبنحوة لذبك لونع قوب مللست  ه من و ف ل تمود  
لبشاوء بي ل حميي ملبمحو  لرظ ر لألم ح  يف ذبك لبمرآن لبهل يو شاوء لو يف  

صاره بمصوره يف لال تمود  لبصالر لمع ذبك فما ال حيصه بح ض لبنوس شاوء  
للبتحما ملبمحو  به ال يزيا للنوفق إال رجسو إىل رجسي لمروو إىل مروي فل   
لبنحوة ال ينوس  إال لألبالن لبليح    و رن شاوء لبمرآن ال ينوس  إال لبمحوب  

 .(2) "لبليح 
 
 

 

(1) com/articles.webteb.www//: https  

 (170/ 10)فت  لبحورل البن حجر  (2)
 

https://www.webteb.com/articles
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 :  اخلامتة وأهم النتائج والتوصيات

لبهل   لبحثه  إمتوب يهل  يّسر يل  لبهل  مني فوليا مج     خرجالحل ا هلل 
 :  رمجح و في و يحا

لو    بي  لرن سح  لبتاللل من باغ لب مرب  مللح     ‘   ثحو   اللل لبني:  رلال  
لبتاللل بي من    ،بي من رثر حسا لمح وس يف جتايف مسّي ليموس  حيي 

 .لألمرل  لبساي  فمط
بتاللل مللح  من لألمرل   ملرمر رل رلصى    ‘   ه  ي حا رن رسو   :  اثنيو  

 . ل  يستاامي ل  َيمر بي يف لبرقي  ريضو   ،لبرلحي 
  ،يف لألمر ملبتاللل مللح   ‘   لجود رحوديه مووو    ن رسو  ه:  ب و  اث

 . لقا ذ ر  من و يف يهل لبحثه ررب   رحوديه
من  يحوح  :  رلب و   مللح   فمطلبتاللل  لبساي   لآلالب    ،لألمرل    تاايف 

 . للالبت ومل  لحنومهو
رل رن  لرد لبشيووأ للبن  بللح  يف لبحيو      ر   رثرني ال صث  أل:  خومسو  

 .لالغتسو  بي سح  باك لبسثر للب أ للحلسا
 . رن لألصه يف لبرقى رهنو  وقياي  ال لجت ودي : سودسو  
ل ال يُشرت  بحسح     ،بصث  لب  ه بيرن ثحو  لبسح  شر و  شر ل  :  سوب و  

لباوين ثحو ي شر و  به  ااا فيي لبتجرب  لبولوث  لبيت ال ختوبف نصو  رل  
 حي و بئال ياخه يف  لبمح    ح و  اب ل ت ود    وليشرت  في   ،حا و  شر يو  

 .لبشرك
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نصو   -للت حم  ملبغي  يو لبوحا  رن مصار ثحو  لألمور للألحاوب : اثمنو  
   .للأليولء للألقول  لبيس مصاريو لبتجورب –   لباتوب للبسن 

ريه لبحات لبهين   حى    ل لبرد   ‘   رمهي  نشر لبسنن لب وبت   ن رسو  ه:  اتس وُ 
 .به ب ض م ينسح و بحسن  ج ال  مني ،ينشرلن با  م لخرلفوهتم

 :  آلت أوصي الباحثني والباحثات اب: التوصيات
 . للت حم  ملبل  لبنحوللبتوجي بارلس  لألحوديه :  رلال  
 . درلس  لألحوديه للت حم  ملإل جوع لب ح ا يف لبل  لبنحول: اثنيو
من خال  نشر لبسنن  لذبك  لبحات  يرلج هلو ريه  دحض لبشح و  لبيت  :  اثب و  

 .‘  لب وبت   ن رسو  ه
لبيت ختوبف رصو   لبشرقي     لالستشاوء   فحساو رل  لحيق    لحلهر من قرلءة:  رلب و  

يف ظح و  لبشرك من حيه ال    لقول ا لبتوحيا للبيت قا ُ اخه صوحح و
ل ر   ه مو يت حق بلرق لالستشاوء  حى لبشرت بحتأ ا من خحويو    ،ي حم

 .مو اوبف نصو  لباتوب للبسن 
 حى نحينو    لبح م لسحم لملرك  اللحل ا هلل لبهل بن  تي  تم لبصوحلو  ل صح

 .لسحمحم ا ل حى آبي لصثحي 
 

  



 
 

 
 جملة العلوم الشرعية 141

 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 املراجع
  ، سو  حم ا  لو :  يوسف بن  حا ه بن حم ا بن  حا لبرب بن  وصم لبمروي حتميق   ، لالسته ور  .1

 . 2000  –   1421  ، لأللىل :  بريل    - حم ا  حا دلر لبات  لب ح ي   
 .  و  لبات  1     ، حم ا بن ماح  بن حم ا للماسا :  لآلدلب لبشر ي  لللن  للر ي   .2
 . 1395  ،     ، دلر لل رف    ،  حا لبرمحن بن ريب بار بن حم ا لبسيووا :  لبآلبئ للصنو    .3
  ،  حا حم ا :      ،   ، لبزرل لبن لألثري  بن  حا لبارمي    حم ا  حا بن    ، رسا لبغوب  يف م رف  لبصثوب   .4

 . ç  1411:  سن  لبنشر   دلر لبات  لب ح ي  وح   
     ، رمحا بن حم ا بن  حا بن حجر لهليت ا لبس ال :  للؤبف   ، لبش ويه رشرف لبوسويه إىل ف م   .5

 . ب   ç   -  1998  1419:  1دلر لبات  لب ح ي وح   :  لبنوشر   ، رمحا للزيال 
حم ا لألمأ بن حم ا للاتور بن  حا لبمودر لبشنميلا  :  روولء لبحيون يف إيضوح لبمرآن ملبمرآن للؤبف  .6

 . ب   ç   -  1995  1415:      ، دلر لباار 
لبمووا  يو  بن موسى بن  يو  بن   رلن لبيثصي  :  إ  و  لل حم باوليا صثي  مسحم للؤبف  .7

 . ب   ç   -  1998  1419  ، لأللىل    حيىي إمسو يه      د   ، لبسحيت 
دلر    ،  ود  بن حم ا      ، مغحلول بن قحيج بن  حا ه لحلناا :  للؤبف   ، إ  و  هتهي  لبا و   .8

 . ب   ç   -  2001  1422      ، لباورلق 
دلر    ، لبشوف ا   - لبن للحمن  -   ر بن  حا بن رمحا  :  يف ختريج رحوديه لبشرح لباحري   للنري لبحار   .9

 . ب 2004- يا   1425  1  لهلجرة  
  نور لباين  حا بن ريب بار بن سحي ون بن ريب بار لهلي  ا   بغي  لبحوحه  ن علليا مسنا لحلورث  .10

 . 1992  –   1413  1    مر ز خام  لبسن  للبسرية لبنحوي :  لبنوشر   ، دلبحو رل   ،   
 يا   1360  ، دلر لل ورف لإلسالمي    ، لبحاورل   حم ا بن إمسو يه :  لبتوريخ لباحري  .11
  ، إمسو يه بن   ر بن   ري لبامشما   ، م رف  لب مو  للبض اوء للجملوييه لبتا يه يف لبرح للبت ايه ل  .12

 . ب 2011  –   1432    ، شودل بن حم ا   ،   
  . د :  صن وين لب   ، إمسو يه بن صالح بن حم ا لحلسين حم ا بن  :  للؤبف   ، شرح لبومع لبصغري   لبتنوير  .13

 . ب   ç   -  2011  1432  1    ب ماتح  دلر لبسال   ، حم ا إسثوق 
روولن جومع ماتح  لبرشا        ، لبسيووا   لبتوشي  شرح لبومع لبصثي   حا لبرمحن بن ريب بار  .14

 . ب 1998- 1419  لبراي   
دلر لباالح بححثه    ، لبشوف ا للصرل   ر بن  حا بن رمحا    ، لبتووي  بشرح لبومع لبصثي   .15

 ب   ç   -  2008  1429دلر لبنولدر :  لب ح ا 
صحثا لبسومرليا لبالر  :      ر بن رمحا بن    ون بن رمحا ب بن شويأ    ، اتريخ رمسوء لب مو   .16

 . ب 1984  –   1404  ، لأللىل :  لبسحاي    
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  ر  حالبسالب       ، لبهيي حم ا بن رمحا بن    ون  :  اتريخ لإلسالب للفيو  للشويري للأل الب  .17
 .  امرل, دلر لباتوب لب ريب بريل  

لعلرة    ، لبمووا انصر لباين  حا ه بن   ر لبحيضولل :  حتا  لألبرلر شرح مصوبي  لبسن  للؤبف  .18
 ب ç   -  2012  1433  ، لأللقوف للبشؤلن لإلسالمي  

دلر لبات   :    حم ا  حا لبرمحن بن  حا لبرحيم للحور اورى    ، حتا  لألحوذل بشرح جومع لبرتمهل  .19
 . بريل    – لب ح ي   

 . ç  1390  دليرة لل ورف لب   وني     ، حم ا بن رمحا بن    ون لبهيي :   ه رة لحلاوظ  .20
 . ç  1343    ،   ، إدلرة لبلحو   للنريي    ، حم ا ووير بن  حا لبصايما   ،  ه رة للووو و   .21
 حا لب زيز آ     . فيصه بن  حا لب زيز بن فيصه للحورك للبنجال د :  للؤبف   ،  لريز راي  لبصوحلأ  .22

 ب   ç   -  2002  1423    ، دلر لب وص        ، محا 
 . بيا لألفاور لبالبي  1وح      لب سمالين   رمحا بن  حا بن حجر :   مري  لبت هي   .23
لبويوب  حا   حا       ،  حى بن حم ا بن  رلق لبانوين   ، ي    نزيي لبشري   للرفو    ن لألخحور لبشن  .24

 . 1981  –   1401:  سن  لبنشر   ، ماتح  لبمويرة   ، لبحليف 
 . ç  1325دليرة لل ورف لب   وني  بن حجر لب سمالين  رمحا بن  حا  :  هتهي  لبت هي   .25
مؤسس     بشور  ولد :  د       ، هتهي  لبا و  يف رمسوء لبرجو  مجو  لباين ربو لحلجوج يوسف للزل  .26

 . ب 1992  - ه   1413    ، لبرسوب  
 . ç  1421  ماتح  لل ورف    ، لألبحوين   ، حم ا انصر لباين   ، رنول ي لرحاومي لبتوسه   .27
 يا   1393    ، دليرة لل ورف لب   وني    ، ربوحومت حم ا بن ححون بن م وذ لبحسيت :  لب مو   .28
  ، للاتح  لب موفي    صوحل بن  حا لبس يع لآليب لألعيرل   لب  ر لبالين شرح رسوب  لبن ريب عيا لبمريللين  .29

 ه 1395
دلر    ، حم ا فؤلد  حا لبحوقا   ،     ، مسحم بن لحلجوج لبنيسوبورل   - صثي  مسحم  :  لبومع لبصثي   .30

 . ç  1430    ،   ، لبن حزب 
  ، حم ا حجوعل   ،   حم ا بن إمسو يه لبحاورل حتميق    - صثي  لبحاورل  :  لبومع للسنا لبصثي   .31

 . ç  1431  ، 2    ، مؤسس  للاتور 
  ، بن ريب حومت لل رلف مل   حم ا بن إدريس بن للنهر لبرلعل  حا لبرمحن بن  :  للؤبف   ، لبرح للبت ايه  .32

 ب 1952-   ، 1    ، دلر لحيوء لبرتلث لب ريب :  لبنوشر 
 . ç  1422  ، 1    حيوء لبرتلث لب ريب إ   ربو بارحم ا بن ع راي لبرلعل دلر   ، لحلولل يف لبل   .33
  دلر   ون   لبسيووا جال  لباين    ،  حا لبرمحن بن ريب بار :  لبايحوج  حى صثي  مسحم بن لحلجوج  .34

 . ب   ç   -  1996  1416    ، ن  اون ب 
مأ حم ود  أت  ، خلوب لبسحاا بن حم ود  : للؤبف   ، لباين لخلوبص رل إرشود لخلحق إىل دين لحلق  .35
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 . ب   ç   -  1977  1397  ، 1    ، للاتح  لحمل ودي  :  خلوب لبنوشر 
لل رف  بحلحو    دلر  )   حم ا  حا بن حم ا بن  الن لبصايما   دبيه لباوحلأ بلرق راي  لبصوحلأ  .36

 . ب   ç   -  2004  1425  ، 4    ، للبنشر للبتوعيع 
 حا بن لبشيخ رمحا بن لبشيخ نور    ، نري شرح لبومع لبصغري يف حايه لبحشري لبنهير لبسرلج لل  .37

 .   مر ز لبنا  . لباين بن حم ا بن لبشيخ إبرلييم لبش ري ملب زيزل 
 يا   1391لحلايه,  وح   دلر    ، ربو دللد سحي ون بن لألش ه لبسجستوين :  لبسنن  .38
 يا   1431حتميق حم ا بربر للاتح  لب صري , لبلح   لأللىل    ، لبرتمهل حم ا بن  يسى  :  لبسنن  .39
دلر  :  حم ا  حا لبمودر  لو لبنوشر :      ، لبحي ما لبسنن لباربى رمحا بن لحلسأ بن  حا ربو بار   .40

 . ب   ç   -  2003  1424لبات  لب ح ي  
  1  - مؤسس  لبرسوب    ، حسن شحي      ، بنسويا ل ل حا لبرمحن بن رمحا بن ش ي   :  لبسنن لباربى  .41

 . ب 2001- ه 1421
دلر  :  لألبحوين بن لحلوج نوح    ، ربو  حا لبرمحن حم ا انصر لباين   ، سحسح  لألحوديه لبصثيث   .42

 ب   ç   /1992  1412  ، 1    ، لل ورف 
  ، لبرمحن حم ا انصر لباين ربو  حا  - سحسح  لألحوديه لبض يا  لللووو   لرثريو لبساء يف لألم    .43

 . ب   ç   /  1992  1412  ، 1    ، لبراي    ، دلر لل ورف   لألبحوين   بن لحلوج 
  ، 1    ، مؤسس  لبرسوب        ، لبهيي   حم ا بن رمحا بن    ون   ل مشس لباين :  سري ر الب لبنحالء  .44

 يا   1403
  ، لبغومال حتميق د رمحا   ربو لبموسم يح  ه بن لحلسن لبالباويا :  شرح رصو  ل تمود ريه لبسن   .45

 ب( 2003- ه 1423) 8    ،   ، دلر ويح  
حم ا بن  حا لبحوقا بن يوسف بن ش وب لباين    ، شرح لبزرقوين  حى للولي  لبحاني  مللن  لحمل اي   .46

 . ب 1996- يا   1417  ، 1    ، دلر لبات  لب ح ي    لبزرقوين 
للات     ، ؤل  ش ي  لألران   ،     لبحغول   ربو حم ا لحلسأ بن مس ود بن حم ا بن لبارلء   ، شرح لبسن   .47

 . ب ç   -  1983  1403  ، 2    ، لإلسالما 
  ، لحلسأ بن  حا ه لبليي ماتح  نزلر مصلاى لبحوع   ، شرح للشاوة لباوشف  ن حمويق لبسنن  .48

  1 ،  1417  ç   -  1997   ب . 
 . ç  1426      ، دلر لبوون بحنشر :  حم ا بن صوحل لب  ي أ :  شرح راي  لبصوحلأ  .49
للنهر خوبا بن إبرلييم للصرل       ، رمحا لب ين حم ود بن رمحا بن موسى بن    ، شرح سنن ريب دللد  .50

 . ب   ç   -1999  1420  ، 1    ، ماتح  لبرشا :  لبنوشر 
للن وج شرح صثي  مسحم بن لحلجوج ربو ع راي حميا لباين حيىي بن    ، شرح لبنولل  حى مسحم  .51

 . 1392  ، 2  :  شرف لبنولل دلر إحيوء لبرتلث لب ريب 
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ماتح   :  ايسر بن إبرلييم دلر لبنشر :    :  بن بلو  لحلسن  حا بن خحف    ، شرح صثي  لبحاورى  .52
 . ب ç   -  2003  1423  ، لب وني  :      ، لبرشا 

للش ور با لبن للحك إدلرة لب موف     ، شرح مصوبي  لبسن  بإلموب لبحغول حم ا بن  حا لبحليف لبارموين  .53
 . ب   ç   -  2012  1433  ، لأللىل :  لبلح   - لإلسالمي  

- ه 1437) 1    ، د رمحا لبسحوب   ، لب حوس ج ار بن حم ا للستغارل حتميق ربو    ، ‘   و  لبني  .54
 ب( 2016

ربو لباضه عين لباين  حا لبرحيم بن لحلسأ بن  حا لبرمحن  :  للؤبف   ، ح لبت ري  يف شرح لبتمري  ور  .55
 . بن ريب بار بن إبرلييم لب رلقا دلر إحيوء لبرتلث لب ريب 

حم ا انصر  :  رحودي ي ل حق  حيي   حمق   للغرية لبحاورل حم ا بن إمسو يه بن    ، صثي  لألدب للارد  .56
 . ب   ç   -  1997  1418  ، 4    ، دلر لبصايق بحنشر للبتوعيع   ، لباين لألبحوين 

ش ي   – حتميق    صثي  لبن ححون برت ي  لبن بححون حم ا بن ححون بن رمحا ربو حومت لبحسيت  .57
 . ب 1993- 1414- مؤسس  لبرسوب     لألرنؤل  

 . - 1411-   2    ، للات  لإلسالما   انصر لباين لألبحوين حم ا    ، صثي  سنن ريب دللد  .58
  ، دلر لباار  ، ربو لبارج  حا لبرمحن بن  حا بن حم ا لبوعل : لب حه للتنويي  يف لألحوديه لبوليي   .59

 . ب 1981يا/   1401  ، 2  
حتميق    لبالرقلين  ربو لحلسن  حا بن   ر بن رمحا بن م ال   ،  حه لبولردة يف لألحوديه لبنحوي  لب  .60

 . ب   ç   -  1985  1405دلر ويح ل  :  لبنوشر   ، لبسحاا   حماوظ لبرمحن :  لختريج 
هتهي  سنن ريب دللد لإيضوح  ححي  :  لم ي حوشي  لبن لبميم   ،  ون لل حود شرح سنن ريب دللد  .61

لب ظيم آملدل دلر لبات    ، حم ا رشرف بن رمري بن  حا بن حيارلبصايما : للؤبف - لمشاال ي 
 . ç  1415  ، لب وني  :  لبلح   - بريل    – لب ح ي   

لبايحسوف لبرييس  :  شرف للحك   ، ربو  حا   ، لحلسأ بن  حا ه بن سينو :  للؤبف   ، بمونون يف لبل  ل  .62
 . حم ا رمأ لبضنولل :  لحملمق 

   حا لبرمحن بن انصر بن  حا ه بن انصر بن محا آ  س ال :  لبتوحيا   يف مموصا لبمو  لبسايا   .63
 . لب وب   :  لبلح     لبتثف لبناويس لبالبي        ، رمحا للر ضى لبزين  :    

  ، دلر لبن لبوعل   ، حم ا بن صوحل بن حم ا لب  ي أ :  للؤبف   ، ايا  حى  توب لبتوحيا لبمو  لل  .64
 . ç  1424  ، 3    ، لل حا  لب ربي  لبس ودي  

للاا مج ي   حم ا بن  الن لبصايما لبشوف ا لألش رل    ، ي   حى لألذ ور لبنوللي  لباتوحو  لبرملن  .65
 . 1  . لبنشر للبتأبيف لألعيري  

:  يا( لحملمق   509:  للتوىف ) شريليي بن ش ردلر لبايح ّا لهل هلين  :  للؤبف   ، لباردلس ِبأثور لخللوب  .66
 . ب ç   -  1986  1406  ، 2    ، لبس يا بن بسيوين دلر لبات  لب ح ي  
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 .  حا ه لبليور :  د :   حا لب زيز بن  حا ه بن ملع ل تن بي :  فتولى نور  حى لبارب  .67
  ، لب سمالين البن حجر ربو لباضه رمحا بن  حا بن حجر  :  فت  لبحورل شرح صثي  لبحاورل  .68

 ،. وحع لللح   لبسحاي  
  ، لبحغالدل   ، لبَسالما  ، عين لباين  حا لبرمحن بن رمحا بن رج  بن لحلسن : للؤبف   ، فت  لبحورل  .69

 . ب   ç   -  1996  1417  ، 1    ، ماتح  لبغرملء لألثري  
  عين لباين حم ا للا و ب حا لبرؤلف بن اتج لب ورفأ بن  حا   ، لبماير شرح لبومع لبصغري فيض  .70

 . 1356للاتح  لبتجوري   :  1     ، للنولل 
حتميق حسن  حا للنون    ، مشس لباين حم ا بن رمحا لبهيي   ، لن بي رللي  يف لبات  لبست    لباوشف  .71

 . بيا لألفاور لبالبي  3   
 . ç  1418لبات  لب ح ي  دلر    ، بن  ال لبرجوين  حاه    ، لبرجو  لباومه يف و اوء   .72
لب حسا     حا ه بن حم ا بن إبرلييم   ، ربو بار بن ريب شيح    لباتوب للصنف يف لألحوديه للآلاثر  .73

 . ç  1409  ،   ، 1    ، ماتح  لبرشا :  لبنوشر   ،   و  يوسف لحلو  :    
 . بريل    – لألنابسا دلر لباار   حا بن رمحا بن س يا بن حزب  :  لحملحى ملآلاثر  .74
لبصثيثأ  .75 رمحا - للؤبف :  للستارك  حى  مصلاى    لحلو م  حتميق  لبنيسوبورل,  بن  حاه 

 يا   1408  ، بريل    ، وح   دلر لبات  لب ح ي    ،  حالبمودر 
 . مؤسس  لبرسوب  :  ش ي  لألرانؤل  لبنوشر      ، لبشيحوين   ، رمحا بن حم ا بن حنحه   ، للسنا  .76
 . ماتح  لبن  ي ي  :  محال  حا لجمليا لبسحاا      ، بلربلين ل   ، سحي ون بن رمحا   ، لل جم لباحري  .77
 . ب 1985  –   1405  ، 2    ، للات  لإلسالما   ، بلربلين ل   ، سحي ون بن رمحا :  لل جم لبصغري  .78
لعلرة لأللقوف    ، لحلسأ بن حم ود بن لحلسن لبشريلعل للظ رل :  للؤبف   ، للاو ي  يف شرح للصوبي   .79

 . ب   ç   -  2012  1433  ، 1  :  لباويتي  
 يا   1332  ، 2    ، دلر لباار   ، حوجا ربو لبوبيا سحي ون بن خحف لب :  للنتمى شرح للووأ  .80
 دلر فودة حم ا حح ا   ،لحَلِحي ا لبرجوين لحلسن بن لحلسأ:  للؤبف  لإلميون ش   يف  للن وج  .81

 . ب ç - 1979 13991  ،لباار
  1351    ملح   لالستموم    للن ه لب هب للورلد شرح سنن ريب دللدحم ود حم ا خلوب لبسحاا  .82

 -  1353  ç . 
  ، رمحا بن حم ا بن رىب بار بن  حا للحك لبمسلالين :  للؤبف   ،   لولي  لبحاني  مللن  لحمل اي ل  .83

 . للاتح  لبتوفيمي  :  1  
 . 1  مجو  لباين  حا لبرمحن بن  حا بن حم ا لبوعل للاتح  لبسحاي     للووو و   .84
فضه ه بن حسن بن حسأ بن يوسف لبتوربشيت ماتح  : للؤبف ،لليسر يف شرح مصوبي  لبسن  .85

 .ç - 2008 ç 1429 ،2  ،نزلر مصلاى
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حسوب لباين  ، نور لباين  حا بن ريب بار بن سحي ون لهلي  ا  ،منحع لباوليال جم ع لبزلليا .86
 .ب ç، 1994 1414 ،ماتح  لبماسا ،لبماسا
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 - دراسة عقدية-وهدمه الكعبة خبر خروج ذي السويقتين  

 

 سعد بن عبد هللا آل ماجد الدوسري .د

 أصول الدين  كلية –العقيدة والمذاهب المعاصرة قسم 
  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

   ç 1442/ 9/ 6تاريخ قبول البحث:                ç 1442/ 7/ 6تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

ِي  أخرب عن إحدى أشراط الساعة الكربى وهي خروج رجل حبشي يف آخر    ‘   إن النَّبي
وقد جاء هذا يف عدة    . الزمان يهدم الكعبة فَقاَل: »ُيخَرِيبخ الَكْعَبَة ذخو السَُّويْ َقَتْْيي ميَن احلََبَشةي« 

إنه رجل حبشي أسود  وقد بينت هذه األحاديثخ صفاته: و  . أحاديث ما بْي صحيحة وضعيفة 
 . هذا أصح ما ورد فيه  ، ذي سويقتْي أفحج وأنه ُيرج يف آخر الزمان 

وللعلماء يف هذا أقوال والراجح:    .وكما دلت هذه األحاديث: على النهي عن مقاتلة احلبشة 
 . ما مل يقاتلوا املسلمْي ويستبيحوا بالدهم  ؛أن هذ النهي عن مقاتلة احلبشة 

وقد اختلف العلماء يف    . فأنه يستخرج كنزها وُيلع حليها  مع هدمه الكعبة   وهذا الرجل 
هذا الكنز هل هو جبل الذهب الذي ينحسر عنه هنر الفرات أو الذي يستخرجه املهدي ولعل  

 . الراجح أنه غريه مما جيمع يف الكعبة ويرتك فيها فيستخرجه ذو السويقتْي
 . وكل هذا كائن يف آخر عهد الدنيا وقرب قيام الساعة وبعد زوال اإلسالم وموت أهله

 
 القيامة[ ،أشراط الساعة ،احلرم ،مكة ،الكعبة ،]ذو السويقتْياملفتاحية:  الكلمات
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Abstract:  

The Prophet- may Allah's Peace & Blessings be upon him –informed about 

one of the Major Hour signs which is an Ethiopian man exits at the end of time for 

destroying Al-Kaaba. The Prophet said “Al-Kaaba will be destroyed by Dhul-

Suwayqatayn of Alhabasha”. Several authentic and weak Hadiths stated that his 

characteristics stated in these Hadiths that Dhul-Suwayqatayn is a black strong 

Alhabasha man coming out at the end of time; this is the most right mentioned 

description of him. 

Also, these Hadiths stated the prohibition of fighting Alhabasha. The scholars 

have different sayings in terms of this, but the most right view is that fighting 

Alhabasha will be prohibited unless they don’t fight Muslims and occupy their 

country. But destroying Al-Kaaba by this man will extract its treasure and damage 

its appearance. The scholars disagreed upon the essence of this treasure; Is it the 

gold mountain from which the Euphrates recedes or gold which A-Mahdi extracts, 

and perhaps the more likely view that it is other than what is collected in Al- Kaaba 

and extracted by Dhul-Suwayqatayn. 

All of this takes place at the end of the world’s era, near the Hour, after the 

demise of Islam and its people's death. 

  

key words: [Dhul-Suwayqatayn, Al Kaaba, Mecca, Al-Haram, Signs of the Hour, 

the Resurrection] 
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 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 املقدمة
هلل  إنَّ  ونستغفره  ، احلمد  ونستعينه  أنفسنا    ،حنمده  شرور  من  ونعوذ ابهلل 

وأشهد    ،ومن يضلل فال هادي له  ،من يهده هللا فال مضل له  ،وسيئات أعمالنا
  أمَّا ،‘  وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له

 بعد:
فقد    ؛ودينه آخر األداين  ،وخامتهم  ،‘   الرسل حممداً فإنَّه ملا كان آخر  

ه  منها خرب و   ،أشراط الساعةيدي السَّاعة من الفنت و ما يكون بْي  بْيَّ للنَّاس  
اليت هي حمل قداسة وتعظيم عند    .املشرفة  ذي السويقتْي وهدمه الكعبة  عن

وهي    .إضافة إىل ما كانت عليه من التعظيم عند العرب قبل اإلسالم  ،املسلمْي 
 .’  إرثهم من دين خليل الرمحن ونبيه إبراهيم

دروس  آخر الزمان و   يف   وهي  ،من احلوادث العظيمة  هدم الكعبةخرب  و 
 .وهللا املستعان ،معامله  وتداعي ،اإلسالم وحمو آاثره

 :وأسباب اختياره  املوضوع أمهية
 كان مما دعاين لبحث هذا املوضوع ودراسته:

حقيقة خرب خروج هذا الرجل وهدمه الكعبة يف آخر  بغية الوقوف على    –  1
 .الزمان

 .عظم مكانة وقداسة الكعبة عند املسلمْي  - 2
 .صلة املوضوع بعالمات الساعة واإلميان ابليوم اآلخر  –3
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 الدوسري د. سعد بن عبد هللا آل ماجد  

 اهلدف من دراسة املوضوع: 
 هتدف هذه الدراسة إىل:

 . يف ذي السويقتْي وهدمه الكعبة األحاديث ما صح من الوقوف على –  1
 . بيان حقيقة ذي السويقتْي وصفاته وزمن خروجه –  2
 . التأريخ هلدم الكعبة واستخراج كنوزها آخر الزمان-3

 الدراسات السابقة:
 دراسة بعنوان:غري    ،ت عن خرب ذي السويقتْي كتب   دراسة متخصصةأجد  مل  
  ومل   ،أمحد انصر  عبد املالكبقلم:    ،(ذو السويقتْي احلبشي هادم الكعبة)

كتيب من احلجم الوسط    .ç  1430والطبعة: األوىل عام    ،النشر  يذكر اسم دار
على صفحة غالفه الداخلي: حبث علمي مؤصل    وقد كتب  .صفحة  116يف  

مسرحية   هيئة  امل  والبحث   .إسالمية على  ذي   قصود العلمي  ألحاديث    كرهخ هو 
أما    .22وحىت صفحة  17  من صفحة  .فقط  وردت يف السويقتْي وخترجيه هلا

السويقتْي فكان   وبعضها ال    ،حوار ومشاهد  على هيئةبقية كالمه عن ذي 
 .وهو حمل نقد من زايدات يف األحداث م لهسلَّ ي  

  الكعبة  هدمهو خرب ذي السويقتني  )  عنوانه:وجعلت    هذا املوضوع  حبثتولذا  
 . (-دراسة عقدية -
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 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 خطة البحث:
 . وخامتة  ،مباحث مخسةو  ،يف مقدمة وهي:

 : تفصيالً هي و 
   .التوطئة للموضوع() وفيها: ،املقدمة

   .أمهية املوضوع وأسباب اختياره
 . اهلدف من دراسة املوضوع

   .منهج البحث 
 :خطة البحث
 . وخامتة  ،مباحث سبعةو  ،ومتهيد  ،مقدمة ىوتشتمل عل

   التمهيد: وفيه: 
 .تعريف أشراط الساعة وأقسامها 

   .: األحاديث الواردة يف ذي السويقتْي هادم الكعبةاألولاملبحث  
 .ولقبه : اسم ذي السويقتْي احلبشيثايناملبحث ال
 .ذي السويقتْي   صفات: ثالثاملبحث ال
 .: زمن خروج ذي السويقتْي وهدمه الكعبةرابعاملبحث ال
 .حكم قتال احلبشة: خلامساملبحث ا

 . اإلسالم   أول هدم هلا يفواتريخ الكعبة أمساؤها ومكانتها : املبحث السادس 
 . كنز الكعبة وسلب ذي السويقتْي لهاملبحث السابع:  

 .وفيها أهم النتائج  ،اخلامتة 
 . فهرس املصادر واملراجع 
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 الدوسري د. سعد بن عبد هللا آل ماجد  

 منهج البحث:  
 .االستداليلو  ،الوصفياتبعت يف حبث املوضوع املنهج -أ 

 ابألمور اآلتية:  ة البحثأخذت يف كتاب -ب
 . بذكر السورة ورقم اآلية ،عزوت اآلايت القرآنية ملواضعها يف كتاب هللا –1
 . خرَّجت األحاديث واآلاثر الواردة يف هذا البحث من كتب السنة وغريها  – 2
 .ث واآلاثر ابلنقل عن العلماء والباحثْي بينت احلكم على األحادي –  3
من غري املشهورين   ،ترمجت لألعالم الواردة يف البحث من العلماء والرواة  – 4

 . غالباً 
 .بينت معاين الغريب يف األحاديث وغريها –  5
 .هذا وأسأل هللا التوفيق والسداد 
 

*** 
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 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 تعريف أشراط الساعة وأقسامها  التمهيد:
 الساعة يف اللغة: تعريف أشراط  

فارس  ابن  الَعاَلمة   395ت)  ¬   (1) قال  "الشَّرط:  الساعة:    ،ه (:  وأشراط 
 .(2) "..ومسي الشَُّرط ألهنم جعلوا ألنفسهم عالمًة يخعرفون هبا .عالماهتا

واجلمع    ،"الشََّرطخ: ابلتحريك: الَعالمة(:  ه   711ت )  ¬  (3) وقال ابن منظور 
   .(4) وأشراط الساعة: أعالمخها" . أشراط

 خل حل جل مك لك ُّٱ  وقد جاء ذلك يف آية من كتاب هللا العزيز فقال:
 . [18]محمد: َّ مه جه هن من خن حن ممجن خم حم هلجم مل

ِي ¢  وأمَّا يف السنة فقد جاء ذلك كثريا ومنه ما رواه أَبخو هخَريْ َرةَ  :  ‘   : َعني النَّبي

 

صاحب التصانيف:    ،اإلمام اللغوي املشهور  ،( هو: أمحد بن فارس بن زكراي أبو احلسن القزويين1)
ينظر: وفيات األعيان البن    .ç  395تويف سنة    ، جممل اللغة( وغريها)و  ، معجم مقاييس اللغة()

  ،ومعجم األدابء لياقوت احلموي  ، (16/103)وسري أعالم النبالء للذهب    ، (1/100)  ،خلكان
 . (44ص ) ،للفريوز آابدي ،والبلغة يف اتريخ أئمة اللغة ،(1/410)

اللغة  ( 2)  النهاية يف غريب احلديث  . ( مادة: شرط533ص)  ،البن فارس   ،معجم مقاييس    ، ينظر: 
 . ( مادة: شرط2/412) ،البن األثري

  ، اخلزرجي اإلمام اللغوي احلجة  ،( هو: مجال الدين أبو الفضل عبد هللا بن حممد بن املكرم األنصاري3)
ومعجمه   بكتابه  العرب()اشتهر  ابن حجر:    ،لسان  األدب  "قال  ابختصار كتب  مغرى  كان 

 .ç  711تويف سنة    .وقال الصفدي: "ال أعرف يف كتب األدب شيئا إال وقد اختصره" .املطِولة"
والقاهرة مصر  اتريخ  يف  احملاضرة  حسن    ، للزركلي  ، واألعالم  ،( 1/534)للسيوطي    ،ينظر: 

 .( 799ص ) ،أتليف بسام عبد الوهاب اجلاب   ،ومعجم األعالم ،(7/108)
 . (162ص)   ، ألمحد بن علي الفيومي  ، املصباح املنري  وينظر: (  56/  8)  ، البن منظور  ، لسان العرب  ( 4) 
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 الدوسري د. سعد بن عبد هللا آل ماجد  

ْن َأْشَراطي السَّاَعةي َأْن  َا«»مي  .(1) تَليَد اأَلَمةخ َرهبَّ
 .األمارات( وإن كان قليالً )كذلك جاء ذكر أشراط الساعة مبسمى 

فَعن    .األمارة( مرًة واحدة يف السنة دون القرآن الكرمي)حيث ورد لفظ ومسمى  
َنَما حَنْنخ عيْنَد َرسخولي هللاي  إيْذ طََلَع    ،َذاَت يَ ْوم    ‘   عخَمرخ ْبنخ اخلَْطَّابي قَاَل: بَ ي ْ

الثِيَيابي  بَ َياضي  َشدييدخ  َنا َرجخل   الشََّعري   ،َعَلي ْ َسَوادي  أَثَ رخ    ،َشدييدخ  َعَلْيهي  ي خَرى  اَل 
نَّا َأَحد    ،السََّفري  ِي َحىتَّ َجَلسَ   ،َواَل يَ ْعريفخهخ مي فََأْسَنَد رخْكبَ تَ ْيهي إيىَل    ،‘    إيىَل النَّبي
َذْيهي   ،رخْكبَ تَ ْيهي  ْيني َعني السَّاَعةي   -وفيه    -َوَوَضَع َكفَّْيهي َعَلى َفخي قَاَل:    ،قَاَل: فََأْخربي

َا أََماَرهتي َعْن  ْيني  قَاَل: فََأْخربي  » السَّائيلي َْعَلَم ميَن  َها ِبي َعن ْ اْلَمْسئخولخ  قَاَل:    ،»َما 
َوَأْن تَ َرى احْلخَفاَة اْلعخَراَة اْلَعاَلَة ريَعاَء الشَّاءي يَ َتطَاَولخوَن يفي    ،»َأْن تَليَد اأْلََمةخ رَب َّتَ َها

« احلديث  َياني َا« أي عالماهتا  .(2) اْلب خن ْ ْيني َعْن أََماَرهتي  .والشاهد: قوله: »فََأْخربي
منظور ابن  العالمة"(ه   711ت )  ¬  وقال  واألمارة:  "األمارخ  وقال    .(3) : 

   .(5): "األمارة: العالمة وزانً ومعىن"ه (  770ت)رمحه هللا (4) الفيومي

 

 . (3/146)ومل يذكر له سنداً  معلقاً  ، البخاري يف صحيحه رواه ( 1) 
 . (8) ، (1/36)  ،مسلم يف صحيحه رواه ( 2) 
 . (153/ 1) ،العربلسان  ( 3) 
وممن َمَهَر يف    ،من أئمة العربية  ،أبو العباس  ،مث احلموي  ،هو: أمحد بن حممد بن علي الفيومي  (4)

ينظر: الدرر الكامنة البن حجر    .ç  770تويف سنة    ،وهو صاحب كتاب املصباح املنري  ،األدب
 .(281/ 1)ومعجم املؤلفْي لعمر كحالة  ،(1/216)واألعالم للزركلي  ،(1/314)

 . (17ص)  ،املصباح املنري ( 5) 
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 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 : االصطالح تعريف أشراط الساعة يف 
 . وإن كان ال يبعد عن التعريف اللغوي اصطالحاً ميكن التعريف ابألشراط 

   .(1) ِبهنا: العالمات اليت تدل على السَّاعة وقرهبا

 وهبذا قال العلماء ومنهم: 
  ،"أشراط الساعة  ه ( حيث قال:  403ت)  ¬   (2) أبو عبد هللا احلَليمي 

الدجال خروج  منها  أعالمها:  وقتله    ، وهي  عليه  هللا  صلوات  عيسى  ونزول 
ومنها خروج دابة األرض ومنها طلوع    ،ومنها خروج أيجوج ومأجوج  ،الدجال

 .(3) الشمس من مغرهبا"
ه (: "العالمات الدالة على    458ت )  ¬  البيهقي  أمحد بن احلسْي   وقال 

   .(4) قخرب حينها"
ه (: "املراد ابألشراط العالمات اليت يعقبها    852ت)  ¬  وقال ابن حجر

   .(5) قيام الساعة"
  

 

عبد هللا بن سليمان الغفيلي    .د   ،أشراط الساعة  ،(61ص)يوسف الوابل    .د  ، ينظر: أشراط الساعة  ( 1) 
 . (37ص)

  ، اجلرجاين( أبو عبد هللا احلسْي بن احلسن بن حممد بن حليم الفقيه الشافعي املعروف ابحلليمي  2)
املتكلمْي  ، القاضي اإلميان()من كتبه:    ،وأحد  شعب  يف  سنة    ،املنهاج  وفيات  403تويف  ه 
 . (17/231) ،سري أعالم النبالء ، (2/137) ،األعيان

 .(1/422) ، املنهاج يف شعب اإلميان(  3) 
 . (84ص)  ،البعث والنشور ( 4) 
 . (13/79) ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( 5) 
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 أقسام أشراط الساعة: 
أمَّا أقسام أشراط السَّاعة فهو تقسيم استقرائي اجتهادي للنصوص الواردة يف  

   . من الكتاب والسنة وال دليل عليه من الشرع   ، ذكر أشراط السَّاعة 
  . إىل أربعة نواحي  ، وهلذا قد اختلف رأي العلماء ونظرهم يف تقسيم أشراط السَّاعة 

 وهي: 
 . ابلنظر إىل كون العالمة من املعتاد للناس ومن كوهنا غري معتادة هلم   الناحية األوىل: 

 وهلذا قخسمت األشراط هنا إىل قسمْي: 
  ، والقتل   ، ت من النوع املعتاد للناس مثل: كثرة املوت يف النَّاس وقوع العالما   - 1

 .. وقبض العلماء 
 . ( 1) وطلوع الشمس من مغرهبا   ، وقوع العالمات وهي غري معتادة هلم مثل: الدابة   - 2

 . وهذا ابلنظر لوقوع العالمات يف الشاهد من حياة النَّاس واترُيهم   الناحية الثانية: 
 وهذا ينقسم إىل ثالثة أقسام:   
 .. وفتح بيت املقدس   ، ‘   مثل: بعثة النب   ، ما وقع يف القدمي وانتهى   - 1
 ... القتل( )   وكثرة اهلرج   ، مثل: قبض العلماء   ، ما وقع ومازال مل يتوقف   - 2
املستقبل   - 3 يف  وسيقع  احلاضر  يف  يقع  مل  واملسيح    ، ما  الدابة  خروج  مثل: 

 . ( 2) .. الدجال 
تقسيم الساعة ابعتبار مكان وقوع أشراط يف السماء أو يف    الناحية الثالثة:

 . األرض
 

 .( 1/121) ، املصدر السابقينظر:  ( 1) 
 . (2/66) ،لسفاريينمد بن أمحد احمل ، لوامع األنوار البهية  . (1/121) ، املصدر السابقينظر:   ( 2) 
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 وهذه جعلوها على قسمْي:
 ...املسيح الدجال ، الدابة ،‘  مثل: بعثة النب  ،أشراط أرضية - 1
طلوع الشمس من    ،انتفاخ األهلة   ،مثل: انشقاق القمر  ،أشراط مساوية  -2

 .(1)...مغرهبا
 .جهة البعد والقرب من زمن الساعة الناحية الرابعة:

 فقسموا أشراط الساعة إىل قسمْي:
النب  -1 بعثة  مثل:  وطويل:  بعيد  بزمن  الساعة  تتقدم  اليت    ،‘   الصغرى 

 . وقبض العلماء وظهور اجلهل ،وموته
الساعة  -2 قيام  قرب  تكون  واليت  الدابة  ،الكربى  املسيح    ،مثل:  وخروج 

 .(2)’   ونزول عيسى  ،الدجال
الكعبة(: وهي من  )ومن عالمات الساعة الكربى:   السويقتْي  هدم ذي 

 .وهي من دالئل نبوته ،‘  عالمات الساعة األرضية اليت أخرب عنها النب
هللا   أبو عبد بَ وَّ ب َ قد ف  ،والعلماء على ذكرها ضمن أشراط الساعة الكربى

التذكرة ِبحوال املوتى  )يف كتابه:    ه (:  671ت)  ¬  القرطب   حممد بن أمحد 
وتكلم فيه    .(3) ابب ما جاء يف املدينة ومكة وخراهبما""   فقال:  (وأمور اآلخرة

 .عن ذي السويقتْي 

 

العظيم ينظر:    ( 1)  القرآن  الطحاويةو   ،(4/225)البن كثري    ،تفسري  العقيدة  العز    ، شرح  أب  البن 
   ،(758/ 2)حتقيق: شعيب األرنؤوط  ،احلنفي

 . ( وغريه41ص)أشراط الساعة( ) عبد هللا بن سليمان الغفيلي يف كتابه:  .وقد سار على ذلك د(  2) 
 . (1178ص) ( 3) 
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 النهاية يف الفنت واملالحم(:)يف كتابه:  ه (    774ت  )  ¬  وقال ابن كثري
 .(1) اَّللَّخ َعَلى َيَدْي ذي السويقتْي األفحج قبحه هللا"  الكعبة شرفها   ذكر ختريب "

السفاريين  أمحد  بن  حممد  يف كتابه:  1188)  ¬  وقال  البحور )ه( 
املدينة وخروج  (: "الزاخرة يف علوم اآلخرة م  ثالقحطاين واجلهجاه واهليخرابخ 

 .(2) "وكذا هدمخ الكعبة ،واملقعد وغريهم
وقد  العالمة  تثبت  هذا  صحيحة  هذه  األول:    ،ِبدلة  املبحث  يف  كما 

السويقتْي  الواردة يف خرب ذي  العلماء مل ُيتلفوا يف أهنا  و   ،األحاديث واآلاثر 
السويقتْي وهدمه  املبحث الرابع: زمن خروج ذي    كما يف   ،واقعة يف آخر الزمان

 . الكعبة
*** 

  

 

 (1 ) (1 /202) . 
مد بن  حمل  ،القناعة يف ما حيسن اإلحاطة من أشراط الساعةوينظر للمزيد عن ذلك:    ، (531/  1)  ( 2) 

وإحتاف اجلماعة مبا    ،( 132ص)  ، اإلشاعة ألشراط الساعةو  ،( 110ص)  ، عبد الرمحن السخاوي
  ،أشراط الساعة   ،(210/  3)  ، حلمود بن عبدهللا التوجيري  ،جاء يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة 

 . ( وغريهم 231ص) ، ليوسف الوابل
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 السويقتني: األحاديث واآلاثر الواردة يف خرب ذي  ولاأل املبحث
يف    ، خروج ذي السويقتْي وهدمه الكعبة   ت األحاديث واآلاثر على خرب لَّ قد دَ   

وهي   وسأقتصر هنا على الصحيح منها   ، وضعيفة آخر الزمان وهي ما بْي صحيحة  
 : ت ما أي 

َعْن َأبي    ؛ الكعبة   - ُيرب   – السويقتْي رجل من احلبشة أيت مكة فيهدم  ن ذا  إ - 1
ِي   ، ¢   هخَريْ رَةَ  النَّبي »ُيخَرِيبخ   ‘   َعني  السَُّويْ َقَتْْيي ( 1) قَاَل:  ذخو  ميَن  ( 2) الَكْعَبَة 

 . ( 4) « ( 3) احلََبَشةي 
 

 (1 )  :  . خرب()مادة:  ،(2/17) ،البن األثري اجلزري ،وينظر: النهاية يف غريب احلديث .يهدم ُيخَرِيبخ
ويف سوق    ، صغرمها لدقتهما وصغرمها  ، الساق  والسويقة: تصغري   ،ذخو السَُّويْ َقَتْْيي: ذو مبعىن صاحب  ( 2) 

النهاية يف  :  وينظر  ،(7/306)  ،قاله اإلمام البغوي يف شرح السنة [  ]مبعىن: دقة  . محوشةاحلبش  
احلديثغ البغوي   حنو   ،(سوق):  مادة  ،(2/379)  ،ريب  منظور  ،العربولسان    ،قول    ، البن 
 . ذا()مادة:  ،(6/5)

احلََبَشةي:    ( 3)  الفيوميميَن  اسم  ":  قال  وهو  السُّودان  من  جيل   "    .جنساحلََبش:  على  صخغِير  وهلذا 
  ،الفريوزآابدىحملمد بن يعقوب    ،القاموس احمليط  . احد َحَبشي "" لغة  فاشية  الو واحلبشة...حخبيش"

حبش  ،(322ص) العرب  وينظر:  ،مادة:  منظور  ،لسان  حبش  ، (4/15)  البن  وهم    .مادة: 
ْرَيْ ينتسبون إىل كوش بن حام بن نوح ينظر:   رواية    ،بن هشام  لعبد امللك  ،التيَجان يف مخلوك محي

حملمد بن جرير    ،واتريخ الطربي  ، (26ص )البن قتيبة    ،املعارفو   ، (38ص) عن وهبة بن منبه  
 . (271 /1) ،البن كثري ،والبداية والنهاية   ،(1/124) ،الطربي

تنوير الغبش يف فضل السودان  ):  بن علي بن اجلوزي كتاابً مساه  عبد الرمحن وقد صنع هلم أبو الفرج  
احلبشان تنكسر قلوهبم ألجل اسوداد  فإين رأيت مجاعة من أخيار  "  أتليفه: عن سبب    قال   .(واحلبش
ووضعت هلم هذا الكتاب يف ذكر فضل    ، فأعلمتهم أن االعتبار ابإلحسان ال ابلصور احلسان ،األلوان

اجتمعت يف طباع السودان منها: قوة  : "بقوله   ووصفهم  ،(29ص)   . "خلق كثري من احلبش والسودان
ب  أل  ، الغبش يف فضل السودان واحلبش  تنوير   . (33ص)  . "..وذلك يثمر الشجاعة  ، وقوة القلب  ،البدن

   .علي اجلوزيالفرج عبد الرمحن بن 
صحيحه  رواه  ( 4) يف  يف    ومسلم   ،(1596)  ، (149/  2)و  ،(1591)  ،(148/  2)  ،البخاري 

 . (2909) ( 2232/ 4)  ،صحيحه
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ِي   ،ƒ  َعني اْبني َعبَّاس    .ن من يهدم الكعبة أسود وأفحجإ-2   ‘   َعني النَّبي
 .(2) َحَجًرا«يَ ْقَلعخَها َحَجًرا   ،(1) قَاَل: »َكَأيِني بيهي َأْسَوَد أَْفَحجَ 

  ،¢  َعْن َأبي هخَريْ رَةَ   . ن ذا السويقتْي ُيرج يف آخر الزمان فيهدم الكعبةإ-3
هللاي  َرسخوَل  قَال  َعَلى    »يفي :  ‘   قَاَل:  السَُّويْ َقَتْْيي  ذخو  َيْظَهرخ  الزََّماني  ري  آخي

ْبتخ  قَاَل:   اْلَكْعَبةي«   .(3) »فَ يَ ْهديمخَها« :أَنَّهخ قَالَ َحسي
والذي من جنسهم ذي السويقتْي الذي سيهدم    ؛ األمر برتك مقاتلة احلبشة-4

حخنَ ْيف  قَاَل: مسَيْعتخ  َعْن َأبي أخَماَمَة ْبني َسْهلي ْبني   ؛كنوزها  ويستخرجالكعبة  
ِي  ْن َأْصَحابي النَّبي : مسَيْعتخ َرسخوَل هللاي  ‘  َرجخاًل مي :  ‘   يَ قخولخ   »اتْ رخكخوا يَ قخولخ

تَ رَكخوكخمْ  َما  اَل    ،احْلََبَشَة  ميَن    َيْسَتْخريجخ فَإينَّهخ  السَُّويْ َقَتْْيي  ذخو  إيالَّ  اْلَكْعَبةي  َز  َكن ْ
   .(4) احْلََبَشةي«

 

ذينالفحج: تَباعخدخ ما بْي الفَ  أفحج:  ( 1)   . فحج()مادة:  ،(3/373) النهاية يف غريب احلديث .خي
 . (1595) (149/ 2) ، البخاري يف صحيحه رواه ( 2) 
  ، (136/  6)  ، الصنعاين يف مصنفه  وعبد الرزاق  ، (8094)  ،(458/  12)  ، مسندهأمحد يف    رواه   ( 3) 

  ، (7735)  (14/186)  ،(7734)  ،(185/  14)  ،الزخار(  البحر)والبزار يف مسنده    (9176)
إسناده صحيح على شرط  ":  : شعيب األرنؤوطقال حمقق مسند اإلمام أمحد  ، صحيح  احلديثو 

 ."الشيخْي
  ، (4309)  ، (114/  4)  ، سننهأبو داود يف    ،( 23155)  ،(226/  38)  ، مسنده  أمحد يف   رواه   ( 4) 

أخبار  قي يف  زر األو   ،من رواية أب هريرة  ، (9177)  ، (136/  5)  ،مصنفهالصنعاين يف    وعبد الرزاق 
يف    ، ة يف قدمي الدهر وحديثهأخبار مكوالفاكهي يف    ،(1/277)  ،اثر مكة وما جاء فيها من اآل

/  5) ، واملثاينابن أب عاصم يف اآلحاد و   ،هريرةمن رواية أب   ،(365 / 1) ،(763)احلديث رقم 
  ،(البحر الزخار   )والبزار يف مسنده    . حنيفسهل بن  بن    رواية أب أمامة   ( من 2912)(  345

الصحيحْيواحلاكم يف مست  ،، (2355)  (346  /6) من    ،(8396)  ،(4/500)  ،دركه على 
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واستخراج كنزهاهالك  -5 الكعبة  هلدم  السويقتْي  ذي  وخروج  َعْن    .العرب 
َع أاََب هخَريْ َرةَ  أَنَّهخ  ،(1) مَسَْعانَ َسعييدي ْبني  خ أاََب قَ َتاَدةَ  ،مسَي  ، ‘  َأنَّ َرسخوَل هللاي  ،ُيخْربي

لَّ َهَذا اْلبَ ْيَت إيالَّ أَْهلخهخ   ،ليَرجخل  َبْْيَ الرُّْكني َواْلَمَقامي   »ي خَباَيعخ قَاَل:     ، َوَلْن َيْسَتحي
مثخَّ أَتْتي احْلََبَشةخ فَ يخَخرِيبخونَهخ َخرَااًب    ،َفاَل َتَسْل َعْن َهَلَكةي اْلَعَربي   ،فَإيَذا اْسَتَحلُّوهخ 

َزهخ«ْسَتْخريجخوَن  َوهخمخ الَّذييَن يَ  ،اَل يَ ْعمخرخ بَ ْعَدهخ أََبًدا  .(2) َكن ْ
 اخلالصة: 

ب  خروج  القول  خرب  السويقتْي صحة  دقيق    هوأنَّ   ذي  احلبشة  من  رجل 
سيخرج يف آخر الزمان هلدم الكعبة ويستخرج    وأنه .أفحجأسود  ،الساقْي 

 .كنزها
 * * * 

 

  ،والبيهقي يف سننه الكربى  ،نيف عن عبدهللا بن عمرو بن العاصسهل بن حبن  رواية أب أمامة  
  ، (2512)  ،(2/344)  ،املسند غاية املقصد يف زوائد  وذكره اهليثمي يف  ( 18598  ،) (297/  9)

الزوائد ومنبع    ، ومل ُيرجاه(  ،هذا حديث صحيح اإلسناد):  قال احلاكم  وقال اهليثمي يف جممع 
لصحيح غري موسى بن  رواه أمحد ورجاله رجال ا"  :معلقاً عليه  ،(9572)(  303  /5)  الفوائد
 . (772) ،(402  / 2) ،الصحيحة سلسلة األحاديث يف األلباين وصححه   ،"وهو ثقة ،جبري

وضعفه   ، والدارقطين  ،وثقه النسائي وابن حبان . املدين موالهم ، سعيد بن مسعان األنصاري الزُّرقي ( 1) 
 . (1/438) ،للذهب ،والكاشف  ،(2/654) ،البن حجر ،ينظر: هتذيب التهذيب .األزدي

  ( 8352)  ، (14/93)  ،( 8113)  ،( 13/474)و  ،(7911)  (13/290)  ، أمحد يف مسنده  رواه  ( 2) 
وأبو داود الطيالسي    ، (6827)  ( 15/239)  ، صحيحهوابن حبان يف    ،( 8619)  ،(14/267)

مسنده وذكره2494)  ، (127/  4)  ، يف  حبان    يف  اهليثمي   (  ابن  زوائد  إىل  الظمآن  موارد 
قال اهليثمي يف    (1690)  .(2/86)  ،املسندزوائد    يفويف غاية املقصد    ،(1030)  ،(255ص)

ورجاله    ،رواه أمحد  .يح بعضهقلت: يف الصح "  (5775)  (298  /3)  ،ومنبع الفوائدجممع الزوائد  
 .(579)  ( 122 /2) ،الصحيحةسلسلة األحاديث األلباين يف  وصححه  ،"ثقات
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 ولقبه  : اسم ذي السويقتني احلبشيينثا ال املبحث
ال جلي وال خفي    ؛ذي السويقتْي أو أثر يدل على اسم  حديث    ال يوجد 

  ، بعض العلماء قد اجتهد يف تعيْي اسم ذي السويقتْي من غري جزم  إال أنَّ 
ِي   ،¢  : َأبي هخَريْ َرةَ ه ( بعد ذكره حلديث  774ت  )  ¬  قال ابن كثري   َعني النَّبي

السَّاَعةخ   ،‘  تَ قخومخ  »الَ  َقْحطَانَ   ،قَاَل:  ْن  مي َرجخل   َُيْرخَج  النَّاَس    ،َحىتَّ  َيسخوقخ 
وحيتمل أن يكون غريه    ،وقد يكون هذا الرجل هو ذا السويقتْي "  (1) بيَعَصاهخ« 

   .(2) "أعلموذاك من احلبشة فاهلل  ،فإن هذا من قحطان
عن  ": تعليقه على ما ورد قال يف   كذلك  ؛هبذا قد رد على نفسه ابن كثري و 
: قَاَل َرسخولخ هللاي أب   َيْذَهبخ اللَّْيلخ َوالن ََّهارخ َحىتَّ مَيْليَك َرجخل     »الَ :  ‘   هخَريْ َرَة يَ قخولخ

َن اْلَمَوايلي ي خَقالخ َلهخ:   أن يكون هذا اسم ذي السويقتْي   فيحتمل  .(3) َجْهَجاهخ«مي
   .(4) "أعلماحلبشي وهللا تعاىل 

 

  ، يف صحيحه ومسلم   ،(7117) (58/ 9) ،(3517) ،(183/ 4) ،اري يف صحيحهالبخ رواه( 1)
(4 /2232)  (2910).   

 . (1/206) ،البن كثري ،الفنت واملالحم ية يف النها (2)
وصححه    .هذا حديث حسن غريبوقال الرتمذي:    (2228)  ، (74/  4)  ، سننهالرتمذي يف    رواه (  3)

ته  ويف صحيح اجلامع الصغري وزايد  ( 2228)  ،( 2/487)  ،الرتمذي لباين يف كتابه صحيح سنن  األ
أخرى وهي  ،(1/1271) رواية  َأبي  وله  َعْن  ِي   ،هخَريْ رَةَ :  النَّبي مخ    ، ‘  َعني  اأْلَايَّ َتْذَهبخ  »اَل  قَاَل: 

اجْلَهْ   ،َواللََّيايلي  َلهخ  ي خَقالخ  َرجخل   مَيْليَك  وقد  َحىتَّ  صحيحه  رواهَجاهخ«  يف    ( 2232/  4)  ،مسلم 
 . (8364) ،(14/100) ، مسندهوأمحد يف  ،(2911)

 .(1/206) ،ية يف الفنت واملالحم النها( 4)
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وال يكون إال    ،املوايل على املسلمْي وهذا احلديث يفيد يف متلك رجل من  
وذي السويقتْي رجل من    ،افة إال أن اجلهجاه مل يعْي جنسهإض  ،(1) مسلماً 

احلبشة أيت يف صحبة هلدم الكعبة وال ميكن أن يكون مسلماً ويقرتف هذا  
 (2) !اجلرم

 عرف بلقبه  ه رجل من احلبشةوعليه يبقى اسم ذي السويقتْي مبهماً إال أنَّ 
 . الثالث املبحثوقد وصف بصفات عدة أتناوهلا يف 

 
 * * * 

 

 . (13/78) ،فتح الباري :ينظر( 1)
 . الرابع: زمن خروج ذي السويقتْي املبحث ( ينظر للمزيد: 2)
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 السويقتنيصفات ذي : ثالثال املبحث
السويقتْي اخلَلقية  لَّ قد دَ ل    – ت األحاديث واآلاثر على لقب وصفات ذي 

 وهي: –  اجلسمية
لقة يف احلبشة -الساقْي    رجل من احلبشة قصري ودقيق أنه  -1   ،(1) -وهذه خي

السَُّويْ َقَتْْيي ):  وقد صغرت فقيل ِي   ،¢   ( َعْن َأبي هخَريْ رَةَ ذخو  النَّبي   ‘   َعني 
 .(2) ميَن احلََبَشةي«  الَكْعَبَة ذخو السَُّويْ َقَتْْيي   قَاَل: »ُيخَرِيبخ 

ِي و    َعْن َأبي أخَماَمَة ْبني َسْهلي ْبني حخنَ ْيف  قَاَل: مسَيْعتخ َرجخاًل ميْن َأْصَحابي النَّبي
: مسَيْعتخ َرسخوَل هللاي   ‘  :    ‘   يَ قخولخ فَإينَّهخ اَل    ، احْلََبَشَة َما تَ رَكخوكخمْ   »اتْ رخكخوايَ قخولخ

َن   َز اْلَكْعَبةي إيالَّ ذخو السَُّويْ َقَتْْيي مي  . (3) احْلََبَشةي«َيْسَتْخريجخ َكن ْ
مسعود  احلسْي  قال     »ذخو قوله:  "  ه (:  516ت  )  ¬  البغويبن 
الساق  ،« السَُّويْ َقَتْْيي  وصغرمها  ، تصغري  لدقتهما  احلبش    ، صغرمها  سوق  ويف 

 .(4) "محوشة
واإلشارة إىل    ،للتحقري  التصغري ":  ه (  855ت  )   ¬  العيين  حممود قال  و 

والتقدير: ُيرب الكعبة ضعيف من   ،وشةمح الدقة ألن يف سيقان احلبشة دقة و 
 . هذه الطائفة

 

   .( 7/306) ، لبغويلحسْي بن مسعود ال ، ( ينظر: شرح السنة1)
 . سبق خترجيه (2)
 . سبق خترجيه (3)
 . (7/306) ،شرح السنة( 4)
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  .بيانية أي من هذا اجلنس من بين آدم  ،كلمة: من  »ميَن احلََبَشةي«قوله:   
 .(1) "السودانقالوا: احلبش جنس من  

  َعني اْبني َعبَّاس    -متباعد ما بْي الساقْي    –   وأفحج   ، البشرةأنه أسود  -2
ƒ،   ِي    . (3) َحَجًرا«يَ ْقَلعخَها َحَجرًا    ،(2) قَاَل: »َكَأيِني بيهي َأْسَوَد أَْفَحجَ   ‘   َعني النَّبي

األفحج: البعيد ما  ":  ه (  516ت)  ¬  البغويبن مسعود  احلسْي    وقال
 .(4)"وذلك من نعوت احلبشان ،بْي الرجلْي 

الذي صح    ،ت يف أحاديث ضعيفة اإلسنادوهناك صفات أخرى لكنها ورد
أفحج الساقْي  ودقيق  أسود  أنه  احلبشي  الرجل  هذا  صفات  بقية    ،من  أما 

   .الصفات األخرى فقد وردت يف أحاديث ضعيفة
 

 * * * 

 

 .(9/232) ، لعيينمود بن أمحد احمل ،( عمدة القاري يف شرح صحيح البخاري1)
ذين: الفحج: تَباعخدخ ما بْي الفَ ( أفحج2)  . فحج()مادة:  ،(373/ 3) ،النهاية يف غريب احلديث .خي
 . سبق خترجيه (3)
 . (7/306) ،للبغوي ،شرح السنة( 4)
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 : زمن خروج ذي السويقتني وهدمه الكعبةرابعال املبحث
الكعبة  زمن   إنَّ   وهدمه  السويقتْي  ذي  عظام  ،خروج  أحداث    ،يسبقه 

 .وفناء أهله  ،اإلسالم دالة على زوالوكلها  ،للساعةعالمات كربى و 
 ومنها:  ،على سبيل املثال ال احلصر بعضاً منهاأذكر 

 : مبوهتم املؤمنْي  ذهاب- 1
وفيه قال: إيْذ  - الدَّجَّاَل    ‘   قَاَل: ذََكَر َرسخولخ هللاي   ،َعني الن َّوَّاسي ْبني مَسَْعانَ 

طَيِيَبةً  ريحًيا  هللاخ  آاَبطيهيمْ   ،بَ َعَث  حَتَْت  وَكخلِي    ،فَ َتْأخخذخهخْم  مخْؤمين   رخوَح كخلِي  فَ تَ ْقبيضخ 
النَّاسي   ،مخْسليم   َرارخ  شي تَ قخومخ    ،احْلخمخري هَتَارخَج  فييَها    (1) يَ تَ َهاَرجخونَ   ، َويَ ب َْقى  ْم  فَ َعَلْيهي

  .(2) السَّاَعةخ"
اْلميْسكي  ب َْعثخ هللاخ ريحًيا َكرييحي  ي َ قَاَل: »  ،وعن َعْبدخ هللاي ْبنخ َعْمريو ْبني اْلَعاصي 

ميَاني إيالَّ قَ َبَضْتهخ   ، َمسَُّها َمسُّ احْلَرييري  ثْ َقالخ َحبَّة  ميَن اإْلي  ،َفاَل َترْتخكخ نَ ْفًسا يفي قَ ْلبيهي مي
ْم تَ قخومخ السَّاَعةخ« َرارخ النَّاسي َعَلْيهي  .(3) مثخَّ يَ ب َْقى شي

 

َْعىَن يَ تَ َقاتَ لخونَ  :يَ تَ َهاَرجخون   ( 1)  فتح الباري شرح    .فَقييَل يَ َتَساَفدخوَن َوقييَل يَ تَ ثَاَورخوَن َوالَّذيي َيْظَهرخ أَنَّهخ هخَنا مبي
 . (19 /13) ، صحيح الباري

 . (2937) ،(4/2250)  ،رواه مسلم يف صحيحه ( 2) 
 . (1924) ،(3/1524)  ،رواه مسلم يف صحيحه ( 3) 



 

 
 جملة العلوم الشرعية 169

 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

: " اَل تَ قخومخ السَّاَعةخ َحىتَّ أَيْخخَذ هللاخ  ‘   قَاَل: قَاَل َرسخولخ هللاي   ،أيضاً   هَعنْ و 
ْن أَْهلي اأْلَْرضي   (1) َشرييطََتهخ  َواَل    ، اَل يَ ْعريفخوَن َمْعرخوفا  ،(2)  ي فييَها َعَجاَجة    فَ يَ ب َْقى  ،مي

 .(3) ي خْنكيرخوَن مخْنَكًرا « 
 : استحالل احلرم-2

قَ َتاَدةَ   ،قَاَل: مسَيْعتخ أاََب هخَريْ رَةَ   ،مَسَْعانَ وعن َسعييدي ْبني   خ أاََب  َأنَّ َرسخوَل    ،ُيخْربي
لَّ اْلبَ ْيَت إيالَّ أَْهلخهخ   ،قَاَل: ي خَباَيعخ ليَرجخل  َما َبْْيَ الرُّْكني َواْلَمَقامي   ‘ هللاي    ، َوَلْن َيْسَتحي

مثخَّ أَتْتي احْلََبَشةخ فَ يخَخرِيبخونَهخ َخَرااًب اَل    ،بي فَإيَذا اْسَتَحلُّوهخ َفاَل َتْسَأْل َعْن َهَلَكةي اْلَعرَ 
 .(4) َوهخمخ الَّذييَن َيْسَتْخريجخوَن َكن ْزَهخ « ،يَ ْعمخرخ بَ ْعَدهخ أََبًدا

 رفع القرآن ونسيانه: -3
ْساَلمخ : " َيْدرخسخ  ‘   قَاَل: قَاَل َرسخولخ اَّللَّي   ،َعْن حخَذيْ َفَة ْبني اْلَيَماني  َكَما    (5) اإْلي

الث َّْوبي  َوْشيخ  َيام    ،(6) َيْدرخسخ  َما صي يخْدَرى  َواَل    ،َواَل نخسخك    ،َواَل َصاَلة    ،َحىتَّ اَل 

 

النهاية يف    . واألشراط من األضداد يقع على األشراف واألرذال  . أهل اخلري والدينيعين  :  َشرييطََتهخ   ( 1) 
 . (2/460) ،غريب احلديث

  ، ينظر: النهاية يف غريب احلديث  . العجاج: الغوغاء واألراذل ومن ال خري فيه: مجعها    َعَجاَجة    ( 2) 
(2/460) . 

  ، (8341)  ،(4/481)  ،واحلاكم يف مستدركه  ، (6964)  ،(11/551)  ،رواه أمحد يف مسنده  ( 3) 
وقال:    ،(6964)  ،( 6/422)  ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل وصححه أمحد شاكر يف حتقيقه  

 . ""إسناده صحيح
 . سبق خترجيه ( 4) 
 . (301 /4) ،النهاية يف غريب احلديث . : ينمحييَْدرخس ( 5) 
 . (229 /5) ،فتح الباري . رقمه ونقشه :َوْشيخ الث َّْوبي  ( 6) 
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َلة    ¸  َولَيخْسَرى َعَلى كيَتابي اَّللَّي   ،َصَدَقة   ْنهخ آيَة "    ،يفي لَي ْ َفاَل يَ ب َْقى يفي اأْلَْرضي مي
 .(1) احلديث

 :ذهاب الدين- 4
أََنس   ي خَقاَل يفي    ‘   َأنَّ َرسخوَل هللاي   ،َعْن  اَل  السَّاَعةخ َحىتَّ  تَ قخومخ  اَل  قَاَل: " 
: هللاخ  قَاَل: »اَل تَ قخومخ السَّاَعةخ َحىتَّ    ،َعْن َأبي َسعييد  اخْلخْدرييِي و   .(2)هللاخ "  ،اأْلَْرضي

»  .(3) اَل حيخَجَّ اْلبَ ْيتخ
 

  ، (8460)  ،(4/520)  ، واحلاكم يف مستدركه  ، (4049)  ،(2/1344)  ، رواه ابن ماجه يف سننه  ( 1) 
ورواه البيهقي يف    .ومل ُيرجاه  ،هذا حديث صحيح على شرط مسلم وقال:    ، ¢  عن حذيفة

  ، موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبانوأبو احلسن اهليثمي يف    ،( 1870)  ،(3/399)  ،شعب اإلميان
األلباين  ،(1910)  ،(471ص) الصحيحة  ،وصححه  السلسلة    ، (87)  ،(1/171)  ، يف 

  ، (6853)  ،(15/266)  ، وللحديث رواايت أخرى عن أب هريرة رواها ابن حبان يف صحيحه
احلاكم يف مستدركه  "  ، (8544)  ،(552  / 4)  ،رواه  هذا حديث صحيح على شرط    وقال: 

  ، وعن ابن مسعود رواها الطرباين يف معجمه الكبري  . ووافقه الذهب يف تلخيصه  ، ومل ُيرجاه  ، مسلم 
مستدركه  ، (8700)   ،(9/141) يف  يف    ، (549  /4)  ،واحلاكم  األلباين  التعليقات  وصححه 

   ، (6814) ،(471/ 9) ،احلسان على صحيح ابن حبان
يف كتابه: إحتاف اجلماعة مبا جاء يف الفنت واملالحم    ، على هذه اآلاثر  ¬   ق الشيخ محود التوجيريوعلَّ 

ألن مثلها ال يقال من قبل    ؛وهذه اآلاثر هلا حكم املرفوع  ( فقال: " 3/216)  ، وأشراط الساعة
 . "وإمنا يقال عن توقيف ،الرأي

 . (148،)(1/131)  ،رواه مسلم يف صحيحه ( 2) 
املوصلي يف    أمحد يف مسنده   ( 3)  يعلى  أبو    ، وابن حبان يف صحيحه  ،(277/  2)  ،مسندهوذكره 

يف  وعلقه البخاري    ،(500/  4)  ،(8397)  ،واحلاكم يف مستدركه  ،(151/  15)  ،(6750)
َبةَ بعد أن روى   ، (2/149) ، صحيحه َعني   ، ¢ َعْن َأبي َسعييد  اخلخْدرييِي  ، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني َأبي عخت ْ

ِي  َوعيْمرَانخ َعْن    ،اَتبَ َعهخ أاََبنخ   ،قَاَل: »لَيخَحجَّنَّ البَ ْيتخ َولَي خْعَتَمَرنَّ بَ ْعَد خخرخوجي أَيْجخوَج َوَمْأجخوَج«  ‘  النَّبي
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السويقتْي    ذي  خروج  ذلك  بعد  أيت  الكعبةمث  دلت    و  ،وهدمه  قد 
القيامةه  أنَّ األحاديث على   الزمان وقبيل يوم    ،¢  فَ َعْن َأبي هخَريْ َرةَ   ، يف آخر 

ري الزََّماني َيْظَهرخ ذخو السَُّويْ َقَتْْيي َعَلى  »يفي : ‘  قَاَل: قَال َرسخوَل هللاي    اْلَكْعَبةي« آخي
ْبتخ أَنَّهخ قَاَل   .(1) »فَ يَ ْهديمخَها«قَاَل: َحسي

قوله:   احلديث  من  ري    »يفي والشاهد  «آخي   األحبار(2) َعْن َكْعب و   ، الزََّماني
قصة    -¬ َوَمْأجخوجَ يف  زهرهتا   ،وهالكهما  ،أَيْجخوَج  من  األرض  خترج  وما 

 قال:   - بعد ذلك ،وبركتها
َب اجْلَْيشي َقْد   َنَما النَّاسخ َكَذليَك إيْذ َجاَءهخْم َخرَب  َأنَّ َذا السَُّويْ َقَتْْيي َصاحي »بَ ي ْ

 .َغَزا اْلبَ ْيتَ 

 

«  ،َوقَاَل َعْبدخ الرَّمْحَني   .قَ َتاَدةَ    ، »َواأَلوَّلخ َأْكثَ رخ   ،َعْن شخْعَبَة قَاَل: »الَ تَ قخومخ السَّاَعةخ َحىتَّ الَ حيخَجَّ البَ ْيتخ
َع قَ َتاَدةخ  صحيح موارد الظمآن إىل زوائد  وصححه األلباين يف    .أاََب َسعييد «  ،َوَعْبدخ اَّللَّي   ، َعْبَد اَّللَّي   ، مسَي
 .( 1579) ،(230  /2) ،  ،ابن حبان

 . ( سبق خترجيه1)
وقيل: من ذي    ،من آل ذي رعْي  ،أَبخو إسحاق ْبن ماتع احليْمرَيي الَيَماينِ   ، هو: كعب األحبار  ( 2) 

أو أول خالفة عمر وقدم املدينة من اليمن يف أايم    ،كان يهودايً فأسلم يف خالفة أب بكر  ،كالع
وعن كختخب    ،فكان حيدثهم عن الكتب اإلسرائيلية  ‘-فجالس أصحاب حممد    -  ¢-عمر  

أيخذ السنن    ،وكان يف الغالب يعرف حقَّها من ابطلها لسعةي عيْلمه وكثرة اِطالعه  ،أهل الكتاب
سكن الِشام وغزا هبا مع    .من نبالء العلماء   ،متْي الداينة  ،وكان حسن اإلسالم  .عن الصحابة 

سنة    ، الصحابة حبمص  اإلسالم.ه 32وت خوخيِف  اتريخ  ا  ، (2/214)   ، ينظر:  أعالم  لنبالء  سري 
 .(409/ 5)هتذيب التهذيب  ،(3/489)
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عخوَن إيىَل َأْصَحاهبيي  ْم َوال يَ ْرجي لخوَن إيلَْيهي ْم َحىتَّ يَ ب َْعَث  فَ يَ ب َْعثخ اَّللَّخ َجْيًشا َفال َيصي
 . (2) «رخوَح كخلِي مخْؤمين   (1) فَ َتْكفيتخ   .اَّللَّخ ريحًيا طَيِيَبًة مَيَانييًَّة ميْن حَتْتي اْلَعْرشي 

  ، إيَذا َكاَن عيْنَد خخرخوجي أَيْجخوَج َوَمْأجخوَج َحَفرخوا: »  قَاَل: قَاَل َكْعب  -ويف رواية  
يءخ َغًدا فَ َنْخرخجخ   ،َحىتَّ َيْسَمَع الَّذييَن يَ لخوهَنخْم قَ رَْع فؤوسهم   ، فَإيَذا َكاَن اللَّْيلخ قَالخوا: َنَي

دخونَهخ َقْد أََعاَدهخ اَّللَّخ َكَما َكانَ   ،فَ يخعييدخَها اَّللَّخ َكَما َكاَنتْ  َن اْلَغدي فَ َيجي يئخوَن مي   ،فَ َيجي
هيمْ   فَ َيْحفيرخونَهخ َحىتَّ َيْسَمعَ  فَإيَذا َكاَن اللَّْيلخ أَْلَقى اَّللَّخ َعَلى    ،الَّذييَن يَ لخوهَنخْم قَ رَْع فخؤوسي

: َنَييءخ َغًدا ن ْهخْم يَ قخولخ َن اْلَغدي    .فَ َنْخرخجخ إيْن َشاَء اَّللَّخ   ، ليَساني َرجخل  مي يئخوَن مي فَ َيجي
تَ رَكخوهخ  دخونَهخ َكَما  َُيْرخجخونَ   ،فَ َيْحفيرخونَ   ،فَ َيجي ْلبخَحرْيَةي   .مثخَّ  ابي اأْلخوىَل  الزُّْمَرةخ    ،فَ َتمخرُّ 

َماَءَها طيينَ َها  ،فَ َيْشَربخوَن  فَ يَ ْلَحسخوَن  الثَّانيَيةخ  الزُّْمرَةخ  مَتخرُّ  الثَّاليَثةخ    ،مثخَّ  الزُّْمَرةخ  مَتخرُّ  مثخَّ 
ن ْهخمْ   .فَ يَ قخولخوَن: َقْد َكاَن َههخَنا َمرًَّة َماء   يَ ْرمخوَن    ،َفاَل يَ قخومخ هَلخْم َشْيء    ، َوَتفيرُّ النَّاسخ مي

ْم إيىَل السََّماءي  َهاميهي لدِيَماءي   ،بيسي عخ ُمخَضََّبًة ابي اأْلَْرضي َوأَْهلخ  فَ يَ قخولخوَن: َغَلبَ َنا أَْهلخ    ،َفرَتْجي
ْم عييَسى اْبنخ َمْرميََ   .السََّماءي  : اللَّهخمَّ اَل طَاَقَة َواَل َيَدْيني   ،فَ َيْدعخو َعَلْيهي لََنا   (3) فَ يَ قخولخ

ْم دخوًدا ي خَقالخ َلهخ الن ََّغفخ  ،هبييمْ  ْئَت فَ يخَسلِيطخ اَّللَّخ َعَلْيهي َا شي   (5) فَ تَ ْفريسخ  ،(4) فَاْكفيَناهخْم مبي
ََناقيريَها  ،هَبخمْ ريقَا ْم َطرْيًا فَ َتْأخخذخهخْم مبي َويَ ب َْعثخ    ،فَ ت خْلقييهيْم يفي اْلَبْحري   ،َويَ ب َْعثخ اَّللَّخ َعَلْيهي

 

: تقبض ( 1)   .مادة: كفت ،( 1423ص)للفريوز آابدي  ،ينظر: القاموس احمليط .فَ َتْكفيتخ
  / 6)يف سننه    ،وأبو عمرو الداين  ، (342  / 1)و  ، (208  /1) يف تفسريه    ، حيىي بن سالم  رواه   ( 2) 

 . (403ص )يف عقد الدرر يف أخبار املنتظر  ،وذكره يوسف السلمي ، (679) ،(1220
 . مادة: يدين ،(5/253)البن األثري  ، النهاية يف غريب احلديثينظر:  .اَل يََدْيني: ال قدرة ( 3) 
: دود يكون يف أنوف اإلبل والغنم 4)   ، (5/75) ،النهاية يف غريب احلديث .واحدهتا: نَ َغَفة  ، ( الن ََّغفخ

 . مادة: نغف
: فتقتل( 5)  .مادة: فرس ،(3/384) ،ينظر: النهاية يف غريب احلديث . فَ تَ ْفريسخ
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ًنا ي خَقالخ هَلَا احْلََياةخ  ن ْهخمْ   ،اَّللَّخ َعي ْ رخ اأْلَْرَض مي َحىتَّ إينَّ الرُّمَّانََة لََيْشَبعخ    ، َوت خْنبيت خَها  ، تخَطهِي
َها السَّكَ  ن ْ َنا النَّاسخ    .قَاَل: أَْهلخ اْلبَ ْيتي  ؟ قييَل: َوَما السََّكنخ اَي َكْعبخ   .نخ مي قَاَل: فَ بَ ي ْ

فَ يَ ب َْعثخ عييَسى طَلييَعًة َسْبَع   ،إيْذ أاََتهخمخ الصَّرييخخ َأنَّ َذا السَُّويْ َقَتْْيي يخرييدخهخ   ،َكَذليكَ 
اَئة   ائَة     ،مي اَئة    ،أَْو َبْْيَ السَّْبعي مي َحىتَّ إيَذا َكانخوا بيبَ ْعضي الطَّرييقي بَ َعَث اَّللَّخ    ،َوالثََّماني مي

َن النَّاسي    ،فَ يَ ْقبيضخ اَّللَّخ فييَها رخوَح كخلِي مخْؤمين    ،ريحًيا مَيَانييًَّة طَيِيَبةً  مثخَّ يَ ب َْقى َعَجاج  مي
هي    ،اَفدخ اْلبَ َهائيمخ َكَما تَ َتسَ (1) يَ َتَساَفدخونَ  َفَمَثلخ السَّاَعةي َكَمَثلي َرجخل  يخطييفخ َحْوَل فَ َرسي

ًئا  .يَ ن َْتظيرخَها َمىَت َتَضعخ  ًئا  ،َفَمْن َتَكلََّف بَ ْعَد قَ ْويلي َهَذا َشي ْ فَ هخَو    ،أَْو َعَلى َهَذا َشي ْ
»  . (2) اْلمخَتَكلِيفخ

بَ َعَث اَّللَّخ  »ويف الرواية الثانية:    ، «مخْؤمين  رخوَح كخلِي    فَ َتْكفيتخ »  :والشاهد قوله
طَيِيَبةً  مَيَانييًَّة  مخْؤمين    ،ريحًيا  رخوَح كخلِي  فييَها  اَّللَّخ  احلديث..فَ يَ ْقبيضخ  هذا    .«  وعلى 

إمنا يكون السويقتْي    بعد خروج أيجوج ومأجوج ونزول عيسى  فخروج ذي 
 .قبيل قيام الساعةو  ‰

  ،’   وهل هو يف زمن عيسى  ،العلماء يف حتديد ذلك الزمنختلف  وقد ا  
 وهذه بعض أقواهلم: .واآلاثر وهذا ابلنظر لبعض األحاديث  ،بعدهأو 

ه يكون يف  فيما ذكر أنَّ "ه (:    403ت  )  ¬  احلَلييمي   قال أبو عبد هللا
ْي احلبشي قد  تزمان عيسى صلوات هللا عليه أن الصريخ أيتيه إن ذا السويق

 

فاد: وهو نَزوخ الذكر على األنثى1)   ، (7/195)  ،ينظر: لسان العرب  .اجلماع()( يَ َتَساَفدخوَن: من السِي
 . مادة: سفد

وهذا  "(:  1/330)يف تفسريه    ¬  قال ابن كثري   ،(16/403)جامع البيان    =( تفسري الطربي2)
 . "من أحسن سياقات كعب األحبار ملا شهد له من صحيح األخبار
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فيبعث عيسى صلوات هللا عليه طائفة من بْي الثماين   ،سار إىل البيت ليهدمه
   .(1) "التسعإىل 

ميكن أن يكون هدمه  "  ه (:  449ت  )  ¬  (2) ابن بطال  احلسنقال أبو  و 
 .هلا عند اقرتاب الساعة وهللا أعلم

أن البيت حيج بعد خروج    ’   فقد أخرب  ؛وال يدل ذلك أن احلج ينقطع 
   .(3)"وأن عيسى ابن مرمي حيج ويعتمر بعد ذلك ،أيجوج ومأجوج

قال أصحاب هذا  "  ه(:  749ت)  ¬  (4) بن املظفر الوردي  عمرقال  و 
العلم: وميكث الناس بعد هالك أيجوج ومأجوج يف اخلصب والدعة ما شاء  

تعاىل السويقتْي   .هللا  ذو  وعليهم  احلبشة  خترج  ويهدمون    ،مث  مكة  فيخربون 
 .(5) "وهللا تعاىل أعلم ...مث ال تعمر أبداً  ،الكعبة

 

 . (429 ص ) ،احلليمي عبد هللاألب  ،املنهاج يف شعب اإلميان( 1)
وكان    ، ويعرف: اببن اللجام  ، مث البلنسي  ، القرطب  ،( أبو احلسن علي بن خلف بن بطال البكري2)

  . ه(449)تويف سنة  ،وله شرح على صحيح البخاري ،والعناية ابحلديث  ، من أهل العلم واملعرفة
املسالك وتقريب  املدارك  ترتيب  عياض    ،ينظر:  أئمة    ،( 8/160)للقاضي  اتريخ  يف  الصلة 

 . (18/47) ، ( سري أعالم النبالء394ص) ، البن بشكوال ،األندلس
 . (4/278) ،البن بطال  ،البخاري( شرح صحيح 3)
فقيه    ،املصري الشافعي الشهري اببن الوردي  ،( عمر بن مظفر بن عمر بن حممد بن أب الفوارس4)

وألفية يف   ،جعله ذيال لتاريخ أب الفداء وخالصة له   واتريخ   ، من كتبه: ديوان شعر  . ومؤرخ وأديب
  . ه749تويف حبلب سنة    - الشافعيةنظم هبا احلاوي الصغري يف فقه    وهبجة احلاوي   ،تعبري األحالم

 . (5/67) األعالم للزركلي  ،(3/157)البن شاكر  ، ينظر: فوات الوفيات
 . (448ص)  ،ألب حفص عمر بن املظفر الوردي ،عجائب وفريدة الغرائب(خريدة ال5)
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للكعبة:    السويقتْي ( عن وقوع هدم ذي   ه  671ت  )  ¬  وقال القرطب
الصدور واملصاحف" القرآن من  وذلك بعد    ، قيل: إن خرابه يكون بعد رفع 

 . (1)"الصحيحوهو  ،‰ ،موت عيسى
خترب يف آخر الزمان إذا أراد هللا أن  "  (: ه  728)  ¬  وقال ابن تيمية

بيته القيامة فيخرب  فال يبقى يف املصاحف    ،ويرفع كالمه من األرض  ،يقيم 
وال يبقى يف    ،ويبعث رحيا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة  ،والقلوب قرآن

 . األرض خري بعد ذلك
  كما يف الصحيحْي عن أب هريرة   ،وختريبها ِبن يسلط عليها ذو السويقتْي 

 .(2) "..قال: »ُيخَرِيبخ اْلَكْعَبَة ذخو السَُّويْ َقَتْْيي ميَن احْلََبَشةي«  ‘  عن النب ¢
 (: ه 774ت ) ¬ قال ابن كثريو 
ملا جاء يف صحيح    ،إمنا يكون بعد خروج أيجوج ومأجوج  ،هذا وهللا أعلم" 

َأبي َسعييد  اخلخْدرييِي  ِي   ،¢  البخاري َعْن  النَّبي البَ ْيتخ    ‘   َعني  قَاَل: »لَيخَحجَّنَّ 
   .(4)"(3) َوَمْأجخوَج« َولَي خْعَتَمَرنَّ بَ ْعَد خخرخوجي أَيْجخوَج  

 

 . (1183 ص) ،( التذكرة ِبحوال املوتى وأمور اآلخرة1)
 .(584/ 4) ،البن تيمية ، الشيعة القدرية( منهاج السنة النبوية يف نقض كالم 2)
 .(2/149) ، (1593)( يف احلديث رقم 3)
 . (315/ 1)  ،البن كثري ،( تفسري القرآن العظيم 4)
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ِي   ،¢  َعْن َأبي َسعييد  اخلخْدرييِي ":  يف موضع آخر   وقال ابن كثري   ‘   َعني النَّبي
« قَاَل: »الَ تَ قخومخ السَّاَعةخ َحىتَّ اَل حيخَجَّ   : وهذا احلديث ال نعلمه يروى  (1) البَ ْيتخ

ِي   ،¢ َعْن َأبي َسعييد  اخلخْدرييِي   .هبذا اإلسناد إال  .‘  َعني النَّبي
أي ابن كثري(: وال منافاة يف املعىن بْي الروايتْي ألن الكعبة حيجها  )قلت  

يعتمرون هبا بعد خروج أيجوج ومأجوج وهالكهم وطمأنينة الناس    -  ،الناس
مث يبعث إليه رحيا طيبة فيقبض هبا روح    ،’   وكثرة أرزاقهم يف زمان املسيح 

مؤمن عيسى  ،كل  هللا  نب  املسلمون  ،’   ويتوىف  عليه  ويدفن    ،ويصلي 
مث يكون خراب الكعبة على يدي ذي    ،‘   مع رسول هللا  ( 2) ابحلجرة النبوية

هذا بعد  قال كعب    ،السويقتْي  املسيح كما  زمن  يف  ظهوره  وإن كان 
   .(3) "األحبار
ه ( على من قال كيف يسلط على الكعبة    852ت)  ¬  ابن حجرورد  

يقع  ِبن ذلك حممول على أنه    ":  احلبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمْي فقال
الساعة حيث ال يبقى يف األرض أحد يقول هللا هللا  يف آخر الزمان قرب قيام  

هللا   األرض  يف  يقال  ال  حىت  الساعة  تقوم  ال  مسلم  صحيح  يف  ثبت  كما 
   .(4)"... هللا

 

 . (159) (2/149) ، البخاري يف صحيحه رواه( 1)
  ، (7/66)  ، البن حجر  ،ينظر: فتح الباري   .صح تال  اليت  ورد هذا يف بعض اآلاثر ضعيفة السند و (  2)

 .(81ص) ،بن سعد الشثري ن لعبد الرمح ، اترُيها وأحكامها ‘ حجرة النب
 .(1/203) ،الحم ( النهاية يف الفنت وامل3)
 . (3/461) ، ( فتح الباري4)



 

 
 جملة العلوم الشرعية 177

 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

أمحد  قال  و  بن  ذي    ه (  1188ت)  ¬  السفاريينحممد  خروج  عن 
  فعن كعب األحبار أنه زمن عيسى  ،هذا مما اختلف فيه العلماء"  :السويقتْي 

الناس ويعتمرون كما    ،’  وقيل زمنه وبعد هالك أيجوج ومأجوج فيحج 
ذلك يعتمر  ’   وأن عيسى  ،ثبت  أو  تقدم  ،حيج  بينهما كما    ، أو جيمع 

وهبوب الريح اليت ميوت هبا    ، فالظاهر أن هدم البيت بعد موت سيدان املسيح
  .( 1)"..من يف قلبه ذرة من إميان

  ، قيل إن هدم الكعبة بعد خروج الدابة"  :ويف موضع آخر قال السفاريين 
وقيل بعد اآلايت كلها قرب قيام الساعة حْي ينقطع احلاج وال يبقى يف األرض  

  ،وأمان  ،وبركة  ،كله زمن سلم  ’   ويؤيد هذا أن زمن عيسى  ،من يقول هللا
قبلة اإلسالم  تفتضيهوالذي    ،وخري وهذا أليق بكرم هللا البيت    ،احلكمة فإن 

فاحلكمة تقتضي بقاءه ببقاء الدين فإذا    ،واحلج إليه أحد أركان الدين ومبانيه
البيت ويرتفع   يهدم  فبعد ذلك  املؤمنْي  الطيبة وقبضت  الباردة  الريح  جاءت 

 .(2) "القرآن
والذي  "(: ه  1392ت)  ¬  قاسمحممد بن    بن   عبد الرمحنوقال الشيخ  

أعلم- احلكمة    تضيهقت عيسى  -وهللا  موت  بعد  الكعبة  هدم  وقبض    ،أن 
احلبشة  ،املؤمنْي  ُيرج  ذلك  السويقتْي   ،فبعد  ذو  مكة  ،وعليهم    ،فيخربون 

   .(3)"ويرتفع القرآن ،ويهدمون الكعبة

 

 . (538/ 1) ،البحور الزاخرة يف علوم اآلخرة وينظر:  ،(2/124) ،لوامع األنوار البهية( 1)
 . (2/125) ،لوامع األنوار البهية (2)
 . (82ص)  ،رة املضية يف عقد الفرقة املرضيةحاشية الد( 3)
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وقد تقدم  "  :ه (  1393ت  )  ¬  الشنقيطيوقال الشيخ حممد األمْي  
ومأجوج: وتقدم اجلمع بينه وبْي  يف احلج أن البيت حيج بعد خروج أيجوج  

» َا  ،حديث: »الَ تَ قخومخ السَّاَعةخ َحىتَّ الَ حيخَجَّ البَ ْيتخ   ذو السويقتْي   وأنَّ الَكْعَبَة ُيخَرِيهبخ

فينتظم من ذلك أن احلبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاين    . ميَن احلََبَشةي 
وأن املؤمنْي قبل ذلك حيجون يف زمن عيسى بعد خروج أيجوج    ،فأهلكهم

وهالكهم بعد    ،ومأجوج  بقي  مبن  تبدأ  املؤمنْي  أرواح  تقبض  اليت  الريح  وأن 
   .(1)"بعدهاعيسى ويتأخر أهل اليمن 

 (:   ه 1421ت) ¬ عثيمْي وقال الشيخ حممد بن صاحل بن 
الزمان   هدم" أفحج    ؛الكعبة يف آخر  احلبشة قصري  حيث أيت رجل من 
وينقض على الكعبة حجراً    ، أيت جبنوده من البحر إىل املسجد احلرام  ، أسود
وهكذا يتمادون األحجار إىل    ....مده للذي يليه  ؛كلما نقض حجراً   ،حجراً 

مع أن أبرهة جاء خبيله ورجله    ،ميكنهم من ذلك  ¸  وهللا  ،أن يرموها يف البحر
ولكن آخر الزمان    ،صمه هللا قبل أن يصل إىل املسجد هيبته وعظمتهق وفيله ف

وإذا أعرض الناس عن تعظيم هذا    ،‰  لن يبعث نب بعد حممد
 .فهذا نظري رفع القرآن  ؛رجل من احلبشةفإنه يسلط عليه هذا ال  ؛البيت هنائياً 

 .(2) "وهللا أعلم
  

 

 .( 26/ 1)حملمد األمْي الشنقيطي  ،( أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن1)
 . (1/429) ، للشيخ حممد بن صاحل العثيمْي ، ( شرح العقيدة الواسطية2)
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 اخلالصة: 
  أكثر خروج ذي السويقتْي ال يكون إال قبيل قيام الساعة وبعد خروج    إنَّ 

  وأيجوج ومأجوج ونزول عيسى  ،عالمات الساعة الكربى ومنها املسيح الدجال
ل قوم أيجوج  ويقات  ،فيقتل املسيح الدجال  ،من السماء بعد رفعه إليها  ’ 

وفيها هتب ريح تقبض روح املؤمنْي فال يبق إال شرار    ،وحيج ويعتمر ،ومأجوج
 .وعليهم تقوم الساعة ،خروج ذي السويقتْي وهدمه الكعبة اخللق وفيهم 

 
 * * * 
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 : حكم قتال احلبشةامساملبحث اخل
َأبي أخَماَمَة ْبني َسْهلي ْبني حخنَ ْيف   َعْن  ف  قد ورد النهي عن مقاتلة احلبشة :ل

ِي  ْن َأْصَحابي النَّبي : مسَيْعتخ َرسخوَل هللاي   ‘   قَاَل: مسَيْعتخ َرجخاًل مي :    ‘   يَ قخولخ يَ قخولخ
َز اْلَكْعَبةي إيالَّ ذخو السَُّويْ َقَتْْيي ميَن    ،»اتْ رخكخوا احْلََبَشَة َما تَ رَكخوكخمْ  فَإينَّهخ اَل َيْسَتْخريجخ َكن ْ

 .(1) احْلََبَشةي«
  ،‘   عن رجل من أصحاب النب  ،رجل من احملررين  (2) ، عن أب سكينةو 

النب  ودعوكم   ،‘   عن  ما  احلبشة  »دعوا  قال:  الرتك   ، (3) أنه    ما  ( 4) واتركوا 
 .(6) « (5) تركوكم

 

 . ( سبق خترجيه1)
وقد ذكر الشيخ األلباين أنه روى عنه ثالثة    ، ( قال الشيخ عبد احملسن العباد: " ُمتلف يف صحبته2)

هو مبهم غري    .[‘  ]عن رجل من أصحاب النب   .أخرج له أبو داود والنسائي  ، من التابعْي
 معْي"

ْلقيَتالي »َما ودعوكم« يَ ْعيني َما وادعوكم َأي ساملوكم    (3) »دعوا احْلََبَشة« َأي اتْ رخكخوا الت ََّعرُّض البتدائهم ابي
لف »واتركوا الرِتْك َما تركوكم« َأي مخدَّة َتركهم لكم َفاَل تتعرضوا هَلخم إيالَّ أَن تعرضوا لكم  َفَسَقطت اأْل 

 . (2/8) ،لزين الدين املناوي ، التيسري بشرح اجلامع الصغري . "..لقخوَّة ِبسهم َوبرد بياَلدهمْ 
قيل إن بالدهم ما بْي مشارق   ، ( الرتك: أمة من ولد ايفث بن نوح من األعاجم مثل اخلزر واملغول4)

املعمور أقصى  إىل  اهلند  ومشال  الصْي  مغارب  إىل  الباري  . خراسان  فتح    ، 104  / 6)  ، ينظر: 
608). 

»واتركوا الرتك ما تركوكم« أي مدة تركهم لكم فال تتعرضوا هلم إال أن تعرضوا لكم ملا يف غزوهم    (5)
 .(3/530)الدين املناوي لزين  ، " فيض القدير شرح اجلامع الصغري..من املشقة

  ، (4370)(  4/304)  ،والنسائي يف سننه الكربى   ،(4302)(  4/112)  ،( رواه أبوداود يف سننه6)
الكربى بيان    ،والسخاوي  ،(18597)  ،(9/297)  ،والبيهقي يف سننه  املقاصد احلسنة يف  يف 

وذكر احلديث اجلالل السيوطي يف الفتح    ،(55ص)كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة  
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 مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ:  ¸  يعارض قول هللا  هذا النهي وهل  
 مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ
 .[5التوبة:]  َّ خص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج
 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ:  وقوله
 جس مخ جخ جحمح مج حج هتمث مت خت حت جت
 مض حضخض جض مص خص حص مس حسخس
 . [36التوبة:] َّ جغ مع جع مظ حط

 اجلواب:
 .حمكمتانأواًل: اآليتان 

  تعاىل: قال    انسختان عدم بداءة الكفار واملشركْي ابلقتال حيثوهل مها  
 حل  جل مك لك حكخك جك  مق  حق مف  خف حف جف  ُّٱ

 حم  جم  يل  ىل  مل خل  ُّٱ  :وقوله  .[190البقرة:]  َّ مل خل 
 مي  خي جيحي يه ىه مه جه  ين ىن من حنخن جن يم ىم خممم

 . [191البقرة: ] َّ ٌّ ٰى  ٰر  ٰذ ىييي

 للعلماء: فيه قوالن  
  ¬  يقول ابن جرير الطربي   ،سختان لعدم بداءة الكفار ابلقتالأهنما ان-1

 مف  خف  حف جف  ُّٱ  :يف قوله  ، ابن زيد  قال":  ( يف تفسريه ه   310ت)
 

( واملتقي  6340)  ،(2/106)  ، (4531)(  1/419)  ،الكبري يف ضم الزايدة إىل اجلامع الصغري
يف    ، العجلوين    ( وقال 10938)  ،( 4/366)  ، يف كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال،اهلندي  

اإللباس   ومزيل  اخلفاء  وزايدته  ،(1/46)كشف  الصغري  اجلامع  صحيح  يف  األلباين    ، وحسنه 
 .(403-2/402) ،ويف سلسلة األحاديث الصحيحة ،( 3384) ،(1/638)
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   .[190]البقرة: َّ مق  حق
اآلية  .[190البقرة: ] آخر  هذا  ،إىل  نسخ  قد  هللا:    !قال:  قول   مس ُّٱوقرأ 

  ،وهذه الناسخة  ،[36التوبة:] َّحضخض جض مص خص حص
بلغ:    َّ يل ىل مل خل ُّٱ  وقرأ:  مئ خئ حئ جئ يي ُّٱحىت 
 . (1)"[5التوبة:] َّ حص مس خس حس جس ُّٱ: إىل  َّحب جب هئ

قتادة:"و  َّ ىييي مي خي جيحي يه ىه  مه جه  ين ىن من  ُّٱ  عن 

يقاتلهم عند املسجد احلرام إال أن يبدأوا فيه    أال  ‘   هللا نبيَّه  فأمر  .[191البقرة: ]
بقوله:    ،بقتال ذلك  هللا  نسخ   هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱمث 
فأمر هللا نبيَّه إذا انقضى األجل أن يقاتلهم يف احليلِي    [5التوبة:] َّ حب جب

 .(2) "هللاوأِن حممدا رسولخ  ،حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا ،واحلَرم وعند البيت
قَ ْوله  "  :ه (  410  ت)بن سالمة البغدادي املقري  (3) هللاقال أبو القاسم هبة  

َأي فتقاتلوا من    .[190البقرة: ] َّ مق  حق مف خف حف جف ُّٱ  تَ َعاىَل:
 ىق  يف ُّٱ  :مثَّ نسخ هللا تَ َعاىَل َذليك بقوله تَ َعاىَل   االبتداء اَل ي خَقاتيلكخْم َكاَن َهَذا يفي  

 ُّٱ  :َوبيَقْوليهي   .[194البقرة: ]  َّ ين ىليل مل  يك ىك مك لك اك يق

 

 . (107ص ) ،ألب جعفر النحاس ، ناسخ واملنسوخينظر: ال ، (290/ 3) ،(تفسري الطربي1)
الناسخ واملنسوخ يف كتاب هللا تعاىل عن قتادة بن دعامة    ، (296/  3)  ، (تفسري الطربي2) وينظر: 

  ، حامت الضامن  .حتقيق د-ضمن جمموع أربعة كتب يف الناسخ واملنسوخ- (  27ص)  ،السدوسي
 . (110ص ) ،ألب جعفر النحاس ،والناسخ واملنسوخ

الذهب عنه: كان من أحفظ    قال  .املفسرأبو القاسم البغدادي الضرير    ، هبة هللا بن سالمة  ( هو3)
ينظر: اتريخ    .ç  410تويف يف رجب سنة    ،الِناسخ واملنسوخ()وله كتاب:    .الناس لتفسري القرآن

 . (9/159) ،للذهب ،اإلسالم
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يًعا   :[ 36التوبة: ]  َّ حضخض جض مص خص حص مس َأي مجَي
  .(1) "اآلية [5التوبة: ] َّ حب جب هئ مئ ُّٱ :َوبيَقْوليهي 

 . ا حمكمةأهنَّ  - 2
العلماء:  حيث   للمسلمْي  "قال بعض  تعاىل ذكره  أمر من هللا  ذلك  بل 

وإمنا االعتداء الذي هناهم هللا عنه هو هنيه عن قتل    ،بقتال الكفار مل ينسخ
 .قالوا: والنهي عن قتلهم اثبت حكمه اليوم .والذراري ،النساء
 .(2) "اآليةا: فال شيء نسخ من حكم هذه قالو  

 . [5التوبة: ] َّ حب جب هئ مئ ُّٱ أي قوله:

ابن أب  أهنا حمكمة  )وعن ابن عباس:  "  حف  جف  ُّٱٱطلحة:( روى عنه 
 َّ مل خل  حل جل مك  لك  حكخك جك مق  حق مف  خف

  .[190البقرة: ]

النساء  قال: »ال   إليكم  تقتلوا  ألقى  من  الكبري وال  الشيخ  وال  والصبيان 
   .(3) "السلم وكف يده فمن فعل ذلك فقد اعتدى«

وهذا أصح القولْي من السنة  "(:   ه  310ت)  ¬  قال أبو جعفر الطربي 
   .(4)"...والنظر

   (: ه 597ت ) ¬ وقال ابن اجلوزي
 

وينظر: قالئد املرجان يف بيان الناسخ واملنسوخ    ،(44ص)  ،املقري  ألب القاسم  ،(الناسخ واملنسوخ1)
 . (64ص)  ، الكرميملرعي بن يوسف  ، يف القرآن

 . (107ص ) ،ألب جعفر النحاس ، ينظر: الناسخ واملنسوخ ، (290/ 3) ،(تفسري الطربي2)
 . (107ص ) ،ألب جعفر النحاس ،( الناسخ واملنسوخ3)
 . (107ص ) ،الناسخ واملنسوخ( 4)
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 . [191البقرة: ]  َّ ىييي مي خي جيحي يه  ىه مه جه  ين ىن  من  ُّٱ
ه حمكم وأنه ال جيوز  أنَّ   والصحيح  .السيفذهب قوم إىل أن هذا منسوخ آبية  

  ‘  : أحل يف املسجد احلرام حىت يقاتلوا فإمنا أحل القتال لرسول هللاأن يقال
  .(1) "النسخساعة من هنار وكان ذلك ختصيصاً له على وجه 

  ¬   ابن العرب  قال   .الكفاريف مقاتلة    سبيل العموموهلذا يبقى األمر على  
 مص خص حص مس ُّٱ  تعاىل:  نقول إن قوله"(:   ه  543ت)

 ،والنصارىبْي يف ]مقاتلة[ العرب واليهود    عموم   . [ 36التوبة: ] َّ حضخض جض
 .(2)"..واجملوس والصليبيْي 

اثنياً: األحاديث يف النهي عن مقاتلة احلبشة ال تعارض األمر مبقاتلة الكفار  
 .هلاوإمنا هي ُمصصة لعموم اآلية ومقيدة   ؛على سبيل العموم

   (: ه 385ت  ) ¬ اخلطاب أبو سليمان محد بن حممد يقول 
 جض مص خص حص مس ُّٱ  :اجلمع بْي قوله  إنَّ "
   .[36التوبة:] َّ جغ مع جع مظ حط مض حضخض

 

ضمن جمموع    – (  18ص)   ،البن اجلوزي  ،ل الرسوخ من علم الناسخ واملنسوخاملصفَّى ِبكِف أه(  1)
 . -أربعة كتب يف الناسخ واملنسوخ

 . (142ص) ، ألب بكر بن العرب ، ن الكرمي( الناسخ واملنسوخ يف القرآ2)
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فيحمل املطلق على    ،واحلديث مقيد  ، هذا احلديث أن اآلية مطلقة  وبِْي 
كما خص ذلك يف حق اجملوس    ،وجيعل احلديث ُمصصا لعموم اآلية  ،املقيد

 .(1) "ومع ذلك أخذ منهم ،فإهنم كفرة
بن حممدوقال   تكون  ( ه  743ت)  ¬  (2) الطيب  احلسْي  أن  : "وحيتمل 

وأما ختصيص احلبشة والرتك    .اآلية انسخة للحديث لضعف اإلسالم مث قوته
ابلرتك والودع فألن بالد احلبشة وغريها بْي املسلمْي وبينهم مهامة وقفار فلم  

وأما الرتك فبأسهم    .يكلف املسلمْي دخول دايرهم لكثرة التعب وعظم املشقة
والعرب وهم جند اإلسالم كانوا من البالد احلارة فلم    .وبالدهم ابردة  ،شديد

دخلوا بالد املسلمْي    وأما إذا   .فلهذين السرين خصصهم  ،ديكلفهم دخول البال 
ألن اجلهاد يف هذه احلالة    ؛فال جيوز ألحد ترك القتال  -والعياذ ابهلل    -قهرا  

 .(3) ويف احلالة األوىل فرض كفاية" .فرض عْي 

 

ريازيُّ احلََنفيُّ   ، يف شرح املصابيح املفاتيحنقالً عن   ،للخطاب ،معامل السنن  (1) للحسْي بن حممود الشِي
ْظهيري

خ
مطبعة    -شركة القدسومل أجده يف معامل السنن املطبوع ونشرته    -  ،(384/  5)  ،املشهورخ ابمل
 . م2007 املدين عام

من كتبه:    ، شرف الدين الطيب: من علماء احلديث والتفسري  ، ( هو احلسْي بن حممد بن عبد هللا2)
شرح مشكاة املصابيح( وغريها  )و    ، اخلالصة يف معرفة احلديث()و    ،التبيان يف املعاين والبيان()

 . (2/256) ،للزركلي ،ينظر: األعالم . ه 743تويف سنة
شرف الدين احلسْي    ،السنن(الكاشف عن حقائق  )( شرح الطيب على مشكاة املصابيح املسمى ب   3)

 . ( 11/3431) ، بن عبد هللا الطيب
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احلسن  وقال   هللا  (1) السندي أبو  بْي  "  :ه (  1138ت)رمحه  اجلمع  وأما 
 جض مص خص حص مس ُّٱ  :تعاىلاحلديث وبْي قوله  
 .(2) "فبالتخصيص .[36التوبة:] َّ جغ مع جع مظ حط مض حضخض

الشيخ   القرآن والسنة األمر بقتال  ":  العباد  عبد احملسن وقال  قد جاء يف 
اتركوهم ما    ، وهذا احلديث فيه األمر برتكهم مدة تركهم  ،الكفار مطلقاً  أي: 

قال بعض أهل    ،وإذا اعتدوا عليكم فالدفاع أمر مطلوب  ،داموا اتركْي لكم
وذلك لشدة    ؛العلم: إن هذا ُمصص للنصوص الدالة على قتال الكفار مطلقاً 

   .(3) "املسلمْي ِبسهم وقوهتم وحقدهم الشديد على 
د صح احلديث  ا احلبشة فق وأمَّ "  أمحد بن انصر الغامدي::  وقال الدكتور

  ،فالنهي يتأكد يف حقهم  ،م الكعبةألن منهم من سيهد  ،يف النهي عن هتييجهم
  ،وم النصوص يف األمر بقتال الكفارلعم   ، نا حنمله على الكراهة ال التحرميولكن

 

فقيه حنفي عامل ابحلديث    ،نور الدين السندي  ،أبو احلسن  ،حممد بن عبد اهلادي التتوي   هو:(  1)
وتوطن ابملدينة إىل أن تويف وله حواشي على    ،أصله من السند ومولده فيها  .والتفسري والعربية 

البخاري  ومنها:كتب كثرية   حاشية على  و   ،حاشية على صحيح مسلم و   ،حاشية على صحيح 
على سنن    وحاشية  ،النسائي حاشية على سنن  و   ، وحاشية على سنن أب داود  ،دمسند اإلمام أمح

  ، للزركلي  ، ينظر: األعالم  .ه 1138تويف سنة    . وغري ذلك  حاشية على البيضاويو   ، ابن ماجه
(6 /253) . 

 . (6/44) ،ألب احلسن السندي ،مع السنن( مطبوع) ،النسائي حاشية السندي على سنن  (2)
أ  (3) سنن  داود شرح  احملسنللشيخ    ،ب  الشبكة  -  ،العباد  عبد  موقع  بتفريغها  قام  صوتية  دروس 

 . ( 484درسال) - اإلسالمية
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  ،ز قتاهلمابلقتال فال خالف يف جوا  بدأوا وأما إذا    ،وهذا يف بداءهتم ابلقتال
 . (1) "أعلموهللا تعاىل 

 اخلالصة:   
  ؛ حيصل منهم التعدي بقتال املسلمْي النهي عن مقاتلة احلبشة إال أن    بقاء

   .ب مقاتلتهمفإذا حصل دخلوا مع بقية الكفار واملشركْي يف وجو 
أمَّا عن سبب النهي عن قتال احلبشة وختصيصهم بذلك عن عموم الكفار  

 فاجلواب عنه:واملشركْي  
 .األحاديث اليت ورد فيها النهي عن قتال احلبشة مل تذكر سبب النهي-
السندي- فقال  السبب  بيان  يف  العلماء  بعض   ¬  اجتهد 

ذلك ألن بالد احلبشة وعرة وبْي املسلمْي  ...خلإدعوا احلبشة  "  :ه (1138ت)
دايرهم   بدخول  املسلمْي  يكلف  فلم  وحبار  وقفار  مفاوز  لكثرة  وبينهم 

القتال كما  ...التعب ترك  والعياذ ابهلل فال يباح  إذا دخلوا بالد اإلسالم  وأما 
ا  وأما  ودعوكم  ما  عليه  تعاىليدل  قوله  وبْي  احلديث  بْي   مس ُّٱ  :جلمع 

 جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص
 .(2) "فبالتخصيص .[36التوبة:] َّ جغ مع

 * * * 

 

أمحد بن انصر بن سعيد  د:  أتليف    ، ( األحكام الفقهية اخلاصة ببعض القبائل والشعوب واألفراد1)
 . ( 34ص) ،الغامدي

 . (6/44)ألب احلسن السندي  ،مطبوع مع السنن() ،حاشية السندي على سنن النسائي  (2)
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 هلا يف اتريخ اإلسالم املبحث السادس: الكعبة أمساؤها ومكانتها وأول هدم  
   التعريف ابلكعبة:
أصل صحيح    ،ه (: "الكاف والعْي والباء  395ت)  ¬  قال ابن فارس

يقال: مسخِيي    ،"والكعبة: بيت هللا احلرام  .(1) يدل على نتِو وارتفاع يف الشيء"
 .(2) ويقال: إن الكعبة: الغرفة" .لنتوه وتربيعه

مقاتل منفردة من  ه (:    150)  (3) بن سليمان  وقال  الكعبة ألهنا  "مسيت 
الكعبة"  العرب  يفي َكالم  فهو  البنيان  من  منفرد  وكل  وعن    .(4) البنيان 

 .الكعبة( ألهنا: مربعة)قال: إمنا مسيت: (5) جماهد

 

 .مادة: كعب ، (895ص) ألب احلسن أمحد بن فارس  ،معجم مقاييس اللغة (1)
  ، واملصباح املنري ،مادة: كعب ، (215/ 1)ألب نصر اجلوهري   ، وينظر الصحاح  ،املصدر السابق (2)

 .مادة: كعب ،(276ص )ألمحد الفيومي 
ضعيف    ،صاحب التفسري  ،بن بشري األزدي اخلراساين أبو احلسن البَ ْلخيُّ   ،مخقاتل بن سخليمانهو:    (3)

وسري    ، (232/  4)  ،ينظر: اتريخ اإلسالم للذهب   . وقيل غريها  ç  150تويف سنة    ، الرواية متهم 
 . (6/395)البن حجر  ،وهتذيب التهذيب ، (201/ 7) ،أعالم النبالء 

 .(507ص)  ،تفسري مقاتل بن سليمان (4)
بن جرب  (5) املكي  ، جماهد  احلجاج  املخزومي  ،أبو  السائب  أب  بن  السائب  املفسر  ،موىل    ، املقرئ 

ينظر: اتريخ    . وقيل غريها101وقيل100تويف سنة    . تلميذ ابن عباس رضي عنه  ، واإلمام الثقة
 .(6/174) وهتذيب التهذيب   ،(449/ 4)وسري أعالم النبالء  ،( 148/ 3)اإلسالم 
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  ،"وكل بيت مخربَّع  .(2) لرتبيعها"  ،الكعبة()قال: " إمنا مسيت(1) وعن عكرمة
  ؛ قال: "إمنا مسيت الكعبة  ،(4) وعن ابن أب َنيح  .(3) فهو عند العرب: كعبة "

 قال: وكان الناس يبنون بيوهتم مدورة   .ألهنا مكعبة على خلقة الكعب"
تعظيما للكعبة فأول من بىن بيتا مربعا محيد بن زهري فقالت قريش: ربع  

 . (5)إما حياة وإما موات" ،محيد بن زهري بيتا
قد مسيت الكعبة كعبة ألهنا مربعة وأكثر  ه (: "  671ت)  ¬  وقال القرطب

 .(6) بيوت العرب مدورة وقيل: إمنا مسيت كعبة لنتوئها"
  وعلى هذا يكون يف التسمية ابلكعبة قوالن كما قال ابن العرب املالكي 

  ؛ أحدمها: أهنا مسيت كعبة لرتبعهاه (: "الكعبة: وفيها قوالن:    543ت)  ¬
 . وعكرمة  ،قاله جماهد

 

تخكلِيم فيه لرأيه    ، أحد أوعية العلم   . أصله من الرببر  ،¢  ( هو: عكرمة بن عبد هللا موىل ابن عباس1)
  . ه105تويف سنة    ،واعتمده البخاري  ،وقد وثقه مجاعة من العلماء  ،فاهتم برأي اخلوارج  ،ال حلفظه

 . (72/ 41)اتريخ دمشق البن عساكر  ،(103/ 3)للذهب  ، ينظر: ميزان االعتدال
وتفسري الوسيط للواحدي    ، (4/1213) وتفسري ابن أب حامت    ، (6-5/  9)ينظر: تفسري الطربي    (2)

ابملأثور  ،(2/231) التفسري  يف  املنثور  مكة  ،(201  /3)للسيوطي    ،والدر  لألزرقي    ،وأخبار 
 . (12/435)والتفسري الكبري للفخر الرازي  ،(1/279)

 .مادة: كعب ،(13/76) ،( لسان العرب3)
يح  َيَسار  ( هو: عبد هللا بن أب 4) أحد األئمة   ،أَبخو َيَسار  اْلَمكِييُّ  ،موىل اأَلْخَنسي بن شخَرْيق  الث ََّقفييِي  ، َنَي

ينظر: اتريخ اإلسالم    .ç  131تويف سنة    . وجمالسة املعتزلة  ، إال أنَّه متهم بقول القدرية  ،الثقات
 .( 3/684)وهتذيب التهذيب  ،(125/ 6)وسري أعالم النبالء  ،(3/683)

 . ( 1/279)لألزرقي  ،( أخبار مكة5)
 . (6/324)ألب عبد هللا القرطب  ،( جامع أحكام القرآن6)
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مستديرا    ،فكل انتئ ابرز كعب  ؛الثاين: أهنا مسيت كعبة لنتوئها وبروزها 
   .(1) يقال: كعب ثدي املرأة" ،وهذا هو األصح  ،كان أو غري مستدير

 وقد ذكر هللا تعاىل الكعبة يف القرآن مرتْي:  
 ٰر  ٰذ يي ىي  مي ُّٱ  وقال:  ،[95]املائدة:  َّ مص  خص  حص  ُّٱ  فقال:

 . [ 97]املائدة:   َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 وللكعبة أمساء كثرية ومنها: 

  ( 3) وعن زيد بن أسلم  .(2) بكة: عن جماهد: "بكة البيت وما حواليه مكة"  - 1
ومكة ذو طوى وهو بطن مكة   ،قال: "بكة الكعبة واملسجد مبارك للناس

   .(4) يف سورة الفتح" ¸ الذي ذكره هللا
بكة مسيت  ا  "إمنَّ قال:  جماهد  فيها  ؛وعن  يتباكون  الناس  الرجال    ،ألن 

يقال منه: بك فالن فالان: إذا زمحه وصدمه    ."وأصل البك: الزحم  .(5) والنساء"

 

القرآن1) أحكام  واملدينةوينظر:    ، (2/206)  ، (  احلرام  واملسجد  املشرفة  مكة  الضياء   ، اتريخ    البن 
 . (122ص) ،العمري املكي

 .(1/281)لألزرقي  ، ينظر: أخبار مكة( 2)
وأسلم    ، املدين الفقيه  ،ويقال أبو عبد هللا  ،أبو أسامة  ،العمري العدوىهو: زيد بن أسلم القرشي    (3)

ينظر: سري   ،ç  136تويف سنة    . أحد الثقات والعلماء يف الفقه والتفسري  ،موىل عمر بن اخلطاب
 .(2/535) وهتذيب التهذيب  ، (3/656)واتريخ اإلسالم  ،( 5/316)أعالم النبالء 

الطربي    ، ( 1/282)لألزرقي    ، أخبار مكة(  4) التفسري    ،(5/595) وينظر: تفسري  املنثور يف  والدر 
 . (267/ 2) ،ابملأثور

لألزرقي    ، وأخبار مكة  ،(291ص)وينظر: تفسري مقاتل بن سليمان    ،(5/595)  ،تفسري الطربي(  5)
(1/281) . 
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فكان    ،وهم يتباكون فيه: يعين به: يتزامحون ويتصادمون فيه  ،ببكة مباركا  .فهو
 . (1)مسيت البقعة بفعل املزدمحْي هبا" .فعلة( من بك فالن فالان: زمحه)بكة: 

"الكعبةيَّ ني البَ -2 إبراهيم  .ة:  بنية  تدعى  بناها  ،’   وكانت  وقد كثر    ،ألنه 
   .(2) قسمهم برب هذه البنية"

يعين    – قال: "رأيت أال أدع هذا البنية مين بظهر    ¢  (3) بن معرور   وعن الرباء 
   .(4) وأن أصلي إليها" - الكعبة

 

   . (5/593) ، تفسري الطربي( 1)
النهاية يف غريب احلديث2) الفراهيدي    ، ينظر: العْيو   ، مادة: بنا  ،(1/156)  ، (  للخليل بن أمحد 

ألزهري  احملمد بن أمحد    ، وهتذيب اللغة  ، (1/275)ألب بكر بن دريد    ،ومجهرة اللغة  ،(8/382)
 .(95/ 14) ، ولسان العرب ،(15/352)

وكان سيد    ،وهو أحد النقباء ليلة العقبة األوىل  ،( هو: الرباء بن معرور بن صخر األنصاري اخلزرجي3)
  ‘   وكان موته قبل قدوم رسول هللا   . وهو أول من استقبل الكعبة للصالة إليها  . األنصار وكبريهم 

فلما    ،فلم يبلغ العام حىت تويف  ،أن أيتيه املوسم مبكة العام املقبل  ‘  وكان وعد الرسول  ،املدينة
فهو أول من    ، فإين وعدته أن آت إليه  ، حضرته الوفاة قال ألهله: استقبلوا الكعبة ملوعدي حممداً 

يف معرفة    وأسد الغابة  ، (79ص  )  ، البن عبد الرب  ،ينظر: االستيعاب  .استقبل الكعبة حِياً وميتاً 
 . (116ص ) ، البن حجر ، واإلصابة ، (1/201) ، البن األثري ، الصحابة

  . ( 15798)   ، ( 89/ 25)   ، ورواه اإلمام أمحد يف مسنده   ، ( 53  –   52/ 2) البن هشام    ، السرية النبوية   (4)
مكة صحيحه  ،( 215/  4) للفاكهي    ،وأخبار  يف  حبان    ، (7011)  ،(472/  15)  ،وابن 

  ، قال اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد  ، (174)  ،(87  /19)  ،والطرباين يف معجمه الكبري
ورجال أمحد رجال الصحيح غري ابن إسحاق وقد صرح    ،والطرباين بنحوه  ،(: "رواه أمحد45  /6)

وإن    – حممد بن إسحاق    ، وهذا إسناد حسن   ، (: "حديث قوي 95/ 25) وقال حمقق املسند    . ابلسماع"
األلباين  ، صرح ابلسماع فانتفت شبهة تدليسه"   – كان مدلساً   التعليقات احلسان على    ،وقال  يف 

 . إسناده حسن() (: 10/121) ،صحيح ابن حبان
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َل َبۡيت  ﴿قال تعاىل:    :البيت-3 وَّ
َ
ِي    إِنَّ أ َة ُمبَ ُوِضَع لِلنَّاِس لََّلَّ  ﴾ ل ِلَۡعَٰلَِميَ ى   وَُهدٗ َرٗك ا بَِبكَّ

وتكرمياً مسيت    .[96]آل عمران:  الكعبة زادها هللا تشريفاً  اسم علم على  "وهو 
به   يكن  مل  وإن  البيت  حقيقة  وهي  وجدار  سقف  ذات  ألهنا  بذلك 

  .(1) ساكن"
 خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱ وأضيف البيت إىل هللا تعاىل فقال:

 مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض حضخض جض مص

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱ  وقال:  .[125]البقرة:   َّ حق

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق
ن َّلَّ تُۡۡشِۡك ِِب ﴿  وقال:  . [37]إبراهيم:  َّ نن من زن

َ
بَۡرَٰهِيَم َمََكَن ٱۡۡلَۡيِت أ نَا ِِلِ

ۡ
ِإَوۡذ بَوَّأ

ِۡر َبۡيِِتَ لِل  ٗ َشۡي  ِع ا َوَطه  كَّ آئِفَِي َوٱلَۡقآئِِمَي َوٱلرُّ ُجوِدطَّ  . [26]احلج:   ﴾ ٱلسُّ
 هئ  مئ خئ حئ  جئ يي  ىي ني ُّٱقال هللا تعاىل:    :والبيت احلرام  -4

 جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب
 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱ  وقال:  .[2]املائدة: َّ محجخ

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱوقال:    .[97]املائدة:  َّ ُّ َّ

لتحرمي هللا    .[ 37]إبراهيم:  َّ لك اك يق ىق يف ىف يث وهذا 
«َومَلْ حيخَرِيْمَها  ،َمكََّة َحرََّمَها اَّللَّخ  »إينَّ : ‘  لقوله ؛إايها  .(2) النَّاسخ

 خئ ُّٱٱ¸ كما قال  ،ألن حرمتها انتشرت فأريد ابلتحرمي سائر احلرم  أو 
 مج  حج مث  هت مت خت حت هبجت مب خب حب جب هئ مئ 

 

 . (122ص) البن الضياء  ،اتريخ مكة املشرفة واملسجد احلرام واملدينة( 1)
 . (1354)  ،(987 /2)  ،ومسلم يف صحيحه  ، (104) ،(1/32) ، يف صحيحه ،رواه البخاري (2)
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 حط مض  خض حض جض  مص  خص حص  مس  خس حس  جس مخ  جخ  مح  جح 
 مك  لك خك  حك مقجك حق مف خف جفحف مغ جغ  مع جع مظ

قال    ،والبيت العتيق  ، واحملرم  ،(1) وأراد احلرم   . [95]املائدة:﴾ َّ حم جم هل مل خل جلحل
 .[33]الحج:  َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱهللا تعاىل:  

 َّخت حت جت هب مب خب حب جب ُّٱ  وقال:
 . [29]احلج:

من كل جبار فال يستطيع    ¸  عن جماهد قال: "البيت العتيق أعتقه هللا  
 .(2)"¸ وال يقال: بيت فالن وال يخنسب إال إىل هللا ،جبار َيدَّعيي أنَّه له

َلة "   ،القبلة: "الَكْعَبة-5 وهي لخَغة: اجليَهة َوعخرفاً: َما يصلى    .(3) وكلُّ َما يخستقَبلخ قيب ْ
قال    ( 4) إيىَل حَنْوَها من اأَلْرض السَّابيَعة إيىَل السََّماء السَّابيَعة مميَّا حيخَاذيي اْلَكْعَبة

  .(5) [144]البقرة:  َّ ىييي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من ُّٱٱتعاىل

 

 . (122ص) املصدر السابق  (1)
 .(2/405)  ،وينظر: تفسري عبد الرزاق ،(1/281)لألزرقي  ، ينظر: أخبار مكة( 2)
  ص )وتفسري مقاتل بن سليمان   ،(545/  11)وينظر: لسان العرب   ،(30/207)  ،اتج العروس(  3)

145). 
الكليات4) البن سيده    ،ينظر: احملكم واحمليط األعظم   ،( 729ص  )  الكفويأليوب بن موسى    ،( 

   .( 1/102)واتج العروس  ،(6/433)
سليمان  (  5) بن  مقاتل  تفسري  الرزاق    ،(144ص  )ينظر:  عبد  الطربي    ،(1/296)تفسري  تفسري 

 . (2/656)و ،(2/452)
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خنَ زَّهخ عني    :(1) قادس- 6
العخيخوبي والنَّقائصي أَو  من القدس وهو مبعىن: "الطَّاهيرخ امل

" َباَركخ
خ
   .والكعبة كذلك منزهة ومعظمة ومباركة .(2)امل

 . مسي بذلك: ألنه كان ينذر إليها ،من النذر :(3) انذر - 7
  .(4) وكل انذر واعد وليس كل واعد انذرا"  ،النذر ما كان وعداً على شرطو"

ًئا َغرْيَ   ْلَقْول َشي ْ تَ َعاىَل ابي نَ ْفَسهخ َّلليَّي  ومعناه يف االصطالح: "إيْلَزام  مخَكلَّف  ُمخَْتار  
 " ْصل الشَّرْعي  .(5) اَلزيم  َعَلْيهي ِبَي

 . هذا وكثرة أمساء الكعبة تدل على عظمتها ومنزلتها عند هللا وعند الناس
ه (: "اعلم َأنَّ كثرة األمساء تدِل على شرف    817ت)وقد قال الفريوزآابدي   

أَما ترى َأن كثرة َأمساءي: األسد دلَّت على    .أَو كماليه يف أَمر من األمور  ،املسمَّى
وكثرة َأمساء:    .وكثرَة َأمساء القيامة دلَّت على كمال شدته وصعوبته  ،كمال قوُّته

دة ني  وكذلك كثرة َأمساء هللا تعاىل دلَّت على كمال    .كايتهاالدَّاهية دلت على شي
وكذلك    .ومسوِي درجته  ،َدلَّت على عِلو رتبته  ‘   وكثرة َأمساء النب  ؛جالل عظمته

 .(6) وفضيلته" ،كثرة َأمساء القرآن دلَّت على شرفه
 

مادة:    ، (6/226)البن سيده    ،واحملكم واحمليط األعظم  ،(1/280)لألزرقي    ، ينظر: أخبار مكة(  1)
العرب    .قدس قدس  ، (12/40)ولسان  العروس  ، مادة:  مادة:    ،(16/359)للزبيدي    ،واتج 
 .قدس

للخليل بن أمحد    ،والعْي ، (16/359)مادة: قدس وينظر:    ،(357/ 16)للزبيدي    ، اتج العروس  (2)
 .( 8/303) ، وهتذيب اللغة  ،(5/73)

 . مادة: نذر ،(202/ 14)للزبيدي   ،واتج العروس ،(1/280)لألزرقي  ، ينظر: أخبار مكة( 3)
 . مادة: نذر ،(5/33) ،والنهاية يف غريب احلديث ،مادة: نذر ،(14/304) ،هتذيب اللغة ( 4)
 .(40/136)املوسوعة الفقيهة الكويتية  (5)
 . (1/80)جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آابدي    ، بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز(  6)



 

 
 جملة العلوم الشرعية 195

 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 ابختصار مكانة الكعبة 
مكانة عظيمة عند العرب قبل اإلسالم حيث كانت من    املشرفة  للكعبة   إنَّ 

 يل  ىل  مل خل ُّٱ  قال تعاىل:   .‰  بقااي احلنفية دين إبراهيم 

 مه  جه  ين ىن من  خن حن يمجن ىم مم خم  حم جم

 ُّ  َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر  ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه

 نب  مب  زب رب  يئ ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ ّٰ  ِّ 

 . [129- 127]البقرة: َّ يت ىت  نت مت زت يبرت ىب 
تعظيماً  زادها  اإلسالم  جاء  إببراهيم   ،وتقديساً   وملا  الناس  أوىل    وكان 

 مص  خص  حص  مس ُّٱ:  قال تعاىل  ،وأتباعه   ،‘   نبينا حممد  ‰
 . [68]آل عمران: َّ جف  مغ جغ مع مظجع حط مض  خض حض جض 

ذه املكانة ومعظمة للكعبة شرفها  وقد جاءت أدلة الكتاب والسنة شاهدة هب
أقتصر على بعضها على سبيل املثال ال احلصر ودون توسع يف نقل كالم    .هللا

 العلماء: 
 الكعبة أول بيت وضع للناس ابركه هللا تعاىل: - 1

]آل  َّ ري ٰى  ين ىن  نن من  زن  رن  مم ام  يل  ُّٱقال تعاىل:  

   .[ 96عمران: 
َع يفي اأَلْرضي    ،قَاَل: ق خْلتخ اَي َرسخوَل اَّللَّي   ،¢  َذرِ  أب    َعنْ و  د  وخضي َأيُّ َمْسجي
َأي    ؟ أَوَّلَ  مثخَّ   : ق خْلتخ قَاَل:  احلََرامخ«  دخ  ْسجي

َ
»امل األَْقَصى«    ؟قَاَل:  دخ  ْسجي

َ
»امل قَاَل 



 

 
 -دراسة عقدية-خرب خروج ذي السويقتني وهدمه الكعبة  196

 الدوسري د. سعد بن عبد هللا آل ماجد  

نَ هخَما  بَ ي ْ : َكْم َكاَن  َسَنةً   ؟ق خْلتخ »أَْربَ عخوَن  أَْدرََكْتَك    ،قَاَل:  أَيْ َنَما  بَ ْعدخ  مثخَّ  الصَّالَةخ 
 .(1) فَإينَّ الَفْضَل فييهي« ،َفَصلِيهْ 

 : أرض احلرم والكعبة خري أرض هللا - 2
ُّ ف فَ َقاَل: " َعليْمتخ أَنَّكي    ،(2)َعَلى احْلَْزَورَةي   ‘   َعْن َأبي هخَريْ َرَة قَاَل: َوَقَف النَّبي

َوَلْواَل َأنَّ أَْهَلكي َأْخَرجخويني ميْنكي َما    ،¸  َوَأَحبُّ اأْلَْرضي إيىَل هللاي   ،َخرْيخ أَْرضي هللاي 
  .(3) "َخَرْجتخ 

 الكعبة حرمها هللا فال حيل فيها قتال وال ظلم:   - 3
َمكََّة: »إينَّ َهَذا    يَ ْوَم فَ ْتحي   ‘   قَاَل: قَاَل َرسخولخ اَّللَّي   ،ƒ  َعني اْبني َعبَّاس  

َواأَلْرضَ  السََّمَواتي  َخَلَق  يَ ْوَم  اَّللَّخ  َحرََّمهخ  َحَرام    ،البَ َلَد  يَ ْومي    فَ هخَو  إيىَل  اَّللَّي  خْرَمةي  حبي
ََحد  قَ ْبليي  ،القيَياَمةي  ْن هَنَار    ،َوإينَّهخ ملَْ حيَيلَّ القيَتالخ فييهي ألي فَ هخَو    ،َوملَْ حيَيلَّ يلي إيالَّ َساَعًة مي

خْرَمةي اَّللَّي إيىَل يَ ْومي القيَياَمةي  َواَل يَ ْلَتقيطخ    ،َواَل ي خنَ فَّرخ َصْيدخهخ   ،اَل ي خْعَضدخ َشوْكخهخ   ،َحَرام  حبي
 .(4) َواَل ُيخْتَ َلى َخاَلهخ«  ،رَّفَ َهالخَقطََتهخ إيالَّ َمْن عَ 

 

 . (520) ، (1/370) ،ومسلم يف صحيحه  ، (3366) ،(4/145) ، رواه البخاري يف صحيحه (1)
ينظر: النهاية يف غريب    .مث دخلت يف املسجد احلرام  ،كانت سوق مكة  ،كةموضع مب: هو  ( احْلَْزَورَةي 2)

التأرُيية واألثري   و  . مادة: حزور  ،(380  /1)  ،احلديث   ،البالدي  عاتق بن غيثل  ،ةمعامل مكة 
 . (84 ص)

  ، (3708)  ،(9/22)  ،وابن حبان يف صحيحه   ،(18717)  ، (31/13)  ،رواه أمحد يف مسنده(  3)
التعليقات احلسان على  وصححه األلباين يف    ،(454)  ،(1/144)   ،والطرباين يف معجمه األوسط

 .(3700) ،(5/458) ،صحيح ابن حبان
 . (3189) ،(4/104) ، يف صحيحه ،رواه البخاري (4)
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َوهخَو يَ ب َْعثخ الب خعخوَث إيىَل    - :  (2) أَنَّهخ قَاَل ليَعْمريو ْبني َسعييد    ،(1) َعْن َأبي شخَرْيح  و 
ُّ   ، اْئَذْن يلي أَي َُّها اأَلميريخ   -َمكََّة     ، الَغَد ميْن يَ ْومي الَفْتحي   ‘   أخَحدِيْثَك قَ ْواًل قَاَم بيهي النَّبي

َعْتهخ أخذخاَنَي َوَوَعاهخ قَ ْلبي  َد اَّللََّ َوأَْثىَن َعَلْيهي   ،مسَي َْي َتَكلََّم بيهي: محَي َناَي حي   ،َوأَْبَصَرْتهخ َعي ْ
َّللَّي    ،رِيْمَها النَّاسخ َوملَْ حيخَ   ،مثخَّ قَاَل: " إينَّ َمكََّة َحرََّمَها اَّللَّخ  ْمريئ  ي خْؤمينخ ابي َفاَل حيَيلُّ الي
َا َدًما ري َأْن َيْسفيَك هبي َا َشَجرَةً   ،َواليَ ْومي اآلخي َد هبي فَإيْن َأَحد  تَ َرخََّص ليقيَتالي    ،َواَل يَ ْعضي

َ َقْد أَذيَن ليَرسخوليهي َومَلْ أَيَْذْن َلكخمْ   ،فييَها  ‘   َرسخولي اَّللَّي  َا أَذيَن    ،فَ قخولخوا: إينَّ اَّللَّ َوإيمنَّ
هَنَار   ميْن  َساَعًة  فييَها  أَلْمسي   ،يلي  ابي اليَ ْوَم َكحخْرَمتيَها  حخْرَمت خَها  َعاَدْت  َوْلي خبَ لِيغي    ،مثخَّ 

 .(3) الشَّاهيدخ الَغائيَب "
البيت احلرام   حيرم و  قال هللا    ، يفعل  ولو مل   أن يهم املسلم ابلسيئة فيها   يف 
 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱ:  تعاىل
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي
 . [25]احلج: َّ زئ رئ

 

  . وقيل: عمرو ْبن خويلد  . اختلفوا يف امسه فقيل: خويلد ْبن عمرو  . أبو شريح اخلزاعي الكعب  هو:   (1)
وكان حيمل أحد ألوية بين    ،وأسلم قبل فتح مكة   .وقيل: هانئ بن عمرو  .وقيل: كعب بن عمرو

ليوسف    ، االستيعاب يف معرفة األصحابينظر:    . ه68تويف سنة    .كعب بن خزاعة يوم الفتح
 .(164/ 5) ، وأسد الغابة يف معرفة الصحابة  ،(212ص)  ،بن عبدهللا بن عبد الرب

  ، وأبوه من صغار الصحابة  ،اتبعي  ،املعروف ابألشدق  ،عمرو بن سعيد بن العاص األموي  هو:    (2)
ينظر: الكاشف يف معرفة من له    .ه70تويف سنة    ،وسكن دمشق  ، ويل املدينة ليزيد بن معاوية

  ، واتريخ اإلسالم  ،(225/  5)  ،و اإلصابة يف متييز الصحابة  ، (77ص،)رواية يف الكتب الستة
(2/691) . 

 . (1354)  ،(987 /2)  ،ومسلم يف صحيحه  ، (104) ،(1/32) ، يف صحيحه ،رواه البخاري (3)
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 جس  مخ جخ ُّٱقال هللا تعاىل:  الكعبة والبيت احلرام أمان ملن دخلهما:  - 4

 مع  جع  مظ  حط  مض حضخض جض  مص خص  حص  مس  خس  حس
 . [125]البقرة: َّ حق مف خف حف  جف  مغ جغ

 مب  خب  حب هئجب مئ  خئ  حئ ييجئ ىي  ني مي زي ُّٱوقال:   

 . [ 97آل عمران:  َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت  جت هب
 حن جن يم ىم ُّٱوقد امنت هللا على قريش هبذا البيت فقال:   
 . [4- 3قريش:  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
 الكعبة قبلة املسلمْي يف صالهتم وعند موهتم:  - 5

تعاىل:   قال  للصالة كما  قبلة   ريزي ٰى ين ىن  نن من ُّٱفالكعبة 

 مب  خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي

 خس  حس مخجس جخ  مح  جح مج  حج  مث هت مت  حتخت جت  هب

 . [144]البقرة: َّ مص  خص  حص مس
 َعْن عخبَ ْيدي والكعبة قبلة املسلمْي أحياء وأموات روى أبو داود يف سننه بسنده  

فَ َقاَل: اَي َرسخوَل    ،وََكاَنْت َلهخ صخْحَبة  َأنَّ َرجخاًل َسأََلهخ   ،َعْن أَبييهي أَنَّهخ َحدَّثَهخ   ، ْبني عخَمرْي  
اْلَكَبائيرخ  َما  تيْسع «  ؟اَّللَّي  »هخنَّ  اْلَواليَدْيني    ،فَ َقاَل:  »َوعخقخوقخ  زَاَد:  َمْعَناهخ  َفذََكَر 

َلتيكخْم َأْحَياًء َوأَْمَوااًت« َواْستيْحاَللخ اْلبَ ْيتي احْلََرامي  ،اْلمخْسليَمْْيي   .(1)  قيب ْ

 

مستدركه  ، (2875)  ، (4/499)  (1)  يف  احلاكم:    ،(7666)  ، (4/288)  ، واحلاكم  »هذا  وقال 
ورواه البيهقي    ،(7666)  ، يف تلخيصه  ، وصححه الذهب  ، حديث صحيح اإلسناد ومل ُيرجاه«
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 الكعبة حمل احلج واهلدي:-6
 حب  هئجب مئ  خئ حئ ييجئ ىي  ني مي زي ُّٱقال هللا تعاىل:  

آل   َّ حس جس مخ جخ مح جح  مج حج هتمث مت خت  حت جت هب مب  خب

 . [ 97عمران: 
 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ُّٱوقال:  

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
 مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين
  َّ مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ

 . [ 29- 27]احلج:

 ُّ  َّ ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰر ٰذ  يي  ىي مي  ُّٱوقال:  
 مت  زت  رت  يب  ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ  زئ ّٰرئ ِّ 

 . [97]املائدة: َّ يت ىت نت
 اتريخ أول هدم للكعبة يف اإلسالم

بعض    كانلقد   وبعده  اإلسالم  قبل  الطويل  اترُيها  يف  املشرفة  للكعبة 
  ،كانت يف وسط واد  وهدمه هلا حيث  من جراء السيول  ومنها ما كان    احلوادث 

 ،(1) على أعقاهبم خاسرين   فردهم هللادمها ونقضها  الذين حاولوا ه   أو من احلبشة

 

  ،صحيح اجلامع الصغري وزايدتهيف    ،وقد حسنه األلباين  ،(6723)   ،(3/573)  ،يف السنن الكربى
(2/844)، (4605 ) . 

فأهلك هللا جيشه   ،فسار إليها ومعه الفيل ،الكعبة( )هدم وهو اِلذي أراد  ، أبرهة األشرم( )( هو: 1)
  لعبد هللا  ، املعارف  .فهلك هبا  ، فحمل إىل »اليمن«    ،ووقعت يف جسده األكلة  ،ابلطري األاببيل 
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نقض  ف  الكعبة   على  فاعتدى   ممن مل ير لإلسالم حرمة وال لشعائره تعظيماً   أو
 .(1) األشرار  القرامطة الزاندقةوهؤالء هم  احجرها األسود وابهب

للكعبة  يف    وملا كان  عظيمة  إبراهيم مكانة  دين  احلنفية  ويف    اإلسالم 
الرسول  ‰ وبنائها    ‘   كان  الكعبة  يرغب يف هدم  موته  قبل 

إبراهيم  قواعد  أن  .‰  على  بعهد  إال  الناس  ذلك حلداثة  تركه  ه 
 .اجلاهلية

َعائيَشةَ  َّ ~  َعْن  النَّبي َأنَّ  َعائيَشةخ   ‘   :  »اَي  هَلَا:  قَ ْوَمكي    ، قَاَل  َأنَّ  َلْوالَ 
ْلبَ ْيتي   ( 2) َحدييثخ  لييَّة  أَلََمْرتخ ابي َاهي ْنهخ   ،فَ هخديمَ   ، َعْهد  جبي  ، فََأْدَخْلتخ فييهي َما أخْخريَج مي

أَلْرضي  فَ بَ َلْغتخ بيهي َأَساَس    ،َواَباًب َغْربييًّا  ،اَباًب َشْرقييًّا  ،َوَجَعْلتخ َلهخ اَبَبْْيي   ،َوأَْلَزقْ تخهخ ابي
يَم« إيبْ رَ   .(3) اهي

  حدث  عظيم للكعبة يف زمن الصحابة  بعد ذلك بزمن طويل  إال أنه وقع 
حيث غضب األخري    . ويف عهد يزيد بن معاوية  ،بعد زمن اخلالفة الراشدة  ٪

 

  ، اتريخ الطربي  ،(45/ 1)  ، السرية النبوية البن هشاموينظر:    ، (638  ص)   ،مسلم بن قتيبةبن  
(2 /132) . 

فقلعوا احلجر    ه قدم القرامطة بقيادة أب طاهر اهلجري القرمطي مكة يوم الرتوية 317يف حج عام    (1)
  ،احلاج يف املسجد احلراموعروا الكعبة من كسوهتا وقتلوا    ، وقبة ماء زمزم  ، األسود وابب الكعبة

مكة طرق  وامللوكينظر:    ، ويف  األمم  اتريخ  يف  الرمح  ، املنتظم  اجلوزي  ن لعبد  ابن  علي    ،بن 
 . (6/742) ،لعلي بن حممد ابن األثري ، الكامل يف التاريخو   ،(13/281)

  / 3)  ،فتح الباري  . ميْثلي َهَذا َوالصََّوابخ َحدييثخو َعْهد  َواَّللَّخ أَْعَلمخ اَل جَيخوزخ َحْذفخ اْلَواوي يفي    : َحدييثخ   (2)
445). 

 . (1586) ،(2/147) ، رواه البخاري يف صحيحه( 3)
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من بالد    جيشاً ابخلالفة فجرد له  له    لعدم مبايعته  ƒ  على عبدهللا بن الزبري 
فأصابت انره ومنجنيقه الكعبة  احلرم    الشام فكان أن نصب املنجنيق واستحل 

 ! فكان هذا أول استحالل للحرم وهدم للكعبة يف زمن اإلسالم  !فاحرتقت
قَاَل: َلمَّا اْحرَتََق اْلبَ ْيتخ   ،(1) َعْن َعطَاء  بسنده   يف صحيحه  روى مسلمفقد 

َْي َغَزاَها أَْهلخ الشَّامي   ،َزَمَن يَزييَد ْبني مخَعاوييَةَ  ْن أَْمريهي َما َكانَ   ،حي تَ رََكهخ اْبنخ   ،َفَكاَن مي
َم يخرييدخ َأْن جيخَرِيئَ هخْم     ، الشَّامي َعَلى أَْهلي   -أَْو حيخَرِيهَبخْم    -الزَُّبرْيي َحىتَّ َقديَم النَّاسخ اْلَمْوسي

ريخوا َعَليَّ يفي اْلَكْعَبةي   ،قَاَل: اَي أَي َُّها النَّاسخ   ، فَ َلمَّا َصَدَر النَّاسخ  أَنْ قخضخَها مثخَّ أَْبيني    ،َأشي
ن َْها ؟بيَناَءَها  ؟ أَْو أخْصليحخ َما َوَهى مي
فخريقَ   َقْد  فَإييِني   : َعبَّاس  اْبنخ  فييَها  (2) قَاَل  َأْن تخصْ   ،يلي رَْأي   َوَهى  أََرى  َما  ليَح 
َها ن ْ ًتا َأْسَلَم النَّاسخ َعَلْيهي   ،مي َها  ،َوَتدََع بَ ي ْ َوبخعيَث َعَلي َْها    ،َوَأْحَجارًا َأْسَلَم النَّاسخ َعَلي ْ
 ُّ دَّهخ   ،فَ َقاَل اْبنخ الزَُّبرْيي: " َلْو َكاَن َأَحدخكخمخ اْحرَتََق بَ ي ْتخهخ   ،‘   النَّبي َي َحىتَّ جيخي   ،َما َرضي

ري  َربِي َثاَلاثً   ؟َفَكْيَف بَ ْيتخ رَبِيكخمْ  فَ َلمَّا َمَضى    ،مثخَّ َعازيم  َعَلى أَْمريي  ،إييِني مخْسَتخي
َوَّلي النَّاسي َيْصَعدخ    ،َهاالثَّاَلثخ َأمْجََع رَأْيَهخ َعَلى َأْن يَ ن ْقخضَ  فَ َتَحاَماهخ النَّاسخ َأْن يَ ْنزيَل ِبي

َن السََّماءي  َجارَةً   ،َحىتَّ َصعيَدهخ َرجخل    ، فييهي أَْمر  مي ْنهخ حي فَ َلمَّا مَلْ يَ رَهخ النَّاسخ    ،فَأَْلَقى مي
َدةً فَ   ،َأَصابَهخ َشْيء  تَ َتابَ عخوا فَ نَ َقضخوهخ َحىتَّ بَ َلغخوا بيهي اأْلَْرضَ    ،َجَعَل اْبنخ الزَُّبرْيي أَْعمي

 .َفَسرتََّ َعَلي َْها السُّتخوَر َحىتَّ اْرتَ َفَع بيَناؤخهخ 

 

  روى عن عدد من الصحابة   ،موالهم أبو حممد املكي  ،وامسه أسلم القرشي  ، هو: عطاء بن أب رابح(  1)
  ، ينظر: هتذيب التهذيب  . ه115تويف سنة    ، وانتهت إليه فتوى أهل مكة  ،وهو إمام ثقة  ،٪

 . (78 /5) ، وسري أعالم النبالء ،( 199 /7) ،البن حجر
 . (440 / 3) ،النهاية يف غريب احلديث .: أي بدا وظهرفخريقَ ( 2)
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  َّ : إينَّ النَّبي قَاَل: »َلْواَل َأنَّ    ‘   َوقَاَل اْبنخ الزَُّبرْيي: إييِني مسَيْعتخ َعائيَشَة تَ قخولخ
بيَنائيهي َولَْيَس عيْنديي مي   ،النَّاَس َحدييث  َعْهدخهخْم بيكخْفر   َعَلى  ي خَقوِيي  َما  الن ََّفَقةي   ،َن 

ْنهخ   ،َلكخْنتخ أَْدَخْلتخ فييهي ميَن احلْيْجري مَخَْس أَْذرخع    ،َوجَلََعْلتخ هَلَا اَباًب َيْدخخلخ النَّاسخ مي
ْنهخ« دخ َما أخْنفيقخ   ،َواَباًب َُيْرخجخوَن مي   ،َس«َوَلْستخ َأَخافخ النَّا  ،قَاَل: »فََأاَن اْليَ ْوَم َأجي

فَ َبىَن    ،قَاَل: " فَ َزاَد فييهي مَخَْس أَْذرخع  ميَن احلْيْجري َحىتَّ أَْبَدى أخسًّا َنَظَر النَّاسخ إيلَْيهي 
َ َعْشرََة ذيرَاًعا فَ َزاَد    ،فَ َلمَّا زَاَد فييهي اْستَ ْقَصرَهخ   ،َعَلْيهي اْلبيَناَء وََكاَن طخولخ اْلَكْعَبةي ََثَايني

ْنهخ   ،يفي طخوليهي َعْشَر أَْذرخع   َا يخْدَخلخ مي ْنهخ " ،َوَجَعَل لَهخ اَبَبْْيي: َأَحدخمهخ  .َواآْلَخرخ ُيخْرَجخ مي
خهخ    فَ َلمَّا قختيلَ  خهخ بيَذليَك َوُيخْربي اْبنخ الزَُّبرْيي َكَتَب احلَْجَّاجخ إيىَل َعْبدي اْلَمليكي ْبني َمْرَواَن ُيخْربي

َفَكَتَب    ،َأنَّ اْبَن الزَُّبرْيي َقْد َوَضَع اْلبيَناَء َعَلى أخسِ  َنَظَر إيلَْيهي اْلعخدخولخ ميْن أَْهلي َمكَّةَ 
: إيانَّ  ْن تَ ْلطييخي اْبني الزَُّبرْيي يفي َشْيء  إيلَْيهي َعْبدخ اْلَمليكي أَمَّا َما زَاَد يفي طخوليهي    ، َلْسَنا مي

بيَنائيهي   ،فََأقيرَّهخ  إيىَل  فَ رخدَّهخ  احلْيْجري  ميَن  فييهي  زَاَد  َما  فَ َتَحهخ   ،َوأَمَّا  الَّذيي  اْلَباَب    ،َوسخدَّ 
 .(1)فَ نَ َقَضهخ َوأََعاَدهخ إيىَل بيَنائيهي"

  ندم على ُمالفته بناء عبدهللا بن الزبري بعد ذلك  بن مروان  لك  مل إال أن عبدا
ƒ،    َأنَّ َعْبَد اْلَمليكي    ،(2) َعْن َأبي قَ َزَعةَ ويدل على هذا ما رواه مسلم بسنده

ْلبَ ْيتي إيْذ قَاَل: قَاَتَل هللاخ اْبَن الزَُّبرْيي َحْيثخ َيْكذيبخ   َنَما هخَو َيطخوفخ ابي ْبَن َمْرَواَن بَ ي ْ
: قَاَل َرسخولخ هللاي   ،َعَلى أخمِي اْلمخْؤمينيْيَ  ْعت خَها تَ قخولخ : مسَي »اَي َعائيَشةخ َلْواَل    ‘   يَ قخولخ
ْداَثنخ قَ ْوميكي   اْلبَ ْيَت َحىتَّ أَزييَد فييهي ميَن احلْيْجري حي لَنَ َقْضتخ  ْلكخْفري  فَإينَّ قَ ْوَمكي    ،ابي

 

(1) (2/970) ، (1333) . 
  ، هتذيب التهذيب  ،ثقة  أبو قزعة البصري اتبعي   ،سويد" بن حجري بن بيان الباهليقَ َزَعَة هو:  أبو   (2)

 . (472ص)  ،الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة ،(4/271)
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: اَل تَ قخْل َهَذا اَي  (1) فَ َقاَل احْلَاريثخ ْبنخ َعْبدي هللاي ْبني َأبي رَبييَعةَ   ،َقصَّرخوا يفي اْلبيَناءي«
رَي اْلمخْؤمينيْيَ  ني   ،أَمي ْعتخهخ قَ ْبَل َأْن  فََأاَن مسَيْعتخ أخمَّ اْلمخْؤمي َْي حتخَدِيثخ َهَذا قَاَل: َلْو كخْنتخ مسَي

 .(2) َلرَتَْكتخهخ َعَلى َما َبىَن اْبنخ الزَُّبرْيي" ،أَْهديَمهخ 
وما كان من عبدامللك بن    ،ƒ  هذا ُمتصر ما حدث يف زمن ابن الزبري 

 . مروان
من كتب   مبضانه  فعليه  ذلك  تفصيل  أراد    ،(3) اصةاخلمكة  تواريخ  ومن 

 . وغريها ،(4) والتاريخ اإلسالمي عامة 
*** 

 

لقخَباعي -احلارث بن عبد هللا بن أب ربيعة املخزومي القباعهو:    (1)   ، -ابسم مكيال وضعه هلم :  لخقِيَب ابي
الكاشف    ،ويل البصرة البن الزبري  ،وعنه سويد بن حجري والزهري وعدة  ، عن عمر وعائشةروى  

 . (4/181) ،و ينظر: سري أعالم النبالء ، (303ص) ،يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة 
(2) (2/972) ، (1333) . 
أخبار مكة    ، (1/201) ، يمد بن عبد هللا األزرقحمل ،  اثر أخبار مكة وما جاء فيها من اآلينظر:  (3)

  ،شفاء الغرام ِبخبار البلد احلرام  ،(161  /2)  ، مد بن إسحاق الفاكهيحمل  ، يف قدمي الدهر وحديثه
مد حمل  ،العقد الثمْي يف اتريخ البلد األمْيو   ،(132  1)  ،  حملمد بن أمحد بن علي احلسين الفاسي

  حملمد بن أمحد  ، البيت احلراموحتصيل املرام يف أخبار    ،(100/ 1)  ، بن أمحد احلسين الفاسي املكي
حلسْي بن عبدهللا اب    ، واتريخ الكعبة املعظمة عمارهتا وكسوهتا وسدانتها  ، (102/  1)  ،املالكي
  ، (458ص)   ، حملمد زكي عبداحلليم اخلويل  ، ومسك الكالم يف أخبار البلد احلرام  ، (70ص)   ،سالمة

حممود بن أمحد    .د.أ  ، أحكامها  ، خصائصها  ، فضائلها  ،بناؤها  ، أمساؤها  ،و الكعبة املشرفة تعريفها
 . وغريها ،(  36ص) ،الدوسري

  و  ،( 21 /6) ،البن اجلوزي،املنتظم يف اتريخ األمم وامللوك و  ، ( 496 /5)ينظر: اتريخ الطربي ( 4)
 الكامل يف التاريخ 

 .وغريها ، (691/ 11)  ،البن كثري ،البداية والنهاية ،( 286 /3) ، البن األثري ،
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 : كنز الكعبة وسلب ذي السويقتني له بعسا ال املبحث
  ، كنز الكعبة( يف أحاديث هدم ذي السويقتْي للكعبة)جاء ذكر:  لقد   

فعن َعْن َأبي أخَماَمَة ْبني َسْهلي ْبني حخنَ ْيف  قَاَل: مسَيْعتخ َرجخاًل ميْن    ،وأنه يستخرجه
ِي  : مسَيْعتخ َرسخوَل هللاي   ‘   َأْصَحابي النَّبي : » اتْ رخكخوا احْلََبَشَة َما    ‘   يَ قخولخ يَ قخولخ

َن احْلََبَشةي «  ،تَ رَكخوكخمْ  َز اْلَكْعَبةي إيالَّ ذخو السَُّويْ َقَتْْيي مي ويف  .(1) فَإينَّهخ اَل َيْسَتْخريجخ َكن ْ
َعْمر و  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  َّ   ،ƒ  رواية  النَّبي َما    ،‘   َأنَّ  احْلََبَشَة  »اتْ رخكخوا  قَاَل: 

َز اْلَكْعَبةي   ،تَ رَكخوكخمْ  وَعْن    .(2)  إيالَّ ذخو السَُّويْ َقَتْْيي ميَن احْلََبَشةي« فَإينَّهخ اَل َيْسَتْخريجخ َكن ْ
َع أاََب هخَريْ َرةَ   ،َسعييدي ْبني مَسَْعانَ  خ أاََب قَ َتاَدةَ   ،أَنَّهخ مسَي قَاَل:    ،‘   َأنَّ َرسخوَل هللاي   ،ُيخْربي

َواْلَمَقامي  الرُّْكني  َبْْيَ  ليَرجخل   أَْهلخهخ   ،»ي خَباَيعخ  إيالَّ  اْلبَ ْيَت  َهَذا  لَّ  َيْسَتحي فَإيَذا    ،َوَلْن 
مثخَّ أَتْتي احْلََبَشةخ فَ يخَخرِيبخونَهخ َخَرااًب اَل يَ ْعمخرخ    ،َفاَل َتَسْل َعْن َهَلَكةي اْلَعَربي   ،اْسَتَحلُّوهخ 

 .(3) هخمخ الَّذييَن َيْسَتْخريجخوَن َكن َْزهخ« وَ  ،بَ ْعَدهخ أََبًدا

 الكنز يف اللغة:  تعريف 
ه (: "الكاف والنون والزاء أخصيل  صحيح    395ت)  ¬  قال ابن فارس 

شيء"  يف  جتمُّع  على  مجعتخهخ    .(4) يدل  َضَرَب  ابب  من  املال كنزاً  "وكنزت 

 

 . سبق خترجه( 1)
 . ( سبق خترجيه2)
 . سبق خترجيه (3)
 . مادة: كنز ، (878ص)  ،معجم مقاييس اللغة (4)
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  . (3) والكنز: املال املدفون(  2) واجلمع"الكنز أصله يف اللغة الضم  و"  ،(1).وادََّخرتخهخ"
اكتَ نَ َز( الشَّيءخ اكتيَنازاً  )و    ."تسمية  ابملصدر واجلمعخ كخنوز  ميثلخ "فَلس  وف خلخوس  

   .(4) اجَتَمَع وامَتأَل"
ابن منظور إذا أخحرز يف  ه   711ت)  ¬   وقال  (: "الكنز: اسم للمال 

"وتسمي العربخ كلَّ كثري جمموع    .(5) وقيل: املال املدفون"  ،وعاء وملا حيرز فيه
  .( 7) "وال ُيتص ذلك ابلذهب والفضة"  .(6) يتنافس فيه كنزاً"

بطن   بعض يف  على  بعضه  العرب: كل شيء جمموع  "الكنز يف كالم  و 
 .(8) األرض كان أو على ظهرها"

 . واملخبأ واحملرزوعلى ذلك فاملراد مبسمى الكنز: املال اجملموع 
 املراد ابلكنز يف مفهوم الشرع: 

 . قد وردت األدلة على التسمية ابلكنزل
 فمن القرآن الكرمي:

 

 . مادة: كنز ،(279ص)  ، ألمحد الفيومي ،( املصباح املنري1)
القرآن   (2) التنزيل  . (8/123)  ، للقرطب  ،اجلامع ألحكام  التأويل يف معاين  لباب  تفسري  )  ، وينظر: 

  ، املعروف ابخلازن  ،بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسنلعالء الدين علي    ،اخلازن(
(2/354) . 

 . مادة: كنز ،(279ص)  ،املصباح املنريو  ،مادة: كنز ، (1/711) ، للجوهري ، الصحاح  (3)
 .مادة: كنز ، (279ص)  ،املصباح املنري (4)
 . مادة: كنز ،(1438ص) ، وينظر: القاموس احمليط ،مادة: كنز ،(13/117) ،لسان العرب (5)
 .مادة: كنز ،(13/117) ،لسان العرب (6)
 .( 8/123) ، اجلامع ألحكام القرآن( 7)
 . (11/433) ، تفسري الطربي (8)
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تعاىل:  مث زث رث يت ىت نت مت ُّٱ  قوله 
 . [34]التوبة:  َّ ىق يف ىف يث ىث نث

الكنز( كما يف صحيح البخاري عندما سأله )معىن    ¢  وقد بْيَّ ابن عمر
قول   عن  أخربين  فقال:  تعاىل:أعراب   ىت نت مت زتُّٱ  هللا 

 . [34]التوبة:  َّ ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت
َا َكاَن َهَذا قَ ْبَل    ،فَ َوْيل  َلهخ   ،فَ َلْم ي خَؤدِي زََكاهَتَا  ،َمْن َكنَ َزَها»وقال ابن عمر:   إيمنَّ

َزَل الزََّكاةخ     .(1) « فَ َلمَّا أخْنزيَلْت َجَعَلَها اَّللَّخ طخْهًرا ليأْلَْمَوالي   ،َأْن ت خن ْ
أنه قال: كل مال زاد على أربعة آالف    ¢   وروي عن علي بن أب طالب»

   .(2) «وما دوهنا نفقة  ،درهم فهو كنز أديت منه الزكاة أو مل تؤد
قال: وكل    .قوله: قال: هم الذين ال يؤدون زكاة أمواهلم ،عن ابن عباس»و

وكل مال    ،مال ال تؤدى زكاته كان على ظهر األرض أو يف بطنها فهو كنز
 .(3) «تؤدى زكاته فليس بكنز كان على ظهر األرض أو يف بطنها

 

 . (1404) ،(106/  2) ، يف صحيحه ،البخاري رواه (1)
  ، ¢  ( ومل ينسبه لعلي11/427)يف تفسريه    ،والطربي  ،(342  / 2)  ، ذكره البغوي يف تفسريه  (2)

  ، لعالء الدين علي بن الشيحي املعروف ابخلازن ، تفسري اخلازن() التأويل يف معاين التنزيل لباب و 
(2/355) . 

والشوكاين    ،(177 /4) ،والدر املنثور يف التفسري ابملأثور  ،(11/432) ،يف تفسريه ،الطربي رواه( 3)
 . (408/ 2)يف تفسريه فتح القدير 
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تعاىل:    مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح ُّٱوقوله 
 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض
 . [82]الكهف: َّ حم جم هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق مفحق خف حف

القرطب هللا  عبد  أبو  قد    671ت)  ¬  قال  يف  "ه (:  الناس  اختلف 
  . وهو الظاهر من اسم الكنز  .(1) فقال عكرمة وقتادة: كان ماالً جسيماً   ،الكنز()

 .وقد مضى القول فيه ، إذ هو يف اللغة املال اجملموع
   .(3)"(2) وقال ابن عباس: كان عيلماً يف صحف مدفونة  

 ومن السنة النبوية:
اأَلْشَعرييِي   مخوَسى  َأبي  اَّللَّي   ،¢  َعْن  َرسخولخ  َغَزا  َلمَّا    - َخْيرَبَ   ‘   قَاَل: 

: الَ    ،‘   َوأاََن َخْلَف َدابَّةي َرسخولي اَّللَّي   - احلديث وفيه قال: َفَسميَعيني َوأاََن أَقخولخ
َّللَّي  «  ،َحْوَل َوالَ ق خوََّة إيالَّ ابي : »اَي َعْبَد اَّللَّي ْبَن قَ ْيس  : لَب َّْيَك اَي َرسخوَل    .فَ َقاَل يلي ق خْلتخ

: بَ َلى اَي َرسخ  ،اَّللَّي  ْن َكْنز  ميْن كخنخوزي اجلَنَّةي« ق خْلتخ وَل  قَاَل: »َأاَل أَدخلَُّك َعَلى َكليَمة  مي
َّللَّي«   ،َفَداَك َأبي َوأخمِيي  ،اَّللَّي  "َأْي أْجرخها مخِدَخر     .(4) قَاَل: »اَل َحْوَل َواَل ق خوََّة إيالَّ ابي

َا ختَّصيف هبي
   .(5) َكَما يخدََّخر الَكْنز"  ،ليَقائيليَها وامل

 

 . (3/537) ، ذكره ابن عطية يف احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز (1)
التسهيل  وابن جزي يف    ،( 3/537)  ، ذكره ابن عطية يف احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز   (2)

 .(3/538) والثعالب يف اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن  ، (1/473) ، لعلوم التنزيل
 .( 11/38) ، اجلامع ألحكام القرآن (3)
يف صحيحه    رواه (  4) يف صحيحه  ، (4205)  ،(133  /5)  ، البخاري    ، (2076  /4)  ،ومسلم 

(2704). 
 . مادة: كنز ،(4/176)  ،النهاية يف غريب احلديث واألثر( 5)
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 املراد بكنز الكعبة: 
وأنَّه مال لكن اختلفت أقواهلم يف    ،كنز الكعبة()قد بْيَّ العلماء املراد ب     

 وهذه األقوال هي:  ،أصل هذا املال
  ،للكعبة  (1) كنز الكعبة هو: املال من الذهب والفضة وغريها الذي يخهدى -1

 . وأحرز وخبء فيها
اجلوزي ابن  فقد  597ت)  ¬  فقال  الكعبة  "وأمَّا كنز  كانوا    ...ه (: 

 .(2)"يهدون املال إليها فيخبأ فيها 
: غلط من ظن أن  (3) ه (: و"قال القرطب  855ت  )  ¬   وقال العيين  

وهو ما كان يهدى إليها    ،وإمنا أراد الكنز الذي هبا  ،املراد بذلك حلية الكعبة
 .( 4) فيدخر ما يزيد عن احلاجة"

ه (:"املراد ما جيمعه أهل السدانة    1014ت  )وقال على مال اهلروي القاري    
   .(5)"...من هدااي الكعبة

 .وأحرز وخبء فيها ،للكعبة  (6)كنز الكعبة: هو املال الذي نخذر -2

 

 . مادة: هدا ،(5/220)ينظر: النهاية يف غريب احلديث  .مال يخهدى: يعين ما يتقرب به من ( 1)
 . (4/263)البن اجلوزي  ،كشف املشكل من حديث الصحيحْي  (2)
 . (4/263) ،املصدر السابق (3)
إال أن يكون    ،أو التذكرة ِبحوال املوتى وأمور اآلخرة  ، مل أجد هذا القول عند القرطب يف تفسريه(  4)

 . أو أنه قرطب آخر ، يف كتاب غريمها
   .(8/3420)لعلي مال قاري  ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح( 5)
ينظر: النهاية يف    وهو: هنا إخراج مال للكعبة  ، النذر: هو: إلزام اإلنسان نفسه عبادة أو صدقة(  6)

 .مادة: نذر  ،(5/33) ،غريب احلديث
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ه ( عن كنز الكعبة: "مال الكعبة    606ت  )  ¬  قال جمد الدين بن األثري 
   .(1) النذور اليت كانت حتخَْملخ إليها قدمياً وغريها"الذي كان مخَعِداً فيها من 

فهو ُمبأ يف   -3 أو غريها  أو فضة  الكعبة سواء كان ذهباً  املدفون يف  املال 
 . ابطنها

فإنه ال يستخرج  )ه ( يف قوله:"  1014ت  )قال علي مال اهلروي القاري  
   .(2) كنز الكعبة( أي: كنزاً مدفوان حتت الكعبة"

 ه ( يف قوله:  1031ت  )وقال زين الدين املناوي 
ال املدفون فييَها")"

َ
 .(3) فَإينَّهخ اَل يْسَتْخرج كنز اْلَكْعَبة( َأي امل

مبعىن: أنَّ هللا خلق يف الكعبة يف ابطنها مااًل  ( 4) .املال املخلوق يف الكعبة -4
   .ذهباً أو فضة أو غريمها

 كنز الكعبة:   اتريخ
عخرف    ما  الكعبة كان  أول  اإلسالمكنز  قبل  اجلاهلية  زمن  ابن    .يف  قال 

ه (:"كانوا يف اجلاهلية يهدون إىل الكعبة املال تعظيما    597ت)  ¬  اجلوزي
 . (5) هلا فيجتمع فيها"

 

 . (9/303) ، البن األثري ،أحاديث الرسول جامع األصول يف ( 1)
 . (3420/ 8) ،لعلي مال قاري ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح( 2)
 .( 1/25) ،لزين الدين عبد الرؤوف املناوي ، التيسري بشرح اجلامع الصغري( 3)
 . (8/3420) ،ينظر: مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح (4)
 .(9/237) ،وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ، (3/456) ، فتح الباري( 5)
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  (1) ¬  قال ابن إسحاقفقد    ،وقد ورد ما يدل على ذلك من كتب السري

 ه (: 150ت)
هللا  رسول  بلغ  سنة  ‘   "فلما  وثالثْي  لبنيان   ،مخساً  قريش  اجتمعت 

  (2) وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها وإمنا كانت رضماً   ،الكعبة
وإمنا    ،وذلك أن نفرا سرًقوا كنزا للكعبة  ،فأرادوا رفعها وتسقيفها  ،فوق القامة

َمْوىًل ليَبيني  (  دخَوْيًكا)اْلَكن ْزخ وكان الذي وجد عنده    ،كان يف بئر يف جوف الكعبة 
وتزعم قريش    .: فقطعت قريش يده(3) قال ابن هشام  .مخَلْيحي ْبني َعْمريو ميْن خخَزاَعةَ 

 .(4) أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك"
  

 

املدين(  1) ْخَرميُّ    ،أبو بكر ويقال أبو عبد هللا  ،هو: حممد بن إسحاق بن يسار 
َ
امل طَّلبُّ 

خ
القرشي امل

 ِ   ، اختلف العلماء يف االحتجاج به يف احلديث  ،إمام يف املغازي  ،اإلخباري  ،العالمة  ،موالهم اْلَمَديني
  ، (7/33)  ، سري أعالم النبالء  ،(156/  2)  ،ينظر: الكاشف  . وقيل غري ذلك  ،ç  150تويف سنة  

 . (5/469) ، وهتذيب التهذيب
 . مادة: رضم  ،(211/ 2)ينظر: النهاية يف غريب احلديث  ، صخوراً بعضها على بعضرضماً: ( 2)
  ،وقيل: احلمريي املعافري اْلَبْصرييُّ النحوي ، هو: عبد امللك بن هشام بن أيوب أبو حممد الذهلي( 3)

السرية النبوية( وعخرف هبا تويف سنة  )وقد خلص وهذب سرية إسحاق:    ،حَنْوايًّ أديًبا إخبارايً وكان  
  ، (387/  5)للذهب    ، اتريخ اإلسالم  ، (177/  3)البن خلكان    ، ينظر: وفيات األعيان  . ه218

 . (531/ 1)  لسيوطيل ،حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرةو 
: "وقد كان  .(3/97)يف تفسريه    وقال ابن كثري  ،(193-192  /1)السرية النبوية البن هشام  (  4)

كما كانت القسامة والدية    ..،وزيدت شروط أخر  ،فقرر يف اإلسالم  ،القطع معموالً به يف اجلاهلية
والقراض وغري ذلك من األشياء اليت ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه وزايدات هي من متام  

قطعوا رجال يقال له: دويك موىل    ، املصاحل ويقال: إن أول من قطع األيدي يف اجلاهلية قريش
   . ويقال: سرقه قوم فوضعوه عنده"  ،كان قد سرق كنز الكعبة  ،لبين مليح بن عمرو من خزاعة
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 تعارض األدلة فيمن يستخرج الكنز واجلمع بينها 
َي  (1) ثَ ْواَبن  قد ورد يف السنة ذكر الكنز كما يف حديثل قَاَل:    ،اَّللَّخ َعْنهخ َرضي

مثخَّ اَل َيصيريخ    ،كخلُّهخمخ اْبنخ َخلييَفة    ،: »يَ ْقَتتيلخ عيْنَد َكْنزيكخْم َثاَلثَة  ‘   قَاَل َرسخولخ اَّللَّي 
ن ْهخمْ  د  مي فَ يَ ْقت خلخوَنكخْم قَ ْتاًل مَلْ    ،مثخَّ َتْطلخعخ الرَّااَيتخ السُّودخ ميْن قيَبلي اْلَمْشريقي   ،إيىَل َواحي

ًئا اَل َأْحَفظخهخ فَ َقاَل    - ْلهخ قَ ْوم «  ي خْقت َ  ًوا    - مثخَّ ذََكَر َشي ْ فَإيَذا رَأَيْ تخمخوهخ فَ َباييعخوهخ َوَلْو َحب ْ
 .(2) «فَإينَّهخ َخلييَفةخ اَّللَّي اْلَمْهدييُّ   ،َعَلى الث َّْلجي 

وقد اختلف العلماء يف بيان املراد ابلكنز الذي ورد يف هذا احلديث إىل  
 أقوال وهي: عدة 

أنَّه الكنز الذي ينحسر عنه هنر الفرات وليس هو بكنز الكعبة كما جاء   -1
َر َعْن  ‘   قال: قال رسول هللا  ،عن أب هريرة كخ الفخَراتخ َأْن حَيْسي : »يخوشي

ًئا«  ،َكْنز  ميْن َذَهب   ْنهخ َشي ْ  .(3) َفَمْن َحَضَرهخ َفالَ أَيْخخْذ مي

 

دخد (1) وهو: من أهل السراة   أو أبو عبد الرمحن ،أبو عبد هللا ،‘ موىل رسول هللا ،هو: ثوابن بن جيخ
ري– موضع بْي مكة واليمن    –   ، َحَكمي( من َحَكم بن سعد العشرية)وقيل إنه    ، أومن من محي

يف السفر واحلضر إىل أن   ‘ ومل يزل مع الرسول  .فأعتقه ، ‘ فاشرتاه رسول هللا ،أصابه السب 
  ، ينظر: االستيعاب  .ه 54محص( وهبا تويف سنة  )الرَّملة( مث انتقل إىل  )فخرج إىل الشام فنزل    ،تويف

 . (162ص)  ،واإلصابة  ،(108ص)
/  4)  ، واحلاكم يف مستدركه على الصحيحْي  ، (4084)  ،(5/211)  ، ابن ماجه يف سننه  رواه (  2)

الشيخْي"وقال: "  ،(8432)  ،(510 الذهب فقال:    ،هذا حديث صحيح على شرط  ووافقه 
وقال:    ، (1/55)وصححه ابن كثري يف النهاية يف املالحم والفنت    ، "على شرط البخاري ومسلم"

 . "وهذا إسناد قوي صحيح  ،تفرد به ابن ماجه" 
 . (2894)( 4/2219)  ، ( ومسلم يف صحيحه7119) ،(9/58) ، البخاري يف صحيحه رواه( 3)



 

 
 -دراسة عقدية-خرب خروج ذي السويقتني وهدمه الكعبة  212

 الدوسري د. سعد بن عبد هللا آل ماجد  

ه (: "فهذا إن كان املراد ابلكنز    852)  ¬ ولذا قال احلافظ ابن حجر
فيه الكنز الذي يف حديث الباب   يعين احلديث الذي ذكر احنسار الفرات عن  

وذلك قبل نزول    ،دل على أنه إمنا يقع عند ظهور املهدي  ، جبل من ذهب  
   .(1)عيسى وقبل خروج النار جزماً"

"الظاهر أن املراد ابلكنز   ه (: 774) ¬ قال ابن كثري   .أنه كنز الكعبة -2
أوالد   من  ثالثة  ليأخذه  عنده  يقتل  الكعبة  السياق كنز  هذا  يف  املذكور 

 .(2) اخللفاء حىت يكون آخر الزمان فيخرج املهدي" 
الشيخ محود   علَّق  ابن كثري    1412)  ¬  التوجيريوقد  قول  على  ه ( 

ملا تقدم يف ابب النهي عن هتييج الرتك واحلبشة َعْن َعْبدي    ؛"يف هذا نظر  بقوله:
َّ   ،ƒ  اَّللَّي ْبني َعْمر و النَّبي َما تَ رَكخوكخمْ   ،‘   َأنَّ  احْلََبَشَة  فَإينَّهخ اَل    ،قَاَل: »اتْ رخكخوا 

َز اْلَكْعَبةي إيالَّ ذخو السَُّويْ َقَتْْيي ميَن احْلََبَشةي« رواه أبو داود   ،واحلاكم  ، َيْسَتْخريجخ َكن ْ
وقد رواه اإلمام أمحد    .ووافقه الذهب يف " تلخيصه  ،وقال: " صحيح اإلسناد "

 . وإسناده جيد .من حديث أب أمامة بن سهل بن حنيف
: أنه الكنز الذي حيسر  ¢  ذكور يف حديث ثوابنواألقرب يف الكنز امل

 .(3) وهللا أعلم" انتهى  .وقد يكون غريه  ،عنه الفرات
وقد يتعارض ما سبق مع القول: ِبن املهدي هو من يستخرج كنز الكعبة  

 . مع حديث أن ذا السويقتْي هو من يستخرج الكعبة

 

 . (13/81)( فتح الباري 1)
 .(1/55) ،( النهاية يف الفنت واملالحم 2)
 . ( 2/187) ،( إحتاف اجلماعة مبا جاء يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة 3)
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السفاريين قاله  مبا  قلت: قد  ه (: "فإن    1188ت  )  ¬  وجياب عليه 
ذا   أن  احلديث  هذا  يف  وهنا  الكعبة  ُيرج كنز  الذي  هو  املهدي  أنَّ  تَ َقدَّم 

 ؟السويقتْي هو الذي ُيرج كنزها
ومل أَر من تعرض هلذا االعرتاض وال من نبه   ،قلت: لعمري إنه لسؤال وارد 

 ولعل اجلواب عن هذا:    ؛عليه من العلماء واحلخفَّاظ
مث بعد استخراجه له جيمع مااًل من احلجاج    ، أنَّ املهدي يستخرج الكنز

  ،إىل حْي خروج هذا اخلبيث  ’   بعد ذلك يف مدته ومدة سيدان عيسى
"وانكباب أهل    .(1)".. سيما مع كثرة املال  ؛فإنَّ املدَّة قابلة  جلمع أضعاف ذلك

أو يكون املهدي    ،ذلك الوقت على أنواع القرابت مع كثرة احلجاج وهذا ممكن
 .(2) وهللا أعلم" ،كشفه وظهر عليه وأخذ منه عوزه وترك ابقيه

 
*** 

 

 . (537/ 1)  ،البحور الزاخرة يف علوم اآلخرة( 1)
 .(2/123) ،لوامع األنوار البهية( 2)
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 اخلامتــــة 
 أهم نتائج هذه الدراسة:من 

الكعبةإ  –  1 يهدم  احلبشة  من  رجل  خروج  واثبت  ،نَّ  من    ،صحيح  وهو 
 .عالمات الساعة الكربى

والذي ورد يف األحاديث هو وصف    ،نَّه ال يعرف اسم ذي السويقتْي إ  - 2
 .خلقته

يف آخر الزمان وقبيل يوم   ، نَّ زمن خروج ذي السويقتْي وهدمه الكعبةإ – 3
 . ’   وبعد وفاة عيسى ،القيامة

من األمور الغيب اليت جيب اإلميان هبا    ،نَّ خرب خروج ذي السويقتْي إ– 4
 .امةوأنه من عالمات الساعة اليت ستقع قدرا قبل يوم القي ،والتسليم

نَّ األحاديث يف النهي عن مقاتلة احلبشة ال تعارض األمر مبقاتلة الكفار  إ  – 5
 .وإمنا هي ُمصصة لعموم اآلية ومقيدة هلا  ؛على سبيل العموم

نَّ األحاديث مل تبْي عدد احلبشة الذين ُيرجون مع ذي السويقتْي وال  إ  – 6
 .واستخراج كنزها ، سبب خروجهم هلدم الكعبة

 . السويقتْي سيستخرج كنز الكعبة وهو مال حمرز فيهان ذا إ-7
 .واستخراج ذي السويقتْي   ،املهدي لكنز الكعبة  أنَّه ال تعارض بْي استخراج-8

 .واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
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 فهرس املصادر واملراجع 
 . القرآن الكرمي  .1
أتليف: محود بن عبد هللا    ، إحتاف اجلماعة مبا جاء يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة  .2

 . ç  1414  ، الطبعة: الثانية - الرايض    ، نشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع   ، التوجيري 
  ، أتليف: ابن أب عاصم أمحد بن عمرو بن الضحاك بن ُملد الشيباين   ، اآلحاد واملثاين  .3

د  اجلوابرة   . حتقيق  فيصل أمحد  الراية    ، ابسم  دار  عام    ، الرايض   – نشر:  الطبعة: األوىل 
 . م 1991  - ه    1411

راجع أصوله وخرج أحاديثه    ، أتليف: حممد بن عبد هللا بن العرب املعافري   ، أحكام القرآن  .4
الطبعة:    ، لبنان   – بريوت    ، نشر: دار الكتب العلمية   ، وعلَّق عليه: حممد عبد القادر عطا 

 . م ç   -  2003  1424  ، الثالثة 
أتليف: حممد بن إسحاق بن العباس املكي الفاكهي    ، مكة يف قدمي الدهر وحديثه أخبار   .5

الطبعة: الثانية    ، بريوت   – نشر: دار خضر   ، عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش   . حتقيق د 
 . ç  1414عام  

أتليف: حممد بن عبد هللا بن الغساين املكي املعروف    ، اثر أخبار مكة وما جاء فيها من اآل  .6
دون رقم  )   ، بريوت   – نشر: دار األندلس للنشر    ، حتقيق: رشدي الصاحل ملحس   ، ابألزرقي 

 . الطبعة وعامها( 
لإلمام احلافظ أب عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب    ، االستيعاب يف معرفة األصحاب  .7

  ، األردن   – عمَّان    ، نشر دار السالم   ، صححه وخرج أحاديثه: عادل مرشد   ، القرطب النمري 
 . ç  1423الطبعة األوىل عام  

الغفيلي  .8 سليمان  بن  هللا  عبد  أتليف:  الساعة  اإلسالمية    ، أشراط  الشؤون  وزارة  نشر: 
 . ç  1422  ، الطبعة: األوىل   ، اململكة العربية السعودية   - واألوقاف والدعوة واإلرشاد  
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  ، السعودية   ، نشر دار ابن اجلوزي   ، يوسف بن عبد هللا الوابل   . أتليف د   ، أشراط الساعة  .9
 . ç  1433، الطبعة: الثالثة 

اعتىن به:    ، لإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين   . اإلصابة يف متييز الصحابة  .10
   . م 2004عام    ، نشر بيت األفكار الدولية   ، حسان عبد املنان 

أتليف: حممد األمْي بن حممد املختار بن عبد    ، القرآن ابلقرآن أضواء البيان يف إيضاح   .11
عام:    ، لبنان   – نشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت    ، القادر اجلكين الشنقيطي 

1415  ç   -  1995   م . 
الطبعة اخلامسة    ، نشر دار العلم للماليْي   ، أتليف خري الدين بن حممود الزركلي   . األعالم  .12

 . م 2002  ، عشر 
أتليف: حممد بن أمحد بن أب بكر بن فرح األنصاري    ، التذكرة ِبحوال املوتى وأمور اآلخرة -  .13

نشر: مكتبة دار املنهاج للنشر    ، الصادق بن حممد بن إبراهيم   . حتقيق ودراسة د   ، القرطب 
 . ç  1425  ، الطبعة: األوىل   ، الرايض   ، والتوزيع 

  ، أتليف: حممد بن أمحد بن سامل بن سليمان السفاريين   ، م اآلخرة البحور الزاخرة يف علو  .14
 . ç  1428عام   ، الطبعة: األوىل   ، الكويت   ، نشر غراس   ، حتقيق: حممد إبراهيم شلب شومان 

حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن    ، الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري   ب أل   ، البداية والنهاية  .15
 . م ç   -  1997  1418  ، الطبعة: األوىل   ، : دار هجر  نشر   ، الرتكي 

أتليف: جمد الدين أبو طاهر حممد بن    ، بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز  .16
نشر: اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية    ، حتقيق: حممد علي النجار   ، يعقوب الفريوزآابدى 

 . القاهرة   ، جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي   - 
حتقيق: أبوعاصم الشوامي   ، تصنيف: أب بكر أمحد بن احلسْي البيهقي   ، البعث والنشور    .17

 . م 2015- 1436عام    ، الطبعة: األوىل   ، نشر: مكتبة دار احلجاز   ، األثري 
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اعتىن به    ، أتليف: جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآابدى   ، البلغة يف اتريخ أئمة اللغة  .18
هبود  يوسف  بركات  العصرية   ، وراجعه:  املكتبة  األوىل   ، بريوت - صيدا   ، نشر    ، الطبعة: 

1422  ç . 
  ، أتليف: حمِمد بن حمِمد بن عبد الرزِاق امللِقب مبرتضى   ، اتج العروس من جواهر القاموس  .19

 . نشر: دار اهلداية   ، حتقيق: جمموعة من احملققْي   ، الزَّبيدي 
  ، بشار عواد معروف   . حتقيق د   ، للحافظ الذهب   . اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم  .20

 . م   2003  ، الطبعة: األوىل   ، نشر دار الغرب اإلسالمي 
نشر: دار الكتب    ، أتليف: حممد بن جرير الطربي   ، اتريخ األمم وامللوك    = اتريخ الطربي  .21

 . م 2001  – ه  1422عام:    ، ىل الطبعة: األو   ، لبنان   ، العلمية 
تعليق:    ، حلسْي بن عبدهللا اب سالمة   ، اتريخ الكعبة املعظمة عمارهتا وكسوهتا وسدانتها  .22

نشر األمانة العامة لالحتفال مبرور مئة عام على    ، يوسف بن علي بن رابع الثقفي   . د . أ 
 . م 1999- 1419  . أتسيس اململكة 

  ، هبة هللا املعروف اببن عساكر   أتليف: أبو القاسم علي بن احلسن بن   ، اتريخ دمشق  .23
  1415عام:    ، نشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع   ، حتقيق: عمرو بن غرامة العمروي 

ç   -  1995   م . 
أتليف: حممد بن أمحد    ، اتريخ مكة املشرفة واملسجد احلرام واملدينة الشريفة والقرب الشريف  .24

أمين نصر نشر: دار الكتب    ، حتقيق: عالء إبراهيم   ، بن الضياء حممد القرشي العمري املكي 
 . م ç   -  2004  1424  ، الطبعة: الثانية   ، لبنان - بريوت    - العلمية  

عبدامللك    . د . دراسة وحتقيق: أ   ، حملمد بن أمحد املالكي   ، حتصيل املرام يف أخبار البيت احلرام  .25
 . م 2009ه/ 1430عام    ، الطبعة الثاين   ، مكة   ، توزيع مكة األسدي   ، بن عبدهللا بن دهيش 
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  . حتقيق: د   ، ابن جزي الكلب   ، حممد بن أمحد   ، أتليف: أب القاسم   ، التسهيل لعلوم التنزيل  .26
  - الطبعة: األوىل    ، بريوت   – نشر: شركة دار األرقم بن أب األرقم    ، عبد هللا اخلالدي 

1416  ç . 
  ، وشاذه من حمفوظه   ، التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان ومتييز سقيمه من صحيحه  .27

الطبعة:    ، السعودية   - جدة    ، نشر: دار ابوزير للنشر والتوزيع   ، حممد انصر الدين األلباين 
 . م   ç   -  2003  1424  ، األوىل 

أبو    أتليف: حممد بن جرير بن يزيد   ، تفسري الطربي = جامع البيان عن أتويل آي القرآن  .28
  ، مصر - نشر: دار هجر    ، حتقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي   ، جعفر الطربي 
 . م ç   -  2001  1422  ، الطبعة: األوىل 

حتقيق:    ، أتليف: إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي   ، تفسري ابن كثري( ) تفسري القرآن العظيم   .29
  – منشورات حممد علي بيضون    ، نشر: دار الكتب العلمية   ، حممد حسْي مشس الدين 

 . ç  1419  – الطبعة: األوىل    ، بريوت 
  ، أتليف: عبد الرمحن بن حممد الرازي ابن أب حامت   ، البن أب حامت( ) تفسري القرآن العظيم   .30

الطبعة: الثالثة   ، السعودية  – نشر: مكتبة نزار مصطفى الباز    ، حتقيق: أسعد حممد الطيب 
 -  1419  ç . 

أتليف: حممد بن عمر بن احلسن الرازي امللقب بفخر    ، مفاتيح الغيب   = التفسري الكبري  .31
   . ه 1420  – الطبعة: الثالثة    ، بريوت   – نشر: دار إحياء الرتاث العرب    ، الدين الرازي 

  ، عبد الرزاق بن مهام بن انفع احلمريي اليماين الصنعاين تفسري عبد الرزاق أتليف: أب بكر   .32
  ، الطبعة: األوىل   . بريوت   - نشر: دار الكتب العلمية    ، حممود حممد عبده   . دراسة وحتقيق: د 

 . ç  1419سنة  
حتقيق:    ، أتليف: مقاتل بن سليمان بن بشري األزدي البلخي   ، تفسري مقاتل بن سليمان  .33

 . ç  1423  – الطبعة: األوىل    ، بريوت   – ياء الرتاث  نشر: دار إح   ، عبد هللا حممود شحاته 
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أتليف: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي    ، تنوير الغبش يف فضل السودان واحلبش  .34
السعودية    - الرايض    - نشر: دار الشريف    ، حتقيق: مرزوق علي إبراهيم   ، بن حممد اجلوزي 

 . م ç   -  1998  1419  ، الطبعة: األوىل 
  ، لإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين   ، هتذيب التهذيب يف رجال احلديث  .35

بريوت    ، نشر دار الكتب العلمية   ، وعلي حممد معوض   ، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود 
 . ç  1425الطبعة: األوىل عام    ، لبنان   – 

  ، حتقيق: حممد عوض مرعب   ، أتليف: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي   ، هتذيب اللغة  .36
 . م 2001  ، الطبعة: األوىل   ، بريوت   – نشر: دار إحياء الرتاث العرب  

ْرَيْ  .37 يرويه    ، أتليف: عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري   ، التيَجان يف مخلوك محي
حتقيق: مركز    . ن موسى عن أب إدريس ابن سنان عن جده ألمه وهب بن منبه عن أسد ب 

اليمين  اجليل اجلديد   ، الدراسات والبحوث  الثالثة: عام:    ، صنعاء   ، نشر: مكتبة  الطبعة: 
 . م 2008

نشر: مكتبة اإلمام    ، أتليف: زين الدين حممد املناوي القاهري   ، التيسري بشرح اجلامع الصغري  .38
 . م ç   -  1988  1408  ، الطبعة: الثالثة   ، الرايض   – الشافعي  

أتليف: جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد    ، جامع األصول يف أحاديث الرسول  .39
نشر:    ، التتمة حتقيق بشري عيون   - حتقيق: عبد القادر األرنؤوط    ، الشيباين اجلزري ابن األثري 

 . وىل الطبعة: األ   ، مكتبة دار البيان   - مطبعة املالح    - مكتبة احللواين  
  ، أتليف: حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك   ، سنن الرتمذي   - اجلامع الكبري   .40

سنة النشر:    ، بريوت   – نشر: دار الغرب اإلسالمي    ، حتقيق: بشار عواد معروف   ، الرتمذي 
 . م 1998

حتقيق:    ، أتليف: أب عبد هللا حممد بن القرطب   ، تفسري القرطب( ) اجلامع ألحكام القرآن   .41
  1384  ، الطبعة: الثانية   ، القاهرة   – أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش نشر: دار الكتب املصرية  

ç   -  1964 م . 
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  ، حتقيق: رمزي منري بعلبكي   ، أتليف: أب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي   ، مجهرة اللغة  .42
 . م 1987  ، الطبعة: األوىل   ، بريوت   – نشر: دار العلم للماليْي  

  ، أتليف: أب زيد عبد الرمحن بن حممد بن ُملوف الثعالب   ، اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن  .43
نشر: دار إحياء الرتاث    ، حتقيق: الشيخ حممد علي معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود 

 . ç  1418  - الطبعة: األوىل    ، بريوت   – العرب  
نشر: دار    ، بن سعد الشثري   ن أتليف: عبد الرمح   ، اترُيها وأحكامها   ‘   حجرة النب  .44

 . م 2014- ه 1435عام   ، الطبعة: األوىل   ، مصر   ، ودار اهلدي النبوي   ، الرايض   ، الفضيلة 
جالل الدين    ، أتليف: عبد الرمحن بن أب بكر   ، حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة  .45

عيسى الباب    - نشر: دار إحياء الكتب العربية    ، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم   ، السيوطي 
 . م   ç   -  1967  1387الطبعة: األوىل عام    ، مصر   – احللب وشركاه  

  ، البكري القرشي   ، أتليف: عمر بن املظفر بن الوردي   ، خريدة العجائب وفريدة الغرائب  .46
  1428  ، الطبعة: األوىل   ، القاهرة   ، نشر: مكتبة الثقافة اإلسالمية   ، حتقيق: أنور حممود زانت 

ç   -  2008 م . 
وفوائدها  .47 فقهها  من  وشيء  الصحيحة  األحاديث  الدين    . سلسلة  انصر  حممد  للشيخ 

 . ç  1415الطبعة: األوىل عام    ، السعودية   – الرايض    ، نشر مكتبة املعارف   ، األلباين 
ْستاين أتليف: أبو داود سليمان بن    ، سنن أب داود  .48 جي حتقيق: حممد    ، األشعث األزدي السِي

 . بريوت   – صيدا    ، نشر: املكتبة العصرية   ، حميي الدين عبد احلميد 
حتقيق: حممد عبد    ، أبو بكر البيهقي   ، أتليف: أمحد بن احلسْي بن علي   ، السنن الكربى  .49

  -   ç  1424الطبعة: الثالثة عام    ، لبنان   – بريوت    ، نشر: دار الكتب العلمية   ، القادر عطا 
 . م   2003

  ، نشر مؤسسة الرسالة   ، إبشراف: شعيب األرانؤوط   ، لإلمام الذهب   . سري أعالم النبالء  .50
 . ç  1422الطبعة: احلادية عشرة عام    ، لبنان   – بريوت  
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حتقيق:    ، أتليف: عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري   ، السرية النبوية البن هشام  .51
نشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى    ، قا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشلب مصطفى الس 

 . م ç   -  1955  1375  ، الطبعة: الثانية   ، الباب احللب وأوالده مبصر 
- حتقيق: شعيب األرنؤوط   ، أبو حممد احلسْي البغوي   ، أتليف: حميي السنة   ، شرح السنة  .52

الطبعة: الثانية عام    ، بريوت   ، دمشق   - نشر: املكتب اإلسالمي    ، مد زهري الشاويش حم 
1403  ç   -  1983 م . 

  ، أتليف: حممد بن عالء الدين علِي بن حممد ابن أب العز احلنفي   ، شرح العقيدة الطحاوية  .53
بريوت    – نشر: مؤسسة الرسالة    ، وعبد هللا بن احملسن الرتكي   ، حتقيق: شعيب األرنؤوط 

 . م ç   -  1997  1417  ، الطبعة: العاشرة 
حتقيق: سعد فواز    ، أتليف: حممد بن صاحل بن حممد العثيمْي   ، شرح العقيدة الواسطية  .54

 . 1419ç  ، الطبعة: اخلامسة   ، السعودية - الرايض   ، نشر: دار ابن اجلوزي   ، الصميل 
أتليف: علي بن خلف بن عبد امللك ابن بطال أبو    ، البخاري البن بطال شرح صحيح   .55

الطبعة: الثانية    ، الرايض   ، السعودية   - نشر: مكتبة الرشد    ، حتقيق: ايسر بن إبراهيم   ، احلسن 
 . م ç   -  2003  1423عام  

نشر: دار الكتب    ، حملمد بن أمحد بن علي احلسين الفاسي   ، شفاء الغرام ِبخبار البلد احلرام  .56
 . م 2000- ه    1421الطبعة: األوىل    ، لبنان   ، العلمية 

حتقيق:    ، أتليف: إمساعيل بن محاد اجلوهري الفاراب   ، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية  .57
  -   ç  1407الطبعة: الرابعة    ، بريوت   – نشر: دار العلم للماليْي    ، أمحد عبد الغفور عطار 

 . م 1987
حتقيق:    ، أتليف: حممد بن حبان التميمي البخسيت   ، بلبان صحيح ابن حبان برتتيب ابن   .58

 . م 1993  - ه   1414  ، الطبعة: الثانية   ، بريوت   – نشر: مؤسسة الرسالة    ، شعيب األرنؤوط 
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حتقيق: حممد زهري بن    ، حملمد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي   ، صحيح البخاري  .59
 . ç  1422  ، الطبعة: األوىل   ، انصر الناصر نشر: دار طوق النجاة 

نشر: املكتب   ، حملمد انصر الدين األلباين   ، الفتح الكبري( )   صحيح اجلامع الصغري وزايدته  .60
 . م 1988- ه 1408عام    ، الطبعة الثالثة   ، بريوت   ، اإلسالمي 

الطبعة األوىل    ، السعودية   – الرايض    ، نشر مكتبة املعارف   ، لأللباين   . صحيح سنن الرتمذي  .61
 . ç  1420عام  

حتقيق: حممد فؤاد عبد    ، ملسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري   ، صحيح مسلم  .62
 . بريوت   - نشر: دار إحياء الرتاث العرب    ، الباقي 

بن احلاج نوح بن    ، : حممد انصر الدين أتليف   ، صحيح موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان  .63
  1422  ، بعة: األوىل الط   ، الرايض   ، دار الصميعي نشر:    ، األشقودري األلباين    ، َنات بن آدم 

ç   -  2002   م . 
حتقيق: حممد   ، املكي  ي حممد بن أمحد احلسين الفاس  ، اتريخ البلد األمْي  العقد الثمْي يف  .64

 . م 1998  ، الطبعة: األوىل   ، بريوت   ، نشر: دار الكتب العلمية   ، عبد القادر عطا 
املنتظر وهو املهدي  .65 الدرر يف أخبار  املقدسي    ، ’   عقد  أتليف: يوسف بن حيىي 

حققه وراجع نصوصه وعلق عليه وخرج أحاديثه: الشيخ مهيب بن صاحل بن    ، السلمي 
  -   ç  1410  ، الطبعة: الثانية   ، األردن   – الزرقاء    ، نشر: مكتبة املنار   ، عبد الرمحن البوريين 

 . م 1989
نشر دار    ، ين أتليف: حممود بن أمحد بدر الدين العي   ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري  .66

 . بريوت   – إحياء الرتاث العرب  
  ، حتقيق: د مهدي املخزومي   ، أتليف: اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي   ، العْي  .67

 . نشر: دار ومكتبة اهلالل   ، د إبراهيم السامرائي 
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أتليف: أب احلسن نور الدين علي بن أب بكر بن سليمان    ، غاية املقصد يف زوائد املسند  .68
  ، لبنان   – بريوت    ، نشر: دار الكتب العلمية   ، حتقيق: خالف حممود عبد السميع   ، اهليثمي 

 . م ç   -  2001  1421  ، الطبعة: األوىل 
  ، لإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين   . فتح الباري بشرح صحيح البخاري  .69

 . ç  1424عام    ، اهرة الق   ، نشر دار احلديث 
دار الكلم الطيب    ، نشر: دار ابن كثري   ، أتليف: حممد بن علي الشوكاين اليمين   ، فتح القدير  .70

 . ه 1414  – الطبعة: األوىل    ، بريوت   ، دمشق   - 
جالل    ، أتليف: عبد الرمحن بن أب بكر   ، الفتح الكبري يف ضم الزايدة إىل اجلامع الصغري  .71

الطبعة:    ، لبنان   – بريوت    - نشر: دار الفكر    ، حتقيق: يوسف النبهاين   ، الدين السيوطي 
 . م ç   -  2003  1423  ، األوىل 

حتقيق: إحسان عباس   ، أتليف: حممد بن شاكر بن أمحد بن عبد الرمحن  ، فوات الوفيات  .72
 . الطبعة: األوىل   ، بريوت   – نشر: دار صادر  

ناوي نشر: املكتبة التجارية  أتليف: زين الدين حممد امل   ، فيض القدير شرح اجلامع الصغري  .73
 . ه 1356  ، الطبعة: األوىل   ، مصر   – الكربى  

القرآن  .74 واملنسوخ يف  الناسخ  بيان  املرجان يف  الكرمي    ، قالئد  بن يوسف  أتليف: مرعي 
 . الكويت   – نشر: دار القرآن الكرمي    ، حتقيق: سامي عطا حسن   ، املقدسي احلنبلي 

شمس الدين حممد بن عبد الرمحن  ل   ، الساعة القناعة يف ما حيسن اإلحاطة من أشراط   .75
  ، الرايض   ، مكتبة أضواء السلف نشر:    ، حممد بن عبد الوهاب العقيل   . د حتقيق:    ، السخاوي 

 . م ç   -  2002  1422  ، الطبعة: األوىل   ، 
عبد    . حتقيق: د   ، لشرف الدين احلسْي بن عبد هللا الطيب   ، الكاشف عن حقائق السنن   .76

  -   ç  1417  ، الطبعة: األوىل   ، نشر: مكتبة نزار مصطفى الباز   ، احلميد هنداوي 
   . م 1997
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لإلمام مشس الدين أب عبد هللا حممد    . الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة  .77
الطبعة: األوىل    ، السعودية   – جدة   ، ومؤسسة علوم القرآن  ، نشر شركة دار القبلة  ، الذهب 

 . ç  1413عام  
  ، أتليف: إمساعيل بن حممد بن عبد اهلادي اجلراحي العجلوين   ، كشف اخلفاء ومزيل اإللباس  .78

بن هنداوي  بن يوسف  العصرية   ، حتقيق: عبد احلميد بن أمحد  املكتبة  الطبعة:    ، نشر: 
 . م ç   -  2000  1420  ، األوىل 

  ، أتليف: عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي   ، كشف املشكل من حديث الصحيحْي  .79
 . الرايض   – نشر: دار الوطن    ، حتقيق: علي حسْي البواب 

حممود بن    . د . أ   ، أحكامها   ، خصائصها   ، فضائلها   ، بناؤها   ، أمساؤها   ، الكعبة املشرفة تعريفها  .80
 . ه 1434عام    ، الطبعة األوىل   ، نشر: دار ابن اجلوزي   ، أمحد الدوسري 

أتليف: عالء الدين علي بن حسام الدين الشهري    ، األقوال واألفعال كنز العمال يف سنن   .81
الطبعة:    ، نشر: مؤسسة الرسالة   ، صفوة السقا   - حتقيق: بكري حياين    ، ابملتقي اهلندي 

 . م 1981- ه    1401  ، الطبعة: اخلامسة 
أتليف: عالء الدين علي بن حممد بن    ، تفسري اخلازن( ) لباب التأويل يف معاين التنزيل   .82

نشر:    ، حتقيق: تصحيح حممد علي شاهْي   ، املعروف ابخلازن   ، بن عمر الشيحي إبراهيم  
 ه    1415  - الطبعة: األوىل    ، بريوت   – دار الكتب العلمية  

  ، نشر: دار صادر   ، لسان العرب ألب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور املصري  .83
 . م 2005عام:    ، الطبعة: الرابعة   ، لبنان   - بريوت 

املرضية لوامع   .84 الفرقة  الدرة املضية يف عقد  األثرية لشرح  البهية وسواطع األسرار    ، األنوار 
  – نشر: مؤسسة اخلافقْي ومكتبتها    ، أتليف: حممد بن أمحد بن سامل السفاريين احلنبلي 

 . م ç   -  1982  1402  - الطبعة: الثانية    ، دمشق 
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بن أب بكر بن سليمان  أتليف: أب احلسن نور الدين علي    ، جممع الزوائد ومنبع الفوائد  .85
  ، ç  1414عام:    ، القاهرة   ، نشر: مكتبة القدسي   ، اهليثمي حتقيق: حسام الدين القدسي 

 . م   1994
  ، أتليف: أب حممد عبد احلق بن عطية األندلسي   ، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  .86

لطبعة: األوىل    ، بريوت   – نشر: دار الكتب العلمية    ، حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد 
 -  1422  ç . 

حتقيق: عبد    ، أتليف: أب احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسى   ، احملكم واحمليط األعظم  .87
العلمية    ، احلميد هنداوي  الكتب  دار  األوىل   ، بريوت   – نشر:    -   ç  1421  ، الطبعة: 

 . م   2000
  ، املال اهلروي القاري   ، سلطان( حممد ) ليف: علي بن  أت   ، مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  .88

 . م ç   -  2002  1422  ، الطبعة: األوىل   ، لبنان   – بريوت    ، نشر: دار الفكر 
حتقيق: مصطفى عبد القادر    ، للحافظ أب عبد هللا احلاكم   ، املستدرك على الصحيحْي  .89

 . م 1990  – ه   1411  ، الطبعة: األوىل   ، بريوت   – نشر: دار الكتب العلمية    ، عطا 
- دمنهور   ، نشر: دار لينة   ، اخلويل   م حملمد زكي عبد احللي   ، مسك الكالم يف أخبار البلد احلرام  .90
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 إخراج التمر في زكاة الفطر 

 

 د. عبد الرحمن بن إبراهيم المرشد

 الشريعة   كلية –  الفقهقسم 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

   هـ  1442/ 9/ 20تاريخ قبول البحث:  هـ   1442/  7/  24تاريخ تقديم البحث:  

 ملخص الدراسة: 
هو حبث يتناول حكم أتدية زكاة الفطر من التمر، ومقارنته ابلصنف الغالب يف واقع الناس اليوم،  

 وهو األرز.  
 وأهدف من هذا البحث إىل: الوصول للحكم الشرعي يف مسألة إخراج زكاة الفطر من التمر. 

رز، ومعرفة مقدارها  ابإلضافة إىل: املوازنة بني التمر وغريه مما انتشر يف هذه األزمنة، وخصوصاً األ 
 ابألوزان املعاصرة. 

 وقد حرصت يف هذا البحث على املنهجية املتبعة يف البحوث الفقهية بشكل عام. 
 وأهم النتائج اليت توصلت إليها: 

 نُقل اإلمجاع على وجوب زكاة الفطر، والقول بسنيتها شذوذ.   - 1
 تمر، وليس الرطب. أن الصنف الذي خيرج يف زكاة الفطر من مثرة النخيل: هو ال   - 2
نُقل اإلمجاع على إجزاء إخراج التمر يف زكاة الفطر، وخالف يف ذلك بعض املعاصرين، وظهر من    - 3

 خالل البحث: أن القول بعدم إجزاء إخراج التمر يف زكاة الفطر ضعيف. 
لذي  اختلف املعاصرون يف أيهما األفضل إخراجه يف زكاة الفطر: التمر أم األرز، على قولني: وا   - 4

 ظهر يل من خالل املقارنة بينهما أن التمر أفضل لعدة أسباب، منها: 
 وروده يف النص، واإلمجاع عليه من الفقهاء السابقني.   
كيلو جرام من أي نوع من أنواع التمور،    3أن املقدار الواجب يف التمر صاع ابإلمجاع، ومن أخرج    - 5

 فقد أخرج الواجب بيقني إن شاء هللا. 
 زكاة، الفطر، التمر، األرز، الصاع.فتاحية: الكلمات امل
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Abstract:  

This study deals with the ruling on paying zakat al-Fitr from dates, comparing 

it with the common variety in people's reality today, which is rice. This research 

aims to reach the injunction of the law on the issue of paying zakat al-Fitr from 

date. In addition, the balance between dates and other things that have spread in 

these times, especially rice, and knowing their amount in contemporary weights. 

In this research, I have been keen on the methodology used in jurisprudence 

research in general . 

The most important results of this research are: 

1.  Transferring consensus on the obligation of zakat Al-Fitr; to say that it is 

superfluous is an anomaly . 

2.  The variety that is paid for zakat al-Fitr from the palm fruit: it is dates, not the 

rutab . 

3.  Transferring consensus on the parts of giving dates in Zakat al-Fitr, some 

contemporaries disagreed with this, and it appeared through research: that the 

saying that it is not included in giving dates as zakat al-Fitr is weak. 

4.  Contemporaries differed as to which is better to pay for Zakat Al-Fitr; dates 

or rice. According to two views: and it appeared to me through a comparison 

between them that dates are better for several reasons: it was mentioned in the 

text, and there is consensus on it from the previous jurists .. 

5.   The required amount of dates are (Saa' of dates) by consensus, and whoever 

takes 3 kilograms of any kind of dates, he takes the obligation with certainty, 

if Allah wills. 

  

key words: Zakat, Al-Fitr, dates, rice, saa. 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

  ، الم على أشرف األنبياء واملرسلني والصالة والس   ،احلمد هلل رب العاملني 
  ،والتابعني هلم إبحسان إىل يوم الدين  ،وعلى آله وصحبه أمجعني   ،نبينا حممد
 :أما بعد

هلم   شرع  أن  عباده  على  هللا  فضل  من  األدلة    ،األحكامفإن  هلم  وبني 
 .واألصول اليت يتوصلون هبا ملعرفة احلالل واحلرام يف شؤون حياهتم

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ  قال هللا تعاىل:
آل  َّ خي حي جي يه مهىه جه ين ىن من  خن حن جن

 1٨7عمران: 

وعمل هبا فقهاء    ،شك أن بيان األحكام اليت جاءت يف نصوص الوحي   وال
يقع  ما  مع معرفة    ،ويبلغ هلم وينصح  ، يبني للناس ويوضحما  اإلسالم من أهم  

 . وتوظيف ذلك يف معرفة احلكم واحلكمة ،هلم يف معاشهم وسبل حياهتم 
زكاة    التمر يف  إخراج)وهو:    ،وألجل هذا أحببت الكتابة يف هذا املوضوع

 .م إلثراء هذا املوضوعومشاركة غريي من طالب العلم يف اإلسها ،(الفطر
 أهداف املوضوع: 

الوصول للحكم الشرعي الصحيح املستند لألدلة يف مسألة إخراج زكاة    -1
 . الفطر من التمر

   .معرفة حكم إخراج زكاة الفطر متراً عند املذاهب الفقهية املعتربة - 2
اليت جاءت    - 3 التمر وغريه من األصناف  يف  املوازنة واملقارنة والرتجيح بني 

 .وخصوصاً األرز  ،وغريها مما انتشر يف هذه األزمنة ،النص
يتعلق أبحواهلا من أحكام يف    وما  ،التصور الصحيح ألحوال هذه الثمرة  -4
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 د. عبد الرمحن بن إبراهيم املرشد 

 . زكاة الفطر
 . -الكيلو–التوصل للمقدار الواجب يف زكاة الفطر مترا ابلوزن املعاصر  - 5

 أمهية املوضوع: 
وهي أوسع من زكاة املال    ، ريعةشك أن زكاة الفطر من أجل أحكام الش   ال

وانتهاء    ،وكثريا ما تتوق نفوس الناس يف هناية الشهر املبارك  ،من حيث املكلفني 
عرفة قدرها  ومن مث يسألون مل  ،لتلمس األفضل يف إخراج هذه الزكاة  ،الصيام

 .ابألوزان املعاصرة
إما    ،متعارضةمث إنه قد خرجت يف أوساط كثري من الناس فتاوى متداولة  

إمجاعات حتتاج لبيان وكالم عن    ،أو احلث عليه  ،إببطال إخراج زكاة الفطر مترا 
   .ودراسة

  ،وملا كان األمر كذلك أحببت أن أدرس هذه املسألة دراسة فقهية مؤصلة
 .ومؤطرة بقواعد الشريعة  ،وكالم أهل العلم ،مبنية على أدلة الوحي

 أسباب اختيار املوضوع: 
أن  ال املطروقة  شك  املوضوعات  من  الفطر  زكاة  عنها    ،موضوع  وتكلم 

  فيضعف غالبا السبب الدافع للكتابة يف موضوع قد ُكتب فيه  ،الفقهاء كثريا
   .اءً لبيان أحكامه ابتد كثريا
أبحد أفراد األصناف    تعلقه  ؛احلقيقة أن سبب الكتابة يف هذه املوضوعو 

بعدم إجزاء إخراج  األفاضل  فتوى قرأهتا ألحد املشايخ  ل  ؛وهو التمر  املخرجة:
   !فاستغربت هلا  ،يف زكاة الفطرالتمر 

  ، وقرأت يف كالم العلماء  ،وراجعت معلومايت الدارسة حول هذا املوضوع
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 .ومل أهنض حينها لبحث املوضوع ،جلواز إخراجه ننتواطمأ
يقارن  وهو    األفاضل  ألحد املشايخ  ومسعت  ،ذاع الكالم يف هذه املسألة مث  

   . وينفيه عن التمر  ،از إخراج األرزفيثبت اإلمجاع يف جو  ،بني األرز والتمر
 . فشمرت عن ساعدي لبحث هذه املسألة  ،وكثر الكالم حول هذا املوضوع

اليت    يف هذه التمرة من الفوائد الغذائية والصحيةما  ومثّة سبب آخر وهو:  
توجيه    مع كون  ،فضال عن السنن احلاثة على تناوهلا يف مواضع  ،تفوق غريها

 .من األمور اجليدة املستحسنة ،ثقافة الناس حنو بلدهم ومنتجاهتم وحماصيلهم
 الدراسات السابقة:

إثبات وجود  القول  السا  غين عن  الفطرالدراسات    ، بقة يف موضوع زكاة 
وحنو ذلك مما هو مضمن    إخراجها ابلقيمةأو حكم    ،واألصناف املخرجة فيه
وفقه القضااي املعاصرة    ، كرسالة نوازل الزكاة للغفيلي  ،يف بعض الرسائل العلمية

زيد أبو  لعبدهللا  العبادات  اليت  من  وغريمها    ،يف  والرسائل  يف    ت كتبالبحوث 
 . املوضوع بصفة عامة

حبثا   فيها  أجد  مل  متراً  الفطر  زكاة  إخراج  حكم  مجيع  ولكن  من  يتناوهلا 
 وجدت يف هذا:ما وأمثل  ،جوانبها

املتعلقة ابلتمر • الفقهية  أفنان    ،رسالة ماجستري بعنوان: األحكام  للباحثة: 
الثمرة  ،العلي املهمة هبذه  املسائل  الباحثة مجعت كثريا من  أن    ،واحلقيقة 

مث    !ولكنها جعلت مبحث إخراج زكاة الفطر من التمر يف صفحة ونيف
 .والسبب أهنا نقلت االتفاق على إخراجه  ،أسهبت يف حكم إخراج القيمة

  أثري ما  ومناقشة    ،ويف حبثي هذا بينت حكم إخراج التمر يف زكاة الفطر
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وهل اليزال قوات للناس أم    ،وكذلك حبثت حكم تفضيله على غريه  ،حول ذلك
 .البحثهي يف ثنااي  ،يتعلق إبخراجه من أمورما مع بيان   ؟ال

وهو الصنف الغالب املخرج يف هذا    -كذلك بينه وبني األرز  مع املقارنة
 . -الزمن 

 منهج البحث:
املنهج الذي سرت عليه يف إعداد هذا البحث ال خيرج عن املنهج املتبع يف  

 تلخص يف: يو  ،حبث املسائل الفقهية بشكل عام
 . مجع املادة العلمية من مصادرها األصلية - 1
 . بنقول وأدلة ،واملسائل اليت وقع فيها اخلالف ،املسائل اجملمع عليهابيان  - 2
 .بيان وجه التخريج للمسائل اليت مل أجد فيها نصا ملذهب من املذاهب - 3
التفريق بني    ،توثيق النقول من املصادر األصلية  - 4   ينقل ابلنص وما ما  مع 

 .يرسم ابملعىن
املسندة  -5 الكتب  من  األحاديث  ا  ،ختريج  عليها  مع  تكن يف  ما  حلكم  مل 

 .الصحيحني أو أحدمها
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 تقسيمات البحث:
 . وخامتة ،وثالثة مباحث   ،ومتهيد ،حيتوي هذا البحث على: مقدمة

املوضوع  : املقدمة اختيار  سبب  والدراسات    ،وأمهيته  ، وأهدافه  ، وفيها 
 . وتقسيماته ،ومنهج البحث ،السابقة

 وفيه ثالثة مطالب: التمهيد: 
 . وضوعاألول: التعريف مبفردات امل املطلب 

 .زكاة الفطر حكم املطلب الثاين: 
التمر فوائد  عن  نبذة  الثالث:  منوه  ،املطلب  املتعلقة    ،ومراحل  واألحكام 

 .بذلك
 . حكم إخراج التمر يف زكاة الفطر عند املذاهب املعتربة  املبحث األول:
 . الفطراملقارنة بني التمر واألرز يف زكاة  :املبحث الثاين

 . املقدار الواجب يف التمر ابألوزان املعاصرة :املبحث الثالث
 .وفيها أبرز النتائجاخلامتة: 

 .واملوضوعات  ،وحتتوي على فهرسي املراجع واملصادر الفهارس:
 

*** 
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 التمهيد: 
 وحيتوي على ثالثة مطالب: 

 . طلب األول: التعريف مبفردات املوضوعامل
 . أواًل: إخراج 

خرج من املوضع  و   ،والراء واجليم أصالن: األول: النفاذ عن الشيءاخلاء   
وفالن خريج    ، ووجدت لألمر خمرجا أي خملصا  ،وأخرجته أن   ،خروجا وخمرجا

إذا كان يتعلم منه الذي أخرجه من حد اجلهل  ،فالن:  واخلروج    ،فكأنه هو 
   (1) .معروف

 (2) . واألداءواإلعطاء  الدفع واملراد به يف االصطالح: 
 . التمراثنيا: 
 ؛(3) "كالزبيب من العنب إبمجاع أهل اللغة  ،اليابس من مثر النخيل :التمر"

  :فيقال  ،والتمر يذكر يف لغة ويؤنث يف لغة  ،واجلمع متور وتُـمران  ،الواحدة مترة
 (4) . وأمتر الرطب حان له أن يصري مترا ،وهي التمر ،هو التمر

: كما تقدم يف املعىن اللغوي:  الفقهاء وعلماء التغذية  اصطالحواملراد به يف  

 
ــبــاح املنري    ،(142/  1)املغرب    ،(295)انظر: مقــاييس اللغــة    (1) وللكلمــة يف   ،(166/  1)املصــــــــــــ

 .تصاريفها معاٍن متقاربة
ســـطروه   ولكن من خالل النظر يف ما  ،لوضـــوحه  ؛مل أجد من أفرد اإلخراج ابلتعريف عند الفقهاء  (2)

 . com.almaany.https://wwwانظر:   ،ُكتب  يف كتبهم يف إخراج الزكاة يتبني ما
 .(76/ 1)املصباح املنري    ،(1/61)املغرب   (3)
 .(77/  1)املصباح املنري   (4)

https://www.almaany.com/
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 ( 1) .اليابس من مثر النخل
يرتك على النخل بعد إرطابه حىت يقارب   ،:" اليابس من مثر النخلوُعّرف بـ

 ( 2).مث يقطع ويرتك يف الشمس حىت ييبس " ،اجلفاف
 . زكاةاثلثا: 
يقال: زكا الزرع    ،النماء والزايدة   والكاف واحلرف املعتل أصل يدل على  الزاء
  ء ألهنا منا  ؛ومسيت الزكاة بذلك  ،وتدل أيضاً على الطهارة والصالح  ،أي منا

 (3) . ملرء وصالح للمالاطهارة سبب لو  ،للمال وبركة فيه
الرجل يزكو إذا صلح الشهود تعديلهم أبهنم أزكياء  ،وزكا  والرجل    ،وتزكية 

 (4) .زكي واجلمع أزكياء
بتعريفات كثرية االصطالح  يف  مال    ،وعرفت  من  واجب  حق  منها: 
 ( 5) .خمصوص لطائفة خمصوصة يف وقت خمصوص

 . : الفطررابعا 
  ، ويقال فطر هللا اخللق فطرا إذا ابتدعهم   ،إجياد الشيء ابتداء وابتداعا  :الفطر

 
 .(281)املوسوعة الصحية    ،(143/  3)انظر: شرح بلوغ املرام للفوزان   (1)
 .(546/  1)معجم مصطلحات العلوم الشرعية    (2)
/  1)املصــــــــــــباح املنري   ،(209/ 1)املغرب    ،(16/ 1)طلبة الطلبة    ،(436)انظر: مقاييس اللغة    (3)

254). 
 .(254/ 1)املصباح املنري    ،(209/ 1)انظر: املغرب    (4)
ــوعـة    ،(166/  2)كشــــــــــــــاف القـناع    ،(3/  4)احلـاوي الكبري    ،(289/  5)انظر: اجملموع   (5) املوســــــــــــ

 .(226/  23)الكويتية  
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 (1) . اخللقة  ابلكسر: طرةوالف  
  ، ومعناه جتب زكاة الفطر   ، وقوهلم: جتب الفطرة: هو على حذف املضاف

واستغين عنه يف    ،فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه  ، صدقة الفطر  أو
 . وهي صحيحة يف اللغة ،لفهم املعىن ؛ االستعمال

وأفطر الصائم: دخل يف وقت    ،وفطرت الصائم: أعطيته طعاماوفطر وأفطر  
 (2) . الفطر
 (3) ." صدقة جتب ابلفطر من رمضان :وزكاة الفطر يف االصطالح "  •

هلا  الفطر  :ويقال  رمضان  ،صدقة  الصوم  ،وزكاة  البدن  ،وزكاة    ، وصدقة 
 (4) .وزكاة األبدان

 
*** 

  

 
 .(476/  1)املصباح املنري   ،(363/  1)املغرب   ،(161/ 1)انظر: طلبة الطلبة    (1)
 .(476/ 1)املصباح املنري    ،(363/ 1)انظر: املغرب    (2)
 .(245/  2)وانظر: كشاف القناع   ،(335/  23)املوسوعة الكويتية    (3)
 .(388/  1)أسىن املطالب    ،(306/  1)انظر: تبيني احلقائق   (4)
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 . زكاة الفطر  حكماملطلب الثاين: 
 ( 1).وجوب زكاة الفطر مجاعة من أهل العلم نقل اإلمجاع على  
 (2) ." على أن صدقة الفطر فرض وأمجعوا" :ه(319ت:)قال ابن املنذر

 منها: ،مستدلني على ذلك أبدلة
زكاة الفطر    -‘ -قال: فَرض رسول هللا    ƒ  ه( 74ت:)عن ابن عمر/  1

مترٍ  من  شعريٍ   ، صاًعا  من  صاًعا  واحلر  ،أو  العبد   ،واألنثىوالذكر    ، على 
املسلمني  الناس إىل    ،والصغري والكبري من  أن تؤدى قبل خروج  وأمر هبا 

 ( 3).ة "الصال
 (4) .وألزم ، فقوله:" فرض " يعين أوجب

 
  ، (79/ 3)املغين    ،(61/ 6)اجملموع   ،ضـــمن موســـوعة شـــروح املوطأ  (587/ 8)انظر: التمهيد    (1)

ــنــد أ ــد    ،(213/  4)نيــل األوطــار    ،(463/  3)فتح البــاري    ،(238/  4)احمللى   حتقيق مســــــــــــ
 .وغريهم كثري  ،(260/  39)

على   ،فهم يرون زكاة الفطر واجبة ليســـــــــــت فرضـــــــــــا  ،وكذلك احلنفية مع تفريقهم بني الفرض والواجب
بدائع   ،(101/ 3)انظر املراجع: املبســــــــــــوط    .قاعدهتم يف التفريق وتفصــــــــــــيالت عندهم يف ذلك

   .(69/  2)الصنائع  
 .(49)  اإلمجاع  (2)
 ،كتاب الزكاة  ،ومسـلم  ،(1503)الرقم   ،ابب فرض صـدقة الفطر ،كتاب الزكاة  ،( أخرجه البخاري3)

ويف هذا احلديث أن الفرض   .(984)الرقم    ،ابب زكاة الفطر على املســــــلمني من التمر والشــــــعري
 .وغري ذلك من األحاديث واآلاثر الثابتة  ،-‘-كان من رسول هللا 

 .(517/ 2)الفروع    ،(350/ 3)البيان    ،(386/ 1)إحكام األحكام    ،(67/ 2)انظر: األم    (4)
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 (1) .كما هو يف اللغة  ،ونوقش: أبن فرض يف احلديث مبعىن قدر
 (2) ." والفرض: التقدير "

 :عنه بوجهني  وأجيب
 ( 3).فاحلمل عليه أوىل  ،الوجوبأبن الفرض يف عرف الشرع / 1
لصحة تناول    – وقدر    ،أوجب  –كال املعنيني    :/ ال مينع من كون املراد بفرض2

 ( 4) .اللفظ الواحد للمعنيني كما قرره علماء األصول
 ( 5) .وقد بنّي أيضا علماء اللغة: أن فرض أتيت مبعىن أوجب

 (6) . وذكر بعضهم أهنا سنة •
  

 
نيــــل    ،(365/  2)مواهــــب اجلليــــل    ،(238/  4)احمللى    ،(386/  1)انظر: إحكــــام األحكــــام    (1)

 .(213/  4)األوطار  
 .(469/  1)وانظر: املصباح املنري  ،(170/  1)طلبة الطلبة    (2)
نيـل األوطـار    ،(463/  3)فتح البـاري    ،(239/  4)احمللى    ،(386/  1)انظر: إحكـام األحكـام    (3)

(4  /213). 
 .(43/  1)شرح الكوكب املنري  ،من ضمن موسوعة شروح املوطأ  (565/ 8)انظر: القبس    (4)
 .(469/   1)املصباح املنري    ،(357/ 1)انظر: املغرب    (5)
ــروح املوطأ  (588/ 8)انظر: التمهيد    (6) ــوعة شـ   ، (79/ 3)( املغين  185/  2)املنتقى   ،ضـــمن موسـ

البـــــاري    ،(517/  2)الفروع    ،(238/  4)احمللى    ،(61/  6)اجملموع   نيـــــل   ،(463/  3)فتح 
وعندمها   ،نُـقل هذا عن األصم وابن علية .(336/ 23)املوسوعة الكويتية  ،(213/ 4)األوطار 

  ، وكذلك نقل عن أشــــهب من املالكية وابن اللبان من الشــــافعية  ،من الشــــذوذ واملزالق ما الخيفى
البيــان    ،(365/  2)مواهــب اجلليــل    ،(256/  3)كمــا يف التــاج واإلكليــل    ،وبعض أهــل الظــاهر

 .(250/  4)نيل األوطار    ،(281/  4)املغين   ،(463/  3)فتح الباري  ،(350/  3)
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 واستدلوا ابآليت:
عبادةعن  /  1 بن  سعد  بن  نصوم    :"قال  -  ¢   –  ه(60ت:)قيس  كنا 

  ،مل نؤمر به  :فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة  ،ونؤدي زكاة الفطر   ،عاشوراء
بصدقة الفطر    ‘   " أمرن رسول هللا  ويف لفظ  ،(1)"وكنا نفعله    ،ومل ننه عنه

 (2) .نفعله "وحنن    ،ومل ينهنا  ،مل أيمرن  :فلما نزلت الزكاة  ،قبل أن تنزل الزكاة
 ( 3).فدل هذا على نسخ الوجوب 

 : وهوج ثالثة  ونوقش: من 
 ( 4) .لوجود اجلهالة يف اإلسناد  ؛/ بضعف احلديث1
الستصحاب األمر السابق    ؛وعلى تقدير الصحة فال دليل فيه على النسخ  /2

 ( 5) .ألن نزول الفرض ال يوجب سقوط فرض آخرو   ؛مع عدم املعارض
ألن فيه أمر رسول    ؛وهذا اخلرب حجة لنا عليهم  :"ه(456ت: )قال ابن حزم

فبقي فرضا كما    ، مث مل ينه عنه  ،فصار أمرا مفرتضا  ،بزكاة الفطر  ‘   هللا
 

  ، (2506)الرقم    ،ابب فرض صـــــــــــــــدقـة الفطر قبـل نزول الزكـاة  ،كتـاب الزكـاة  ،ائيأخرجـه النســـــــــــــــ   (1)
 .وصححه األلباين

ــنده    (2) ــائي  (262 ،259/  39)أخرجه أ د يف مسـ ــدقة الفطر   ،كتاب الزكاة  ،والنسـ ابب فرض صـ
 ،(1828)الرقم    ،ابب صدقة الفطر  ،كتاب الزكاة  ،وابن ماجة  ،(2507)الرقم    ،قبل نزول الزكاة
غري أيب   ،رجاله ثقات رجال الصــحيح  ،وقال حمققو املســند:" إســناده صــحيح  ،وصــححه األلباين

 .وهو ثقة "  ،روى له النسائي وابن ماجه  ...وهو عريب بن  يد   –عمار  
 .(260/  39)حتقيق مسند أ د    ،(213/ 4)انظر: نيل األوطار    (3)
 .(213/ 4)انظر: نيل األوطار    (4)
ــنـد    ،(213/  4)نيـل األوطـار    ،(463/  3)فتح البـاري    ،(517/  2)انظر: الفروع    (5) حتقيق مســــــــــــ

 .(260/  39)أ د  
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 (1) ." كان
مع وجوب الكفر على من    ،/ أن صدقة الفطر كانت مفروضة مثل الصلوات3

ذلك  جعلت زكاة الفطر دون    ،مث ملا نزلت زكاة األموال وفرضت  ،جحدها
 (2) .مما لو جحدها جاحد مل يكفر

الفطر • زكاة  وجوب  جليا  يتضح  القول خبالف    ،وهبذا  خمالف  وأن  ذلك 
" ألن القول أبهنا غري واجبة شذوذ أو ضرب  و  ؛للنصوص ومذاهب الفقهاء

 ( 3) .من الشذوذ "

 
*** 

  

 
 .(239/  4)احمللى   (1)
وهذا متســــــق مع ماذهب إليه أصــــــحابه من احلنفية من   ،(91  – 90/  3)انظر: مشــــــكل اآلاثر   (2)

 .التفريق بني الفرض والواجب
 .(589/  8)التمهيد   (3)
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التمر نبذة عن فوائد  الثالث:  املتعلقة    ، ومراحل منوه  ، املطلب  واألحكام 
 . بذلك

احلقيقة أن من أهم أسباب ذكر هذا املطلب: بيان حقيقة التمر والتفريق  
 .بعض سننه واألحكام املتعلقة بذلكوأيضاً ذكر    ،بينه وبني الرطب يف األحكام 
 يقال: ،وإلمتام هذا املطلب وبيانه

وخلقه • تكوينه  يف  مبراحل  ينضج  التمر حىت  هذه    ،مير  من  مرحلة  ولكل 
 ( 1) :كالتايل  ،املراحل مسمى

 التمر   -4 الرطب - 3  البسر -2 الزهو  - 1
 فيمكن أن توجز على النحو اآليت:   ،يتعلق هبذه املراحل من أحكامما  وأما  

عند إفطار الصائم سنة وهو أفضل    الرطب  تناولأن    اتفق الفقهاء على  -1
 (2) .فإن مل يكن رطب فعلى متر  ،من التمر

يفطر    ‘   " كان رسول هللا  :قال  - ¢-  ه(93ت:)أنس  ملا جاء عن 
ات  ري فإن مل تكن مت ،ات ري فإن مل تكن رطبات فتم  ،قبل أن يصلي على رطبات
 ( 3)." حسا حسوات من ماء 

التمر  - 2 الفطر هو  الذي خيرج يف زكاة  الصنف  الرطب  ،أن  يقول    ،وليس 
  ، يقال له: متر  ،جف من مثر النخل  الشيخ صاحل الفوزان:" التمر: وهو ما

 
فقـال    ،وجـاء يف فقـه اللغـة ترتـيب  ـل النخـلة  ،(18-17)( انظر: األحكـام الفقهـية املتعلقـة ابلتمر  1)

 .(325)  .الثعاليب:" أطلعت مث أبلحت مث أبسرت مث أزهت مث أمعت مث أرطبت مث أمثرت "
/  1)وانظر: تبيني احلقــائق    ،فقــد نقلــت االتفــاق  (94)انظر: األحكــام الفقهيــة املتعلقــة ابلتمر    (2)

 .(175/  3)املغين   ،(165/  2)مغين احملتاج   ،(118/ 2)منح اجلليل    ،(343
وأبو    ،(696)جاء ما يســـــــــــــتحب عليه اإلفطار الرقم    ابب ما  ،كتاب الصـــــــــــــوم  ،أخرجه الرتمذي  (3)

 ،وقال الرتمذي: حديث حسن غريب ،(2356)الرقم   ،يفطر عليه ابب ما  ،كتاب الصوم  ،داود
 .وصححه األلباين
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فصدقة الفطر خترج من التمر ال من    ،كان طراي فيقال له: رطب  وأما ما
ما  ،الرطب يبس  يعين  أو  النخل  مثر  من  يصلح    ؛جف  الذي  هو  ألنه 

 ( 1) .لإلدخار "
فإذا    ،وإمنا خيرج التمر  ،وقد ذكر الفقهاء أن الرطب ال خيرج يف زكاة الزروع

ألن النص    ؛أوىلفهو يف زكاة الفطر    ،خيرج من األرض  كان هذا يف زكاة ما 
ولكونه هو الذي يصدق عليه    ،يف اليابس واجلاف  وهو حقيقة   ،جاء ابلتمر

 . تسمية القوت
ولو أخرج يف احلال الرطب والعنب مما يتتمر ويتزبب  قال يف هناية احملتاج:"  

املوقع  ،غري رديء الساعي مل يقع    ؛وإن جففه ومل ينقص  ،مل جيزه ولو أخذه 
 ( 2)." لفساد القبض 

النهى:"   أويل  اليابسوقال يف مطالب  إال  ومترا حقيقة  زبيبا   ،وال يسمى 
 ...عليهما  وقيس الباقي

وقع نفال إن كان  و   ،ه إخراجهمل جيزئ  ،وأخرج سنبال ورطبا وعنبا  فإن خالف 
 ( 3)." لفساد القبض   ؛فلو أخذه ساع رطبا رده إن كان ابقيا  ،اإلخراج للفقراء

 فمن ذلك:   ،تناول التمركثرية يف وردت سنن  و  •
فقد  السحور/  1 هريرة:  أبو  النيب  ،ه(57ت: )  روى  نعم    :قال  ‘   عن   "

 ( 4) .سحور املؤمن التمر "
 

 .(143/  3)شرح بلوغ املرام   (1)
 .(78/  3)هناية احملتاج   (2)
 .(212/  2)وانظر: كشاف القناع    ،(65/  2)مطالب أويل النهى   (3)
والبيهقي يف  ،(2345)الرقم    ،ابب من مسى الســــــــــحور الغداء  ،كتاب الصــــــــــوم  ،أخرجه أبو داود  (4)

  ، وابن حبان يف صـحيحيه  ،(8117)الرقم    ،ابب ما يسـتحب من السـحور  ،كتاب الصـيام  ،سـننه
ــوم ــيام أن جيعل ســـــحوره مترا  ،كتاب الصـــ ــتحباب ملن أراد الصـــ  ،(3475)الرقم   ،ابب ذكر االســـ



 

 
 الشرعيةجملة العلوم   247

 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

قال:    ه(55ت:)فعن سعد بن أيب وقاص  ،التصبح به خصوصا العجوة/  2
" من تصبح بسبع مترات عجوة مل يضره ذلك    : يقول  ‘   مسعت رسول هللا

 (1) ." اليوم سم وال سحر 
  ¢   –  ه(93ت:)عن أنس ف  ،أكل التمر قبيل اخلروج لصالة عيد الفطر/  3

 (2) .ال يغدو يوم الفطر حىت أيكل مترات "  ‘   " كان رسول هللا   :قال  ،-
"   :قال - ¢ – ه( 44ت:)عن أيب موسىف ،ابلتمر(  3) ك التحني وكذلك/ 4

 ( 4) .وحنكه بتمرة "  ،فسماه إبراهيم ‘   فأتيت النيب  ،ولد يل غالم
 (5) ..إن مل يتيسر فرطب وإال فشيء حلو ه(852ت:)وذكر ابن حجر
قال  فإن مل    ،" األصل أن حينك ابلتمر:العباد  الشيخ عبداحملسن  وكذلك 

 ( 6).يوجد حينك بغريه مما هو حلو "
وأنه من األغذية    ، فضيلة تناول التمر  اليت تدل على  وغري ذلك من املواضع •

النافعة ومنافعه  ،املفيدة  التمر  فوائد  الفقهاء عن  تكلم  فقد  وبينها   ،ولذا 
وجاءت أحاديث كثرية حاثة    ،كذلك األطباء وعلماء التغذية قدميا وحديثا

تقدم  التمر كما  تناول  يف    ،على  التمر كما  ادخار  على  احلث  جاء  بل 
 
وبني   ،وصـححه األلباين ،رجال الشـيخني  ،ورجاله ثقات ،قال شـعيب األرنؤوط: إسـناده صـحيح

 .(407/  6)اجملموع   .يتسحر به النووي أنه من أصح ماورد يف ما
 .(2047)الرقم    ،كتاب األشربة  ،ومسلم   ،(5769)الرقم    ،كتاب الطب  ،البخاريأخرجه   (1)
 .(953)الرقم   ،كتاب اجلمعة  ،أخرجه البخاري  (2)
مث   ،فيصـــــــــــــري مائعا  التمر وحنوه  غضـــــــــــــ أن ميواملراد به هنا:    ،حتت الذقن  ( مأخوذ من احلنك وهو ما3)

ســـبل الســـالم   ،(132/ 1)انظر: املغرب    .املولود حىت ينزل إىل جوفه منه شـــيء  حنكيف   يضـــعه
 .(163/  5)نيل األوطار   ،(544/  2)

 .(2145)الرقم    ،كتاب اآلداب  ،ومسلم   ،(5467)الرقم    ،كتاب العقيقة  ،أخرجه البخاري  (4)
 (9/588)انظر: فتح الباري   (5)
 .(1/158)شرح سنن أيب داود    (6)
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قالت: قال رسول هللا    –  ~  –  ه(57ت:)فعن عائشة  ،صحيح مسلم
  اي عائشة بيت ال متر   ،جياع أهله  فيه  :" اي عائشة بيت ال متر-  ‘   –
 ( 1) ." قاهلا مرتني أو ثالاث –أو جاع أهله  –جياع أهله   فيه

كما أنه مفيد للوقاية من    ،فالتمر بشكل عام حيتوي على قيمة غذائية عالية
األمراض التغذية  ،كثري من  لكثري من علماء  اختيار صحي  فهو غين    ،وهو 

حيتويه من أمالح البواتسيوم والكالسيوم  ما  مع    ،ابلسكرايت املفيدة واأللياف 
والفيتامين  ،واملغنيسيوم املفيدة  يوصي    ؛املختلفة  اتواأل اض  هذا  وألجل 

اإلفطار على  بتناوله  التغذية  وعلماء  أو    ،األطباء  للكعك  بديال  وتقدميه 
 ( 2).احللوى

القيم ابن  وشراب  :ه(751ت:)يقول  ودواء  وغذاء  فاكهة  وهو   "
 ( 3) ."لوىوح

 هل مل خل ُّٱٱ:واختم بفائدة لطيفة ذكرها علماء التفسري يف قوله تعاىل
 2٥مريم:  َّ حن جن مم خم حم جم

 ( 4) .عمرو بن ميمون: ما من شيء خري للنفساء من التمر والرطب "" قال  
  

 
 .(2046)الرقم    ،ابب يف ادخار التمر وحنوه من األقوات للعيال ،كتاب األشربة  ،مسلم أخرجه   (1)
مع التفطن إىل أن التمور ختتلف فوائـدهـا    ،(26)مسنـة بعـد اليوم    ال  ،(33  -  27)انظر: النخلـة    (2)

 .وعناصرها ابختالف أجناسها  
 .(268/ 4)زاد املعاد    (3)
 .(225/  3)تفسري ابن كثري   (4)
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 املبحث األول: حكم إخراج التمر يف زكاة الفطر  
السابقني  الفقهاء  البحث والقراءة والتتبع لكالم  املذاهب    ، مل أجد بعد  ويف 

من منع من  رجوع لكثري من املصنفات واملراجع: مل أجد  وبعد ال   ، املعتربة   الفقهية 
بل وجدت نصوصا تدل على اإلمجاع واالتفاق على    ، إخراج التمر يف زكاة الفطر 

 فمن ذلك:   ، جواز إخراجه 
وال خالف يف جواز إخراج التمر  "  : يف شرح املوطأ   ه( 474ت: ) قال الباجي 

 ( 1) . "   والشعري يف زكاة الفطر 
وهو اثبت يف حديث ابن عمر    ، التمر فال خالف يف كونه جمزئ وأما  "  : وقال 

 ( 2) . "   ويف حديث أيب سعيد 
واختلف أهل العلم فيما جيوز إخراج زكاة الفطر  "   ه( 520ت: ) وقال ابن رشد 

  ... :  على ستة أقوال   ، بعد إمجاعهم على أنه جيوز إخراجها من الشعري والتمر   ، منه 
 " . (3 ) 

وأمجعوا على أن التمر جيزئ يف الفطرة ومقدارها  "  : الكويتية وجاء يف املوسوعة  
 ( 4) . "   منه صاع 

  –   †   – وجاء يف رسالة األحكام الفقهية املتعلقة ابلتمر:" اتفق الفقهاء  

 
 .(186/  2)املنتقى   (1)
 .(188/  2)املنتقى   (2)
 .(337/  1)املقدمات واملمهدات    (3)
 .وعلى املقدار  ،ويف هذا النقل إمجاع على الصنف ،(17/  14)املوسوعة الكويتية    (4)
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 ( 1) . على أن التمر صنف من أصناف زكاة الفطر اليت نص الشارع عليها " 
وجاء يف القضااي املعاصرة يف فقه العبادات:" الفقهاء متفقون على مشروعية  

 ( 2) . " ... عدا الشعري يف الوقت احلاضر  ما    – إخراج الزكاة من األصناف املنصوصة  
من    سواء كانت زكاة الفطر    أنواعا خترج يف من الفقهاء    بل حىت من حصر 

قوت البلد أو غالب قوت البلد أو من األصناف املنصوصة يف احلديث أو مما  
مل أجد عند أحد من هؤالء إخراج التمر من هذه األصناف عند تعدادها    ، مياثلها 
بل عند ذكر األصناف اليت خيرج منها ينصون على التمر على اختالف    ، البتة 

 ( 3) . املذاهب والفقهاء 
لبعض   • وجدت  فت ولكن  إجزاء  وى  ا املعاصرين  زكاة  إخراج  بعدم  يف  التمر 

 ( 4) ! الفطر 
ال جيوز أن خيرج التمر يف صدقة الفطر يف  يقول الشيخ سليمان املاجد: "  

 
  ، (1/139)وانظر: أحكام الثمار يف الفقه اإلســــــــــــــالمي  ،(89)األحكام الفقهية املتعلقة ابلتمر    (1)

 ،(1)ورقـــة حبثيـــة بعنوان: حكم إخراج التمر يف زكـــاة الفطر للخليـــل    ،(499)النوازل يف الزكـــاة  
 .فقد نقلوا اإلمجاع على ذلك.(20)اعتبار القوت يف زكاة الفطر  

واخلالف    ،حكم إخراج الشعريوقد ذكروا اخلالف يف    .(380)القضااي املعاصرة يف فقه العبادات    (2)
 .يف إخراج القيمة

  ، فاحلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية كلهم ينصون على إجزاء التمر عند عد األصناف (3)
/ 2)املنتقى   ،(72/  2)وانظر: بدائع الصــنائع    .ومل أجد فقيها واحد أخرجه من األصــناف اجملزئة

-  416/  4)احلـــاوي الكبري    ،(339  –  337/  1)املقـــدمـــات واملمهـــدات    ،(189  –  188
ــرح منتهى اإلرادات   ،(419 املفردات يف مذهب احلنابلة من الزكاة إىل اجلهاد    ،(442/  1)شــــــــــــ
 .(12  – 10)اعتبار القوت يف زكاة الفطر    ،(195 -194/  1)

وقريب من   ،عدم اإلجزاء وقد نصـوا على  ،وبعض املعاصـرين ،وهي فتوى للشـيخ: سـليمان املاجد  (4)
   .كالمهم: كالم لغريهم ابلتوقف أو التحرج
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وقد    ، وقد تبدل احلال يف التمر   ، ألن الزكاة خُترج من غالب قوت البلد   ؛ هذه البالد 
  وليس بقوت   ، فاكهة أما اآلن فهو    ، وحىت وقت قريب   -   ‘ - كان قوات يف وقته  

 " . (1 ) 
: " قال أشهب:  ه( 179ت: ) جاء عن مالك ما  ملثل  ذلك استنادا    وا قال ورمبا  

يؤدي الشعري إال    : ال فقال   ، وسئل مالك عن الذي يؤدي الشعري يف زكاة الفطر 
 ( 2) . أيكله "   أن يكون 

وإذا كان الرجل يقتات حبواب  :"  ه( 204ت: ) جاء عن الشافعي   مبا   وكذلك 
  ، فاالختيار له أن خيرج زكاة الفطر من احلنطة   ، وزبيبا   ، ومترا   ، وحنطة   ، شعريا   : خمتلفة 

   ... ومن أيها أخرج أجزأه إن شاء هللا تعاىل 
 

 املوقع الرمسي للشيخ سليمان املاجد  (1)
 php?arno=3827.com/fatwa/findnum.salmajed.https://www .   
يبقى النظر يف فقد قال:"   ،الشـــــيخ ســـــعد اخلثالن يف إجزاء التمر يف زكاة الفطروقريبا من قوهلم توقف  

هل   ؟لكن هل هو قوت  ،نيالتمر اآلن ال شــك أنه أيكله كل اآلدمي ،إخراج التمر يف زكاة الفطر
 ؟أو يتعشى على متر ؟يعتمد عليه اإلنسان كوجبة وجبة غداء يتغدى على متر فقط

نه جيزئ ألهنا  إ  :يعين حيتمل أن نقول  ،ي مل يتحرر يل فيها جواباحلقيقة هذه مســـــــــــألة مشـــــــــــكلة عند
ولذلك   ،بعض أنواع التمور تكون أسـعارها كبرية  ،ايسـ ورمبا أيضـًا تكون طعاًما نف  ،طعام لآلدميني

 ...هنا ليست بقوتإ  :وحيتمل أن يقال  ،تقدم لكبار الضيوف
وهلذا إذا أتى اإلنسـان ضـيف ال يقتصـر    ،أسـاسـيةاآلن الناس أيتون ابلتمر للتفكه وليس يعتربونه وجبة 

ــألــة مل    ،إمنــا ال بــد أن أييت لــه بقوت من أرز وحلم وحنو ذلــك  ،على التمر فقط فيعين هــذه املســـــــــــــ
 ."  وهللا تعاىل أعلم   ،يتحرر يل فيها جواب

 . com/2021.adalkhathlanhttps://saانظر: موقع الشيخ سعد اخلثالن  
جاء يف املوســوعة   ،مع أنه قد نُقل اإلمجاع على جواز إخراج الشــعري  ،(610/ 8)انظر: التمهيد    (2)

ــعري من احلبوب اليت جيوز أن تؤدى منهـا "    (125/    26)الكويتيـة   أمجع الفقهـاء على أن الشــــــــــــ
 ."  زكاة الفطر وأن اجملزئ منه هو صاع

https://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=3827
https://saadalkhathlan.com/2021
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  ، كرهت له ذلك   : أو شعريا   ، و مترا أ   ، يقتات حنطة فأراد أن خيرج زبيبا   فإن كان 
ألن األغلب من القوت كان يف    ؛ فيخرجه حنطة   ، وأحببت لو أخرجه أن يعيد 

ولعله مل يكن هبا    ، لتمر وكان من يقتات الشعري قليال ابملدينة ا   - ‘ - زمن النيب  
  - ‘ - ففرض النيب    ، ولعل احلنطة كانت هبا شبيها ابلطرفة   ، أحد يقتات حنطة 

 . أن عليهم زكاة الفطر من قوهتم 
اقتات شعريا أن  أحب لو  و   ، وال أحب إذا اقتات رجل حنطة أن خيرج غريها 

 ( 1) . "   ألهنا أفضل   ؛ خيرج حنطة 
العيد  دقيق  ابن  قال  ما  قال "  : ه( 702ت: ) ومبثل  إال    : ومنهم من  ال خيرج 

ألهنا كلها كانت مقتاتة ابملدينة يف    ؛ وإمنا ذكرت هذه األشياء   ، غالب قوت البلد 
ألنه غالب القوت    ؛ فعلى هذا ال جيزئ أبرض مصر إال إخراج الرب   ، ذلك الوقت 

 " . (2 ) 
  ؛ مل يكن قوات عند أهل بلد فال خيرجه ما  يدل على أن  مما  الكالم    وحنو هذا 

وتعيني الشعري أو التمر   ، ألن من حكمة إجياب زكاة الفطر أهنا طعمة للمساكني 
 ( 3) . لكوهنما غالب قوت الناس وقتـئذ    إمنا هو 

وحلوى فال يصح إخراجه يف    ا تفكه بل تعده    ، والناس اليوم ال تعد التمر قوات 
 . ( 4) زكاة الفطر 

 
 .(75/  2)األم   (1)
 .(387/  1)إحكام األحكام   (2)
 .(282/ 18)انظر: جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني    (3)
املـــــــــــــاجـــــــــــــد   (4) ــلـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــان  ســــــــــــــــــــــــ ــيـــــــــــــخ  لـــــــــــــلشــــــــــــــــــــــــ الـــــــــــــرمســـــــــــــي  املـــــــــــــوقـــــــــــــع  انـــــــــــــظـــــــــــــر: 

php?arno=3827.com/fatwa/findnum.salmajed.https://www  

https://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=3827
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  ؛ ضعيف قول  والذي يظهر يل أن القول بعدم إجزاء التمر يف زكاة الفطر:  
 : ( 1) وذلك لآليت 

بيانه   / 1 القطعي والذي سبق  فيما    ، خمالفته لإلمجاع  مع عدم نص فقيه واحد 
قوت البلد  إبخراجها من  وإن كان يقول    ، على عدم إجزاء التمر   وقفت عليه 

 . أو غالب قوت البلد 
الفطر /  2 زكاة  أحاديث  يف  التمر  على  والصريح  الواضح  ف   ، النص  ابن  "  عن 

زكاة الفطر صاًعا من    - ‘ - قال: فَرض رسول هللا    ƒ  ه( 74ت: ) عمر 
والصغري والكبري    ، والذكر واألنثى   ، على العبد واحلر   ، أو صاًعا من شعريٍ   ، مترٍ 

 ( 2) . ة " تؤدى قبل خروج الناس إىل الصال وأمر هبا أن    ، من املسلمني 
كنا خنرج زكاة الفطر  "    قال:   –   ¢ -   ه( 74ت: ) عن أيب سعيٍد اخلدري و 

أو    ، ط أو صاًعا من أق   ، أو صاًعا من مترٍ   ، أو صاًعا من شعريٍ   ، صاًعا من طعامٍ 
   ( 3) . ب " صاًعا من زبي 

 
العبـــــــادات   فقـــــــه  يف  ــرة  املعـــــــاصــــــــــــ اخلثالن   ،(379-  378)القضــــــــــــــــــــااي  ــعـــــــد  ســــــــــــ ــيخ  الشــــــــــــ موقع 

com/2021.https://saadalkhathlan . 
ــالة اآلراء الفقهية املعاصــــــــــــرة احملكوم عليها ابلشــــــــــــذوذ أن االجتهاد املخالف للنص    (1) ذكر يف رســــــــــ

كر ضـــابط احلكم على وبنحوه ذ   ،(22)الصـــحيح الصـــريح أو اإلمجاع الثابت هو قول شـــاذ ص  
 .(307/  1)املصباح املنري  ،(246/  1)انظر: املغرب    .والشذوذ: االنفراد  ،وذالقول ابلشذ

 ،كتاب الزكاة  ،ومسـلم  ،(1503)الرقم   ،ابب فرض صـدقة الفطر ،كتاب الزكاة  ،( أخرجه البخاري2)
ويف هذا احلديث أن الفرض   .(984)الرقم    ،ابب زكاة الفطر على املســــــلمني من التمر والشــــــعري

 .-‘-كان من رسول هللا 
ــاع من طعام  ،كتاب الزكاة  ،(أخرجه البخاري3) ــدقة الفطر صـــــــ ــلم  ،(1506)الرقم    ،ابب صـــــــ   ، ومســـــــ

ــعري  ،كتــاب الزكــاة ــلمني من التمر والشــــــــــــ ويف هــذا   .(985)الرقم    ،ابب زكــاة الفطر على املســــــــــــ
 .يف إخراج زكاة الفطر - ٪  –احلديث حكاية حال الصحابة  

https://saadalkhathlan.com/2021
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 ( 1) . بل مل يرد نص فيه تعداد لألصناف إال ويذكر فيه التمر 
من قال بعدم إجزاء إخراج صنف   : قول نص على شذوذ  من  / أن من الفقهاء  3

احلديث  التمر   ، ذكر يف  من  أقل  األصناف  يقول    ، مع كون هذه  ممن  وهم 
 فمن ذلك:   ، إبخراجها من قوت البلد 

الباجي  الزبيب فال خالف يف جواز إخراجه بني  :"  ه( 474ت: ) قال  وأما 
وهو حمجوج ابإلمجاع    ، املتأخرين املنع من ذلك وحكي عن بعض    ، فقهاء األمصار 

أو صاعا    : وفيه   ، خرب أيب سعيد املتقدم   : والدليل على ما ذهب إليه اجلمهور   ، قبله 
   . من زبيب 

القياس  عينها   : ومن جهة  الزكاة يف  مثرة جتزئ  منائها    ، أن هذه  وعند كمال 
 ( 2) . " فجاز إخراجها يف زكاة الفطر    ، تقتات غالبا 

: أنه ال فرق  مث املذهب الذي قطع به اجلماهري  "  : ه( 676ت: ) وقال النووي 
  ، : اخلالف يف أهل البادية ملاوردي وقال ا   ، اء األقط بني أهل البادية واحلضر يف إجز 
وهذا الذي قاله شاذ    ، وإن كان قوهتم   ، أهل احلضر فال جيزئهم قوال واحدا أما  

قد أتوله على أنه  وإن كان    ، وحديث أيب سعيد صريح يف إبطاله   ، مردود فاسد  
 ( 3) . " وهللا أعلم    ، وهذا أتويل ابطل   ، كان يف البادية 

لتمر يف  فال شك أن القول بعدم إجزاء ا   ، فإذا قيل هذا يف حنو الزبيب واألقط 
 . وأوضح قوات   ، لكونه أعلى صنفا   ؛ زكاة الفطر أوىل ابلشذوذ 

 
 .(247 –  240/ 4)انظر: احمللى    (1)
 .(188/  2)املنتقى   (2)
 .(92/  6)اجملموع   (3)
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الفقهاء الذين ذكروا أن زكاة الفطر خترج من قوت البلد أو غالب قوت  أن  /  4
ت  ا قو أ جواز إخراج  تنصيصهم على  مع    ، ينصون على إجزاء إخراج التمر   ، البلد 

وذلك ألن التمر من أعلى األصناف يف    ؛ البلد من الطعام املقتات أخرى يف  
 ( 1) . خيرج من زكاة الفطر   القوت وما 

خيرج يف  ما  " فيه داللة على أن التمر أفضل  : ه( 852ت: ) يقول ابن حجر 
 ( 2) . صدقة الفطر " 

استنباط معىن من  ال يصح    أنه   ( 3) قد تقرر عند كثري من علماء األصول:   / أنه 5
   ( 4) . النص يعود عليه ابإلبطال 

دقيق  ابن  علة    :" ه( 702ت: ) قال  أن كل  األصول  أهل  بني  اشتهر  فقد 
 ( 5) . "   مستنبطة تعود على النص ابإلبطال أو التخصيص فهي ابطلة 

والفرع ال جيوز    ، الستنباطها منه   ؛ وذلك ألن العلة ملا كانت فرعا هلذا احلكم "  
  ، ألنه يلزم منه أن يرجع إىل نفسه ابإلبطال أيضا   ؛ أن يعود على أصله ابإلبطال 

فال جيوز إذن أن يكون الوصف املعلل به    ، ابعتبار أن إبطال األصل إبطال للفرع 

 
مع كون الفقهاء ذكروا أن االنتقال للصــــــــــــنف األعلى وإن مل يكن  ،تقدمت اإلشــــــــــــارة لنحو هذا  (1)

الغرر   ،(98/  6)اجملموع    ،(268/  3)انظر: التــاج واإلكليــل    .غــالــب قوت البلــد جــائز إخراجــه
 .(12  – 10)اعتبار القوت يف زكاة الفطر    ،(85/ 3)املغين    ،(201/ 2)البهية  

  – وعمل الصــــــــــحابة    ،وقول كثري من الفقهاء  ،وهو املذهب عند احلنابلة  ،(3/474)فتح الباري    (2)
 .-إبذن هللا    –وللكالم مزيد بيان يف املبحث األيت  ،- ٪

 .(429)وانظر: االختالف يف العلة وأثره يف الفقه اإلسالمي   ،بل حكي إمجاعا  (3)
 .(443/  1)شرح الكوكب املنري    ،(274/  7)انظر: البحر احمليط   (4)
 .(262/  1)إحكام األحكام   (5)
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 ( 1) . ألن إبطال الشيء نفسه حمال "   ؛ مبطال حلكم أصله 
يف  الوارد  من احلديث    أو املعىن املستنبط   ، العلة املستنبطة   فإذا كانت   وعليه 
  - سواًء كانت هذه العلة هي: القوت أو غالبه  –  يف زكاة الفطر   املخرج أصناف 

يف نظر من قال: بعدم    هذه األصناف اليت جاء النص هبا ابإلبطال عائدة على  
 .! فتكون ابطلة   ، إجزاء التمر 

ولو    ، ألنه واحلالة هذه مل يكن لذكر هذه األصناف والتنصيص عليها معىن 
 . يدخل يف هذا املعىن ما  أوىل وأول    فيجب أن تكون هي   ، كان هلا معىن 
 . ء به النص من هذه األصناف: التمر جا ما  وأوضح  

مبين على تصور غري صحيح ملعىن    ، أن القول بعدم إجزاء التمر يف زكاة الفطر   / 6
 ( 2) ووجه ذلك كاآليت:   ، وواقع التمر يف كونه قوات   ، القوت 
يصلح    مما   ، ليمسك الرمق   أيكله الناس   أن املراد ابلقوت: هو الطعام الذي   / أ  

 ( 3) . ال يصلح لذلك على الدوام ما  خبالف    ، أن يكون قوات يتغذى به 
  ويستعمل االقتيات عند الفقهاء ابملعىن اللغوي   " : جاء يف املوسوعة الكويتية 

فإهنا قد يتناوهلا اإلنسان تقوات أو أتدما أو تفكها    ، واألغذية أعم من القوت   ... 

 
 .(429)( االختالف يف العلة وأثره يف الفقه اإلسالمي  1)
واحلكم ابحلق إال بنوعني من الفهم:    " وال يتمكن املفيت وال احلـــاكم من الفتوى:يقول ابن القيم   (2)

فيــــه   الواقع والفقــــه  ــا: فهم  املوقعني    ."  ...أحــــدمهــ " أكثر :ويقول احلجوي  ،(165/  2)أعالم 
 .(571/  2)الفكر السامي  .أغالط الفتاوى من التصور "

ورقة حبثية بعنوان: حكم إخراج    ،(44/   6)املوسـوعة الكويتية    ،(518/  1)( انظر: املصـباح املنري 3)
 .(3)التمر يف زكاة الفطر للخليل  
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 ( 1) . "   أو تداواي 
أن يكون هو غالب أكل    تسمية الطعام قوات   وبناء على ذلك فال يشرتط يف 

وال يلزم أن يكون هذا القوت هو الطعام السائد    ، أو غالب أكل الشخص   ، الناس 
 ( 2) . األساسي يف الوجبات 
  ، صباحاً أو مساءً   ، لآلدميني يف تلك احمللة يطعم ويقتات بل هو "كل طعام 

 ( 3) . ولو أحيان " 
أال ترى أن حديث أيب سعيد نص على أصناف ال يتصور أن تكون هي  

ومع هذا مل مينع    ، أو األقط   ، األكل السائد األساسي يف الوجبات كالزبيب مثال 
 ( 4) . ذلك من تسميتها قواتً 

ليست على درجة واحدة    ، تعدادها يف احلديث بل حىت األصناف اليت جاء  
 ( 5) ! ومع ذلك جيوز إخراج أاّي منها يف عهد النبوة    ، يف االقتيات 

  ، ان اعتبار التمر كسائر الفاكهة واحللوى يف واقع الناس اليوم مبالغة كبرية   / ب  
 

(  27)انظر: النخلة   .والتمر غذاء وقوت ودواء وفاكهة وحلوى  ،(44/   6)املوســــــــــــوعة الكويتية    (1)
 .بعدها  فما

   .(4)انظر: ورقة حبثية بعنوان: حكم إخراج التمر يف زكاة الفطر للخليل   (2)
بـل ورمبـا عـافوا األقوات    ،هتجر الغـذاء الصــــــــــــــحي املفيـد إىل أغـذيـة رديئـة  مع التفطن إىل أن النـاس قـد

 !فهي أقل فائدة من غريها  !الصـــــحية الغنية ابلعناصـــــر والفيتامينات إىل أطعمة إن مل تكن مضـــــرة
وواقع النــاس اليوم ونــداءات األطبــاء وتفــاقم    ،واإلعالنت اإللكرتونيــة  ،أتثراً ابلــدعــاايت التجــاريــة

 .األمراض والسمنة من أكرب الشواهد على ذلكخطر 
 .(18)( اعتبار القوت يف زكاة الفطر 3)
ورقــة حبثيــة بعنوان: حكم إخراج التمر   ،(471  ،469/  3)فتح البــاري    ،(87/  3)انظر: املغين    (4)

 .(19)اعتبار القوت يف زكاة الفطر   .(6 -4)يف زكاة الفطر للخليل  
 .(19)ة الفطر  ( انظر: اعتبار القوت يف زكا5)
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  ، وليس كسائر الفاكهة   ، فالتمر غذاء أساسي يتناوله الكثري من الناس اليوم 
خيفى وهذا   ال  أكلها    ، ظاهر  من  أكثر  التمر  أتكل  البيوت  بعض  إن  بل 
 ( 1) . لألرز 

  ، أما إن استعمل التمر يف مطعومات   ، هذا يف حال كان أكل التمر مباشرة 
 ( 2) . فالتكاد تنحصر أنواعها املقتات عليها   ، وأعد بطرق خمتلفة يف وجبات وأكالت 

  ... هناك بعض األكالت اليت يدخل يف تركيبها التمر    " : جاء يف كتاب النخلة 
ويف    ، مث يدق مع اللنب اجلاف ويؤكل   ، مثل املدقوق: حيث يتم نزع النوى من التمر 

  ، مث خيلط مع اجلوز   ، العراق جيري ذلك على مثار صنف األشرسي بعد نزع النواة 
 . تجانسة ويدق املخلوط حىت يصبح كتلة م 

طريق عجن    تصنيعها عن   ربية قدمية تسمى اخلبيصي: كذلك هناك أكلة ع 
   . التمر مع السمن والعسل 
النواة  ما  ومن األكالت أيضا   يسمى ابحلنيين: وحتضر بقلي التمر بعد نزع 

   . فيصبح أكلة شهية   ، مث يضاف إليه البيض   ، ابلسمن 
وهذه األكلة تعرف أيضا يف مجهورية مصر العربية حيث يتم قلي العجوة يف  

الطازج   ، السمن  البيض  إليها  قليها يضاف  العجوة    ، وقبل متام  وخيلط جيدا مع 
 

بل إن بعض العمالة من   ،(3)( انظر: ورقة حبثية بعنوان: حكم إخراج التمر يف زكاة الفطر للخليل 1)
ــم ابلطاقة ــهولة أكله وإمداده للجســ ــلون التمر لســ خبالف األرز الذي   ،الفقراء وأرابب املهن يفضــ

ــافات  ،حيتاج لوقت ومتابعة يف الطهي واإلصــــــــالح ومنكهات وحنو    مع ماحيتاجه كذلك من إضــــــ
 .ذلك

وذكر    ،وقــد رأيــت كثريا من الطبخــات والطرق الكثرية يف إعــداد الوجبــات واملــأكوالت من التمر  (2)
ــيئـا من ذـلك كـذـلك فقـد ذكر أنواعـا وطرقـا    ،(196  –  182)انظر: النخلـة    ،بعض املؤلفني شــــــــــــ

 .ومقادير إلعداد تلك الوجبات واألكالت
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كذلك قد يضاف التمر املدقوق    ، مث تؤكل   ، وترتك لتربد   ، والسمن وترفع من النار 
 . يسمى األيله ما  وهو    ، إىل اللنب 

مث خيلط معه عجينة التمر املنزوع    ، ويف بعض املناطق يتم حتميص دقيق القمح 
ويطلق    ، مث يرش عليه السمن املقدوح   ، ويقلب جيدا حبيث يصري بسيسا   ، النوى 

 ( 1) . على هذه األكلة اسم السويق " 
 . اج التمر: كونه أصبح تفكها وحلوى سبب مْنع من مَنع من إخر ج/ أن  

وألجل هذا ينص الفقهاء    ! على احلقيقة   ميزة يف التمر   وينبغي أن تكون هذه 
 . على هذه امليزة 
فيصح أن تكون    ، بعض املطعومات جيتمع فيها أكثر من وصف ومعلوم أن  

  ، وهذه ميزة يف املطعوم جيعلها تفوق غريها  ، وحلوى   ويصح أن تكون تفكها   ، قوات 
 ! ال كوهنا تسلب بعض صفاهتا 
 ( 2) . ى " " وهو فاكهة وغذاء ودواء وشراب وحلو : يقول ابن القيم عن التمر 

رون اإلخراج يف زكاة الفطر على األصناف  ـ صُ د/ أن كثريا من علماء العصر ال يقْ 
  وإمنا وسعوا يف إخراج   ، فهم مل يلتزموا مبذهب احلنابلة   ، املذكورة يف احلديث 
 ( 3) . ألهنم يرونه قواتً جمزئً   ؛ ومع ذلك مل مينعوا من إخراج التمر   ، األصناف املقتاتة 

  

 
 .(182)النخلة   (1)
فمـابعـدهـا فقـد عـد التمر: غـذاًء وقوات ودواًء وـفاكهـة    (27)وانظر: النخـلة    ،(268/  4)زاد املعـاد    (2)

 .وحلوى
وانظر: مقــالــة بعنوان إخراج زكــاة الفطر من التمر   ،(364/    9)كمــا يف فتــاوى اللجنــة الــدائمــة    (3)

  com/1821741.alriyadh.ttps://wwwh  :فهد املاجد  :للدكتور

https://www.alriyadh.com/1821741
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 . املقارنة بني التمر واألرز يف زكاة الفطر :يناملبحث الثا 
  ، من املعلوم أن الفقهاء تكلموا عن أفضل األصناف اليت خترج يف زكاة الفطر

  ع ذكر املقاصد والقواعد اليت ترجح م  ،وذكروا اخلالف يف هذه املسألة واألدلة
ورمبا قصر بعض    ،واحلقيقة أن الكالم عن هذه املسألة متشعب وكثري  ،كل قول

األفضل على  الف النصما  قهاء اخلالف يف  به  أصنافا    ،ورد  ومنهم من ذكر 
  ،لكوهنم يرون جواز إخراجها من غالب قوت البلد  ؛حبسب بلداهنم وأحواهلم
  ،فضال عمن يرى جواز إخراجها ابلقيمة  ، ورد به النصما  وعدم االقتصار على  

 ( 1) .وأوسع هلم ،فقد يرى أن القيمة أنفع للفقراء
قائلهاوهلم يف   وألجل هذا    ،هذا تفصيالت وأحوال يطول ذكرها ودليل 

على  املبحث  هذا  يف  الكالم  هلا   فسأقصر  اليومما    هو   فرع  الناس    ، يهم 
وهو    ،وعليه كثري من الفتاوى والتوجيهات  ،ومايتداولونه يف جمالسهم وواقعهم

 فأقول:  ،املقارنة بني إخراج التمر واألرز يف زكاة الفطر
 (2) يف هذه املسألة على قولني:اختلف الفقهاء 

 .القول األول: إخراج التمر أفضل من األرز
 (3) .وغريهم ،والشثري ،ابن منيع الشيخ  وهو قول

 
  . انظر: خالف الفقهاء يف هذه املسـألة يف كثري من املراجع الفقهية السـابقة وكتب اخلالف العايل  (1)

دفع القيمـة ابلنقود الورقيـة يف زكـاة الفطر   ،فمـا بعـدهـا  (29)وانظر: اعتبـار القوت يف زكـاة الفطر  
 .(73)أحظ للفقراء ضمن جمموعة البحوث واملقاالت هلشام آل الشيخ 

 .مث سأجعل املقارنة واملناقشة بعد ذلك ملناسبته يف حبث هذه املسألة  ،سأذكر األقوال مع أدلتها  (2)
  ،com/282045.alriyadh.https://wwwانظر: مقالة: التمر أفضـل األصـناف لزكاة الفطر    (3)

  sa/9rc6G5.https://ajel مقالة: إخراج زكاة الفطر من التمر أوىل وأرجح من األرز

https://www.alriyadh.com/282045
https://ajel.sa/9rc6G5
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 واستدلوا ابآليت:
 ( 1) .بل هو يؤكل مباشرة ،ال حيتاج إىل طبخ ومؤنة إعدادأن التمر / 1
 (2) .كابن عمر فكان ال خيرج إال التمر  – ٪  – / أنه عمل الصحابة 2

:" ه(852ت:)يقول ابن حجر   ،يدل على ذلكما  وجاء يف فتح الباري  
قال: قلت البن عمر: قد أوسع    ، وقد روى جعفر الفراييب من طريق أيب جملز

إال كما كان يعطي    قال: الأعطي  ؟ أفال تعطي الرب ،والرب أفضل من التمر  ،هللا
اليت يقتات    ويستنبط من ذلك: أهنم كانوا خيرجون من أعلى األصناف   ،أصحايب

 ( 3).ألن التمر أعلى من غريه " ؛هبا
فأحب ابن    ؛كانوا خيرجون التمر  –  ٪  –وهذا ظاهر يف أن الصحابة  
 (4) .عمر موافقتهم وسلوك طريقهم

 
ألهنم يرون االقتصـــــار على األجناس    ؛ومقتضـــــى مذهب الظاهرية  ،ومن املعلوم أنه هو مذهب احلنابلة
انظر:   .وأيضـــا هو منصـــوص احلنابلة  ،وعليه فال جيزئ إخراج األرز ،اليت جاء ذكرها يف احلديث

 .فما بعدها  (238/  4)احمللى   ،(184  – 183/  3)اإلنصاف  
مقالة: التمر أفضـل األصـناف   ،(443/  1)شـرح منتهى اإلرادات   ،(184 /3)انظر: اإلنصـاف    (1)

مقــالــة: إخراج زكــاة الفطر من التمر   ،com/282045.alriyadh.https://wwwاة الفطر  لزكــ 
  sa/9rc6G5.https://ajel أوىل وأرجح من األرز

وهو صـــــــحيح كما    ،(757)الرقم   ،مكيلة زكاة الفطرابب   ،كتاب الزكاة  ،أخرجه مالك يف املوطأ  (2)
 .(612/  8)االستذكار   انظر:.ذكره ابن عبدالرب فهو من رواية مالك عن نفع عن ابن عمر

 .(474/ 3)فتح الباري    (3)
اعتبار القوت يف   ،(443/ 1)شـــــــــرح منتهى اإلرادات   ،(184  – 183/  3)( انظر: اإلنصـــــــــاف  4)

 .(30)زكاة الفطر 

https://www.alriyadh.com/282045
https://ajel.sa/9rc6G5
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 (1) .وحالوةفهو: قوت   ،أن التمر جامع لصفات كثرية/ 3
 . ثاين: إخراج األرز أفضل من التمرالقول ال
قول  عثيمني   الشيخ   وهو  اخلثالن  ، والرباك  ،ه(1421ت:)ابن    ،وسعد 

 ( 2).وغريهم
 واستدلوا ابآليت:

وهو    ،فالناس اليوم تقدم األرز على غريه  ،/ ألنه أرغب عند الناس وأقل مؤنة1
 ( 3) .خبالف التمر  ،حمل إكرام الضيف

 (4) . خبالف التمر فقد وقع فيه اخلالف ،حمل إمجاع من املعاصرين/ أنه 2
القولني  من هذين  الراجح  معرفة  الصنفني:    ،وألجل  من هذين  واألفضل 
 حيسن بنا عقد مقارنة بينهما على النحو اآليت:

   من حيث النصوص واآلاثر: •
بل هو عمل   ،أن النصوص واآلاثر جاءت بذكر التمر والنص عليه الشك 

 
 .(532/  2)شرح الزركشي   ،(443/  1)شرح منتهى اإلرادات   ،(184/  3)انظر: اإلنصاف    (1)
ــيخ ابن عثيمني   (2) ــائل الشـــــ ــيخ   ،(287  ،283/   18)انظر: جمموع فتاوى ورســـــ املوقع الرمسي للشـــــ

موقع الشــــيخ ســــعد اخلثالن  ،com/article/18233.albarrak-https://shعبدالر ن الرباك  
com/2021.https://saadalkhathlan . 

 
موقع الشـــــــيخ ســـــــعد اخلثالن   ،(287/   18)انظر: جمموع فتاوى ورســـــــائل الشـــــــيخ ابن عثيمني   (3)

com/2021.https://saadalkhathlan .  
اخلـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــالن 4) ــعـــــــــــــــــــد  ســــــــــــــــــــــــــــــ ــيـــــــــــــــــــخ  لـــــــــــــــــــلشــــــــــــــــــــــــــــــ فـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــوى  انـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــر:   )

com/watch?v=edNG3CYx2nA.youtube.https://www   

https://sh-albarrak.com/article/18233
https://saadalkhathlan.com/2021
https://saadalkhathlan.com/2021
https://www.youtube.com/watch?v=edNG3CYx2nA


 

 
 الشرعيةجملة العلوم   263

 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

جاء يف النص وعليه  ما  ومن املعلوم: أن إخراج    ،كما تقدم  –  ٪  –الصحابة  
 (1) .العمل: أوثق للمرء وأفضل يف العمل

كفضيلة تناوله    ،وأيضاً: فإن النصوص اليت جاءت بفضل تناول التمر كثرية 
ا سبق  كم  ،والتصبح به  ،ار عليه يف رمضانواإلفط  ،عند الذهاب لصالة العيد

 .بيان شيء من ذلك
 . وعمل السلف ،لوروده يف النص ؛فيكون يف إخراجه سنة

 . لكون تناوله مستحبا يف أحوال كثرية  ؛وإعانة على السنة
 من حيث اإلمجاع واخلالف: •

التمر  خبالف    ،ذكر من قال: أبن األرز أفضل: أنه حمل إمجاع من املعاصرين
 ( 2) .فقد وقع فيه اخلالف

بل لو قيل: إن العكس    ،والذي يظهر: أن دعوى اإلمجاع على خالف ذلك
على    -كما مت نقله سابقا    -فإن الفقهاء قد أمجعوا    ،هو الصحيح لكان أقرب

 ( 3) .إجزاء إخراج التمر يف زكاة الفطر
د أحد  مع وجو   ،واختلفوا يف جواز إخراج غري األصناف املنصوصة كاألرز 

 ( 4) .هذه األصناف على أقوال ثالثة

 
 .(474/ 3)فتح الباري    ،(532/  2)شرح الزركشي   ،(84/ 3)انظر: املغين    (1)
اخلـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــالن 2) ــعـــــــــــــــــــد  ســــــــــــــــــــــــــــــ ــيـــــــــــــــــــخ  لـــــــــــــــــــلشــــــــــــــــــــــــــــــ فـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــوى  انـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــر:   )

com/watch?v=edNG3CYx2nA.youtube.https://www   
 .(20)انظر: املبحث األول   (3)
ــالـة املفردات يف مـذهـب احلنـابلـة من الزكـاة إىل اجلهـاد    (4) القـدر   ،(203  –  195/  1)انظر: رســـــــــــــ

 .(133-  130)اجملزئ يف الزكاة والصيام واملناسك 

https://www.youtube.com/watch?v=edNG3CYx2nA
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تيمية ابن  من    .."  :ه(728ت:)يقول  يقتاتون  ما  خيرجوا  أن  هلم  وهل 
 ؟غريها

أو    ، فهل عليهم أن خيرجوا حنطة  ،والدخن  ،مثل أن يكونوا يقتاتون األرز 
 ؟ والذرة   ،والدخن  ،أو جيزئهم األرز ،شعري

 ( 1).مها روايتان عن أ د " ،فيه نزاع مشهور
الظاهرية  (2) ،واملذهب: عدم اإلجزاء   ":يقول ابن حزم  ،وكذلك هو قول 
وقد قدمنا أن الصاع أربعة    ،أو صاع من شعري  ، عن كل واحد صاع من متر

 . وقد فسرنه قبل  ‘  أمداد مبد النيب
  ، وال خبز  ،أو شعري  وال دقيق قمح  ،ال قمح  ،وال جيزئ شيء غري ما ذكرن

 (3) ." وال شيء غري ما ذكرن  ؛وال قيمة
هو يف احلقيقة عكس    ، والتمر حمل خالف  ،فالقول: أبن األرز حمل إمجاع 

 . واألرز حمل خالف ،واألقرب أن يقال: أبن التمر حمل إمجاع ،عليه األمرما 
فيخرج ما ال    ؛حىت حيتاط اإلنسان لزكاته  :ذكر هذه احليثيةوالفائدة من  

 . خالف فيه
 ( 4) :من حيث القوت والتناول •

 
 .(68/  25)جموع فتاوى ابن تيمية   (1)
 .(163/  1)انظر: الروض املربع   (2)
 .(238/  4)احمللى   (3)
ــتنكر مثـل هـذا النظر يف ا4) ــلـة( وينبغي أال يســــــــــــ ولـه اعتبـار عنـد    ،ألنـه معهود عنـد الفقهـاء  ؛ملفـاضــــــــــــ

ــيل ــاف    ،(122/  3)هناية احملتاج   ،(118/  2)انظر: مغين احملتاج   .التفضـــــــ  -183/  3)اإلنصـــــــ
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فال شك أن التمر أسهل    :وقلة مؤنة اإلعداد  ،أما من حيث سهولة التناول
 .ف األرز الذي حيتاج لطهي وإعدادخبال  ،وأقل مؤنة ،تناوال

 ( 1) .وعليه فقول من قال: أبن األرز أقل مؤنة خمالف للواقع
 (2) . وأسهل تناوال  ،األقل مؤنةوالصواب: أن التمر هو 

فمنهم    ،فكال الصنفني حمتمل لذلك  :وأما من حيث األرغب عند الناس
 .ومنهم من يكون األرز أرغب له ،من يكون التمر أرغب له

الغالب: يسد اجلوعة البدن  ،فاألرز يف  إعدادولكنه حي   ،وميأل  ملؤنة    ، تاج 
 .كثري من األحيانقد ال تتوفر عند الفقري يف    ،وأدوات وإضافات

: فال شك أن األرز هو  األكثر تقدميا وإكراما لألضيافأما من حيث  و 
ولكن مايقدم    ،يسد اجلوعةما  وهو    ،الوجبة األساسية اليت تقدم على املوائد

 ! ى هذه املوائد ليس هو األرز فحسبعل
بل إما مبا يقدم عليه من   ،أتكل األرز لوحده بل واقع الناس اليوم: أهنا ال

 .أو مبا يضاف إليه من أُدم ومرق ،حلوم
وعليه ففي كثري من األحيان يتصور من يذكر دليل تقدمي األرز على غريه:  

 
أو بناء على قيمته   ،واألبلغ إطعاما  ،فقد ذكروا التفضـــــــــــــيل بناء على األنفع يف االقتيات  ،(184

 .االقتصادية
موقع الشـــــــيخ ســـــــعد اخلثالن   ،(287/   18)انظر: جمموع فتاوى ورســـــــائل الشـــــــيخ ابن عثيمني   (1)

com/2021.https://saadalkhathlan .  
مقالة: التمر أفضـل األصـناف   ،(443/  1)شـرح منتهى اإلرادات   ،(184 /3)انظر: اإلنصـاف    (2)

مقــالــة: إخراج زكــاة الفطر من التمر   ،com/282045.alriyadh.https://wwwلزكــاة الفطر  
  sa/9rc6G5.https://ajel أوىل وأرجح من األرز

https://saadalkhathlan.com/2021
https://www.alriyadh.com/282045
https://ajel.sa/9rc6G5
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واألطعمة ابألصناف  املليئة  املوائد  الصورة    ، تلك  هذه  على  بناء  قوله  فيبىن 
ولو تصور األرز حافا لوحده الختلف قوله    ،النمطية املعتادة يف تقدمي األرز

 ( 1) .ونظره
بل ال يكاد أن ختلو منه مناسبة إكرام    ،مث إن التمر أيضا يقدم لألضياف

 . أو ضيافة
 ( 2):من حيث العائد االقتصادي  •

ومما قد يؤيد إخراج التمر خصوصا يف مثل البالد العربية واإلسالمية: أن  
العائد االقتصادي واملادي إلخراج التمور يعزز االقتصاد الداخلي هلذه البلدان  

املنتج ويوفر  اليت   التمور مما يساعد على تنشيط احلركة االقتصادية هلذا  تنتج 
املهنة هذه  للعاملني يف  مستوردا يف    ،فرص عمل  يكون  الذي  األرز  خبالف 

وألجل هذا فقد دعا املركز الوطين للنخيل والتمور    ؛الغالب من البلدان األخرى
الكبري يف إخراج زكاة    مبينا األثر االقتصادي  ؛إلخراج زكاة الفطر من التمور

 
 .وهذا بناء على مناقشة بعض املشايخ والفقهاء  (1)
ــلـة(  2) ــتنكر مثـل هـذا النظر يف املفـاضــــــــــــ ولـه اعتبـار عنـد    ،ألنـه معهود عنـد الفقهـاء  ؛وينبغي أال يســــــــــــ

ــيل ــاف    ،(122/  3)هناية احملتاج   ،(118/  2)انظر: مغين احملتاج   .التفضـــــــ  -183/  3)اإلنصـــــــ
أو بناء على قيمته   ،واألبلغ إطعاما  ،فقد ذكروا التفضـــــــــــــيل بناء على األنفع يف االقتيات  ،(184

 .االقتصادية
 ،وانظر كالما متينا للشــــــــــيخ: يوســــــــــف الغفيص يف اعتبار املقاصــــــــــد يف إخراج األقوات يف زكاة الفطر

ــائـــد االقتصـــــــــــــــــادي واألمن الغـــذائي: ــاً على العـ com/khotab.https://way2allah-  ومنوهـ
htm.153171-item،  فهـد املـاجـد  :مقـاـلة بعنوان إخراج زكـاة الفطر من التمر للـدكتور  وانظر: 

com/1821741.alriyadh.https://www 

https://way2allah.com/khotab-item-153171.htm
https://way2allah.com/khotab-item-153171.htm
https://www.alriyadh.com/1821741
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 (1) .الفطر من التمور
التمور العربية من  الدول  إنتاج  أنه يبلغ    ،" وبنظرة إىل  (    2.179  )جند 

العربية ل   ، م1987عام    ، مليون طن تنمية  لوذلك حسب إحصائيات املنظمة 
وهذا يوضح أمهية الدور    ، ( من اإلنتاج العاملي%71) وهو ميثل حوايل    ،الزراعية
 ( 2).والذي ميكن االعتماد عليه يف التنمية " ،تلعبه التمورالذي 

وقد    ،والشك أن منطقة اخلليج العريب من أوسع مناطق النخيل يف العامل
ومنها انتشرت زراعة النخيل    ،عرف منذ القدم أهنا هي موطن النخيل األول

 (3) . إىل املناطق ذات اجلو املالئم
التمر   الصاع من  فإن متوسط  مثنا من صاع األرزوأيضاً:    فيكون   ،أغلى 

 ( 4) .وماغلى مثنه كان أفضل ،إخراجه للفقري أرفق به
 :من حيث القيمة الغذائية •

من  جسم  الالزمة للاحملتوى على العناصر    والطعام  ،الشك أن الغذاء املتنوع
املهمة األغذية    ،األمور  من  واحد  نوع  على  اإلنسان  يقتصر  أن  اخلطأ  ومن 
  العناصر الالزمة لعدم وجود نوع واحد من الطعام حيتوي على    ؛يقتات عليه

 
مليون رايل حـــال تغيري التمر ابألرز كزكـــاة   770يتوقع عـــائـــًدا مبقـــدار    النمر( انظر:مقـــالـــة بعنوان:1)

ــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ،  org/vQsKzH.https://sabq  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
com/watch?v=sg2wAO7gwAs.youtube.https://www،   الــــوطــــين املــــركــــز  مــــوقــــع 

 .(166 – 165)النخلة  ، sa.org.https://ncpdللنخيل والتمور  
 .(166  -  165)النخلة   (2)
 .(24  ،5)انظر: النخلة    (3)
 .وهذه قاعدة ذكرها كثري من الفقهاء عند املوازنة  (184/  3)انظر: اإلنصاف    (4)

https://sabq.org/vQsKzH
https://www.youtube.com/watch?v=sg2wAO7gwAs
https://ncpd.org.sa/
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ألن اجلسم حيتاج إىل جمموعة من العناصر والفيتامينات  و   ،ابلكميات املطلوبة
 (1) . والدهون وحنو ذلك اليت توجد يف خمتلف األغذية

ولكن عند املقارنة بني الصنفني جند أن التمر بشكل عام حيتوي على قيمة  
األمراض  ،عاليةغذائية   من  من كثري  للوقاية  مفيد  أنه  فيه    ،كما  وردت  وقد 
وهو اختيار صحي لكثري من علماء    ،كثرية تدل على فضله وفوائده  نصوص
واأللياف  ،التغذية املفيدة  ابلسكرايت  غين  أمالح  ما  مع    ،فهو  من  حيتويه 

واملغنيسيوم والكالسيوم  والفيتامينواأل   ،البواتسيوم  املفيدة    ؛املختلفة  اتاض 
وتقدميه بديال    ،على اإلفطاروألجل هذا يوصي األطباء وعلماء التغذية بتناوله  

 (2) . للكعك أو احللوى
األرز املفيدة   ومع كون  األغذية  من    ،كذلك  من  جمموعة  على  واحملتوية 

ابلتقليل من تناول األرز والنشوايت    :إال أن الوصية  ،العناصر املهمة للجسم
 ( 3).بشكل عام

 
غذاء اإلنســان وصــحته   ،(396  –  391)موســوعة الرجيم والرشــاقة    ،(40)انظر: صــحة العائلة    (1)

وبيـنت املؤلفـة أمهـية توفر األطعمـة املتنوعـة اليت حتتوي على: الكربوهـيدرات    ،(39)يف اإلســــــــــــــالم  
 .وبكمية مناسبة  ،والدهون والفيتامينات واملعادن واملاء

مع التفطن إىل أن التمور ختتلف فوائـدهـا    ،(26)المسنـة بعـد اليوم    ،(33  -  27)انظر: النخلـة    (2)
 .ا ابختالف أجناسها  وعناصره

رجيم  )الرجيم( يســـــــــــمى ب)وهناك برنمج لعمل التخفيف  ،(44  ،26)انظر: ال مسنة بعد اليوم    (3)
ــنف واحد فقط وهو األرز (األرز لكونه معتمدا  ؛وقد حقق جناحات كبرية  ،يعتمد فيه على صــــــــــــ

  ، الرجيم وهذه هي الفلســـــفة املتبعة يف هذا النوع من   ،بشـــــكل أســـــاســـــي على صـــــنف واحد فقط
 .الحتوائه على على العناصـــــر املفضـــــلة يف الرجيم بنســـــب صـــــحية معتدلة ؛وســـــبب اختيار األرز

 .(105  –  102)انظر: موسوعة الرجيم والرشاقة  
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وغريه جند أن القمح أفضل   وعند مقارنة األرز بغريه من األصناف كالقمح 
 (1).غذائيا
وبناء على ما سبق: فالذي يظهر يل بعد املقارنة بني هذين الصنفني:  •

 . ملاسبق بيانه ؛أن التمر أفضل من األرز يف زكاة الفطر
  ، زكاة الفطر: جند قلة املخرج للتمر يف  وأيضاً إذا نظرن إىل واقع الناس اليوم

 . والرغبة فيه أحل ،مما جيعل احلاجة إليه أكثر
 ..وهللا أعلم

 
*** 

 
  

 
 .(358)انظر: يف سبيل موسوعة علمية    (1)



 

 
 إخراج التمر يف زكاة الفطر  270

 د. عبد الرمحن بن إبراهيم املرشد 

 . : املقدار الواجب يف التمر ابألوزان املعاصرةثالثاملبحث ال
فيه أن املقادير اليت وردت هبا السنة يف إخراج زكاة الفطر نصت على    مما الشك 

خبالف غريه    ، وقد اتفق الفقهاء على أن التمر ال جيزئ فيه أقل من صاع   ، الصاع 
 . الذي وقع فيه اخلالف   ، كالرب وحنوه 

:" أمجع العلماء أن الشعري والتمر ال جيزئ من  ه( 463ت: ) قال ابن عبدالرب 
 ( 1) . أربعة أمداد "   ، كامل أحدمها إال صاع  

فإن العلماء اتفقوا على أنه ال يؤدى يف زكاة    "   ه( 595ت: ) قال ابن رشد و 
 ( 2) . " الفطر من التمر والشعري أقل من صاع لثبوت ذلك يف حديث ابن عمر  

من كل    " أمجعوا على أن الشعري والتمر الجيزئ : ه( 319ت: ) وقال ابن املنذر 
 ( 3) . واحد منهما أقل من صاع " 

" اتفق الفقهاء على أن القدر اجملزئ يف مقدار زكاة  : وجاء يف رسالة القدر اجملزئ 
  ، إال أن يكون املخرج براً   ، الفطر صاع عن النفس الواحدة من أي نوع كان املخرج 

 ( 4) . أو زبيبا " 
الصاع وحدة قياس للسعة  ومن املعلوم لدى طالب العلم فضال عن العلماء أن  

وعليه فمن املنطق والواقع اختالف اآلصع وزن    ، وليست وحدة قياس للوزن   ، واحلجم 
 . ابختالف األصناف املوزونة 

 
 .من ضمن موسوعة شروح املوطأ (608/  8)التمهيد   (1)
 .(43/  2)بداية اجملتهد وهناية املقتصد    (2)
 .(51)اإلمجاع البن املنذر   (3)
 .(122)القدر اجملزئ يف الزكاة والصيام واملناسك   (4)
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ثريا من  وعلى كل حال فمن " املعلوم أن الناس يف الوقت احلاضر يقدرون ك 
 . ابلكيل   -   ‘   – األشياء اليت كانت تقدر يف عهد النيب    حىت   ، األشياء ابلوزن 

ومن ذلك الصاع فقد هجر الناس التقدير به إىل التقدير ابجلرامات والكيلو  
 ( 1) . وهلذا فنحتاج إىل معرفة مقدار النصاب "   ، جرامات 

ومعادلة    ، وعند النظر يف املقدار الواجب إخراجه من التمر يف زكاة الفطر ابلصاع 
  ، الصاع ابلوزن ابلكيلو جرامات جند أن التمور ختتلف أوزاهنا ابختالف أصنافها هذا  

 . وهذا أمر معلوم 
والنظر يف جتارب اآلخرين ومعادالت   ، وعند القيام ابلتجربة على بعض التمور 

من أي نوع    ات كيلو   ثالثة مل أجد من بلغ معه الوزن للصاع الواحد   ، اآلصع ابلوزن 
 ( 2) . من أنواع التمور 

أخرج   فمن  الف   ات كيلو   ثالثة وعليه  التمر يف زكاة  املقدار  من  أخرج  فقد  طر 
 . - إن شاء هللا    – الواجب عليه بيقني  
  " : ه( 972ت: ) موضحا كالم ابن النجار الفتوحي   ه( 1051ت: ) قال البهويت 

 
وانظر: جمموع فتاوى ورســـــائل الشـــــيخ ابن عثيمني   ،(244)القضـــــااي املعاصـــــرة يف فقة العبادات    (1)

 .(100 –  93)نوازل الزكاة   ،(224)املقادير الشرعية   ،(277 –  274/   18)
  ، قمت بتجربة معادلة الصــــــاع النبوي ابألوزان املعاصــــــرة على بعض التمور فلم تبلغ ثالثة كيلوات  (2)

  ،com/azmsmsh/status/1260118392545120256?s=12.https://twitterوانــظــر:  
 ،(2.335)وهي: الشــيشــي وبلغ وزن صــاعه    ،أربعة أنواع من التموروقد قام بتجربة الصــاع على 
والســــــكري وبلغ   ،(2.520)ومربوم العال وبلغ وزن صــــــاعه    ،(2.760)والرزيز وبلغ وزن صــــــاعه  

صــــــــــــــــــــاعــــــه   ثالثــــــة كيلو  .(2.355)وزن  تبلغ  مل  وجرامــــــات  ــانــــــت كليوان  ــا كــــ وانظر:    .فكلهــــ
com/azmsmsh/status/1255505745392664576.https://twitter  

https://twitter.com/azmsmsh/status/1260118392545120256?s=12
https://twitter.com/azmsmsh/status/1255505745392664576


 

 
 إخراج التمر يف زكاة الفطر  272

 د. عبد الرمحن بن إبراهيم املرشد 

 ( 1) . "   ليسقط الفرض بيقني   ؛ وحيتاط يف ثقيل كتمر إذا أخرجه وزن 
  ، مقدار الصاع النبوي ثالثة كيلوات تقريبا "  : الدائمة وقد جاء يف فتاوى اللجنة 

فإذا عرفتم ما يلزم إخراجه    ، فيلزم إخراج هذا املقدار عن كل شخص يف صدقة الفطر 
 ( 2) . "   أمكنكم معرفة ما يلزم العدد من األشخاص   ، عن الشخص الواحد 

 
*** 

 
  

 
 .(442/  1)شرح منتهى اإلرادات   (1)

 . (267/ 8)فتاوى اللجنة الدائمة  (2)
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 اخلامتة 
وإكمال هذه    ،هذا البحثاحلمد هلل  داً كثرياً طيباً مباركاً فيه على متام  

 وهاهي أهم النتائج:  ،املسألة
 . أن املقصود هبذا البحث: حكم إخراج وأتدية التمر يف زكاة الفطر - 1
والقول بسنيتها شذوذ أو قريب من    ، نُقل اإلمجاع على وجوب زكاة الفطر  - 2

 . الشذوذ
وليس    ،هو التمر  من مثرة النخيل:  أن الصنف الذي خيرج يف زكاة الفطر  - 3

 . الرطب
أما  و   ،وحنومها  ،والتحنيك  ،كالتصبح به  ،كثرية يف تناول التمر  وردت سنن  -4

 . يتناول الرطب فإن مل جيد فالتمرفيف اإلفطار: 
فوائد كثرية  - 5 التغذية  ،للتمر  علماء  به  وحمتواه    ؛وينصح  عناصره  لتعدد 

 .الغذائي
الفطر  -6 التمر يف زكاة  إجزاء إخراج  وخالف يف ذلك    ،نُقل اإلمجاع على 

وظهر من خالل البحث: أن القول بعدم إجزاء إخراج    ،بعض املعاصرين
 . التمر يف زكاة الفطر ضعيف

  ، يف أيهما األفضل إخراجه يف زكاة الفطر: التمر أم األرزاختلف املعاصرون    -7
 على قولني: 

التمر أفضل لعدة أسباب بينهما أن  املقارنة    ، والذي ظهر يل من خالل 
 منها:

 . أ/ وروده يف النص
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 . خبالف األرز فهو حمل خالف ،ب/ اإلمجاع عليه من الفقهاء السابقني 
   .وأقل مؤنة ،ج/ أنه أسهل تناوال
قوات أنفع  أنه  ابختالف    ،د/  منافعها  ختتلف  التمور  لكون  التفطن  مع 

 . أصنافها
للفقري اقتصاداي  األفضل  أنه  املسلمة    ،ه/  للبلدان  االقتصادي  وللعائد 

 . العربية
ومعادلة هذا الصاع ابألوزان    ،أن املقدار الواجب يف التمر صاع ابإلمجاع  - 8

   .املعاصرة خيتلف ابختالف األصناف املخرجة من التمور
ر يف زكاة الفطر فقد أخرج  و التمأي نوع من  كيلو جرام من    3من أخرج    - 9

 .-إن شاء هللا   –املقدار الواجب عليه بيقني 
 

*** 
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 فهرس املراجع
أصول للنشر    ، عبدالغين ادعيكل   . أتليف: د   ، االختالف يف العلة وأثره يف الفقه اإلسالمي  •

   . م 2021  – ه  1442الطبعة األوىل عام    ، والتوزيع 
حققه وخرج أحاديثه:    ، أتليف: أيب بكر بن حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري   ، اإلمجاع  •

 . ه 1402الطبعة األوىل عام    ، دار طيبة   ، أبو  اد صغري بن أ د بن حممد حنيف 
الشافعي املعروف  أتليف: حممد بن علي تقي الدين    ، إحكام األحكام شرح عمدة احلكام  •

 . عامل الكتب    ، اببن دقيق العيد 
  ، رسالة دكتوراه   ، عبدالعزيز بن حممد الغامدي   أتليف:   ، أحكام الثمار يف الفقه اإلسالمي  •

 . ه   1424عام    ، مقدمة لكلية الشريعة جبامعة اإلمام 
ابلتمر  • املتعلقة  الفقهية  العلي   ، األحكام  بن عبدالعزيز  بنت حممد  أفنان  رسالة    ، أتليف: 

 . ه   1435- 1434عام    ، اجستري مقدمة لكلية الشريعة جبامعة اإلمام م 
  ، أتليف: زكراي بن حممد بن زكراي األنصاري الشافعي  ، أسىن املطالب شرح روض الطالب  •

 . دار الكتاب اإلسالمي  
دار    ، أتليف: حممد بن أيب بكر الزرعي ابن قيم اجلوزية   ، إعالم املوقعني عن رب العاملني  •

 . م  ç   –  1991  1411الطبعة األوىل عام    ، العلمية الكتب  
  1410طبعة عام    ، لبنان   – بريوت    – دار الفكر    ، أتليف: حممد بن إدريس الشافعي   ، األم  •

ç   –  1990  م . 
الراجح من اخلالف  •   ، علي بن سليمان بن أ د املرداوي أتليف:    ، اإلنصاف يف معرفة 

 . ت . د   الثانية الطبعة    ، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 
 . خالد بن علي املشيقح   . د . أتليف: أ   ، حبث بعنوان: اعتبار القوت يف زكاة الفطر  •
 . أ د بن حممد اخلليل   . د . أتليف: أ   ، حبث بعنوان: حكم إخراج التمر يف زكاة الفطر  •
الطبعة    ، الناشر: دار الكتيب   ، بدر الدين بن حممد هبادر الزركشي أتليف:    ، البحر احمليط  •

 .   م 1994- هـ   1414عام    األوىل 
  ، القاهرة   – دار احلديث    ، أتليف: ابن رشد احلفيد املالكي   ، بداية اجملتهد وهناية املقتصد  •

 . م  ç   –  2004  1425طبعة عام  
أتليف: عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أ د الكاساين    ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  •

 . م  ç   –  1986  1406الطبعة الثانية عام    ، دار الكتب العلمية   ، احلنفي 
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أتليف: أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين    ، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي  •
 . م  ç   –  2000  1421الطبعة األوىل عام    ، دار املنهاج   ، الشافعي 

  ، أتليف: أبو الوليد حممد بن أ د بن أ د بن رشد القرطيب املالكي اجلد   ، البيان والتحصيل  •
 . م  ç   –  1988  1408الطبعة الثانية عام    ، الغرب اإلسالمي دار  

واإلكليل ملختصر خليل  • املالكي   ، التاج  املواق  العبدري  بن يوسف  دار    ، أتليف: حممد 
 . م  ç   –  1994  1416الطبعة األوىل    ، الكتب العلمية 

الدقائق  • الزيلعي احلنفي   ، تبيني احلقائق شرح كنز  الكتاب  دار    ، أتليف: عثمان بن علي 
 . الطبعة الثانية    ، اإلسالمي 

صاحل بن فوزان    . أتليف: صاحب الفضيلة د   ، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام  •
  - ه 1427الطبعة األوىل عام   ، اعتىن إبخراجه: عبدالسالم بن عبدهللا السليمان   ، الفوزان 
 . م   2006

  ، عمرو بن كثري القرشي الدمشقي أتليف: أيب الفداء إمساعيل بن    ، تفسري القرآن العظيم  •
اإلصدار الثاين    – الطبعة األوىل    ، دار طيبة للنشر والتوزيع   ، حتقيق: سامي بن حممد السالمة 

 . م   2002  – ه    1422عام  
أتليف: أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب    ، احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي  •

 . م  ç   –  2003  1424طبعة عام    ، والتوزيع دار الفكر للطباعة والنشر    ، املاوردي البصري 
مكتبة دار    ، أتليف: منصور بن يونس البهويت   ، الروض املربع شرح زاد املستقنع خمتصر املقنع  •

 . م  ç   –  1999  1420الطبعة الثانية عام    ، البيان 
أتليف: أيب عبد هللا حممد بن أيب بكر الدمشقي املعروف    ، زاد املعاد يف هدي خري العباد  •

  – بريوت    ، مؤسسة الرسالة   ، حتقيق: شعيب األرنؤوط و عبدالقادر األرنؤوط   ، القيم اببن  
 . ç  1419عام    ، الطبعة الثالثة   ، لبنان 

حكم على أحاديثه وآاثره    ، أيب عبد هللا حممد بن يزيد القزويين   أتليف:   ، سنن ابن ماجه  •
عبيدة مشهور بن حسن آل  اعتىن به: أبو    ، وعلق عليه العالمة: حممد نصر الدين األلباين 

 . األوىل   الطبعة:   ، الرايض   ، مكتبة املعارف   ، سلمان 
حكم على أحاديثه    ، أتليف: أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين   ، سنن أيب داود  •

اعتىن به: أبو عبيدة مشهور بن    ، وآاثره وعلق عليه العالمة: حممد نصر الدين األلباين 
 . األوىل   الطبعة:   ، الرايض   ، املعارف مكتبة    ، حسن آل سلمان 
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حتقيق: حممد    ، اخلراساين البيهقي أ د بن احلسني بن علي  أيب بكر  أتليف:    ، السنن الكربى  •
 . م  2003- ه 1424الطبعة الثالثة    ، لبنان – بريوت    ، دار الكتب العلمية   ، عبدالقادر عطا 

حكم على    ، النسائي أيب عبد الر ن أ د بن شعيب بن علي    أتليف:   ، سنن النسائي  •
اعتىن به: أبو عبيدة مشهور    ، أحاديثه وآاثره وعلق عليه العالمة: حممد نصر الدين األلباين 

 . الطبعة:األوىل   ، الرايض   ، مكتبة املعارف   ، بن حسن آل سلمان 
  ، أتليف: مشس الدين حممد بن عبدهللا الزركشي احلنبلي   ، شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي  •

 . م  ç   –  1993  1413الطبعة األوىل عام    ، العبيكان دار  
  ، الناشر: مطبعة السنة احملمدية   ، تقي الدين أبو البقاء الفتوحي أتليف:    ، شرح الكوكب املنري  •

 . ç  1372عام    الطبعة األوىل 
الطبعة األوىل عام    ، عامل الكتب   ، أتليف: منصور بن يونس البهويت   ، شرح منتهى اإلرادات  •

 . م  1993- هـ   1414
  - دار اآلفاق اجلديدة   ، تعريب: إميل خليل بيدس   ، سؤال وجواب   800صحة العائلة مع   •

 . م 1986  – ه  1406الطبعة الثالثة عام    ، - بريوت  
بيت األفكار    ، تصنيف احلافظ أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري   ، صحيح البخاري  •

 . اعتىن به أبو صهيب الكرمي    ، ç  1419طبعة    ، الدولية 
بيت    ، تصنيف احلافظ أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري   ، صحيح مسلم  •

 . اعتىن به أبو صهيب الكرمي    ، ç  1419طبعة    ، األفكار الدولية 
  ، املطبعة العامرية   ، أتليف: عمر بن حممد بن أ د أبو حفص النسفي احلنفي   ، طلبة الطلبة  •

 .   ç  1311طبعة عام    ، بغداد   – ومكتبة املثىن  
اإلنسان وصحته يف اإلسالم   • نبوية وإرشادات طبية    – غذاء    ، - أحكام رابنية وآداب 

الطبعة األوىل    ، أخصائية التغذية والبورد األمريكي لنظم التغذية   – أتليف: مها عدنن وزان  
 . م  2006  – ه  1427عام  

  1405الطبعة الرابعة عام    ، عامل الكتب   ، أتليف: حممد بن مفلح بن حممد املقدسي   ، الفروع  •
ç   –  1985  م . 
منشورات    ، مجال طلبة . حتقيق: د   ، أتليف: أيب منصور عبدامللك بن حممد الثعاليب   ، فقه اللغة  •

– ه  1422طبعة عام    ، لبنان   – بريوت    – دار الكتب العلمية    – حممد علي بيضون  
 . م 2001



 

 
 إخراج التمر يف زكاة الفطر  278

 د. عبد الرمحن بن إبراهيم املرشد 

ه  1402الطبعة الثالثة عام    ، دار الشروق   ، أ د زكي   . أتليف: د   ، يف سبيل موسوعة علمية  •
 . م 1982  – 

اجمل  • واملناسك القدر  والصيام  الزكاة  يف  اخلضريي   ، زئ  علي  بنت  أروى  رسالة    ، إعداد: 
 . ه   1437-   1436عام    ، مقدمة لكلية الشريعة جبامعة اإلمام   ، ماجستري 

اإلقناع  • القناع عن منت  البهويت   ، كشاف  يونس  الفكر   ، أتليف: منصور بن  وعامل    ، دار 
 . م  ç   –  1982  1402طبعة عام    ، الكتب 

دار طويق للنشر    ، مراجعة: صاحل العريض   ، أتليف: صالح ابدويالن   ، مسنة بعد اليوم   ال  •
 . م  1999  – ه  1419الطبعة األوىل عام    ، والتوزيع 

دار    ، أتليف: أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن مفلح   ، ملبدع يف شرح املقنع ا  •
 . م  ç   –  1997  1418الطبعة األوىل عام    ، لبنان   – بريوت    – الكتب العلمية  

  – بريوت    – دار املعرفة    ، أتليف: حممد بن أ د بن أيب سهل السرخسي احلنفي   ، املبسوط  •
 . م  ç   –  1993  1414طبعة عام    ، لبنان 

ومكتبة    ، السعودية مكتبة اإلرشاد    ، أتليف: حيىي بن شرف النووي   ، اجملموع شرح املهذب  •
   . املطيعي  

مجع وترتيب: عبدالر ن بن حممد القاسم وابنه    ، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  •
 . ç  1425عام    ، طبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف   ، حممد 

دار   ، هشام بن عبدامللك بن عبدهللا آل الشيخ  . د . أتليف: أ  ، جمموعة البحوث واملقاالت  •
 . م  2018  – ه  1439الطبعة األوىل عام    ، كنوز إشبيليا 

 . بريوت    – دار الكتب العلمية    ، أتليف: علي بن أ د بن سعيد بن حزم   ، احمللى ابآلاثر  •
املوسوعة احلديثية الصادرة من مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر    ، مسند اإلمام أ د بن حنبل  •

ه  1429الطبعة الثانية عام    ، عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي   . املشرف العام: د   – بريوت    – 
 . م  2008  – 

الناشر:    ، : أ د بن حممد بن علي الفيومي أتليف   ، ملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ا  •
 ت . د - ط . د - دار الفكر 

أتليف: مصطفى بن سعد بن عبدة الرحيباين    ، مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى  •
 . م  ç   –  1994  1415الطبعة الثانية عام    ، املكتب اإلسالمي   ، احلنبلي 

  ، املطرزي اخلوارزمي   نصر بن عبد السيد أبو املكارم أتليف:    ، املغرب يف ترتيب املعرب    •



 

 
 الشرعيةجملة العلوم   279

 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 ت . د - ط . د -   ، الناشر: دار الكتاب العريب 
طبعة عام    ، مكتبة القاهرة   ، عبدهللا بن أ د بن قدامة احلنبلي أتليف: موفق الدين    ، املغين  •

1388  ç   –  1968  م . 
رسالة    ، إعداد: سليمان بن صاحل الغيث   ، ب احلنابلة من الزكاة إىل اجلهاد املفردات يف مذه  •

 . ه   1419عام    ، امعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية مقدمة لكلية الشريعة جب   ، دكتوراه 
حممد عوض    . د   : اعتىن به   ، احلسني أ د بن فارس بن زكراي   أتليف: أيب   ، مقاييس اللغة  •

الطبعة األوىل    ، بريوت   – دار إحياء الرتاث العريب   ، مرعب و اآلنسة فاطمة حممد أصالن 
 . ه  1422

  – دار الكتاب اإلسالمي    ، أتليف: سليمان بن خلف الباجي املالكي   ، املنتقى شرح املوطأ  •
 . الثانية  الطبعة    ، القاهرة 

الطبعة   ، دار طويق للنشر والتوزيع   ، أتليف صالح سامل ابدويالن   ، موسوعة الرجيم والرشاقة  •
 . م   2002  – ه  1423الثانية عام  

  ، أتليف وإصدار: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ابلكويت   ، املوسوعة الفقهية الكويتية  •
 . وزارة األوقاف الكويتية  

حتقيق    ، - التمهيد واالستذكار والقبس    – ك بن أنس  موسوعة شروح املوطأ لإلمام مال  •
العربية   والدراسات  البحوث  مركز  مع  ابلتعاون  الرتكي  احملسن  عبد  بن  الدكتور: عبدهللا 

 م    ç ،  2005  1426القاهرة    ، الطبعة األوىل   ، واإلسالمية 
بشار عواد    . د  حتقيق:  ، أتليف: مالك بن أنس أبو عبدهللا األصبحي  ، موطأ اإلمام مالك  •

ود  خليل   . معروف  حممد  الرسالة   ، حممود  عام    ، مؤسسة  الثالثة    – ه    1418الطبعة 
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 حمد بن عبد العزيز الوني ِّس أحمد بن  .د 

 الشريعة  كلية  – الفقه قسم 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

  ç 1442 /10 /11: تاريخ قبول البحث    ç 1442 / 7 /2: تاريخ تقديم البحث 

 
 :  ملخص الدراسة

استخراجها من وهي: وثيقة يتم    ،يهدف هذا البحث إىل بيان حقيقة أتشريات االستقدام
ك ِّن َمن صدرت له من استقدام العممَّال بشروط معينة  ، اجلهات املختصة والغرض منها حتقيق   ،ُتم

 .وحتقيق األمن ،ومنع اجلرائم والفوضى ،منها: حفظ حق الكفيل واملكفول ،عدة مصاحل
سواء أكان البيع لغرض  ، كما يهدف هذا البحث إىل بيان حكم بيع أتشريات االستقدام

هباامل االستغناء عنها  ،تاجرة  عند  االستقدام   ،أو  بيع أتشريات  الباحث إىل حترمي  وقد توصل 
 .مطلقا

 ،تنص بوضوح على منع بيع التأشريات مطلقا  ،مث خمتم البحث بذكر عدة تطبيقات نظامية
 .وترتيب العقوبة الرادعة على ذلك

 
 .عمال ،كفالة  ،استقدام ،أتشرية  :الكلمات املفتاحية



 

  

Selling Work Visas: An Applied Jurisprudence Study 
 

Dr. Ahmed Hamad Al-Wanis 

Department of Jurisprudence - College of Sharia 

Al-Imam Muhammad ibn Saud Islamic University 
 

 

Abstract:  

This research aims to illustrate facts about work visas, documents issued by a 

competent authority, which enable a person to employ workers under certain 

conditions for a variety of purposes and to achieve several interests, including 

preserving the rights of the sponsor and the sponsored, preventing crimes and 

disorder, and maintaining security. This research also aims to demonstrate the 

ruling on selling work visas, whether the purpose is for trading or discarding the 

permit. The author has arrived at the result that the selling of work visas is 

prohibited. 

The research concludes by referring to several statutory regulations, which 

state that the sale of work visas is prohibited at all costs and a deterrent punishment 

shall be the consequence of disobedience. 

  

key words: visa, recruitment, sponsorship, workers 
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 (الثالثهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

 ملقدمة ا
العاملني رب  هلل  وصحبه    ،احلمد  وآله  حممد  نبينا  على  والسالم  والصالة 

 بعد: أما  ،أمجعني
 ، يتنقلون من بلد إىل آخر بال قيد وال شرط  فقد كان الناس يف أزمنة مضت

يف العصور   استقلت كثري من الدول   مث   ،مر احلال على ذلك عدة قرونواست
ومن    ،ة وأخرىدولاألنظمة اليت تضبط التنقل بني    ألجل ذلك  سمنَّتو   ،املتأخرة

وهو نظام دويل تعمل به كثري من دول    الفيزة( )التأشرية  نظام  ب  ذلك ما يمعرف
 . على من أراد الدخول إليها حصوله على أتشرية دخول تشرتطف ،العامل

 ،من أكثر الدول استقداما للعمالة الوافدة  وتمعدُّ اململكة العربية السعودية
 وذلك نظرا للتقدم االقتصادي  ؛أكان ذلك يف القطاع اخلاص أم العام  سواء

مما جعل استقدام العمالة   ،وزايدة دخل األفراد  ،وتنوع املشاريع التنموية  ،املتسارع
أعداد كبرية إىل  البالد يصل  يتطلب حصول صاحب    ،يف هذه  واستقدامهم 

 .(1) من العمال ملى أتشريات ملن يستقدمهالعمل ع
الدول دخول  بتأشريات  املتعلقة  الفقهية  املسائل  أهم  بيع    ،ومن  مسألة 

أم عند االستغناء   ،سواء أكان بيعها لغرض املتاجرة هبا  ،االستقدام  أتشريات 
مع   ،وحبثها حبثا فقهيا مقاران  ،ببيان حقيقتها  ،فأحببت حترير هذه النازلة  ،عنها
 .يف اململكة العربية السعودية علقة هباق على األنظمة املتالتطبي

 
 .2،3يف اململكة العربية السعودية ص ينظر: املسؤولية اجلنائية عن املتاجرة بتأشريات العمل (1)
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 د. أمحد بن محد بن عبد العزيز الوني ِّس 

تعاىل  وأسأل واإلعانة  هللا  لوجهه و   ،التوفيق  العمل خالصا  هذا  أن جيعل 
  .وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم ،صوااب على وفق شريعته ،الكرمي

 أمهية املوضوع:
 تظهر أمهية هذا املوضوع فيما يلي: 

 . املعاصرة الفقهية  املوضوع من النوازلأن هذا  -1

 .بيان حكم هذه النازلة الفقهية  إىل  حاجة كثري من أصحاب العمل والعمال -2

بعض    ظلمِّ   وما يقع من  االستقدام  أتشريات ثيقة بني مسألة بيع  العالقة الو  -3
  .اإلخالل ابألمن الواقع من العمالة السائبة حصول و  ،الكفالء ملكفوليهم

 أسباب اختيار املوضوع:
 من أسباب اختيار هذا املوضوع ما يلي: 

  . املوضوع ما تقدم يف أمهية  -1

 .أنين مل أقف على من تناول هذا املوضوع ببحث مستقل  -2

 . والوصول إىل احلكم الفقهي املؤيد ابلدليل ،هذه النازلة الرغبة يف حترير  -3

 الدراسات السابقة:
ي    –مل أجد    ،اول هذا املوضوع ببحث مستقلمن تن  -بعد البحث والتقص ِّ

 : ومن تلك البحوث  ،اصرين يف حبوثهمبعض الباحثني املع  له قتطرَّ  وإمنا
ونقلها -1 املالية  احلقوق  عن  بكلية    ،املعاوضة  الفقه  قسم  دكتوراه يف  رسالة 

فهد بن خلف   .د  إعداد  ،ميةالشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسال
مطبوعة على احلاسب   ،ه1424  العام اجلامعي:  ،وفقه هللا تعاىل  املطريي

االستقدام من    :تكلم على مسألة  ،اآليل قبل  الكفالة  املعاوضة عن حق 
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 (الثالثهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

املعاوضة عن حق كفالة االستقدام من  وعن مسألة:    ،565  -559ص
التأشرية من غري    ، 571-569من  املستقَدم   املعاوضة عن  ورجح جواز 

كما أن هذه الرسالة    ،وهو خالف ما توصلتم إليه يف هذا البحث  ،مغاالة
وقد صدرت عدة أنظمة بعد ذلك مؤثرة يف   ،نوقشت قبل مثاين عشرة سنة

 .حكم هذه النازلة

 . د  .حبث أعده أ  ،املعاوضة على احلقوق وااللتزامات  الضوابط الشرعية يف  -2
مقدم للندوة الفقهية األوىل يف    ،وفقه هللا تعاىل  بن حممد الطيار اعبد هللا  

املالية بعنوان:    ،املعامالت  وااللتزامات  )واليت  احلقوق  على  املعاوضة 
امل اإلسالمي تنظيم(  عاصرةوتطبيقاهتا  الفقه  موقع  لبيع   ،:  تطرق  وقد 

 .30 ،29تني صيف صفح ابختصار  اتالتأشري 

 ، الضوابط الشرعية يف املعاوضة على احلقوق وااللتزامات وتطبيقاهتا املعاصرة -3
أ  حبث تعاىل  .د  .أعده  السند وفقه هللا  عبد هللا  بن  الرمحن  مقدم    ،عبد 

املالية املعامالت  الفقهية األوىل يف  بعنوان:    ،للندوة  املعاوضة على )واليت 
وقد   ، ي: موقع الفقه اإلسالمتنظيم  احلقوق وااللتزامات وتطبيقاهتا املعاصرة(

 . 31-29يف ثالث صفحات من ص ابختصار تطرق لبيع التأشريات

رسالة   ،يلية تطبيقيةدراسة أتص   ،املعاوضة على االلتزام يف املعامالت املالية  -4
  ، دكتوراه من قسم الفقه بكلية الشريعة ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة النبوية

قشالن صاحل  بن  حسن  بن  علي  الباحث:  إعداد  على    ،من  مطبوعة 
وقد تطرق للمعاوضة    ،ه1440  -1439العام اجلامعي    ،احلاسب اآليل 

 ، 368  -365على االلتزام يف كفالة االستقدام يف أربع صفحات من ص
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 د. أمحد بن محد بن عبد العزيز الوني ِّس 

 .(1)وكان كالمه خمتصرا

 اإلضافة العلمية يف هذا البحث على الدراسات السابقة:
 . بيان حقيقة أتشريات االستقدام -

من عزو    ،لغرض املتاجرة هبا  االستقدام  أتشريةالتوسع يف حبث مسألة بيع   -
د يف الدراسات  رِّ مل يَ األدلة واملناقشات واجلواب عنها مما  زايدٍة يف  و   ،األقوال
 .السابقة

 . عند االستغناء عنها االستقدام أتشريةحبث مسألة بيع  -

 .لبيع التأشريات التطبيقات النظامية -

 منهج البحث:
 .تصوير املسألة املراد حبثها إن احتاجت إىل تصوير -1
 .وثيقها من مصادرها املعتربةت  مع  ،ذكر األقوال يف املسألة معزوة ألصحاهبا-2
 . واجلواب عنها عند االقتضاء ،ومناقشتها ،دلة لكل قولذكر األ-3
 .مع بيان سببه ،الرتجيح-4

 .وبيان سورها ،عزو اآلايت-5

ونقل ما وقفت عليه من كالم احملدثني   ،يف البحث  ختريج األحاديث الواردة-6
حينئٍذ   فأكتفي  وإال  أحدمها  أو  الصحيحني  يف  تكن  مل  إن  درجتها  يف 

 . بتخرجيها
 . مراعاة عالمات الرتقيم-7

 
 . مل أطلع على هذه الدراسة إال بعد الفراغ من إعداد البحث (1)
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 (الثالثهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

 .وبعض التوصيات ،نتائج اليت توصلت إليها يف البحثيف اخلاُتة ال ذكرت-8
 خطة البحث: 

 كما يلي:  ،وخاُتة ومبحثني ،وُتهيد ،ذا البحث على مقدمةشتمل ه ا
املوضوع  املقدمة:  أمهية  اختياره  ،وفيها  السابقةوالدراسا  ،وأسباب   ،ت 

 .ومنهج البحث وخطته
 مطالب: وفيه ثالثة  ،االستقدام أتشريات قة حقي  :التمهيد

 . املطلب األول: تعريف أتشريات االستقدام
 .املطلب الثاين: أنوع التأشريات

 . االستقدام أتشرياتملطلب الثالث: الغرض من  ا
 :ان لبمط  وفيه :االستقدام  أتشريات: بيع  املبحث األول
 .لغرض املتاجرة هبا االستقدام  أتشريات: بيع املطلب األول

  .عند االستغناء عنها االستقدام  أتشرياتاملطلب الثاين: بيع 
 . التأشرياتبيع  ل  النظامية التطبيقات :ن املبحث الثا

 . وأهم توصياته ،وفيها أبرز نتائج البحث اخلامتة:
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 د. أمحد بن محد بن عبد العزيز الوني ِّس 

 ت االستقدام حقيقة أتشريا: تمهيدال
 مطالب: وفيه ثالثة  

 . تعريف التأشريات: املطلب األول 
 التعريف اللغوي:

  فهو   ،يؤشر أتشريا  شَّرَ أَ اسم مرة من الفعل:    وهي:  ،التأشريات مجع أتشرية
رممؤَ   .(1) شَّر عليهواملفعول ممؤَ  ،ش ِّ

َأَشرَ  الفعل:  فارس  ، وأصله من  ابن  اهلمزة )تعاىل:    ¬  ه( 395)  قال 
رٌ   .أصٌل واحٌد َيدلُّ على احلدَّة  ،والشني والرَّاء :  أي  ،من ذلك قوهلمم: هو َأشِّ

دٍَّة(  .(2)َبطٌِّر ممَتَسر ٌِّع ذمو حِّ
رمها َأْشراً وَأشََّرهْتا: َحزَّزهتاَوَقْد َأَشَرتِّ املرأَة    ،يقال: ثغٌر ممؤ شَّرو   ، (3)َأسْناهنا أْتشِّ

 .(4)أي وضع عليه إشارة برأيه .وَأشََّر على الكتاب
رية: َما تَ َعضُّ به) ري: َشْوكم ساقَ ْيها  .اجلَرادةم   والتَّْأشِّ :   . والتَّْأشِّ ريم واملِّْئشارم والتَّْأشِّ
 . (5) (ا األمْشَراتنيف رأس َذنَبَِّها كاملِّْخلبني ومه عمْقدة

  

 
 . 1/98أ ش ر( )العربية املعاصرة  ينظر: معجم اللغة ( 1)

 .1/108أشر( )مادة  ،مقاييس اللغة( 2)

 .19أشر( ص)مادة  ،واملعجم الوسيط ،4/21أشر( )مادة  ،ينظر: لسان العرب( 3)

حمدث( وينظر: )وأشار املؤلفون إىل أن هذا املعىن    ،19أشر( ص)مادة    ،املعجم الوسيطينظر:    (4)
 . 1/98ش ر(  أ)معجم اللغة العربية املعاصرة 

  .4/22أشر( )مادة  ،لسان العرب (5)
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 (الثالثهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

 لتعريف االصطالحي: ا
أو   الدخول()التأشرية  يم   (1)إْذن  ما  ابلفيزا  أو  يف   (Visa) عَرف  تمطلق 

تموضع على    ةٌ سَِّ ):  فمن ذلك تعريفها أبهنا  ،معىناالصطالح على أكثر من  
أو املرور   ،أو اخلروج منه   ،من األقطار  رٍ طْ ُتنح حق  الدُّخول إىل قم   ، جواز سفر

 . (2)(به
اجلهات   من  استخراجها  يتم  وثيقة  به:  ويمراد  التأشرية  مصطلح  ويطلق 

 .(3) ال بشروط معينةمَّ من استقدام العم ن صدرت له ن مَ ك ِّ ُتم  ،املختصة
 . وهو املقصود يف هذا البحث ،هو تعريف أتشرية االستقداموهذا 

 
*** 

  

 
املعاصرة ص(  1) اللغوية  األغالط  معجم  العدانين يف  الدخول ال    18قال حممد  إذن  عنوان:  حتت 

املوافقة اليت تسجلها القنصليات على َأْجوزة سفر األجانب لدخول بالدهم يمسموهنا  )التأشرية  
الدخول  ،أتشرية إذن  الكبري:    ،للتأشرية معنينيألن    ؛والصواب هو:  املعجم  يقول  ما  1)كما   )

حممَْدثة((  )   .أو طلٍب إليضاح الرأي فيه  ،( املالحظة تمدوَّن على هامش كتاب2)  .تَ َعضُّ به اجلرادة
 . وأقره بعض علماء اللغة كما يف احلاشية اآلتية  ،التأشرية( قد اشتهر عند املعاصرين)لكن مصطلح  

 . 1/98أ ش ر( )ربية املعاصرة  ينظر: معجم اللغة الع (2)
 .12ينظر: املسؤولية اجلنائية عن املتاجرة بتأشريات العمل ص( 3)
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 .أنوع التأشريات: املطلب الثان 
 ، ابعتبار الغرض من الدخول إىل أنواع كثرية  ات دخول الدول تتنوع أتشري 

 :(1) أمهها ما يلي
 .للراغبني يف أداء مناسك احلج أو العمرة وُتنح أتشرية احلج والعمرة: -1

يف القطاعني احلكومي   ،للراغبني يف العمل يف اململكة  وُتنح   أتشرية العمل: -2
 . واخلاص

التجاريةأتشرية   -3 ألغراض   نحوُتم   :الزايرة  اململكة  إىل  الدخول  يرغب  ملن 
 .جتارية

وُتم  -4 الدبلوماسية:  للعاملنيالتأشرية  و   نح  السفارات  املعيف  تمدة القنصليات 
 .لدى اململكة

الدراسة -5 الدراسة  :أتشرية  يف  يرغب  ملن  نح  إحدى   داخل  وُتم يف  اململكة 
 . املؤسسات التعليمية

العالج -6 يف  أتشرية  يرغب  ملن  نح  وُتم إحدى :  يف  اململكة  داخل  العالج 
   .املؤسسات الطبية

 : (2) منها ،وتتنوع التأشريات ابعتبار الدخول واخلروج من البلد إىل أنواع
البل  -1 إىل  الدخول  الذي يرغب يف  نح لألجنيب  الدخول: وهي ُتم   ، دأتشرية 

 
 على الرابط: ،ينظر موقع وزارة اخلارجية( 4)
 aspx.sa/EServ/ServiceCatalog/Pages/default.gov.mofa.https://www    االسرتجاع

 .ه22/6/1442بتاريخ 
املواد    (2) اإلقامة  نظام  الرابط: 16  ،14  ،2)ينظر:  على  للجوازات  العامة  املديرية  مبوقع   )

us/RLMom.https://cutt  ه27/5/1442االسرتجاع بتاريخ . 

https://www.mofa.gov.sa/EServ/ServiceCatalog/Pages/default.aspx
https://cutt.us/RLMom
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  .ألي غرض من األغراض املسموح هبا نظاما ؛مدة معينةواإلقامة هبا 

نح للمقيم إقامة نظامية عن   ائي:أتشرية خروج هن  -2 د خروجه من البلد  وهي ُتم
 .خروجا هنائيا

نح -3 البلد   أتشرية خروج وعودة: وهي ُتم يغادر  أن  إقامة نظامية يف  للمقيم 
   .ويعود إليها يف مدة حمددة يف النظام

واإلقامة   ،بدولة أجنبية  نح ملن رغب يف املرور أثناء سفرهأتشرية عبور: وهي ُتم  -4
  .هبا مدة وجيزة 

 : االستقدام أتشريات الغرض من : املطلب الثالث
ابألنظمة املتعلقة    نيملتزمَ   ،شرية دخول عن طريق كفيلهإذا دخل العامل بتأ

 منها:  ،غراض واملصاحلعدد من األ بذلك  فإنه يتحقق ،بذلك
للبلد -1 الداخل  ومدى حتقق   ،ومعرفة سبب دخوله  ،التحقق من شخصية 

   .املصلحة أو املفسدة من هذا الدخول
 .ومنع كفيله من التعدي عليه ،حفظ حق العامل -2

  .وذلك بقيام العامل ابلعمل املتفق عليه بدون تقصري ،حفظ حق الكفيل -3

ن العمال  ومنع الفوضى واجلرائم اليت قد حتدث م  ،حصول األمن يف البلد -4
 .وبدون كفيل مسؤول عنهم ،إذا دخلوا إىل البلد بدون أتشرية

وبدون كفيل مسؤول    امل يدخل البلد بدون أتشرية دخولأما إذا كان الع
 .وحصول املفاسد املقابلة هلا ،نة انتفاء هذه املصاحل املتقدمة ظفإنه م عنه 
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 االستقدام   رياتــــــــــــــــــــــأتشبيع  : ولاملبحث األ
 وفيه مطلبان: 

 لغرض املتاجرة هبا: االستقدام  أتشرياتبيع  ول: املطلب األ
ابستخراج أتشريات االستقدام بطريقة   يقوم بعض األفرادأن  صورة املسألة:  

ألشخاص مث يقوم ببيعها    ،ال ألجل استقدام العمال  ،لغرض املتاجرة هبا  ،نظامية
ليتمكن من بيعت    ؛مل يتمكنوا نظاما من احلصول على التأشريات  ممن  آخرين 

 . هبذه التأشرياتله من استقدام العمال 
 ، أبكثر من التكلفة  ملكفولهوقد يقوم الكفيل الذي استخرج التأشرية ببيعها  

قد    مث   ،قابل مبلغ معنيمب على أن يستقدمه   عاملمع    شخص وذلك أبن يتفق  
 . يرتكه يعمل عند غريه أو ،يعمل عنده

 ، منها  باع بنفس التكلفة أو أبكثروال خيلو احلال يف بيع التأشريات من أن تم 
 .باع أحياان بثمن ابهظقد تم  بل

قبل ذكر خالف   اإلشارة إىل وحيسن  املسألة  املعاصرين يف هذه  الفقهاء 
هل هي حق مايل أو حق اختصاص مبن    ،لتأشرية االستقدام  التوصيف الفقهي

 ؟(2) أو هي حق اختصاص ال يقبل املعاوضة  ،(1) استخرجها يقبل املعاوضة
أو قال: إهنا حق اختصاص يقبل املعاوضة أجاز   ،فمن قال: إهنا حق مايل

 .من قال: إهنا حق اختصاص ال يقبل املعاوضة منع بيع التأشريةو   ،بيع التأشرية
 .يف أثناء حبث املسألة مزيد بيان لذلك وسيأيت

 
 . 560 ،559ينظر: املعاوضة عن احلقوق املالية ونقلها ص (1)

 .الم القائلني ابملنعهذا التوصيف هو الظاهر من ك (2)
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والباحثو وقد   الفقهاء  يف  اختلف  املعاصرون  لغرض  حكم  ن  التأشرية  بيع 
 على قولني:   املتاجرة هبا

التأشريات:  القول األول بيع  الدائمة   ،حترمي  اللجنة  فتوى  وهبذا صدرت 
الشيخ  وفضيلة    ،ه(1420)  (2)بن ابزعبد العزيز    ساحة الشيخ و   ،(1)لإلفتاء

  عبد الرمحن بن  وفضيلة الشيخ عبد هللا بن   ،ه(1421)  (3)حممد ابن عثيمني
 

الدائمة  (  1) اللجنة  فتاوى  بن ابز  ، 14/190  ،13/78ينظر:  العزيز  عبد  الشيخ    ،برائسة ساحة 
 .تعاىل † وعضوية الشيخني عبد الرزاق عفيفي وعبد هللا بن غداين

 . 289 ،19/288رب ينظر فتاوى نور على الد( 2)

وسلسلة دروس وفتاوى لقاء الباب املفتوح   ،16( ص170)اللقاء رقم    ،ينظر: لقاء الباب املفتوح(  3)
االسرتجاع   .بعنوان حكم بيع الفيز  us/dgEdG.https://cutt  وفتوى له على الرابط:  ،8/650

ما قد يمفهم   تعاىل  ¬  ن عثيمنيوقد ورد يف بعض فتاوى الشيخ اب  ،ه26/5/1442بتاريخ  
 ¬  قال الشيخ  ،42  ، 8/41سلسلة دروس وفتاوى لقاءات الباب املفتوح  ففي    ،منه اجلواز

مث أخذ   .وأن يكون بقدر احلاجة  .ومها: أن يكون مسلماً   ، أما إذا توفر هذان الشرطان)تعاىل:  
ألنه مما هو معروف أنه    ؛عليه ما أخذ فال أبس  وإذا مل يصلح له وردَّه ردَّ   ،منه شيئاً الستقدامه

فأرجو أال   ،فإذا مل يصلح العامل ردَّ عليه ما أخذ  ،يكون بني العامل واملستقدم ثالثة شهور جتربة
وقد يكون ابع ما   ،أما إذا كان ال يردُّه فهذا يعين أنه ربح والعامل املسكني خسر  .يكون به أبس

مث بعد أن يقعد   ،مجل أن يعطي هذا القدر الذي طلبه املستقدِّ أل  -كما يقولون-وراءه وما دونَه  
( واجلواب عن هذه الفتوى من وجوه: األول: أن ليس لك شيء  ،قال له: ارجعشهراً أو شهرين يم 

ومل أقف على اجلواز  ،تعاىل يف غالب فتاويه عن هذا املوضوع يقرر التحرمي إبطالق ¬ الشيخ
الثاين: أن جواز أخذ الكفيل من املكفول مقابل استقدامه يف هذه   .الفتوىهبذا القيد إال يف هذه  

والواقع العملي أن الكفالء الذين أيخذون من   ،الفتوى مقيد أبنه إذا مل يصلح أعاد عليه ما أخذ
الثالث: أن الشيخ يقرر يف عدة فتاوى   .املكفول مبلغا ماليا مقابل استقدامه ال يَردُّونه إليه مطلقا

صوص مسألة استقدام العمال بل ويف غريها أنه جيب االلتزام أبنظمة الدولة اليت ال ختالف يف خ
 ،وأنظمة الدولة ُتنع الكفيل من أن أيخذ من مكفوله مقابال على االستقدام  ،وحير ِّم خمالفتها  ،الشرع

https://cutt.us/dgEdG
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 ، (2)الفوزان  بن فوزان   وفضيلة الشيخ صاحل  ،تعاىل  †  ،ه(1430)  (1) جربين
 .هللا تعاىلحفظه 

 ،فهد بن خلف املطريي  .دوقال به    ،: جواز بيع التأشرياتالقول الثان
   .(3) وقيَّده بعدم املغاالة يف العوض

 :القول األول أدلة 
األول: التأشريات  الدليل  بيع  الدولة    أن  وضعتها  اليت  لألنظمة  خمالف 

ر يف ر بطاعة والة األممَ وخمالفتها معصية هلل تعاىل الذي أَ  ،(4)للمصلحة العامة
 مل خل حل جل مك لك خك حك جكُّٱقوله تعاىل:    كما يف  ،املعروف

»على املرء  :  ‘  عن النيب  ،ƒ  (ه73)وعن ابن عمر    ، ٥٩: النساء َّهل
 ،مر مبعصيةفإن أم   ،ؤمر مبعصيةإال أن يم   ، وكره  فيما أحبَّ   والطاعةم   املسلم السمعم 

 
حرمي فظهر هبذه الوجوه أن القول ابلت   .كما سيأيت مصرحا به يف عدة مواضع من أنظمة الدولة

 . وهللا أعلم ،تعاىل ¬  من غري قيد هو املعتمد عند الشيخ

الرابط:  (  1) على  مبوقعه  للشيخ  فتوى  بتاريخ   us/zL8N3.https://cuttينظر  االسرتجاع 
 ه 26/5/1442

إذا كان نظام العمل   ،هذا حسب نظام العمل والعمال)فأجاب:    ،فقد سئل عن حكم بيع الفيزة  (2)
وإذا كان    ،ألنه من مصلحة الناس  ؛النظام الذي وضعه ويل األمر يلتزم به الناس  ،جييز بيع الفيزة

االسرتجاع بتاريخ      us/r0TfT.https://cutt( ينظر موقع الشيخ على الرابط:مينع هذا فال جيوز
 . ه26/5/1442

 .570  ،564ص نقلهاينظر: املعاوضة عن احلقوق املالية و ( 3)

 . 14/190 ،79/ 13ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة ( 4)

https://cutt.us/zL8N3
https://cutt.us/r0TfT
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وبيع التأشريات من املسائل النازلة اليت ليس فيها نص    (1) فال سع وال طاعة«
فإذا رأى ويل األمر أو انئبه فيها    ،للعلماء املتقدمني  من كتاب وال سنة وال قولٍ 

م وحرم   ،وجب على الرعية طاعته يف ذلك  ،ويدفع املفسدة  ،رأاي حيقق املصلحة
 (2) عليهم خمالفته

ابز  ابن  الشيخ  ساحة  فتاويه:   تعاىل  ¬  ه( 1420)  قال  بعض  يف 
يتع) فيما  الدولة  أرستها  اليت  ابلتعليمات  العمل  ابلعم وعليكما  وليس    ،المَّ لق 

وهذا من   ، ألن عليكما السمع والطاعة يف املعروف  ؛لكما اخلروج عن ذلك
 .(3) (املعروف

 : وجوه ثالثة  ونوقش من
عدم التسليم أبن النظام مينع الكفيل من بيع التأشرية على    األول: الوجه  

النظام ما مينع منه  ،العامل الذي يستقدمه ليعمل عنده وإمنا   ،فهذا ليس يف 

 
  ، ابب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية   ،كتاب األحكام  ،أخرجه البخاري يف صحيحه(  1)

  ،ابب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية  ،كتاب اإلمارة  ،م يف صحيحه ( ومسل7144)برقم  
 . (1839)برقم  ،وحترميها يف املعصية

حبث أعدته اللجنة الدائمة لإلفتاء   ،41  ،40( ص41)ينظر: جملة البحوث اإلسالمية العدد  (  2)
اوى لقاء  وسلسلة دروس وفت   ،بعنوان: حول استقدام العمالة األجنبية وما يتعلق به من أحكام

حممد حميي   .د  ،والكفالة التجارية  ،721ونظرية الضمان الشخصي ص  ،8/650الباب املفتوح  
 . 125 ،124/ 3( 16)العدد  ،حبث منشور مبجلة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،الدين

 .19/290فتاوى نور على الدرب ( 3)
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طلقه يعمل عند  مث يم   ،بيع التأشرية على العامل الذي يستقدمه  املمنوع نظاما 
 .(1)وأيخذ منه مبلغا شهراي ،غريه

املادة    أما ما وردو  اإلقامة  (60)يف  مع عدم ):  ونصها  املعدَّلة من نظام 
اقب ابحلبس مدة ال تزيد اإلخالل أبية عقوبة أشد يقضي هبا أي نظام آخر يع

أو إبحدى هاتني    ،بغرامة مالية ال تزيد عن مخسة عشر ألف رايلو   ،عن سنة
كل من يقوم بنفسه أو يساعد شخصاً آخر يف احلصول على إقامة    ،العقوبتني

أو يقوم بتمكني نفسه أو أي شخص آخر من    ،أو أتشرية دخول أو خروج
يشمل ذلك من  و   ،العمل على أساس التزوير أو التدليس أو الغش أو الرشوة

يقوم بتزوير أو طمس أو تبديل أو تغيري يف واثئق السفر األجنبية أو تصرحيات  
اإلقامة أو ترويج تلك الواثئق أو التصرحيات و كذلك من يقوم بتقدمي أوراق 
أو مستندات غري صحيحة أو يفيد أبقوال كاذبة لدى أي سلطة سعودية خمتصة  
يف الداخل أو اخلارج بقصد احلصول لنفسه أو لشخص آخر على سة الدخول  

 . (2)أو اإلقامة أو أي أتشرية رسية(
املادة هذه  يف  يم   فليس  علىما  التأشرية  بيع  من  املنع  الذي   فيد  العامل 

يقوم بنفسه أو يساعد شخصا   ألن األمر فيها متعلق مبن  ؛يستقدمه ليعمل عنده
 

 .565  ،564ينظر: املعاوضة عن احلقوق املالية ونقلها ص( 1)

امللكي رقم    ،نظام اإلقامةينظر:    (2)   ç  11/9/1371يف    1337/  2/25-17الصادر ابملرسوم 
 ç  9/11/1406واتريخ    27صدر املرسوم امللكي الكرمي رقم م/وقد    .والتعديالت الصادرة عليه

 (60)القاضي بتعديل املادة    ç  11/9/1406واتريخ    179ابملوافقة على قرار جملس الوزراء رقم  
اتريخ   us/KfnC1.https://cuttينظر الرابط:    .ذكورة أعالهقامة لتصبح ابلصيغة املمن نظام اإل
  .ه27/5/1442االسرتجاع 

https://cutt.us/KfnC1
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أو   ،أو يقوم بتقدمي مستندات غري صحيحة  ،على أتشرية دخول  حلصوليف ا
 ، فيد أبقوال كاذبة للجهة املختصة بقصد احلصول لنفسه أو غريه على أتشريةيم 

التأشريةوهذ ببيع  له  تعلُّق  ال  مَ و   ،ا  الذي أما  العامل  على  التأشرية  يبيع  ن 
مينعه   خذ منه مبلغا شهراي فهذا الذيوأي  ،طلقه يعمل عند غريهمث يم   ،يستقدمه

 . (1) النظام
اجلواب املناقشة  وميكن  هذه  التسليم  عن  بيع   ،بعدم  من  مينع  فالنظام 

(  14)جاء يف املادة   فقد  ،سيعمل عند كفيلهولو كان العامل    ،مطلقا   التأشرية
أواًل( ما نصه:  )( من  12)فقرة    ،من الالئحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاهتا

 . . .ستقدام يف احلاالت اآلتية: للوزارة رفض طلب اال)
ويرتتب على    ،إذا ثبت قيام املنشأة ببيع أتشريات العمل الصادرة هلا  -د

 . املتعلقة ابالستقدام ملدة مخس سنوات( ذلك إيقاف مجيع اإلجراءات
العربية   اململكة  يف  للعمل  الوافدين  للعمال  اإلرشادي  الدليل  يف  وجاء 

خاطئة  )السعودية:   ممارسة  ابلتأشريات  املتاجرة  أو  ابألشخاص  املتاجرة  إن 
 . (2) يعاقب عليها النظام(

أيضا:   فيه  استقدام  )وجاء  رسوم  بتحمل  العمل  صاحب  العامل يلتزم 
  .(3) للعمل(

 
 .565  ،564ينظر: املعاوضة عن احلقوق املالية ونقلها ص( 1)

 .8الدليل اإلرشادي ص( 2)

 .9الدليل اإلرشادي ص( 3)



 

 
 بيع أتشريات االستقدام دراسة فقهية تطبيقية 300

 د. أمحد بن محد بن عبد العزيز الوني ِّس 

سواء أابعها على العامل    ،نع من بيع التأشرية مطلقافظهر هبذا أن النظام مي 
عنده يعمل  على  ،الذي  رسوم   ،غريه  أم  بتحمل  ملزم  العمل  صاحب  وأن 

وسيأيت مزيد بيان لذلك يف    ، جيوز نظاما حتميلها على العاملوال  ،االستقدام 
 .املبحث الثاين

أن طاعة ويل األمر فيما أيمر به جتب ظاهرا  الوجه الثان من املناقشة:  
ال ابطنا إن مل يكن  وجيب ظاهرا    ،وابطنا إن كان أمره فيما فيه مصلحة عامة 

 .مصلحة عامة أمره فيما فيه
اهليتمي األمر  قال  على طاعة ويل  أَ ):  عند كالمه  فيهما  ليس  مما  به   مر 

خبالف ما فيه ذلك جيب ابطنا    ،امتثاله إال ظاهرا فقطعامة ال جيب    مصلحة
  .(1)(أيضا

 . (2)فيجوز فيه املخالفة ابطنا  ،وبيع التأشريات ال يظهر أن املصلحة فيه عامة
 وميكن اجلواب من وجهني: 

النصوص   بل   ،ف له دليلعرَ ال يم مر  التفريق يف طاعة ويل األ  هذا  أن   األول:
 ، أََمر مبا فيه مصلحة عامة أم الأَ ء  سوا  ،غري معصيةطاعة ويل األمر يف  ب  آمرة

   .فتجب طاعته ظاهرا وابطنا

 
َتثل أمر ويل األمر إال حيث   .3/71ج يف شرح املنهاج  حتفة احملتا (  1) ومعىن االمتثال ظاهرا أنه ال ميم

شى الفتنة مبخالفته ش الفتنة مبخالفته مل ميتثل أمره ،ختم فيلزمه  ،وأما معىن االمتثال ابطنا ،وإذا مل ختم
 . 3/71ينظر: حتفة احملتاج  . امتثال أمره مطلقا

   .7/245ة  ينظر: فتاوى الشبكة اإلسالمي( 2)
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وأما قول من قال: إن ):  تعاىل  ¬  ه(1421)  قال الشيخ ابن عثيمني
 ؛ولو أَمر به ملصلحته  ،اإلمام إذا أمر مبا ال مصلحة فيه فإنه ال يطاع فهو خطأ

فهو لن    ،يدل على هذا  (1)ك"ذ مالَ خَ ك وأَ ظهرَ   بَ رَ ألن عموم قوله: "وإن ضَ 
الغالب يف  ملصلحته  إال  املال  أَمر    ،أيخذ  إذا  إال  السلطان  طاعة  فالواجب 

 . (2)مبعصية(
األمر    الثان: الذي سنَّه ويل  التأشريات  نظام  التسليم أبن  حيقق ال  عدم 

ملا يرتتب على تطبيقه من محاية البالد    ؛املصلحة فيه عامه  بل   ، لحة عامةمص
  .(3)من كثري من الفساد

أن كثريا من األنظمة اليت سنَّتها الدول تتعلق    من املناقشة  الوجه الثالث 
وذلك    ،أو احلالل أو احلرام  ،ين أو اخلملمقبقضااي مدنية حمضة ال تعلُّق هلا ابلد ِّ 

مل يكن   ،ات يف حياة األفرادأن احلياة املعاصرة قد أفرزت دورا كبريا للحكوم
فيما مضى طاعة ويل    ،معروفا  من  األنظمة  املمكن جعل هذه  من  يعد  فلم 

ض نفسه للعقوبة اليت  عر ِّ من خالفها من املواطنني يم بل هي أنظمة مدنية    ،األمر
ب عليه  عاقَ يم   ذنبٍ ل  مرتكبا  عدُّ لكنه ال يم   ،فني للنظامتفرضها الدولة على املخال

االحتيال عند    إال إذا استخدم وسيلة حمرمة كالكذب أو الغش أو   ،اآلخرةيف  

 
وحتذير    ،ابب األمر بلزوم اجلماعة عند ظهور الفت   ،كتاب اإلمارة  ،أخرجه مسلم يف صحيحه(  1)

 . (1847)برقم  ،الدعاة إىل الكفر

 .9/248التعليق على صحيح مسلم ( 2)

 .وقد تقدم بيان ذلك يف املطلب الثالث من التمهيد( 3)
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للنظام من    ،خمالفته  النوع  هذا  يف  داخلة  ابلتأشريات  املتعلقة  واألنظمة 
 .(1)األنظمة

 :(2) وُأجيب عنه جبوابني 
وحصول الضرر  ،: أن خمالفة هذه األنظمة يؤدي إىل عموم الفوضى األول

 .خمالف للمقاصد الشرعيةوهذا  ،ابجملتمع
الشريعة اإلسالمية أهنا شاملة لكل جوانب احلياةالثان  ،: أن من كمال 

ومشوهلا هلذه القضااي جيعل ما أيمر به    ،ومنها هذه القضااي اليت تسمى مدنية
  .وخمالفها واقع يف احملرم شرعاً   ،ويل األمر من األنظمة املتعلقة هبا واجب االتباع

 ، من املباح  عدُّ الدولة هلذه األنظمة يم   نَّ سَ   أبن  واب اثلثجب  وميكن اجلواب
طاع فيما أيمر به من الواجبات  وويل األمر كما يم   ،راد به حتقيق املصلحةالذي يم 

  لقوله    ؛طاعته فيما أيمر به من املباحاتواملستحبات الشرعية فكذا جتب  
إال أن   ،والطاعة فيما أحبَّ وكرهعلى املرء املسلم السمع  )يف احلديث املتقدم:  

يَ   (3)(يمؤمر مبعصية النيب  فلم  فدل   ، من طاعة ويل األمر إال املعصية  ستثن 
  قال املباركفوري  ،وهذا يشمل املباح  ،على أن ما ليس مبعصية جتب طاعته فيه 

 
العدد   ،حبث منشور مبجلة جممع الفقه اإلسالمي الدويل   ،منذر قحف  .د  ،ينظر: الكفالة التجارية(  1)

(16 )3/39، 40، 42 . 

التجارية(  2)   ، حبث منشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل  ،منذر قحف  .د  ،ينظر: الكفالة 
 .3/41( 16)العدد 

 .تقدم خترجيه يف الدليل األول( 3)
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وفيه أن اإلمام إذا أمر مبندوب أو مباح  ):  يف شرحه هلذا احلديث  ه(1353)
 . (1)(وجب
ال طاعة يف  )يف طاعة األمري:  قال    النيب    أن  ه(  40)  ي عن عل و 

 . (2)(إمنا الطاعة يف املعروف ،هللا معصية
ويعين ابملعروف هنا ما ليس مبنكٍر وال ):  ه(656)  قال أبو العباس القرطيب

 ،فيدخل فيها الطاعات الواجبة واملندوب إليها واألمور اجلائزة شرًعا  ،معصية
 .(3) (وملا َحلَّت خمالفتمه ،جبائزِّ لصارت طاعته فيه واجبةفلو أمر 

ومن    ،من املباح  به  طاع فيما أيمر وقد قرر مجاعة من الفقهاء أن ويل األمر يم 
 نصوصهم يف ذلك: 

الرب عبد  ابن  من ):  تعاىل  ¬  قال  به  أيمر  ما  طاعته يف كل  فواجب 
 .(4)(الصالح أو من املباح

جيب على املرء ):  تعاىل  ¬  ه(630)  هللا الَقْلعِّي الشافعيوقال أبو عبد  
نقياد ألحكامهم  واال  ،وامتثال أوامرهم يف املباح   .  .  .كراهة ما أحدثوا من بدعة  

 .(5) (يف املعروف

 
 . 5/298حتفة األحوذي ( 1)

ما جاء يف إجازة خرب الواحد الصدوق   ابب ،كتاب أخبار اآلحاد  ، أخرجه البخاري يف صحيحه(  2)
واألحكام والفرائض  والصوم  والصالة  األذان  صحيحه7257)برقم    ،يف  يف  ومسلم  كتاب   ، ( 

   .(1840)برقم  وحترميها يف املعصية ،ابب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية ،اإلمارة

 . 4/41املفهم ( 3)

 .5/15ر حنوه يف االستذكار وينظ ،23/279التمهيد  (4)

 .117هتذيب الرايسة ص( 5)
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 ؛جيب طاعة اإلمام يف أوامره ونواهيه) :  تعاىل  ¬  ه(623)   قال الرافعيو 
 .(1)(ما مل خيالف حكم الشرع

عثيمني ابن  الشيخ  أن ):  تعاىل  ¬  ه(1421)  وقال  الثالث:  القسم 
 . (2)فهنا طاعتهم فيه واجبة( ،أيمروا بشيء مل يتعلق به أمر وال هني لذاته

أن  الثان   الدليل الدولة :  بني  عليه  املتفق  للشرط  خمالف  التأشرية  بيع 
ببيعها على    أن من شروط استخراج التأشرية أال يقوم الكفيل  وذلك  ،والكفيل

فكان   ،والتزم به  ،وقد رضي الكفيل هبذا الشرط  ،النظام  كما هو منصوص  ،غريه
للشرط خمالفة  للتأشرية  بيعه  تعاىل:  ،يف  هللا  قال   يف ىف يث ىثُّٱٱوقد 

املسلمون  ) :  ‘  قال النيبقال:    ¢  ه( 57)عن أيب هريرة  و  1: المائدة َّىق
 .(4) فدل ذلك على حترمي بيع التأشريات (3)على شروطهم(

 
 .11/75العزيز ( 1)

 . 201- 189/ 1وينظر يف هذه املسألة: ضوابط معاملة احلاكم    . 248/ 9التعليق على صحيح مسلم  (  2) 

  أبواب   ، يف جامعه   ( والرتمذي 3594) برقم    ، ابب يف الصلح   ، قضية كتاب األ   ، يف سننه   أخرجه أبو داود   ( 3) 
( وقال الرتمذي: حديث  1352) برقم    ، يف الصلح بني الناس   ابب ما ذمكر عن رسول هللا    ، األحكام 

ابن تيمية    شيخ اإلسالم   ( وقال 14433) برقم    ، 406/ 7  يف السنن الكربى   البيهقي أخرجه  و   . حسن صحيح 
وإن كان الواحد    – وهذه األسانيد ) بعد أن ذكر هلذا احلديث ثالثة أسانيد:  273يف القواعد النورانية ص 

  ، 164ص واحلديث صححه ابن القيم يف الفروسية    ( فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضاً   – منها ضعيفاً  
ومجلة القول: أن احلديث مبجموع  ) بعد أن أورد طرق هذا احلديث:    145/ 5وقال األلباين يف إرواء الغليل  

 . ( هذه الطرق يرتقي إىل درجة الصحيح لغريه 

أحكامينظر: حبث    (4) من  به  يتعلق  وما  األجنبية  العمالة  استقدام  الدائمة: حول  مبجلة   ،اللجنة 
فتوى   ،32وفتاوى للتجار ورجال األعمال ص  ،41  ،40( ص41)البحوث اإلسالمية العدد  

 .تعاىل ¬ للشيخ ابن عثيمني
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أن من استخرج أتشرية من اجلهة املختصة يف الدولة ليبيعها    : الدليل الثالث 
را للجهة املختصة يف  ظهِّ ألنه استخرج التأشرية مم   ؛ ( 1) على غريه فقد وقع يف الكذب 
 . بل غرضه بيع هذه التأشرية   ، وهو ال يريد ذلك   ، الدولة حاجته الستقدام العامل 

فقد أخذ عوضا عن    ، مكفوله ة على  أن الكفيل إذا ابع التأشري   : الدليل الرابع 
   . ( 3) ال جيوز أخذ العوض عليه   ، والكفالة عقد إرفاق وإحسان   ، ( 2) كفالة ال 

 من وجهني:   ونوقش 
يس عوضا يف مقابل  أن العوض الذي يؤخذ على هذه الكفالة ل :  األول الوجه  

من    ، والتزامات مالية   ، يلزم من الكفالة القيام أبعمال إدارية   بل   ، الضمان فحسب 
خبالف أخذ العوض على الكفالة املعروفة عند الفقهاء فلم    ، سكن وعالج وغريها 

 . ( 4) تطلب أي جهد أو عمل تكن ت 

 
 .16( ص170)ولقاء الباب املفتوح رقم   ،14/190 ،79/ 13ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة ( 1)

 ،وهي: "عقد مبقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام املكفول  ،هذه الكفالة هي كفالة االستقدام للعمل(  2)
املكفول بذلك  َيفِّ  مل  إذا  عليه من واجبات  الطلب"  ،وما  نظرية   .والتزام إحضاره عند  ينظر: 

ص الشخصي  عقدين  .711الضمان  من  مركب  عقد  االستقدام  إجارة   ،وكفالة  عقد  األول: 
 ،مقيَّد مبدة الكفالة  ،والثاين: عقد كفالة ابلنفس  ،فاملكفول يعمل أجريا خاصا عند مكفوله  ،خاصة

ينظر: عقد   .أو التزام ما عليه حبسب الشروط احملددة ،فيلزم الكفيل إحضار مكفوله عند الطلب
( 43)  العدد  ،حبث منشور مبجلة العدل  ،عبد السالم الشويعر  .د  ،الكفالة وتطبيقاهتا احلديثة

 .2/556واملعاوضة عن احلقوق املالية ونقلها  ،763 ،2/762والكفاالت املعاصرة  ،189ص

 ، وعقد الكفالة ال جيوز أخذ العوض عليه إبمجاع الفقهاء  ،190/ 14ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة  (  3)
املنذر يف اإلشراف   ابن  اإلقناع    ،6/230حكى اإلمجاع على ذلك  القطان يف   2/173وابن 

 . واحلمالة هي الكفالة  . وأمجعوا أن احَلَمالة جبمْعل أيخذه احَلمِّيل ال حيِّل  وال جيوز()ث قال:  حي
  .298ينظر: املطلع ص

 .724ينظر: نظرية الضمان الشخصي ص( 4)



 

 
 بيع أتشريات االستقدام دراسة فقهية تطبيقية 306

 د. أمحد بن محد بن عبد العزيز الوني ِّس 

اجلواب  ليست الزمة   وميكن  املالية  وااللتزامات  اإلدارية  األعمال    ، أبن هذه 
فال يلزمه شيء جتاه العامل    ، تأشرية مث يبيعها مباشرة فكثريا ما حيصل الشخص على ال 

التأشرية  هبذه  هي    ، املستقَدم  ليست  وااللتزامات  األعمال  هذه  أن  يظهر  وهبذا 
 . املقصود األصلي عند بيع التأشرية 

: أن كفالة االستقدام تتضمن إحضار بدن العامل عند الطلب من  الثان الوجه  
ألن العامل غري    ؛ الة أو ضماان ابملعىن الشرعي وهذا ال جيعلها كف   ، اجلهة املختصة 

 . ( 1) مطالب مبال أو حق آلدمي 
فإن العالقة بني الكفيل ومكفوله كفالة    ، ملناقشة بعدم التسليم عن هذه ا   وُأجيب 

فكل التزام مايل    ، مقيَّدة   كما أهنا كفالة غمْرميَّة   ، ه عند الطلب إحضار   زمه فيل   ، بدن 
بشرط أن يكون هذا االلتزام مبنيا على تعامل   ، ترتَّب على املكفول يضمنه الكفيل 

   . ( 3) األنظمة والتعليمات   به   وهذا ما صدرت   ، ( 2) مع املكفول إبذن كفيله وموافقته 

 
العدد   ،الفقه اإلسالمي الدويل  حبث منشور مبجلة جممع  ،منذر قحف  .ينظر: الكفالة التجارية د(  1)

(16 )3/23 . 

العدد   ،حبث منشور مبجلة العدل  ،عبد السالم الشويعر  .د  ،ينظر: عقد الكفالة وتطبيقاهتا احلديثة(  2)
التجاريةو   ،190ص  (43) الدين  .د  ،الكفالة  حميي  الفقه   ،أمحد  جممع  مبجلة  منشور  حبث 

حبث   ،حسني أمحد كامل فهمي  .د  ،والكفالة التجارية  ،3/94(  16)العدد    ،اإلسالمي الدويل
 . 3/176( 16)العدد  ،مبجلة جممع الفقه اإلسالمي الدويل منشور

ه أبنه ال جيوز التعامل املايل مع أي أجنيب 18/2/1382يف    12632صدر األمر السامي رقم  (  3)
أداء ما    ؛إال مبوافقة كفيله ومستقدِّمه اخلطية اللتزامه يف حالة عجز مكفوله  ليكون ذلك مربراً 

عليه احلال  ،يرتتب  مفرطاً ويف غري هذه  الدائن  يكون  الشخص   ،ة  الرجوع على كفيل  له  وليس 
اخلاصة    .األجنيب احلقوق  إجراءات  مرشد  الوزارة   ،1/56ينظر:  لتعاميم  املوضوعي  والتصنيف 

والقاعدة: أن األجانب املستقدمني ):  1/61وجاء يف مرشد إجراءات احلقوق اخلاصة    ،4/631
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عنه يف   املنهي  ،أن يف بيع التأشريات أكاًل للمال ابلباطل  :الدليل اخلامس
1٨٨: البقرة َّ ين ىن نن من زنُّٱ :قوله تعاىل

 (1). 
وهذا يشمل ما أمكل من املال   ،أكل املال ابلباطل أي أكله بغري حقمعىن  و 

حرام والظلم  ،بطريٍق  والغش  عوض  ،كالراب  بغري  أمكل  ما  وبيع    ،(2) ويشمل 
األمران  التأشريات فيه  بيع مشتمل على حمرمات  ،اجتمع  للمال    أخذٌ و   ،فهو 

 . بغري عوض
السادس مفاسد  :الدليل  عليه  يرتتب  التأشريات  بيع  ابلفرد    أن  وأضرار 

  ƒ  ه(68)فعن ابن عباس    ؛الشريعةوما كان كذلك فهو حمرم يف    ،واجملتمع
 .(3)ال ضرر وال ضرار(): النيب  قال: قال

 
سواء كانت وزارة أو   ،قبل اجلهة اليت استقدمتهم   للعمل يف اململكة يعتربون مكفولني حكماً من

 .مصلحة حكومية أو شركة أو مؤسسة أو إحدى البيوت التجارية أو أي جهة أخرى(
 .79/ 13ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة ( 1)

وأكل مال الغري ابلباطل قد قيل فيه وجهان: أحدمها:  ):  3/127قال اجلصاص يف أحكام القرآن    (2)
وقال ابن عباس واحلسن: أن أيكله   ،ي وهو أن أيكل ابلراب والقمار والبخس والظلمما قال السُّد

 ،ووجوه ذلك كثرية    ،الباطل ما ليس حبق ):  1/682بغري عوض( وقال الشوكاين يف فتح القدير  
 . ومن الباطل البيوعات اليت هنى عنها الشرع(

( 2341) برقم    ،حقه ما يضر جبارهابب من بىن يف    ،كتاب األحكام  ،يف سننه  أخرجه ابن ماجه  (3)
الدارقطين   ،ƒ  س( من حديث ابن عبا2865)برقم    ،5/55  يف مسنده  وأمحد يف   وأخرجه 
 ،ابب ال ضرر وال ضرار  ، كتاب الصلح  ،( والبيهقي يف السنن الكربى3079)برقم    ،4/51  ،سننه
صحيح اإلسناد على شرط وقال احلاكم: حديث    ،2/66  يف املستدرك   ( واحلاكم11384)برقم  

وقال    .وقال النووي: وله طرق يَقوى بعضها ببعض  ،ووافقه الذهيب يف التلخيص  .مسلم ومل خيرجاه
النووي: وهو: كما قال العلوم   . ابن رجب بعد أن أورد كالم  النووية مع جامع  انظر: األربعني 

 .210 ،2/207واحلكم 
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أ التأشريةن مَ ووجه ذلك:  يبيع  العامل  ن  يم   على  العاملوهِّ كثريا ما  قبل    م 
فإذا جاء   ،كامل حقوقهإعطائه  التفاق معه على توفري عمل ومسكن و جميئه اب

إىل    فيلجأ كثري من هؤالء  ،مأوىبال عمل وال    كرِّ وتم   ،وجد األمر خبالف ذلك
عياله  ،العمل يف أي جمال قوته وقوت  دي  ولسداد  ،حبثا عن  عليه من  ون  ما 

بل قد يقوم  ،يكون عمله غري نظامي ويف أحوال كثرية ،تكبدها لشراء التأشرية
ابلتسول أو يرتكب أنواعا من اجلرائم كالسرقة وبيع املخدرات وغريها لتحصيل  

ويف هذا من الفساد األمين واالقتصادي واالجتماعي ما ال    ،املال أبي طريق
   .(1)خيفى

أن احلصول على التأشرية يعتمد على مالءة الكفيل أو    السابع:الدليل  
 .(2)وهو ال جيوز ،فبيعها يعد من أخذ العوض على اجلاه ،جاهه

 :(3) وجوه ثالثة  ونوقش من
بل    ؛عدم التسليم أبن بيع التأشرية من املعاوضة على اجلاه   األول: الوجه  

 . احلق احلاصل له من استخراج التأشرية هي من املعاوضة عن

 
 .4 ،3شريات العمل صينظر: املسؤولية اجلنائية عن املتاجرة بتأ ( 1)

 .561واملعاوضة عن احلقوق املالية ونقلها ص  ،720  ،719ينظر: نظرية الضمان الشخصي ص(  2)
والبهجة   ،5/561ينظر: لوامع الدرر    ،وحترمي املعاوضة على اجلاه هو قول لبعض املالكية واحلنابلة

 .5/134واإلنصاف  ،2/473يف شرح التحفة 

 .562  ،561احلقوق املالية ونقلها صينظر: املعاوضة عن ( 3)



 

 
 الشرعيةجملة العلوم  309

 (الثالثهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

: على التسليم أبهنا من املعاوضة عن اجلاه فإهنا غري متمحضة الثانالوجه  
اجلاه مقابل  مالية  ؛يف  والتزامات  أخرى  أعمال  يصحبها  استخراج   ،ألنه  من 

 . والسكن والعالج وغريها  ،ورخص العمل ،التأشريات
 ،حمل اتفاق بني الفقهاء  أن حترمي املعاوضة على اجلاه ليس  الثالث:الوجه  

 . (1)بل من الفقهاء من يرى اجلواز
 أدلة القول الثان:

رف الناس أبهنا  احلقوق اليت جرى عم أن التأشرية تعد من  الدليل األول:  
مادية  ذات استخرجها  ،قيمة  ملن  ماليا  حقا  عنها  ،فتكون  املعاوضة  له    حيق 

املعاوضة عن حق الوظيفة    الفقهاءمجاعة من  وهلذا أجاز    ،كسائر احلقوق املالية
 .(2) ابلتنازل عنها

   وجوه:من  وميكن مناقشته
رف جاٍر أبن التأشرية تعد حقا ماليا حيق  أبن العم   لو سمل ِّم  : األولالوجه  

ملا تقدم يف أدلة القول األول من أن   ؛فهو عرف خمالف للشرع  ، عاوضة عنهامل
ومن شروط العمل ابلعرف أال يكون خمالفا    ،حمرماتبيع التأشرية يلزم منه عدة  

 . (3) للشرع

 
 ،473/ 2وهو قول الشافعية واحلنابلة كما يف البهجة يف شرح التحفة    ،ممن يرى اجلواز بعض املالكية(  1)

 . 202 ،4/201واملبدع  ،4/244واملغين  ،3/35ومغين احملتاج  ،5/358واحلاوي الكبري 

ينظر يف النزول عن الوظيفة: الدر املختار و   ،559ينظر: املعاوضة عن احلقوق املالية ونقلها ص(  2)
 . 5/107واملبدع    ،2/673وحترير الفتاوى    ،4/102وشرح الزرقاين على خمتصر خليل    ،395ص

 .70وقاعدة العادة حمكمة ص ،15/ 7ينظر: فتح القدير البن اهلمام ( 3)
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أن يكون املنزول له    اشرتطأجاز النزول عن الوظيفة    أن َمن  الثان:الوجه  
كمن يتنازل عن وظيفة اخلطابة أو   ،(1)وتتوفر فيه شروطها  ،أهال هلذه الوظيفة

ومن املعلوم أن    ،فال بد من توفر شروط هذه الوظيفة يف املتناَزل له  ،النظارة
اليت  التأشرية  استخراج  شروط  فيهم  تتوفر  ال  التأشريات  يشرتي  من  غالب 

  إذ لو توفرت فيهم الشروط ملا أقدموا على شراء التأشرية مببلغ   ؛تها الدولةوضع
وهبذا يكون التنازل عن التأشرية لغري أهٍل هلا نظاما    ،أكثر من رسم إصدارها

  .فال يصح
  ، على التسليم جبواز املعاوضة عن التأشرية لكوهنا حقا ماليا :  الثالث الوجه  

كما هو نص    -  لويل األمر منعهافتكون هذه املعاوضة من املباحات اليت حيق  
 .(2)د املباح يملا له من سلطة يف تقي ،إذا رأى املصلحة يف ذلك -النظام 

  ،أن التأشرية تعد من احلقوق اليت خيتص هبا من استخرجها الدليل الثان: 
فيجوز أن يتصرف فيما ميلك    ،فهي حق مملوك له  ،واالختصاص جوهر امللك

 .(3) ابلبيع أو غريه
أبن هذا احلق الذي خيتص به َمن استخرج التأشرية ليس    مناقشتهوميكن  
 -سب النظام  حب  -بل هو مقيد من قبل من أعطاه هذا احلق    ،حقا مطلقا

 .ابلبيع وغريه بعدم املعاوضة عليه

 
 . 194 ،4/193وكشاف القناع  ،3/236وأسىن املطالب  ،5/254ينظر: البحر الرائق ( 1)

 ،حبث منشور مبجلة جممع الفقه اإلسالمي الدويل  ،أمحد حميي الدين  .د  ،ينظر: الكفالة التجارية(  2)
 .3/122( 16)العدد 

 . 560ينظر: املعاوضة عن احلقوق املالية ونقلها ص( 3)
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الثالث: على    الدليل  دليل  يقوم  اإلابحة حىت  املعامالت  يف  األصل  أن 
حترميها   ،(1) التحرمي على  دليل  يقم  مل  املعاملة  هذه  أصل    ،ويف  على  فتبقى 
 .(2)اإلابحة

 ،بعدم التسليم فقد قامت األدلة على حترمي هذه املعاملة  وميكن مناقشته
فلم تبق    ،قشةوغالبها أدلة ساملة من املنا  ،كما يف أدلة أصحاب القول األول

 .هذه املعاملة على أصل اإلابحة
   الرتجيح:

 ،من خالل ما تقدم من أدلة القولني وما أمورد عليها من مناقشات وأجوبة
  فإن الذي   ،وبعد التأمل يف ما ورد يف النظام السعودي مما يتعلق ابلتأشريات

أن الوصف الفقهي لتأشرية االستقدام هو أهنا حق خيتص    –وهللا أعلم    –يظهر  
 ، ق للمواطنهذا احل  ألن النظام أعطى  ؛ال حيق له التصرف فيه  ،رجها مبن استخ

إنه ال يعد مااًل يقبل  وما كان كذلك ف  ،ببيع أو غريه  ه من التصرف فيهومنع
 .املعاوضة

فقد   ،ضة عنهوأما توصيف التأشرية أبهنا حق مايل أو اختصاص جيوز املعاو 
 .(3) وعدم التسليم به ،تقدمت مناقشته

وبناًء على ما ترجح من التوصيف الفقهي للتأشرية وأهنا حق اختصاص ال 
ن فيه البيع على  التفريق يف توصيف بيع التأشرية بني ما كايقبل املعاوضة فينبغي  

 
 .261والقواعد النورانية ص ،3/3ينظر يف هذه القاعدة: األم ( 1)

 .560واملعاوضة عن احلقوق املالية ونقلها ص ،722نظرية الضمان الشخصي صينظر: ( 2)

 .يف الدليل األول والثاين للقول الثاين (3)
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 ،من أخذ األجر على الكفالة  أيضا  فبيعها على املكفول يعد  ،املكفول أو غريه
تقدم يبيعها على شخص    ،(1)وهو حمرم كما  املكفول كمن  وبيعها على غري 

لعدم وجود عقد   ،ليستقدم هبا عماال ال يدخل يف أخذ األجر على الكفالة
 .كفالة يف هذه الصورة

 ، لقوة أدلته  ؛ومما تقدم يرتجح القول بتحرمي بيع التأشريات لغرض املتاجرة هبا
د املناقشة على أدلة القول  و وور   ،واب عما أمورد على بعضها من مناقشاتواجل

 .الثاين
فالواجب عليه   ،ن ابعها وقبض مثنهاوإذا تبني حترمي بيع التأشريات فإن مَ 

  ،ألنه عقد ابطل  ؛وإعادة مثنها إىل من أخذه منه إن أمكن  ،التوبة إىل هللا تعاىل
بصرفه   ،ق به ابلنية عن صاحبهالثمن تصدَّ   ر ردُّ وإن تعذَّ   ،ال يرتتب عليه أثره

 .وهللا أعلم ،(2)يف وجوه اخلري
 

*** 
  

 
 . للقول األول يف الدليل الرابع (1)

 .14/380 ،80 ،79/ 13ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة ( 2)



 

 
 الشرعيةجملة العلوم  313

 (الثالثهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

 عند االستغناء عنها: االستقدام  أتشرية: بيع  الثان   املطلب
التأشريات صورة املسألة: إذا   وحصل    ، تقدم شخص للجهة املختصة بطلب 

ومل يكن انواي    ، ألي غرض من األغراض   ، بطريقة نظامية   استقدام   منها على أتشرية 
 ؟ عها فهل جيوز له بي   ، ه ما جعله يستغين عنها مث طرأ علي   ، املتاجرة هبذه التأشرية 

مث تعذر عليه استقدام    ، رض ن استخرج أتشرية نظامية ألي غ ومن ذلك أيضا مَ 
 ؟ فهل له بيع هذه التأشرية   ، حلصول عارض   ؛ العمال 

هي  و   ، اليت تقدم حبثها   ، لغرض املتاجرة هبا   مبسألة بيع التأشرية   هذه املسألة متعلقة 
ألن من أجاز بيعها لغرض املتاجرة هبا    ؛ تأشرية ى رأي من يرى جواز بيع ال د عل رِّ ال تَ 

املتاجرة  غرض  لغري  بيعها  جييز  أن  أوىل  ترِّ   ، فمن ابب  على وإمنا  القائلني    د  رأي 
 : ا يف هذه املسألة على قولني وقد اختلفو   ، ابلتحرمي 

  ، ها للجهة املصدرة وإمنا يردُّ   ، حيرم بيع التأشرية عند االستغناء عنها :  القول األول 
  ، ه( 1420)   ( 1) بن ابز احة الشيخ عبد العزيز  وهذا مقتضى قول س   ، ما دفعه   ويسرتد  

 . تعاىل   í  ه( 1421)   ( 2) عثيمني بن  الشيخ حممد ا   فضيلة   وهو قول 

 
ففي فتاوى    ، االلتزام بنظام الدولة فيما يتعلق ابلعمال تعاىل أفىت بوجوب    ¬   وذلك أن الشيخ ابن ابز (  1) 

وعليكما العمل ابلتعليمات اليت أرستها الدولة فيما  ) بعض فتاويه:  يف    قال   290/ 19نور على الدرب  
وهذا من    ، ألن عليكما السمع والطاعة يف املعروف   ؛ وليس لكما اخلروج عن ذلك   ، يتعلق ابلعمال 

ويعطي ملن استغىن    ، يدل على املنع من بيع التأشرية مطلقا   - يأيت  كما س   - ( ونظام الدولة  املعروف 
   . وهللا أعلم   ، فالظاهر أن الشيخ يقول بذلك   ، عنها احلق يف إلغائها وأخذ ما دفعه 

إن كنت حمتاجاً  ) :  16( ص 170)   : اللقاء   ، يف لقاء الباب املفتوح   تعاىل   ¬   ابن عثيمني   الشيخ   قال   ( 2) 
(  وال حيل لك أن تبيعها   ، الفيزة إىل من أخذهتا منه   دَّ وإن مل تكن حمتاجاً فرم   ، إىل هذا العامل فالفيزة بيدك 

كرجل أخذ فيزة على أنه يريد أن يستقدم عامالً حقيقة لكن    ؛ لو أنه استغىن عن العامل ) مث قال:  



 

 
 بيع أتشريات االستقدام دراسة فقهية تطبيقية 314

 د. أمحد بن محد بن عبد العزيز الوني ِّس 

 ، بيع التأشرية عند االستغناء عنها بقدر التكلفة فقط: جيوز  القول الثان
 ¬   ه( 0143)  (1)جربين   عبد الرمحن بن   الشيخ عبد هللا بن  فضيلة  وهو قول

 .تعاىل
 أدلة القول األول:

 ميكن أن يمستدل هلذا القول مبا يلي: 
أنه  أن  :األول الدليل   الدولة  نظام  من  يظهر  التأشريات    نعمي  الذي  بيع 

فقرة   ،( من الالئحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاهتا14)املادة    ففي  ،مطلقا
للوزارة رفض طلب االستقدام يف احلاالت اآلتية:  )أواًل( ما نصه:  )( من  12)
. .  . 
ويرتتب على ذلك    ،إذا ثبت قيام املنشأة ببيع أتشريات العمل الصادرة هلا  -د

 .س سنوات(إيقاف مجيع اإلجراءات املتعلقة ابالستقدام ملدة مخ 
ألن ترتيب    ؛لى املنع من بيع التأشريات مطلقافهذه الفقرة من املادة تدل ع 

وهذا اإلطالق يشمل التأشرية   ،العقوبة على البيع يدل على أهنا خمالفة للنظام
كما يشمل من يبيعها بنفس    ،اليت استخرجها الشخص لنفسه مث استغىن عنها

 
ومل يكن    ، إذا أخذ الفيزة من احلكومة ) :  أيضا قال    . ها( إمنا يردُّ و   ، اجلواب: ال   ؟ فهل يبيعها   ، استغىن عنه 

  على الرابط:   ، حكم بيع الفيز   ينظر: فتوى بعنوان:   هذا الواجب(   ، ها إىل احلكومة فلريدَّ   ، حيتاج العمال 
us/dgEdG.https://cutt    ه 1442/ 5/ 26االسرتجاع بتاريخ . 

فإن مل يقدر   ، ن يناسبه من العمالله أن يستورد هبذه الفيز مَ ): إحدى فتاويه عن التأشرية قال يف (1)
وإمنا   ،ن ذلك بيًعادو  وال يم   ،ليستوردوا أقارهبم  ؛فله إعطاؤها من يدفع له تكاليف مراجعته وأتعابه

اتريخ   us/xnogk.https://cuttعلى الرابط:  مبوقع الشيخ  هو معاوضة عن أتعابه ونفقاته فقط(  
 . ه26/5/1442االسرتجاع 

https://cutt.us/dgEdG
https://cutt.us/xnogk
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  ، استغىن عن التأشرية أن يقوم إبلغائها  والطريق النظامي ملن  ،التكلفة أو أكثر
يف ):  السابقة  املادة  ( من15)كما نصت على ذلك الفقرة    ،واسرتداد ما دفعه

طالب االستقدام ما دفعه من رسوم    حالة إلغاء التأشرية أو انتهاء مدهتا يسرتدُّ 
 .(1) مقابلها(

الثان:   املوصلةالدليل  الذريعة  احملرم  سد   ، لتأشرياتاملتاجرة اب  وهو  ،إىل 
مع إخفاء   ،أن القول ابجلواز يف هذه املسألة ذريعة إىل استخراج التأشرية  وذلك 

 . حبجة االستغناء عنها ،ومن مثَّ بيعها ،قصد املتاجرة هبا
نحت للشخص من اجلهة املختصة بشرط  أن التأشرية مم   الدليل الثالث:

لنفسه عامال  هبا  يستقدم  عنها    ،أن  استغىن  الشرط فإذا  فقد خالف  وابعها 
 . (2) املتفق عليه

ال يمراعي غالبا توفر   ،: أن من استغىن عن التأشرية مث ابعهاالدليل الرابع
فقد يكون هذا املشرتي ممن ال تتوفر فيه شروط   ،الشروط يف املشرتي للتأشرية

النظام التأشرية اليت فرضها  التأشرية غري    ،احلصول على  فيكون حصوله على 
جيب   -كما يف هذه املسألة    -ألن النظام إذا مل خيالف الشرع    ؛عاجائز شر 

 
ه يف موقع وزارة  11/4/1440ينظر: الالئحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاهتا الصادرة بتاريخ  (  1)

الرابط:   على  االجتماعية  والتنمية  البشرية  اتريخ   sa/ar/decisions.gov.https://mlsdاملوارد 
 . ه28/5/1442االسرتجاع 

ألهنا منحت ):  16( ص170)اللقاء    ،تعاىل يف لقاء الباب املفتوح  ¬  قال الشيخ ابن عثيمني(  2)
نتظرون ألنه رمبا يكون هناك أانٌس م ؛له على أن يستقدم هو بنفسه عامالً مث استغىن عنه فلريدها

 . للفيز(

https://mlsd.gov.sa/ar/decisions
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فضال عن كون مراعاة توفر الشروط يف الشخص للحصول على    ،االلتزام به
  .التأشرية من اختصاص اجلهة املعنيَّة يف الدولة

دليل الثان على  للقول  أقف  يُ و   ،ومل  أن  أبن من ابع   له  ستدل ميكن 
وليس غرضه    ،عنها إمنا عاوض عن التكاليف اليت دفعهاالتأشرية عند االستغناء  

 .املتاجرة
كان  سواء أ  ، ن أصدر التأشرية قد منع بيعها مطلقان مَ أب   وميكن اجلواب
 .وطاعته يف ذلك واجبة  ،لغريه البيع للمتاجرة هبا أم

 : الرتجيح
شة على دليل  وورد املناق  ،لقوة أدلته  ؛القول األول  –وهللا أعلم    –الراجح  
 . القول الثاين

 
*** 

  



 

 
 الشرعيةجملة العلوم  317

 (الثالثهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

 بيع التأشريات ل  النظامية التطبيقات: ملبحث الثان ا
أنظمة   عدة  السعودية  العربية  اململكة  يف  املختصة  اجلهات  من  صدرت 

 :فمن ذلك ،التأشرياتبيع تتعلق ب  ولوائح وأدلة
التنظيمية    أواًل: واملوسيةالالئحة  املؤقتة  األعمال  الصادرة   ،لتأشريات 

 .(1)ه 17/11/1436( واتريخ 73م/)ابملرسوم امللكي رقم 

هي التأشرية   :أتشرية العمل املؤقت)جاء يف املادة األوىل من هذه الالئحة:  
لعدة مرات أو  اململكة ملرة واحدة  إىل  للدخول  تتجاوز    ،اليت تصدر  ملدة ال 

 .(نطاق أعمال احلجولعمل حمدد خارج  ،سنة
هي التأشرية اليت تصدر   :أتشرية العمل املوسي) ويف املادة اخلامسة منها:  
وغري مصرح    ،ولعمل حمدد خاص مبوسم احلج  ،للدخول إىل اململكة ملدة مؤقتة

 . (حلاملها ابحلج 
يعاقب من خيالف أحكام هذه الالئحة )منها:    السادسة عشرةويف املادة  

 وفق اآليت: 
 ن يثبت بيعه أتشرية عمل مؤقت أو موسي يعاقب مبا أييت: كل م  - 1
عن    -أ   تقل  ال  مالية  ري ال5000)غرامة  آالف  مخسة  على    ،(  تزيد  وال 

وتتعدد العقوبة بتعدد التأشريات اليت   ،( مخسة عشر ألف ري ال15000)
 .بيعت

 .اسرتداد مجيع املبالغ اليت حصل عليها بسبب هذه املخالفة - ب
 

االسرتجاع    us/sZHS3.https://cutt على الرابط: ،تنظر هذه الالئحة مبوقع هيئة اخلرباء( 1) اتريخ 
 . ه28/5/1442

https://cutt.us/sZHS3
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منعه من دخول املنافسات اخلاصة ابألعمال املؤقتة أو املوسية ملدة مخس    -ج  
 .سنوات(

ومعاقبة   ،وهذه املادة صرحية يف منع بيع أتشرية العمل املؤقت أو املوسي
الذي أجازه    ،وهي من نوع التعزيز ابملال  ،من يثبت عليه ذلك بعقوبة تعزيرية

ه من دخول املنافسات اخلاصة هبذه  وتعزيره أيضا حبرمان  ،(1)مجٌع من الفقهاء
يمرجع فيه الجتهاد    ألن التعزير  ؛وهذا تعزيز سائغ  ،األعمال مدة مخس سنني

 ، بكل ما حيقق املقصد الشرعي من الزجر عن املعصية  وجيوز  ،ويل األمر أو انئبه
 .(2) ما مل خيالف نصا شرعيا

 ،ة العربية السعوديةالدليل اإلرشادي للعمال الوافدين للعمل يف اململك   اثنياً:
 . ه1427عام  ،الصادر من وزارة العمل

إن املتاجرة ابألشخاص أو املتاجرة ابلتأشريات ممارسة خاطئة  )جاء فيه:  
 . (3) يعاقب عليها النظام(

 
واختاره شيخ اإلسالم   ،وهو القول القدمي لإلمام الشافعي  ،منهم القاضي أبو يوسف من احلنفية(  1)

وحاشية الشرباملسي على   ،5/345ينظر: فتح القدير البن اهلمام    .والعالمة ابن القيم  ،ابن تيمية
 ،4/270واإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل    ،3/341وإعالم املوقعني    ،8/22هناية احملتاج  

والتعزير ابلعقوابت املالية ):  110  ،28/109وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى  
ومذهب أمحد يف مواضع   ؛أيضا يف مواضع خمصوصة يف مذهب مالك يف املشهور عنه  مشروع

 . (والشافعي يف قول وإن تنازعوا يف تفصيل ذلك .ويف مواضع فيها نزاع عنه ؛بال نزاع عنه

  ، 9/179حتفة احملتاج  و   ،3/1178عقد اجلواهر الثمينة  و   ،208  ،3/207تبيني احلقائق  ينظر:  (  2)
  .10/249اإلنصاف و 

 .8الدليل اإلرشادي ص( 3)
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املتاجرة ابلتأشريات املنع من  يعاقب عليها  ،وهذا صريح يف  النظام   ، وأن 
لعدة   ؛إليه يف البحث من حترمي املتاجرة ببيع التأشريات   لتم توص   موافق ملا  وهو

 . فضال عن كوهنا خمالفة نظامية ،أدلة تدل على ذلك
يلتزم صاحب العمل بتحمل رسوم استقدام  )أيضا:    وجاء يف هذا الدليل

للعمل  العمل   ،العامل  ورخصة  اإلقامة  برخصة  اخلاصة  الرسوم  وكذلك 
ونقل خدمات العامل   ،ك من غراماتوما يرتتب على أتخري ذل  ،وجتديدمها

 . (1)وأتشرية اخلروج والعودة( ،ورسوم تغيري املهنة ،لغرض العمل
ومنها رسوم استقدام    ،فصاحب العمل مملَزم نظاما بتحمُّل مجيع هذه الرسوم

فال جيوز له أن حيمَّل العامل دفع    ،واليت منها رسوم استخراج التأشرية   ،العامل
مبلغ ذ  خْ أبَ   أم  ،ذلك ببيع التأشرية عليهسواء أكان    ،هذه الرسوم أبي طريق

 . بغري ذلك أم  ،شهري منه
وكذا مكاتب االستقدام ممنوعة نظاما من تقاضي أي مبالغ مالية من العامل  

فقد   ،وإمنا تتقاضي أجورها من صاحب العمل  ،مقابل التوسط يف استقدامه
وهي ممنوعة  )ألهلية:  عند الكالم على مكاتب االستقدام ا  جاء يف هذا الدليل

وتتقاضى هذه    ،من تقاضي أي رسوم من العمال نظري التوسط الستقدامهم
الستقدام   التوسط  منها  يطلبون  الذين  العمل  أصحاب  من  أتعاهبا  املكاتب 

 (2) عمال هلم من اخلارج(
 . ويؤيد هذا ما أييت يف اثلثا

 
 .9الدليل اإلرشادي ص( 1)

 .14الدليل اإلرشادي ص( 2)
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الصادرة   ،اخلدمات العماليةقواعد ممارسة نشاط االستقدام وتقدمي    اثلثاً:
 .(1) ه1439عام  ،وزارة العمل والتنمية االجتماعية من

املادة   يف  له  50)جاء  للمرخص  جيوز  ال  القواعد:  هذه  من  شركة )( 
العامل مقابل   مبالغ من  االستقدام أو مكتب االستقدام( احلصول على أي 

 .أو تقدمي خدماته العمالية ،التوسط يف استقدامه
ومعىن ذلك أن النظام مينع شركات ومكاتب االستقدام من بيع التأشرية 

 . ألهنا ممنوعة من أخذ أي مبالغ مالية منه مقابل االستقدام  ؛على العامل
العمل  رابعاً: االجتماعية  ،نظام  والتنمية  العمل  وزارة  من   ،(2) الصادر 

واملعدل ابملرسوم امللكي    ،ه8/1426/ 23( واتريخ  51م/)ابملرسوم امللكي رقم  
(  46م/)واملعدل ابملرسوم امللكي رقم    ،ه12/5/1434( واتريخ  24م/)رقم  

   .ه5/6/1436واتريخ 
جيب على صاحب العمل والعامل  )  عة من هذا النظام:املادة الرابجاء يف  

 . ة اإلسالمية(مبقتضيات أحكام الشريعلتزام الاعند تطبيق أحكام هذا النظام 
ومقتضى هذه املادة أنه ال جيوز بيع صاحب العمل التأشرية على العامل 

حيث صدرت الفتوى    ، ملخالفة ذلك ألحكام الشريعة اإلسالمية  ؛وال على غريه

 
اتريخ االسرتجاع    us/pcCXU.https://cuttعلى الرابط:    ،تنظر هذه القواعد مبوقع هيئة اخلرباء  (1)

  . ه28/5/1442

وز   (2) موقع  يف  النظام  هذا  الرابط:  ينظر  على  االجتماعية  والتنمية  البشرية  املوارد  ارة 
us/7PoRd.https://cutt   ه28/5/1442اتريخ االسرتجاع. 

https://cutt.us/pcCXU
https://cutt.us/7PoRd
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الدولة لإلفتاء يف  الرسية  اجلهة  الدائ  ،من  اللجنة  بيع  وهي  بتحرمي  لإلفتاء  مة 
  .(1) التأشريات

يبطل كل شرط خيالف أحكام هذا )  ة من هذا النظام:املادة الثامنوجاء يف  
أو مصاحلة عن احلقوق الناشئة للعامل مبوجب هذا   ،ويبطل كل إبراء  ،النظام
 . ل(ما مل يكن أكثر فائدة للعام ،أثناء سراين عقد العمل ،النظام

لى العامل  فبناء على هذه املادة ال جيوز نظاما لصاحب العمل أن يشرتط ع
التأشرية عليه  سواء  ،أن يتحمل رسوم االستقدام ببيع  خذ أب  أم  ،أكان ذلك 

 . ملخالفة هذا الشرط ألحكام هذا النظام ؛مبلغ شهري منه مقابل استقدامه
ألنه   ؛ وهو العامل  ، ويف هذه املادة حفظ حلق اجلانب الضعيف يف العقد

  . العملنظرا حلاجته إىل ،قد يرضى ببعض الشروط اجملحفة حبقه
وملحقاهتا  :خامساً  العمل  لنظام  التنفيذية  يف   ،الالئحة  الصادرة 

 . ه11/4/1440
للوزارة رفض طلب  )أواًل( ما نصه:  )( من  12) فقرة    (14)جاء يف املادة  

 .  . .االستقدام يف احلاالت اآلتية: 
ويرتتب على ذلك    ،إذا ثبت قيام املنشأة ببيع أتشريات العمل الصادرة هلا  -د

 .إيقاف مجيع اإلجراءات املتعلقة ابالستقدام ملدة مخس سنوات(

 
 .تقدم توثيق هذه الفتوى عند عزو القول األول يف املطلب األول من املبحث األول( 1)
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فقرة   انت):  (15)ويف  أو  التأشرية  إلغاء  حالة  طالب  يف  يسرتد  مدهتا  هاء 
 .(1) االستقدام ما دفعه من رسوم مقابلها(

ذلك على    فدل  ،ترتيب العقوبة التعزيرية على بيع التأشريات   ففي هذه املادة
ألن منع النظام من    ؛أو أكثرسواء أكان البيع بقدر التكلفة    ،منع بيعها نظاما

الفقرة    نتْ وبيَّ   ،البحث  وهو ما توصلتم إليه يف  ،بيع التأشريات مطلق غري مقيَّد
واسرتداد ما دفعه    ،إلغاؤها  وهو  ،( الطريق النظامي ملن استغىن عن التأشرية15)

 .من الرسوم
 :(2)جاء يف املخالفات والعقوابت يف نظام اإلقامة سادساً:

 ب مبا يلي: عاقَ يم   َمن يتاجر ببيع أتشريات الدخول
أو ابلسجن ملدة   ، آالف رايلذا كان املخالف من الوافدين يغرم عشرة  إ - أ

 .وإبعاده عن اململكة ،مع إهناء وضعه  ،أو هبما معاً  ،ثالثة شهور
  ،إذا كان املخالف سعودي اجلنسية يغرم يف املرة األوىل عشرة آالف رايل  -ب

 ،مع السجن ملدة شهر  ،ويف املرة الثانية يغرم مببلغ مخسة عشر ألف رايل
مع السجن ملدة ثالثة    ،ة عشر ألف رايلويف املرة الثالثة يغرم مببلغ مخس

 .ويراعى حجم املخالفة ونوعيتها عند تطبيق العقوبة ،أشهر
 . تسري هذه العقوابت على الفاعل األصلي والشريك واملساهم -ج

 
يف موقع وزارة العمل والتنمية االجتماعية على    ،مل وملحقاهتاينظر: الالئحة التنفيذية لنظام الع (  1)

 . ه28/5/1442اتريخ االسرتجاع   sa/ar/decisions.gov.https://mlsdالرابط: 
موقع  (  2) الرابط:  ينظر:  على  الداخلية  بتاريخ   us/T4fQn.https://cuttوزارة  االسرتجاع 

 . ه28/5/1442

https://mlsd.gov.sa/ar/decisions
https://cutt.us/T4fQn
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 .يتم مصادرة املبالغ املدفوعة يف مجيع األحوال -د
 .(تتعدد الغرامات بتعدد األشخاص واملخالفات -ه

 ، العقوابت على املتاجرة ببيع التأشريات تضمنت التعزير أبخذ املالفهذه  
البدين ابلسجن ر ببيع  كما مل تقتصر على املتاجِّ   ،وهذا سائغ شرعا  ،والتعزير 

  ؛ ريك واملساهم يف املتاجرة ببيعها الش  بل جتاوزت ذلك إىل  ،حسبالتأشريات ف
الذي    ،من التعاون على اإلمث   نوع  وهو  ،النظام  ةألن هذا من التعاون على خمالف

 .وهللا أعلم ،يستحق معه التعزير
 

*** 
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 : ة ــــــــامتــاخل
  ، من إُتامهويسَّر  أختم هذا البحث حبمد هللا تعاىل وشكره على ما أعان  

 : كر أبرز نتائجه وتوصياتهمث أذ 
 أبرز النتائج:أواًل: 

ب -1 اجلهات    هي:  االستقدام  تأشرياتاملقصود  من  استخراجها  يتم  وثيقة 
ك ِّن َمن صدرت له من استقدام العممَّال بشروط معينة ،املختصة  . ُتم

التأشريات إىل -2 أنواع ابعتبارات خمتلفة  تتنوع  الغرض    ،عدة  فتتنوع ابعتبار 
منها إىل كما تتنوع ابعتبار الدخول إىل البلد واخلروج   ،منها إىل عدة أنواع

 . أنواع أخرى

االستقدام -3 أتشرية  من  مصاحل  الغرض  عدة  من   ،حتقيق  يقابلها  ما  ودفع 
واملكفول  ،املفاسد الكفيل  حق  حفظ  املصاحل:  هذه  أهم  وحتقيق    ،ومن 

 .ومنع اجلرائم والفوضى ،األمن يف البلد 

سواء أكانت لغرض املتاجرة   ،مطلقا  االستقدام  أتشرياتراجح حترمي بيع  ال -4
  ،ملخالفة ذلك للنظام الذي وضعه ويل األمر  ؛عند االستغناء عنها   أم  ،هبا

 . واسرتداد الرسم الذي دفعه ،وإبمكان من استغىن عنها إلغاؤها

متعددة -5 نظامية  تطبيقات  التأشريات  بيعها    ،لبيع  منع  بوضوح على  تنص 
 .وترتيب العقوبة الرادعة على ذلك ،مطلقا
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 نياً: أهم التوصيات:اث
 يف  -قدر اإلمكان    –املعنية إبصدار التأشريات ابلتيسري    اجلهاتأوصي   -1

هلا املستحقني  للمستفيدين  التأشرية  على  احلصول  يلجأ   ؛إجراءات    لئال 
 .بعضهم إىل احلصول عليها بطرق غري نظامية

ملا   ،أوصي املستفيدين من التأشريات اباللتزام ابألنظمة املتعلقة ابلتأشريات  -2
وما يرتتب على ذلك من مفاسد على    ،¸  يف خمالفتها من معصية هللا 

  . الفرد واجملتمع

املتعلقة ابل تأشريات -3 الفقهية  الباحثني بتناول بقية األحكام  ومنها    ،أوصي 
 ، والعمل يف مكاتب بيع التأشريات  ،شرياتعلى سبيل املثال: عقوبة بيع التأ

أمان الدخول عقد  الواردة يف أتشريات دخول    ،واعتبار أتشرية  والشروط 
  .الدول

العاملني وآله وصحبه    ،واحلمد هلل رب  نبينا حممد  على  وصلى هللا وسلم 
 .أمجعني

 
*** 
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 ملراجعهرس ا ف
القرآن -1 اجلصاص  ،أحكام  الرازي  علي  بن  أمحد  بكر  الصادق   ،أليب  حممد  حتقيق 

  1412  ،لبنان  –بريوت    ،دار إحياء الرتاث العريب ومؤسسة التاريخ العريب  ،قمحاوي
ç 1992م . 

  ، مطبوع مع جامع العلوم واحلكم  ،أليب زكراي حيىي بن شرف النووي  ،األربعون النووية -2
 . ينظر: جامع العلوم واحلكم ،البن رجب

الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل -3 املكتب   ، حملمد انصر الدين األلباين  ، إرواء 
 . ه1405 ،الطبعة الثانية ،بريوت ،اإلسالمي

دار   ،حممد علي معوض  ،حتقيق سامل حممد عطا   ،أليب عمر ابن عبد الرب   ،االستذكار  -4
  .ه1421 ،الطبعة األوىل ،بريوت ، الكتب العلمية

 .إلسالميدار الكتاب ا ، لزكراي األنصاري ،أسىن املطالب يف شرح روض الطالب -5
العلماء  -6 مذاهب  على  املنذر  ،اإلشراف  ابن  بكر  د   ،أليب  أمحد   .حتقيق  صغري 

 .ه1245 ،الطبعة األوىل ،اإلمارات ،رأس اخليمة  ،مكتبة مكة الثقافية ،األنصاري
تعليق وختريج: مشهور بن حسن  ،البن قيم اجلوزية  ،إعالم املوقعني عن رب العاملني -7

 . ه 1423 ،عة األوىلالطب ،دار ابن اجلوزي  ،آل سلمان
حتقيق عبد   ،ملوسى بن أمحد احلجاوي احلنبلي  ،اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل -8

 . بريوت ،دار املعرفة ،اللطيف السبكي
حتقيق حسن بن فوزي   ،للحافظ أيب احلسن ابن القطان  ،اإلقناع يف مسائل اإلمجاع -9

 .م ç  2004 1424 ،الطبعة األوىل ،الفاروق احلديثة للطباعة والنشر  ،الصعيدي
 . ه1410  ،بريوت ،دار املعرفة ،لإلمام الشافعي ،األم -10
دار إحياء   ،لعالء الدين املرداوي احلنبلي  ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف -11

 .الطبعة الثانية ،الرتاث العريب
 ،حبث اللجنة الدائمة: حول استقدام العمالة األجنبية وما يتعلق به من أحكام -12

البحوث واإلفتاء  ،اإلسالمية  مبجلة  العلمية  للبحوث  العامة  الرائسة  عن   ، الصادرة 
 . (41)العدد 
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ومعه تكملة البحر    ،لزين الدين ابن جنيم احلنفي   ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق -13
 .الطبعة الثانية ،دار الكتاب اإلسالمي ،حملمد الطوري ،الرائق

ضبطه وصححه: حممد   ،لعلي بن عبد السالم التسويل  ،البهجة يف شرح التحفة -14
 . ه1418 ،الطبعة األوىل ، بريوت ،دار الكتب العلمية ،عبد القادر شاهني

الدقائق -15 شرح كنز  احلقائق  احلنفي  ،تبيني  الزيلعي  الدين  الكربى   ،لفخر  املطبعة 
   .ç 1313 ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،بوالق  - األمريية 

املسمى   -16 »احلاوي«  و  »املنهاج«  و  »التنبيه«  على  الفتاوى  على )حترير  النكت 
حتقيق: عبد   ،املختصرات الثالث( لويل الدين أمحد بن عبد الرحيم العراقي الشافعي

 . ه1432 ،الطبعة األوىل  ،جدة ،دار املنهاج ،الرمحن فهمي حممد الزواوي
دار الكتب   ،حممد املباركفوريأليب العالء    ،حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي -17

 . بريوت ،العلمية
املكتبة التجارية   ،ألمحد بن حجر اهليتمي الشافعي  ،حتفة احملتاج يف شرح املنهاج -18

   .ç 1357  ،الكربى مبصر 
طبع إبشراف مؤسسة الشيخ   ،للشيخ حممد بن عثيمني   ،التعليق على صحيح مسلم -19

 . ه 1435 ،الطبعة األوىل ،الرايض ،مكتبة الرشد ،ابن عثيمني 
 . ه1413 ،الطبعة األوىل ،وزارة العدل ،التصنيف املوضوعي لتعاميم الوزارة -20
وزارة عموم   ،حتقيق مصطفى بن أمحد العلوي  ،أليب عمر ابن عبد الرب  ،التمهيد -21

 .ه 1387 ،األوقاف والشؤون اإلسالمية ابملغرب
 ، شافعيأليب عبد هللا حممد بن علي القلعي ال  ،هتذيب الرايسة وترتيب السياسة  -22

 .الزرقاء ،األردن ،مكتبة املنار ،الطبعة األوىل ،حتقيق إبراهيم يوسف مصطفى عجو
احملتاج -23 هناية  على  الشرباملسي  األقهري  ،حاشية  الشرباملسي  الضياء  دار   ،أليب 

 . ه1404 ،الطبعة األخرية  ،بريوت ،الفكر 
الرتمذي -24 الرتمذي   ،جامع  سنن  ابسم:  عيسى   ،املطبوع  بن  حممد  عيسى  أليب 

  ، حتقيق أمحد شاكر وغريه  ، مصر   –مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب    ،الرتمذي
1395 ç . 
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حتقيق شعيب   ،أليب الفرج عبد الرمحن بن رجب البغدادي  ،جامع العلوم واحلكم -25
  .مç 1997 1417 ،الطبعة السابعة ،مؤسسة الرسالة ،األرانؤوط وإبراهيم ابجس

حتقيق علي معوض وعادل   ،ردي الشافعيأليب احلسن علي املاو   ، احلاوي الكبري  -26
 . ه1419 ،الطبعة األوىل ،بريوت ،دار الكتب العلمية  ،عبد املوجود 

الدين احلصكفي  ،الدر املختار شرح تنوير األبصار -27 الفكر   ،لعالء   ،بريوت  ،دار 
 . ه1412 ،الطبعة الثانية

 ،وزارة العمل  .الدليل اإلرشادي للعمال الوافدين للعمل يف اململكة العربية السعودية -28
 . ه1427 ،الطبعة الثانية

املفتوح -29 الباب  لقاءات  وفتاوى  دروس  عثيمني   ، سلسلة  بن  مجعه   ،للشيخ حممد 
 . ورتبه: عطاء هللا األسلمي

حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه حممد فؤاد   ، سنن ابن ماجة -30
 . بريوت لبنان ،دار الكتب العلمية  ،عبد الباقي

داود -31 أيب  السجستاين  ، سنن  داود  احلميد  ، أليب  عبد  الدين  حميي  حممد   ،حتقيق 
 .بريوت  –صيدا  ،املكتبة العصرية

مؤسسة   ،حتقيق شعيب األرنؤوط  ،للحافظ علي بن عمر الدارقطين  ،سنن الدارقطين -32
 . مç 2004  1424 ،الطبعة األوىل ،الرسالة

 ،بد القادر عطا حتقيق حممد ع  ،أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي  ،السنن الكربى -33
 .مç 1994 1414 ،الطبعة األوىل ،بريوت  ،دار الكتب العلمية

املالكي  ،شرح خمتصر خليل -34 اخلرشي  بن عبد هللا  للطباعة    ،حملمد  الفكر   – دار 
 . بريوت

حتقيق عبد السالم   ،لعبد الباقي الزرقاين املصري  ،شرح الزرقاين على خمتصر خليل -35
 . ه1422 ،الطبعة األوىل ،بريوت ،العلمية دار الكتب   ،حممد أمني

 ،حتقيق حممد زهري بن انصر الناصر   ،حممد بن إساعيل البخاري  ،صحيح البخاري  -36
 . ç 1422 ،الطبعة األوىل ،دار طوق النجاة 

دار   ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي  ،ملسلم بن احلجاج النيسابوري  ،صحيح مسلم -37
 . بريوت –إحياء الرتاث العريب 
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مع -38 األمةضوابط  على  وأثرها  واجلماعة  السنة  أهل  عند  احلاكم  بن   ،املة  خلالد 
 . ه 1430 ،الطبعة األوىل ،اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،ضحوي الظفريي

 ، حتقيق عادل أمحد عبد املوجود   ، لعبد الكرمي بن حممد الرافعي  ،العزيز شرح الوجيز  -39
   .ه1417 ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية ،ورفيقه

حتقيق   ،جلالل الدين بن شاس املالكي  ،عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة -40
 . ه1423 ،الطبعة األوىل  ،دار الغرب اإلسالمي  ،محيد بن حممد حلمر  .د 

حبث منشور   ،عبد السالم بن حممد الشويعر   .د  ،عقد الكفالة وتطبيقاهتا احلديثة  -41
 . ه 1430( رجب 43)العدد  ،مبجلة العدل

 . املكتبة الشاملة ،فتاوى الشبكة اإلسالمية -42
الناشر: رائسة    ،مجع وترتيب أمحد بن عبد الرزاق الدويش  ،فتاوى اللجنة الدائمة -43

 . الرايض ،إدارة البحوث العلمية واإلفتاء
 . ه 1413 ،الطبعة األوىل ،فتاوى للتجار ورجال األعمال -44
 . د بن سعد الشويعر حمم .مجعها: د ،لسماحة الشيخ ابن ابز ،فتاوى نور الدرب -45
 ،حملمد بن علي الشوكاين  ،فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية يف علم التفسري  -46

 . مç  1993  1413  ،الطبعة األوىل  ،دار احلديث ابلقاهرة  ،حتقيق وختريج سيد إبراهيم
 . دار الفكر  ،للكمال ابن اهلمام احلنفي ،فتح القدير  -47
 ، دار األندلس  ،يق مشهور بن حسن آل سلمانحتق  ،البن قيم اجلوزية  ،الفروسية -48

 .ه1414 ،الطبعة األوىل ،حائل
  ،الطبعة األوىل  ،الرايض  ،مكتبة الرشد  ،يعقوب الباحسني  .د  ،قاعدة العادة حمكمة -49

 . ه1424
الصادرة من وزارة العمل   ،قواعد ممارسة نشاط االستقدام وتقدمي اخلدمات العمالية -50

االجتماعية اخلرباء  ، ه1439عام    ،والتنمية  هيئة  الرابط:   ،مبوقع  على 
us/pcCXU.https://cutt  

النورانية  -51 تيمية  ،القواعد  ابن  اإلسالم  د   ،لشيخ  اخلليل  .حتقيق:  ابن   ،أمحد  دار 
 .ه1422 ،الطبعة األوىل ،اجلوزي

 .تب العلميةدار الك ،منصور البهويت احلنبلي ،كشاف القناع عن مت اإلقناع -52

https://cutt.us/pcCXU
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 . ه 1424 ،الطبعة األوىل ،عبد الرمحن بن سعود الكبري  .د ،الكفاالت املعاصرة -53
التجارية -54 قحف  .د   ،الكفالة  اإلسالمي   ،منذر  الفقه  جممع  مبجلة  منشور  حبث 

 . ه 1428 ،( الطبعة األوىل16)العدد  ،الدويل
اإلسالمي حبث منشور مبجلة جممع الفقه  ،أمحد حميي الدين .د ،الكفالة التجارية  -55

 . ه 1428 ،( الطبعة األوىل16)العدد  ،الدويل
حبث منشور مبجلة جممع الفقه   ،حسني أمحد كامل فهمي  .د   ،الكفالة التجارية -56

 . ه1428 ،( الطبعة األوىل16)العدد  ،اإلسالمي الدويل
الصادرة ابملرسوم امللكي رقم   ،الالئحة التنظيمية لتأشريات األعمال املؤقتة واملوسية -57

 على الرابط: ،مبوقع هيئة اخلرباء ،ه11/1436/ 17( واتريخ 73م/)
 us/sZHS3.https://cutt  

بتاريخ   -58 الصادرة  وملحقاهتا  العمل  لنظام  التنفيذية  يف 1440/ 11/4الالئحة  ه 
الرابط:  على  االجتماعية  والتنمية  البشرية  املوارد  وزارة  موقع 

sa/ar/decisions.gov.https://mlsd   
 . ه 1414 ،عة الثالثةالطب  ، بريوت ، دار صادر ،البن منظور ،لسان العرب -59
 .املكتبة الشاملة ،للشيخ حممد بن عثيمني  ،لقاء الباب املفتوح -60
املختصر  -61 أستار  الدرر يف هتك  الشنقيطي  ،لوامع  اجمللسي  الرضوان  ،حملمد    ،دار 

 . ه 1436 ،الطبعة األوىل ،موريتانيا  ،نواكشوط
 ، لكتب العلميةدار ا  ،لربهان الدين إبراهيم بن مفلح احلنبلي  ،املبدع يف شرح املقنع -62

 .ه1418 ،الطبعة األوىل ،بريوت
جممع امللك   ،مجع عبد الرمحن بن قاسم  ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية -63

 .ç  1416  ،اململكة العربية السعودية  ،املدينة النبوية  ،فهد لطباعة املصحف الشريف
اإلقامة -64 نظام  يف  والعقوابت  الراب  ،املخالفات  على  الداخلية  وزارة  ط: موقع 

us/T4fQn.https://cutt  
 ، الطبعة األوىل  ،احلقوق اخلاصة  ،وزارة الداخلية  ،مرشد إجراءات احلقوق اخلاصة -65

 . ه1409

https://cutt.us/sZHS3
https://mlsd.gov.sa/ar/decisions
https://cutt.us/T4fQn
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دراسة    ،املسؤولية اجلنائية عن املتاجرة بتأشريات العمل يف اململكة العربية السعودية -66
ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف الشريعة رسالة مقدمة استكماال    ،تطبيقية
مقدمة من   ،كلية العدالة اجلنائية  ،من جامعة انيف العربية للعلوم األمنية  ،والقانون

العيبان العزيز  عبد  بن  عبد هللا  احلاسب    ،ه 1436عام    ،الباحث:  على  مطبوعة 
 . اآليل

 ،احلاكم النيسابوريأليب عبد هللا حممد بن عبد هللا    ،املستدرك على الصحيحني -67
دراسة وحتقيق مصطفى عبد القادر    ،  .  .مع تضمينات الذهيب يف التلخيص وامليزان  

 .مç 1990 1411 ،الطبعة األوىل ،لبنان –دار الكتب العلمية بريوت  ،عطا
حتقيق وختريج وتعليق شعيب األرنوؤط وجمموعة من  ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل -68

 .م ç  1999 1419 ،الطبعة األوىل ،لبنان ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،الباحثني
املكتب   ،ملصطفى بن سعد الرحيباين  ،مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى -69

 . ه1415 ،الطبعة الثانية ،اإلسالمي
  ، حتقيق حممود األرانؤط ورفيقه  ،لشمس الدين البعلي  ،املطلع على ألفاظ املقنع -70

 . ه1423 ،الطبعة األوىل ، مكتبة السوادي
رسالة دكتوراه يف قسم الفقه بكلية الشريعة   ،املعاوضة على احلقوق املالية ونقلها -71

عام ال  ،فهد بن خلف املطريي  .إعداد د  ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 .مطبوعة على احلاسب اآليل ،ه1424اجلامعي: 

طبع عام   ،بريوت  ،مكتبة لبنان  ، حممد العدانين  ،معجم األغالط اللغوية املعاصرة -72
 . م1989

املعاصرة -73 العربية  اللغة  احلميد  .د  ،معجم  عبد  خمتار  الكتب  ،أمحد  الطبعة   ،عامل 
 .ه1429 ،األوىل

 . دار الدعوة   ،إبراهيم مصطفى وآخرون  ،ابلقاهرةجممع اللغة العربية    ،املعجم الوسيط -74
 . ç 1388 ،مكتبة القاهرة ،ملوفق الدين ابن قدامة احلنبلي ،املغين -75
املنهاج -76 ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  احملتاج  الشافعي  ،مغين  الشربيين  دار   ،للخطيب 

 . ç 1415 ،الطبعة األوىل ، الكتب العلمية
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 ،  العباس أمحد بن عمر القرطيب أليب   ،املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم -77
ميستو ديب  الدين  حميي  ابن كثري  ، ورفقائه  ،حتقيق  األوىل   ،دمشق  ،دار    ، الطبعة 

 . ه1417
  ، دار الفكر   ،حتقيق عبد السالم هارون  ،أليب احلسني أمحد بن فارس  ،مقاييس اللغة -78

 . ه1399
  us/r0TfT.https://cutt على الرابط: ،موقع الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان -79
اجلربين -80 الرمحن  عبد  بن  هللا  عبد  الشيخ  الرابط:    ،موقع  على 

us/zL8N3.https://cutt  
 ،حممد بن إبراهيم املوسى  . د   ،الكفالة( دارسة مقارنة)نظرية الضمان الشخصي   -81

 .ه1419 ،بعة األوىلالط ،الرايض ، مكتبة العبيكان
اإلقامة -82 رقم    ،نظام  امللكي  ابملرسوم  يف   1337/  2/25- 17الصادر 

11 /9 /1371  ç  العامة للجوازات على   ، والتعديالت الصادرة عليه مبوقع املديرية 
   us/RLMom.https://cuttالرابط: 

العمل -83 العمل وال  ،نظام  ابملرسوم امللكي رقم   ،تنمية االجتماعيةالصادر من وزارة 
يف موقع وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية   ،ه1426/ 8/ 23( واتريخ  51م/)

 us/7PoRd.https://cuttعلى الرابط: 
 

 *** 
  

https://cutt.us/r0TfT
https://cutt.us/zL8N3
https://cutt.us/RLMom
https://cutt.us/7PoRd
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27- Al-Durr al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar, by Ala Al-Din Al-Hasakfi, 

Dar Al-Fikr, Beirut, 2nd Ed., 1412 AH. 

28- Work Guidebook for Expats in Saudi Arabia. Ministry of Labor, 2nd 

Ed., 1427 AH. 

29- A series of lessons and fatwas for the "Al-Bab Al-Maftuh" meetings, 

by Sheikh Muhammad bin Uthaymin, compiled and edited by: Ataa 

Allah Al-Aslami. 



 

 
 الشرعيةجملة العلوم  335

 (الثالثهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

30- Sunan Ibn Majah, edited his texts, book number, chapters, and hadiths, 

and Muhammad Fouad Abdel-Baqi commented on it, Dar Al-Kutub 

Al-Ilmiyya, Beirut, Lebanon. 

31- Sunan Abi Dawood, by Abu Dawud al-Sijistani, edited by Muhammad 

Muhyiddin Abd al-Hamid, Al-Maktabah Al-Asria, Sidon - Beirut. 

32- Sunan Al-Daraqutni, by Al-Hafiz Ali bin Omar Al-Daraqutni, edited 

by Shuaib Al-Arnaout, The Muasasat Al-Risala, 1st Ed., 1424 AH 2004 

AD. 

33- Al-Sunan Al-Kubra, by Abu Bakr Ahmad Bin Al-Hussein Al-Bayhaqi, 

edited by Muhammad Abdul-Qadir Atta, Dar Al-Kutub Al-Ulmiyyah, 

Beirut, 1st Ed., 1414 AH 1994 AD. 

34- Sharh Mukhtasar Khalil, by Muhammad bin Abdullah Al-Khurshi Al-

Maliki, Dar Al-Fikr for Printing - Beirut. 

35- Sharh Al-Zarqani ala Mukhtasar Khalil, by Abd al-Baqi al-Zarqani al-

Masri, edited by Abd al-Salam Muhammad Amin, Dar al-Kutub al-

Ilmiyya, Beirut, 1st Ed., 1422 AH. 

36- Sahih Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Edited by 

Muhammad Zuhair Bin Nasser Al-Nasser, Dar Touq Al-Najat, 1st Ed., 

1422 AH. 

37- Sahih Muslim by Muslim bin Al-Hajjaj Al-Nisabouri, edited by 

Muhammad Fuad Abdul-Baqi, Dar Ihya al-Turath al-Arabi - Beirut. 

38- Dawabit Mueamalat Al-Hakim eind 'Ahl Al-Sunnah wa Al-Jamaah wa 

'Athariha alaa Al'Umah, by Khalid bin Dahwi Al-Dhafiri, The Islamic 

University of Madinah, 1st Ed., 1430 AH. 

39- Al-Aziz Sharh Al-Wajeez, by Abd al-Karim bin Muhammad al-Rafi'i, 

edited by Adel Ahmad Abdul-Muawjid et al., Dar Al-Kutub Al-

Ilmiyya, 1st Ed., 1417 AH 
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 :  ملخص الدراسة

ُ صننننورَة العامل  ق اب،ننننوالن الا ي       الة و  يعيُش العاملُ اليوَم ثورًة صننننةا يًا را عًا ِننننورةَ 
الذي أحدثه اخرتاُع احمل ك اللخاري والكه ابء وشننننننننلكا ا ترتتري  يف اريةو ق العاو، ابا ننننننننيا   

ُُ اب،نننننننننننوا  ُا  ثورٌة ياوُ،ها الذكاُء  االصنننننننننننيةا ه   ويلياااه ابخو ملا وع و ه ابوةو ا  و ةها اب كلا
ُة  دوي ريار )الدروت (  والن  يف ابووأن أي ا،نننو وذ   ُُ اجلوي ُا اب،نننة  )ذاايا الايا،ة(  وابةظو ا

ُ  الشن يف  والووصنين  والةان وابواصنيفُ ق ال،نةواُ الاا، ا  اا   الذي ، اا  إىل     جماال
الل ث  ق اار   الشننننن  يا والوةظيمليا ابوع اا  و،نننننيةها  وإال اءاُ ال،نننننيف ا وأوا د الوشنننننرين  
الضنننا يا لعمل ها  ودديد أحكام اب،ننناوليا اجل امليا وابدتيا الةاشننناا  يف أ ننن ارها  و ياي ا ك  

 ال،عو،يا.ق ذلك  يف والها تظ  الملاه ا ِيف ه وااتظملا ابعملول هبا ق ابمل كا الع  يا  
 

ة  اب كلاُ اب،ننننننننننوا ا  ذاايا الايا،ة  أوا د الوشننننننننننرين     :الكلمات املفتاحية اليامل اُ اب،ننننننننننة 
 اب،اوليا والضملاي.
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Abstract:  

The world today is experiencing a fourth industrial revolution that will change 

the image of the world in the near future . 

This fourth revolution is driven by artificial intelligence with its various 

applications and various branches, including autonomous vehicles and Unmanned 

Aircraft Systems (UAS) (drones), which are expected to take over the fields of 

shipping, delivery, and transportation in the coming years . 

Therefore, we wanted to clarify in this study the legal and regulatory 

frameworks related to its operation, safety procedures and operating rules, and 

determine the criminal and civil liability arising from its damages, depending on 

the jurisprudence Islamic and regulations in the Kingdom of Saudi Arabia.  
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   :ملقدمةا
هلل   وآله ا ملد  ابِ  ني   أش ف  وال،يفم      والصيفة  العابني   رب 

 . و عد  أمجعني وأص ا ه
ها حص ُ    صورةو يصع ُ ايليااُ الذكاء االصيةا ه اليوَم اباري اويور    عإي

حىت    وأ هبا   ْ ا  الوةلا  ِونُ   اليومَ ص  واأعاو  حايااو  ال،ةواُ    ا   يهَن لْ أ ام  ق 
ُُ ،ولو   اأوصا،اي ُُ الاا، ا  الن    عابديُ   ؛حكو اُ  و وازا ق  ر  ويو  االذكيا 

ُُ الل داي ( الن يووأن هلا  Autonomous Vehicles)  ((AVاب،وا ا       واب كلا
و ا أي ا،و وذ      كاتاو رملي،او ق الةان وابواصيفُ ق ال،ةواُ الاا، ا  

ا واجلةامليا  يف اا  ار الن  اب،اوليا ابدتي  عج  اه  يف تااشو عاههَو وأاتوَنو حول  
إليها ق    اار  الش  يا والوةظيمليا الن جي  االحوكامُ و   ها ميكيف أي اةوج  ة

ُُ وكذا    ذلك  (  Unmanned Aircraft Systems) (UAS)   دوي ريار  اليامل ا
 ،  مساح العديد  يف الدول لألع ا، والش كاُ    ا ً  اخ    هااِوخدا ُ   الن اتوش  

و ا يووأن هلذه ابةظو اُ ق      و،يةها ق أالواملها لألغ اض الرتعيهيا والوجاريا
اب،والن الا ي   يف ال،يي ة     جمايل الش يف والووصين؛  عد أي مسُ َح ابلملعن  

و عض   ابلوج ملا   اللين  او   للعض ش كاُ  الربيد ابِوخدا ها ق  صين  ش كاُ 
و،لله هذه ابةظو اُ اجلويا  ِاللضاملن واب اِيفُ الربيديا ل مل،وخد ني  و ا  

 يف خمار   ووأعا     اا يف وال،يف ا اب وريا اجلويا  و    ِيف ا اارواح  
ابخاوف    وابملو كاُ  يثار  يف  ابةظملاُ  و ا  ألن  اِوخدا ها  يف   شأي 

 ذلك  يف الوأاملن اب،و دثا  وغةغة  ش و ا    ا رها يا وا ال ا يا ق أ ملالو 
ا ديث  يفالن   إىل  ابوع اا    ،ععوةا  والوةظيمليا  الش  يا  هذه   و،يةاار  
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 الملاه      وتاَ    ُ ه  ظْ     الة و الذي يُ   واِوش اف اب،والن  شأهنا   ابةظو اُ  
ورحا َوه   ا ِيف هَ   ُ  و   لكنَ  واا،ا َ   ا ِيف يا    الش يعا    مشولياَ يلنيَ  هو    ها   ا 

  وهو أته  ا  يف ازلاو  ابعوملد  ق ذلك  الش  هَ    ؛ أتِيً،ا     ااصن  الديد
ةا    -اعاىل  -للا   وهلا ق كواب  إال        اا ا    اة لُ  وله  ِو ص   للا   يه   -ِر
الة و الذي ِيو  ايلياه ق  حكملها   يه  أصٌن ميكيف خت يجُ   -ِو         

   ا ك الدراِا إبذي للا.
 الدراسة:أمهية  

ُُ وال اي،  ا مجالياُ   اا دا،ُ   أظهُ  ق اال وملا،     ابةظو اُ    اب،ومل ةُ   ا
ق االتوشار     هذه الوكةولواليا آخذةٌ أي    -ابدتي ااجلويا  دوي ريار ق ااغ اض  

ابمل كا ق    الا ي ا ق اب،والن  ِيكوي شاملعً   هذا الةملط  يف االِوخدام  وأي  
العا ا ل يةاي    حيث أر اري اهليااُ   ؛ ،ول اخل يجالع  يا ال،عو،يا وغةها  يف  

 يف أالن ا صول    لألع ا،     ةصًا إلكرتوتياً   -م2019   ام ق    ابل،عو،ياابدن  
ة   ق اجملاالُ الرتعيهيا والوجاريا         الوصاريح اخلاصا  وشرين رامل اهت  اب،ة 

اهلياا  ِا وها  و يف   لدى  اب،ج    أصلح  اجلويا  ابةظو اُ  ا ك     ا آالٌف  يف 
ُ    والدخول      الوصةين هلذه ابةظو اُ    يف ،خول ابمل كا جمالَ عضيًف    ق ااملاأيا
  اب،ومل ة  ال اي،ة   يدَل       الذي  اا     شرتكا  ن  عض الدول ابةوجا   اصةينو 

ُ هذه    ا،يةوالويور ابو،ارع ق   ،ععةا إىل الل ث ق مما     ق الليف،  اليامل ا
ق وأريو   ُ  عيه    ،اخن ابمل كا  هاالش  يا والوةظيمليا ا اكملا لعمل    الاوا د

ُُ ق هذا اجملال  و ململةا إىل ذلك حماولَا   اِوش اف اب،والن  شأي  الدراِا
ا،ية اب كلاُ اب،وا ا ذاايا الايا،ة  ودديد اب،اوليا عيملا أد يةوج  ةها  يف  
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والةظا ي ا الش ْ   ي ا  الةظ   والها  وأ  ار  يف  ،راٌِا  حوا،ث  اوالد  ال    حيث 
 ش  يٌا حىت اآلي  ةيري ابلل ث ق هذا اجملال.

 حدود الدراسة:
الدراِا   هذه  ق  الل ث  اباأوص   ااحكام  ابب كلاُ  و     ياي  ع اا 

ةواليامل اُ     اب،وا ا ابدتي ا اب،وخد ا  يف ألن ااشخاص اليليعيني أو    اب،ة 
ُ  ديث  يف ال ل   الوي قأو جتاريا  ،وي    شخصياو   أغ اضو ق  اال ولاريني     يامل ا

 وأف الملاه        يايالدراِا    ُ رك  الوملثين عاط  كملا     يف اببالع،ك يا إال  
،وي اع ضو    ها عيال،عو،يا  ااتظملا    و وأف   ا ِيف ه  يف اب،املن ابع و ا

 . ذلك الل داي إال إذا اأوضري رليعا الدراِاغةها  يف لاواتني 
 الدراسات السابقة:

ش  يٌا هتوَ   دراِا أحكام اب،اوليا  يف    ،راِاٌ -  ملةاحدَ         -اوالدال  
اب،وا ا اب كلاُ  ددثها  أد  الن  ق  أ ا     ا وا،ث  ال،ا اا  جمال  الدراِاُ 

  :عهه  اليامل اُ اب،ةة
 عةواي: "ابشكيفُ الااتوتيا وااخيفأيا ابثارة  شأي اِوخدام    ،راِاٌ :  أوال

اا يف  مبج ا  الاامسه   ةشورة  ح،يف  حمملد  ل دكوور  ريار"  اليامل اُ  دوي 
م  وهه ،راِا خموصا ابليامل اُ  2014والااتوي  أبكا،مييا ش را ،يب ِةا  

ةا       دوي ريار اب،وخد ا ق اجملاالُ الع،ك يا خاصا   يةملا ارتك  ،راِو
 اليامل اُ  دوي ريار اب،وخد ا ق ااغ اض ابدتي ا عاط.

   Drones،راِا  عةواي "الةظام الااتون ل يامل اُ  دوي ريار الدروت   :  اثنيا

Les ”    الااتوتيا الع وم  مبج ا  حمملد  ا يف   ةشورة  شوأه  راه   ل دكوور 
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م  وهه 2016واالأوصا،يا   ك يا ا اوق  الا عا  ني مشس  ابلااه ة ِةا  
،راِا أص  ابالف عيها ا ديث  يف الةظام الااتون هلذه ابةظو اُ اجلويا ق  
الااتوي المل ت،ه  ن اباارتا أحياا ابلااتوي ا  ارايت   يةملا ختوص ،راِوةا  لياي  
اار  الش  يا والوةظيمليا لو،ية هذه ابةظو اُ  يف والها تظ  الملاه ا ِيف ه  

 ا.وااتظملا ال،عو،يا خاص
ذاُ   :اثلثا ابوالها  يف  عد  ل يامل اُ  الااتون  "الوةظي   ،راِا  عةواي 

الدويل  ابدن  اليةاي  ابدتيا والوجاريا  يف والها تظ   ةظملا  االِوخدا اُ 
ICAO  ل دكوور  ملا، الدييف أمحد  لد ا ه   ةشورة مبج ا الع وم الااتوتيا "

م  وهه 2017واالأوصا،يا   ك يا ا اوق  الا عا  ني مشس ابلااه ة ِةا  
خموصا ابلل ث ق الةظام الااتون لعملن هذه ابةظو اُ  يف والها تظ   ةظملا  

عاط    اباتظملا  ا يكاو  ابااري  الملاهه  اجلات   ،راِوةا      ا كُ    يةملا 
 ال،عو،يا. 

 خطة الدراسة:
     اد ا وعص ني وخامتا  أ ا اباد ا عاد    شومل اً   الدراِاالاءُ خيا  

وأ ا   عيه   الدراِا  وخيا  وحدو،ه  وأهداعه  الل ث  أمهيا  عيها  يف  اك ملةا 
 الملصيفي عاد الاءا     الة و الوايل: 
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والوةظيمليا   الش  يا  اار   ااول:  ريار  لالملصن  اليامل اُ  دوي  و،ية 
 )الدروت (. 
  لاحث:مخ،ا وعيه 

 . اع يف اليامل ة  دوي ريار )الدروي(ابل ث ااول: 
 . اِوخدا اُ اليامل اُ  دوي ريار وأتوا ها ابخو ملاابل ث الثان: 
 .  دوي ريار  ابدتي ا  يامل اُال  وابخاوف الن اثةهاخار   ابابل ث الثالث:  
الملاه ا ِيف ه والةظام    قا  ابدتي    (الدروت )أوا د ا،ية    ابل ث ال ا ن:

 ال،عو،ي.
  يال :ثيفثا وعيه 

 . )الدروي( ةاب،ة   اليامل ة لو،ية: أه يا ابشرَ ن وصيفحيوه ابي   ااول
 ابلوشرين.هلا  والوص يح  )الدروي( ةاليامل ة اب،ة   ا،جينابي   الثان: 

ال،يف ا إال اءاُ  الثالث:  اب،ةة  ابي    اليامل اُ  اشرين   وأوا د 
 . )الدروي(

 .ابدتي ا (الدروت  ) ا،يةيف  : اب،اوليا الةاشاا اخلا س ابل ث
 :  ي لايوعيه 

ااول  اب،اوليا  ابي    اليامل اُ  الةاشاا  يف    اجل امليا:  ة ا،ية  اب،ة 
 .اببخالملا ل ةظام

اب،اوليا    ابي    ددثها    الواصةياالثان:  الن  اا  ار  الةاشاا  يف 
 اليامل اُ اب،ةة.

 . ( AVالملصن الثان: اار  الش  يا والوةظيمليا ابوع اا  و،ية اب كلاُ اب،وا   ا ) 
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 وعيه ثيفثا  لاحث:
أأ،ام اب كلاُ  يف حيث   ياي  ابل ث ااول: الوع يف ابب كلاُ اب،وا ا و 

 ابْكةَنَةا.
الثا الملاهيا  ابل ث  الاضااي  اب كلاُ    اوالةظا ي  ن:  اشريين  ابثارة  شأي 

 اب،وا ا.
  الةاشاا  يف اا  ار الن ددثها اب كلاُ اب،وا ا ابل ث الثالث: اب،اوليا  

 . يف  ةظور الملاه ا ِيف ه والةظام ال،عو،ي
وشك و  والهو لعملا،ة   وأ ا اخلامتا عاد اشومل ري     أه  الةواملج والووصياُ 

الل ث الع مله جبا عا حاملن اببمل كا الع  يا     ، ملها لو ك الدراِا  مليف  
   الع  يا وااالةليا  مل االن  ل   عه سو     مثRG-20017وع الل ثه رأ     ابش
اخليأ    ت،أل-اعاىل-وللا عيها  جيةلةا  وأي  وال،دا،   الصواب  عيها  ي زأةا  أي 

 وال لن  وأي يضن عيها الةملن والالول.
 

*** 
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الفصل األول: األطر الشرعية والتنظيمية لتسيري الطائرات بدون طيار 
 : )الدرونز(

 :(ز )الدرون تعريف الطائرات بدون طيار  :املبحث األول
ُُ حظيري   إبألالو شديدو  يف ألن    - ق ال،ةواُ ابا يا  - دوي ريار   اليامل ا

العامل    ابشرَ  ني  رب   دًءا  يف     أغ اضو  وعد،ةو ق    عملاهُلااِوومت   كثةو  يف 
 ُ و  ورًا    ا رها ياو واتوهاًء ابالِوخدا اُ ا ال ا يا    الع،ك يا   االِوخدا ا
وااغ اض      اوابهمل اُ ابدتي    الرتعيهيا  يف ألن اهلواة وااع ا،   ابالِوخدا اُ

ٌُ  َ عري هذه ابةظو اُ أبهنا: "وأد  ُ   الوجاريا   يف   دو عْ ا  يف  نُ هَ يهُ اوال    يو     رامل ا
ٌُ رامل  ها  و عضُ  ش ي     ألن  شرَ نو  نُ    الايا،ة(  )ذااياُ    ،وا اٌ   ا   ارُ عيها اليي    يُْدخ 

اليامل ةُ د ،ةحم  د يقو   خياَ   دو عْ  يف  نُ  لواوم  ابلو  يق    ؛  اواليهو    عدملذ     دوي 
ُارَبَْ ُج واُنَوال ه  يف  ُنْعدو  ويو   الو كُ  عيها  يف ألن     (1)إ اق"  ٌُ عهه رامل ا

ُو  متكَ ُةها  يف أ،اء  هملوها      شر َ ني     اارض  واكوي   و،ًة أباله ةو وكا ةا
اِوخدا ها  د   اب ا،  وأد    (2) عيةا  أهدافو   أو   و،ًة ابلاذاملف والصواريخ 
رامل ة أبهنا: "(  ICAO  -ُ  َ عري  يف ألن  ةظملا اليةاي ابدىن الدوىل )إيكاو  

ا ابلو ك  الكا ن  يف  ار      وةها  إ   ري    يو  تا ها  دوي أاملدو  دوي ريار  
  - أو  يف الملضاء  أو  يف رامل ة أخ ى   ِواء  يف اارض  -آخ    يف  كايو    عدو 

 
  ( إصدار الشها،اُ ل ملةظو اُ اجلويا الصرةة  دوي ريار وأتظملا إ،ارة ح كا   ورها  كيةث كوي1)

،ا 1ص    م.2017ِةا  RAND  ط.  ِا
  ،. راه  شوأه  ا يف  جم ا الع وم Drones Les( الةظام الااتون ل يامل اُ  دوي ريار "الدروت "2)

يوليو    اجل ء ااول   2   د،-58  جم د-مشس  ني    الا عا- ا اوق  ك يا-واالأوصا،ياالااتوتيا  
  . 311ص   م2016
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اتم" ابِوايفلو  لو،ة  ارب ج  ،لاا  و ا ي و (1) أو  اع يملها     ور،  هذا  ق     يف 
 أبهنا: "رامل ةٌ   م  حيث   عري عيه2020الصا،ر ق يوليو  ام    ا  اريت  ااتويال

اجلوَ   اليامل ةَ ها        وة    الااملد    والو،    ،ويَ   د َ ق ق  ابلعني    ابوالهاَ   واشملن 
ذاا  اب،ة      واليامل ةَ دو عْ  يف  نُ   هاَ ابوال    اجمل ،ة  واليامل ةَ    كملا   َ عري  يف  (2)ا"ي  ة 

ال،عو،يا الع  يا  اببمل كا  ابدن  ل يةاي  العا ا  اهلياا  أبهنا:    ( GACA)ألن 
  هامَو   ا،اء    ،و حمد    أو ارب ج  ،لااً ل ،ة      ،ارو   دو عْ "اليامل ة الن اواَله  يف  نُ 

الصا،رة  يف اهلياا العا ا ل يةاي    "لواملح ِيف ا اليةاي"  وُ  َ عري ق  (3) عيةا"
ها ،وي إ كاتيا الودخن  اشري ُ   يو     أبهنا: "رامل ةٌ   (GACAR)  ابدن ال،عو،ي

ق   ر،ُ او اله  وهو الوع يف ذااُ    (4) اللش ي ابلاش   يف ،اخن أو      نت اليامل ة"
  .(5)اب ،ارة المليدراليا ل يةاي ق الوالايُ ابو دة اا  يكيا اخلاصا  واملح ال

 
(1) Unmanned Aircraft Systems (UAS), ICAO Cir 328, 2011, p.no.3.   

 . 3ص   2011  ا يكاو ةظملا    (UAS) أتظملا اليامل اُ  دوي ريار
   م.2020( ل،ةا 4 دوي ريار ق إ ارة ،يب رأ  ) ُ(  يف أاتوي اةظي  اليامل ا 2( ابا،ة )2)
   االا  ةشورة     ابوأن هياا اليةاي ابدن اي ق خد اهتا ا لكرتوتيا لوص يح رامل اُ )الدروت (  (3)

. مت االريفع 2019يةاي     11 واريخ    (GACA)  ال مسه ل هياا العا ا ل يةاي ابدن ابل،عو،يا
 م     ابوأن:  10/2020/ 17  يها  واريخ 

https://gaca.gov.sa/web/ar-sa/news/translation-of-ar_sa-gacanews-130119-

hf01_16600 . 

(4) GACAR Part 107, Non-recreational Civil Small Unmanned Aircraft System, 

107.3 (Definitions), 2016, P. No. 3.   

ريار  أتظملا اليامل اُ  دوي  )   107اجل ء     اهلياا العا ا ل يةاي ابدن ال،عو،يلواملح ِيف ا اليةاي   
    .3[  صمل ا 107.3] -الوعاريف- (ابدتيا الصرةة غة الرتعيهيا

(5) FAA's Regulations, Part 107, Small Unmanned Aircraft System, 107.3, 

(Definitions), 2016.  
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ُُ   ُاعد ،َ أد  و   هذا.    عوارةً اليامل اُها     هذه  الن يو  إريفأُ   ابصي  ا
اليامل اُ  "  : ن   واترة  ا ا،مل     "اليامل اُ  دوي ريار" ن:    يها اللعضُ ي،ملَ   ا  

ة يي ق   يها"اب،ة  وأد  )اِ   أحياا   اللعضُ      "الدروت "   :Drones   )وهه 
    والن ال يوالد رياٌر      وةها  ابأهولا   اليامل اُ غة  مجين اي ق      أمساءٌ 
 يةملا يشين  لكةه     (1)ا  دتي  أغ اضو  ق   ،ك يا أو    اضو   أغ ق  اِوخد ري    ِواءٌ 

اط   أِو ابةظو اُ    ق  هذه  ا،مليُا  ابخو ملا  ا  يفم  املن  ِو الةاس وق   ا ا 
الااتوي ق كثةو    أيإال  اجلويا  و ك اامساء ال،ا اا    إتملاذ   يف ،ول    الهاُ 

ُو    آثُ  اِوخدامَ   العامل ا  يف  : "اب كلا اجلوي  كملصي ح   خمو ملاأخ ى   صي  ا
( ريار"  :   صي ح  وأ    UAV) (Unmanned Aircraft Vehicles)،وي 

  أو:    (Unmanned Aircraft Systems) (UAS)" ةظو ا الويا  يف ،وي ريار"  
 (Small Unmanned Aircraft Systems   ةظو ا الويا صرةة  يف ،وي ريار"

(Small UAS) )  :عْ " ةظو ا الويا  وال ها  يف  نُ   أو( "دRPAS)  (Remotely 

Piloted Aircraft Systems،)    اصي ح   يها أمساٌء  الااتوتيوي  ومجيعها 
 .(2) ا،مليا هذه اليامل اُوابخوَصوي ق 

 
اليةايلواملح   الصرةة  دوي  ت   المليدراليا  إ،ارة  اليامل اُ  اجل ءريارظام   ( )الوعاريف   107.3    

  م. 2016
ط     (1)     شا،ي  لد الوهاب  إيهاب خ يملااالِوخدا اُ العدامليا ل دروت  ق ص ا اُ الش ق ااِو

-  أ و ظب -  جم ا اجتاهاُ ااحداث الصا،رة  يف   ك  اب،والن لألحباث والدراِاُ ابواد ا
  .10ص   م2019ِةا - 31العد، 

ة  خمورب اا،لا اجلةامليا ال أمليا الوا ن ب ك     إرار ا ترت ول  ( يةظ :2) بواالها حوا،ث اليامل اُ اب،ة 
   . 13م  ص 2019 ِةا-ِةراعورة-  ا ترت ول العابه
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 :وأنواعها املختلفة استخدامات الطائرات بدون طيار :املبحث الثان 
 ُُ ُ    ا ديثاُ   اعد ،ُ االِوخدا ا   ق ال،ةواُ ابا يا   دوي ريار  ل يامل ا

 يف أ  ز  كاي    و ال،ةواُ الا ي ا الاا، او يف ابةوظ  أي اوعد ، اِوخدا اهتا ق  
 :  ا ي ه جماالُ االِوخدام هلا حىت اآلي

مت    الن  ي اااِاِااغ اض  ااغ اض الع،ك يا هه    األغراض العسكرية:أ(   
أال ه ق    هذه  ايوي   ا يف  لواوم  االِوييفع   مبهامَ    ااِاساليامل اُ؛ 
أرواح     واب األا واع يض  ابأهولا  ابليامل اُ  ابخار ة    الييارييف  داًل  يف 
اليامل اُ   مث   ل خي  هذه  ايوي   ذلك  ،امل ةاِوو   اِومل   عد   ين 

الع،ك يا     يف ابهامَ   كثةو   يها ق    اال وملا،ُ   مت  حىت     الع،ك يا  اِوخدا اهت ا
ااهداف   ابواأناِوهداف  ك   واهلجو يا  والاواليا خيفل و  ب     يف 
والصواريخوا ويدها  ها  ا، ي    أثلوري كملاءهتا  و    ابلاةا ن  ق كثةو  يف أد 

الدول ق  اري  حىت ا،ا   ق ال،ةواُ ابا يا  ا  وب وابعارك حول العامل
الن ِوشكَ ُن    ابةظو اُ الع،ك يا  اصةيعها وايوي ها وا ويفكها  اب ولارها 

اااُس   اليومَ   الدول    أوةُ   اباريو    اب،والنق    ابعارك    وصورةَ     وب  ا  َتَ،قَ 
ة   اوة    ا ويفك    مل ياوص  أ  ُ   -لألِف  -  لكةه(1)رامل اهتا الع،ك يا اب،ة 

 ُُ اجلملا ا عاط   ن اباري  الدول  ة      اب،ة  الع،ك يا  اليامل اُ    هذه 

 
ص  1) شوأه  ا يف  راه    .، ريار   ل يامل اُ  دوي  الااتون  الةظام  يةظ :  و ا  عدها    314( 

ااو  الش ق  ل دروت  ق ص ا اُ  الع،ك يا  اليامل اُ   13ِط ص  االِوخدا اُ  و ا  عدها  
ة واله ا  وب اجلديدة ق ابةياا الع  يا  حمملد  ةصور  اا ي  صا،ر  يف  ةودى ال،ياِاُ   اب،ة 

    عدها.و ا  1م  ص 2019الع  يا  يوتيو 
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ُُ   ا رها ياُ  الةظا يا  واجلملا ا غة  ااخ ى   -اب،  ا  هه  ا،ع  
هه وهذه     (1)ال ويفكها؛ تظ ا با دااه  يف  ي اُ ق ابعارك الع،ك يا

اجلويا الصرةة والن ا،و  م    إحدى ابشكيفُ الن خ اوها هذه ابةظو اُ
 .(2)أاله ة اا يف ا كو يايا بواالهوها  يف ألن ادا ة الدَ   ايوي 

 يف      هذه ابةظو اُ اجلويا     اال وملا،ُ   مت    ة احلكومية:ب(: األغراض املدنيَّ 
ق  ألن   العامل     عظ ا كو اُ  ابدتي ا  كثةو  يف      ايامل،ول  اا ملال 

  ُ وأ ملال الل ث   ملجال الدعاع ابدن و كاع ا ا  املق ك  ابهةيا   واخلد ا
واولن الصيد   ومحايا ا ياة الربيا    و  األا احملصوالُ  وجمال ال را ا  وا تااذ 
اا  اض   اجلامل   واتوشار  ااو اا  أ اكيف  لوولن  الص ا  جمال  وجمال    وق 

وأا ي     الةملط اب،ح اجليولواله  والوةلا ابلياس  و  األا خيوط تان  
  اللةيا الو ويا خليوط الكه ابء واالاصاالُ  ومحايا  ا دو،  و  األا  الراز 

إىل ...  و عض اا ملال الش ريا كوولن  ه يب ابخدراُ واللضاملن احملظورة  
 .(3)غة ذلك  يف اجملاالُ

 
ط ص  االِوخدا اُ الع،ك يا ل دروت     يةظ :  (1) ة  11ق ص ا اُ الش ق ااِو   اليامل اُ اب،ة 

 و ا  عدها.   7واله ا  وب اجلديدة ق ابةياا الع  يا  ص 
هتديداُ وشيكا لن "الدروت  صرةة ا ج "    يةدوي اليه كاتوي      وا،ر-  ( يةظ : خمار   ،وال يا2)

ااحداث اجتاهاُ  جم ا  الصا،رة  يف  اب،والن  د ييفُ  اب،والن    ِ ، ا  الصا،رة  يف   ك  
   و ا  عدها.  54  ص م2018عرباي    25 العد،-ظب أ و-ابواد اوالدراِاُ لألحباث 

( يةظ : الوةظي  الااتون ل يامل اُ ابوالها  يف  عد ذاُ االِوخدا اُ ابدتيا والوجاريا  يف والها 3)
  ،.  ملا، الدييف أمحد  لد ا ه  حبث  ةشور مبج ا  ICAOتظ   ةظملا اليةاي ابدن الدويل  

م  2017  ِةا  2  ع  59الع وم الااتوتيا واالأوصا،يا  ك يا ا اوق  الا عا  ني مشس   ج  
  .743 ص
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العامل  مسُ    ج(: األغراض التجارية:  ح ل يامل اُ  دوي ريار ق كثةو  يف ،ول 
اجلوَ ي الوصوي   وابهيف غة ا كو يا؛ ك   ق ااغ اض الوجاريا  ابالِوخدام

الواثملايا   الربا ج  ا خلاريا  تواج  ال اي يا     والوااري   ااحداث   وارييا 
اار ه اب،احه  واب،ح  ال را يا    وال عن  احملاصين  والمل ص    و  األا 

الع  يا     الصةا ه ابمل كا  ق  هبا  جتاريٌا  ،ملوٌح   ٌُ اِوخدا ا ومجيعها 
وصلح     اآلي   ال،عو،يا وأد اوأن ابخوصوي أته ق ال،ةواُ العش  الاا، اِ 

واب اِيفُ  اللضاملن  ا، ي   جمال  ريارو  ،و وذًة      اليامل اُ  دوي 
الربيديا ق كثةو  يف ،ول العامل   عد  ا مت  ال،ملاُح ابلملعن لش كاُ اللين  

"أ ازوي"   ش كا  أ ثال  اباب"    Amazonابلوج ملا      " وش كا  اا  يكيا  
( وغةمها  يف الش كاُ  ووصين  ضاملعها ل مل،وه كني  Ali Babaيةيا )الص

اللضاملن  كملا مسُ ح لش كا   واِيا رامل اُ )الدروت (  داًل  يف شاحةاُ 
DHL   ووصين   اِيفهتا الربيديا ل مل،وخد ني  رب هذه اليامل اُ  وأد 

اليامل اُ ق يوليو  يف  ام   الُ  أول  مل يا ا، ي  جتاريا  واِيا هذه 
ابو دة 2015 الوالايُ  ق  ل يةاي  المليدراليا  ا ،ارة  م  عد  واعاا 
أ ازوي أد  دأُ   (1)اا  يكيا م ابخولار  2013 ةذ  ام    وكاتري ش كا 

اوصين اللضاملن والي لاُ ل مل،وه كني  رب رامل اهتا اب،ةة  حىت ااد ري 
ق   رمسه  إىل  2019 ي    رامل اهتا  ام  ل يةاي  و،ية  المليدراليا   ،ارة 

    ا،ية أِيوهلا )  امي   هذا العامب،ةة هلذا الر ض  وأد متري ابواعاا  ا

 
(  ا هذا اليةني؟: الوأثةاُ      ،ووى ابديةا لعمل ياُ الو، ي   واِيا اليامل اُ  دوي ريار   1)

،ا    يف الوملهيد. 3  ص 2017ِةا  RANDأتدرو لوي   ِا
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إىل اِوعملاله ق اوصين الي و، جلملين    الش كا  والن اوي ن   Prime Airأي (  
العامل ،ول  شىت  ق  ااخ ى    (1) العمليفء  هه  الوالن  ش كا  أا ري  كملا 

ابا ه   العام  ق  أبِرتاليا  ابدن  اليةاي  هياا  اب صول      واعاا 
  وق  (2) م؛ لو،ية رامل هتا اب،ةة ق الليف، ل ايام أبغ اض الووصين2019

م واعاري ا ،ارة العا ا ل يةاي ابدن ق أتدوت،يا      2019 دايا  ام  
ا اليامل اُ اب،ةة  ر ض إيصال ر لياُ  ومت ري رحيفُ اخولاريا ااوم هب 

أبوزايو   شاحةاُ  لو، ي   اب،ةة  اليامل اُ  اشرين  عض  ابواعاا     
  وهكذا يويور أ   ا،ية هذه اليامل اُ ل ايام  ر ض الووصين  (3)خمو ملا

اا   الذي يةلئ ق اب،والن  ،يي ة هذه اليامل اُ  ق العديد  يف الدول   
حيث    ؛ابمل كا وغةها  يف ،ول ابةيااق    والووصين       جمال الش يف

ة اغ اض    7.8م ِيو   ين  2020اوأن اللعض أته حب ول  ام    يوي  ،ة 
   .(4)جتاري ا لش كاُ اللين ابلوج ملا عاط

 
  31  اللوا ا الع  يا لألخلار الواةيا   أ ازوي اارتب  يف إريفق خد ا الووصين ابليامل اُ اب،ةة(  1)

مت  2020أغ،يس   ابوأن  23/10/2020 واريخ    االريفع   يهام   الوايل: م     
https://aitnews.com/2020/08/31/   

  اللوا ا خد ا الووصين ابليامل اُ اب،ةة الشاياا جلوالن الدأ  مل ياهتا ق أِرتاليا(  االا  عةواي:  2)
)الع  يا   الواةيا  االريفع   يها  واريخ 2019أ  ين    aitnews   )10لألخلار  مت  م  

       /https://aitnews.com/2020/08 /31الوايل: م     ابوأن 23/10/2020
ا ال أا ا      مل ياُ تظ  اليامل اُ غة ابأهولا  3) ( ا االا إىل إال اءاُ وإرشا،اُ  ملص ا بملاِر

اليةاي   ورأا  ملن  اد ا  يف إتدوت،يا ق الملةيا مبةظملا  الدورة اار عوي ل جةا  الدول أ ملال 
   . 3ابدن الدويل ا يكاو  ص

( إصدار الشها،اُ ل ملةظو ا اجلويا الصرةة  دوي ريار وأتظملا إ،ارة ح كا   ورها  كيةيث كوي  4)
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 يف   الكثةوي يالن    :واالستخدامات الشخصية  د(: األغراض الرتفيهية
 يف ألن  ااع ا، حول العامل اليوَم     ش اء هذه ابةظو اُ اجلويا الِوعملاهلا  

ُو هاالء اهلواة    والوصوي   االعاب اهلوامليا  ك  شخصيا  ق أغ اضو ا عيهيا وهوااي
يو    والنككا ةاُ تيك،ه الن اعملن أبتظملا الذكاء االصيةا ه    الشخصه؛

وغة    (1) دعْ صورا ولاياُ عيديو  يف  نُ   اثليوها     اليد مث اةملك ود ق لو واط 
  وهو اِوعملاٌل مس ري  ه العديدُ    والرتعيهيا  ذلك  يف االِوخدا اُ الشخصيا

ذك ها    ي ،ُ   وعق  وا ط حمد ،ة  ابمل كا الع  يا ال،عو،يا  ها يف ،ول العامل  و ة
  .الل ث ق هذا

 :أنواع الطائرات بدون طيار
اليامل اُ  اوةوع   أتواعهذه  و وعد،ة  حيث ميكيف اا،يملها إىل كثةةو    إىل 

ُو  أأ،امو  دة    ُو    وةو ريع   خمو ملااب ولارا رامل ا إىل  اِوخدا اهتا   وةوع 
وعاا لي ياا    ةو ريا كملا     -كاتري أو ا عيهياً   جتارياً   - ،ك يا  وأخ ى  دتي ا

اصمليملها إىل أتواعو  دة  عملةها  ا يعملن  عدة حم كاُ و يف ،وي أالة ا  و ةها  
كملا مب  ك واحد وأالة ا اث وا  و ةها  ا هو     شكن   وحيا      ا يعملن

إىل     يف  عد   االو ك  عيه   ق تياأهاب ولار ابدى اجلر اق الذي يو َ   ةو ريا
 اق حمدو،  و ةها  ر ةها  ا ال ميكيف الو ك  عيها إال ق تياق الإذ    أتواعو كثةة؛

 
،ا    .1ص-م2017 ِةا-كاليملورتيا-RAND ِا

ا ايد ،ور الواةياُ الذكيا ق ا ياة اليو يا ل لش   إيهاب خ يملا     أتثةاُ-االصيةا ه( الذكاء  1)
،وريا   الصا،رة  ن  اب،والن  أحداث  لألحباث  ِ ، ا  اب،والن  ااحداث    ك   اجتاهاُ 

  .63م  ص 2017  أ  ين 20والدراِاُ ابواد ا  أ و ظب  العد، 
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ملولا  اب ولار ا   ةو رياكملا     (1)  ا ميكيف الو ك  عيها      عد آالف اا يال
أتواع  إىل  اصمليملُ   ابصململا  مل ها   مت   عملةها  ا  ُو   وعد،ة   ا  ملن كا ةا

لر ض   ااِ  ا  تان  الادرة      ميو ك  و ةها  ا  اصوي   ويورة   وأاله ة 
 دة  اب ولار حجملها إىل    ها عياةو كملا ميكيف     (2) اوزيعها  وشيف هجملاُ هبا

والن اع ف ابِ      عاملق الصر    ا هو  و ةها  كلة ا ج  ا هو  ملةها  ع   أتواع
ال صد  ري  ر ض  ملَ ملَ  صُ   وأد   "الةاتو ،روت "   دم كشملها واعالها  يف أاله ة 

-   أتواعو  دة  ا آلليا الو ك  هبا إىل    كملا اةو ري وعاً (3) وال ا،اراُر ابخو ملا
وحدة دك  أر يا  رب ا واِي  خيفل    عيها  يف  الو ك    عملةها  ا يو     ؛-أيضا

  ا َد  ،اراهتُ حبيث اُنعَ والوشرين     الو كَ   ا ذاايَ   ه ه و ةها  ا  أو اااله ة الذكيا   
االصيةيف ه    اهووظاململُ  الذكاء    واج إىل ادخنو دال  و  ،لاا وعق خوارز ياُ 

أثةاء د ياه ابيوَ روي  اخ ا     ي اا   ا  ش ي  ُو  حيث متكيف   يف ايوي  رامل ا
ةو  عملن  واةياُ الذكاء ا(   Autonomous Dronesذاايا  الوشرين والوواليه )   ،ة 

إشلاُ ه  ويو    الوكيَ   ا االصيةا ه   اآليل  خبوارز ياُ  والوع    ال، وكه   ف 
( اب،وا ا  ال و وايا  ااتظملا  كرةه  يف  الذايت    Autonomousوالوا ي  

Systems   )اليليعيا  اكوييث  حب ل كوارث  اكوي  و     خمصصا  أي  شأهنا   يف 
والذهاب اب،ا دة   إىل  حيواالوي  الذييف  ااشخاص  اكوشاف    أا،رًة     

 
  .10( اب الن ال،ا ق ص 1)
ة  ص  (2)  .18 19إرار ا ترت ول بواالها حوا،ث اليامل اُ اب،ة 
ط  ص  ( االِوخدا اُ العدامليا لن 3)   . 10"الدروت " ق ص ا اُ الش ق ااِو
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  وأتيت خيورة هذا الةوع  يف (1)  حضار اليعام والدواء  ور   اب،ا دة هل 
اليامل اُ ق "ذاايا الا ار" الن اوملون هبا  و يف مث  دديد اب،اوليا  يف اا  ار 

هذا الةوع  يف اليامل اُ    إذا مت   اِوعملالُ   خيورةً   لن أد اةشأ  ةها  وي ،ا، اا  ُ ا
وا  وب  ابعارك  ق  ا،هء    اب،وا  ا  إرها يا  مجا اُ  يد  ق  وأو ها  أو 

ُو  ،ك ياو ذاايا   اِوخدا ها؛   حيث ياوم ابخوصوي اآلي     ايوي  رامل ا
واهلدَف اباصو،   يف خيفل إشلا  ها خبوارز ياُ  الوشرين ددَ ُ، مبمل َ،ها العدو   

الذكاء االصيةا هَ  والوع   اآليل ابعوملد     صور  والوه  ااشخاص  وصور  
ااِ  ا  ودديد ال، وكياُ اللش يا العدواتيا  مما جيع ها أا،رًة     اِوايفهلا  

  (2)لش يابختاذ الا ار إبريفق الةار     اهلدف  يف ،وي ال الوع إىل العةص  ال
يثة كثةًا  يف   الذي  والش  يا    ابخاوفاا    ابوع اا ااخيفأيا  والوةظيمليا 

ابةظو اُويوي     مل  هذه  الوعاء   ا  الوأَكد  يف  ااِاِيا   يو   اباللو ا اُ 
 يف    ابمل و ا     الدول مبوال  الااتوي الدويل وأاتوي الص ا اُ اب،  ا

الومليي   ني ابدتيني وابااا   الةار    ب الكفَ  و ني  ووال ل وم  إذا ل م   يف إريفق 
ذلك الملااُ    ؛اا    اباصو،  يف  اهلدف  أو كوي  الع،ك ي   كاِو،يفم 

ابشملولا اب ملايا أو حنو ذلك  يف اا ور  وهو أ ٌ  شديد الصعو ا ال يعواد 
 . (3) إليه هذه ابةظو اُ  هملا   رري ،رالا اع ملها أي اصنَ 

 
    .14( الذكاء االصيةا ه  ني الواأن وابأ ول ص 1)
ط ص 2)   .  12-9( االِوخدا اُ العدامليا لن "الدروت " ق ص ا اُ الش ق ااِو
( ع ص وهتديداُ الذكاء االصيةا ه ق ال،ةواُ العش  الاا، ا  شا،ي  لد الوهاب  إ  اهي   3)

الرييان  ِارة حيىي  ِ ، ا اا ي  اب،والن     ق  ن ،وريا اجتاهاُ ااحداث    ك  اب،والن 
  . 7م  ص 2018  ِةا 27لألحباث والدراِاُ ابواد ا  أ و ظب  العد، 
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ة املدنيَّ أنواع الطائرات  حبسب تقسيم اهليئة العامة للطريان املدن    ةاملسريَّ
 السعودي: 

  ُ   دوي ريارو   ابدتي اَ   أ،ملري اهلياا العا ا ل يةاي ابدن ق ال،عو،يا اليامل ا
 ثيفثا أتواع: إىل-والرتعيههابعد ة ليفِوخدام الوجاري 

كي و    25رامل اُ  يف عاا االِوخدا اُ الوجاريا ذاُ وزي   النوع األول:
 .ال ام أو أكث 

رامل اُ صرةة  يف عاا االِوخدا اُ الوجاريا  وهه  ا يان    النوع الثان:
 .كي و ال ام  25وزهنا  يف 

 يف  ولكن توع    عاا اهلواة والرتعيه واالِوخدا اُ اخلاصا.  النوع الثالث: 
 . (1)  هاخلاصا هذه ااتواع  وا يه وأوا د اشري ه 

بدون  املدنيَّة  املخاطر واملخاوف اليت تثريها الطائرات   :املبحث الثالث
   :طيار

 ُُ ابا يف وال،يف ا  ابوع اا  كثةًا  يف ابخاوف  ابدتَيا  الدروت     اثة رامل ا
 او خص ق الةااط الواليا: 

 ،ل  اشري ها ق أ اكيف االأرتاب الةهامله   ددثُها: ا وا،ث الن أد  أوال
وأد حدث ابلملعن كثٌة     (2) أثةاء والو، اليامل اُ ابأهولا ق   ح ا االأرتاب

عمله ،ي،ملرب      يف ،ول العامل  ق كثةو    يف ا ك ا وا،ث ق ال،ةواُ ابا يا

 
   االا  ةشورة     ابوأن دن اي ق خد اهتا ا لكرتوتيا لوص يح رامل اُ )الدروت (هياا اليةاي اب(  1)

  ( )  الن ِا ق(.GACAال مسه ل هياا العا ا ل يةاي ابدن ابل،عو،يا )
ا ال أا ا      مل ياُ تظ  اليامل اُ غة ابأهولا  2) ( ا االا إىل إال اءاُ وإرشا،اُ  ملص ا بملاِر

  .3ص
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رامل ةٌ 2018 ح اري  ابيار  غة  أذويو  ،ةٌة    م  أالواء  ق  ابمل كا   هلا  ق 
كربى  ي ري ح كا ابيار لثيفثا أايم  وواليا    ا،ل  ق حا،ثاو   مما   ابو دة

اا   الذي أث       آالف ااشخاص وك  ف ابيفيني  يف الدوالراُ  وق يوتيو  
اني  2019 ام     يف م شهد  يار شاتره ق ِةراعورة حا،ثوني  يامل اني  ،ة 

رح ا   65    أ ا ا    اتأث  و حد  ي وا العملن اببيار لعدة ِا اُ   وا  ق أِلوعو 
م أ  يف  يار  2019وق عرباي   يف  ام     (1)ااشخاص كثة  يف    اتوأ       الويا

حول حميط   ،ةة     شلوه ليامل ةو     كا اليةاي  ،ل  تشاطو   ا اأوً   ا،يب اوأملً 
الوااري  ا خلاريا والاةواُ ا  يف يا اض ر    وابجلمل ا   (2)ابيار عاد أعا،ُ 
الدول د، و  ابا ه  كلة  يف  ياراُ  العام   ،ل     - م2019  -عاط  ق 

اب،ةة    اليامل اُ  واِكو ةدا  كحوا،ث  وأي الةدا   وإجن رتا   ِةراعورة   مليار 
وابك،يك    اا  يكيا   ابو دة  والوالايُ  و،يب   وإيياليا   وأباتيا   وكةدا  

والة ويج اب وريا    .(3) وتيوزالتدا   ابل،يف ا  ا   ار  ابخار       ااوص   وال 
 يف خيفل   كاب  ابل  ابأهولا  اميكيف اعمَلد إِااط اليامل اُ ابدتي    اجلويا عاط   ن

ا رها يا   إليها  اا ملال  هذه  ابوالها  ة واِيا  اب،ة  مبادور اليامل اُ  إذ  ؛ 
  ابأهولا   ا ق حم ك اليامل ة يارايُ ال يثيوم وحدها ،اخن الدروت  أي ا،ل  ح ياً 

  وهذه إحدى ابخار  الكربى الن اةشأ  يف الوشرين  (4) هإذا  ا اصيد ري  
 

ة  ص ( إرار 1)   .13ا ترت ول بواالها حوا،ث اليامل اُ اب،ة 
   االا  ةشورة مبوأن وكالا أتلاء ال أي العام  أتالين رحيفُ ق  يار ،يب  ،ل  رامل اُ  ،ةة(  2)

االريفع   يها  واريخ  2019عرباي     15 مت  ابوأن  م  2020/  23/10   الوايل:     
http://alrray.org/archives/343650  

ة  ص  (3)   .14إرار ا ترت ول بواالها حوا،ث اليامل اُ اب،ة 
اليه كاتوي  ِ ، ا  ( خمار   ،وال يا:  وا،ر هتديداُ وشيكا لن "الدروت  صرةة ا ج "    يةدوي4)
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 هلذه ابةظو اُ اجلوي ا.    ظ  غة ابةَ و  العشوامله
 اُ  اليامل  ديَ    وا،ث تويجاً  وعاهت  أو ابارَة إصا ا خي  : زاي،ةاثنيا

  اا   الذي ي،و  م الل ث  (1) الشأيهبذا     اليا أضااي ابلملعن ظهُ  وأد
  يف اب،اوليا ابدتيا الةاشاا  يف هذه اا  ار. 

: االِوخدام غة ابأذوي عيه وغة ابش وع؛ كاِوخدام اليامل ة اب،ةة اثلثا
اب و،ة   الكا ةاُ  أحواهل   رب  واالريفع      ااع ا،  خصوصيا  اتوهاك  ق 

   ق حق ابوجاوزييف را، او  دواج إىل  او او   ش  يا وتظا يا    وهه خمالملا(2) هبا
 .    الة و الذي ِةو  ه 

الوجاراُ  رابعا الااتوي ق  واخلارالني  يف  اجمل  ني  ألن  اِوخدا ها  يف   :
ه  ا إىل  اب لضاملن  الاحملظورة واا ملال غة ابش و ا؛ كوه ي  ابخدراُ  وتان  

 يف ا ك    كثةو   أ اكيف حمظورة  كال،جوي وحنوها  وأد أعا،ُ الوااري  حدوثَ 
ذكُ  ااخلار أي ا ،ارة المليدراليا ل يةاي ق و    (3)ابا يااجل امل  ق ال،ةواُ  

اا ي     1800أكث   يف    واحدو   ق  امو وحدها  الوالايُ ابو دة اا  يكيا ا اري  
 . (4)خيةةحول رامل اُ  دوي ريار  ةخ را ق أ ملال غة  ش و ا وأتشيا 

ا رها يا  :  خامسا ابةظملاُ  ألن  هلا  يف  ا ال ا ه  ُ الووظيف    واب يشيا
،ا ش  اب،  ا؛ اةظي   اِوملا،ة  الوااري   يف  أعا،ُ   يف    ا رهايب  حيث 

 
د ييفُ اب،والن  ابةشورة  ن ،وريا اجتاهياُ ااحداث    ك  اب،والن لألحباث والدراِاُ 

  .56م  ص 2018  عرباي  25ابواد ا  أ و ظب  العد، 
 .2إصدار الشها،اُ ل ملةظو ا اجلويا الصرةة  دوي ريار وأتظملا إ،ارة ح كا   ورها  ص  (1)
ة  ص ( إرار 2)   .25ا ترت ول بواالها حوا،ث اليامل اُ اب،ة 
  .13 14( اب الن ال،ا ق ص 3)
  . 2( إصدار الشها،اُ ل ملةظو ا اجلويا الصرةة  دوي ريار وأتظملا إ،ارة ح كا   ورها  ص 4)
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أام  ويوي ها  ملن الاةا ن  و ا ابواحا لألغ اض الوجاريا   اكةولواليا الدروت  ابدتي  
وأد أكد ابخوصوي      (1)  ملال الوج،س ورصد ااهدافوالايام أبوابوملج اُ   

م الرتعيهه والوجاري إب كاهنا محن  ا  ني  أي هذه اليامل اُ ابعد ة ليفِوخدا
ابوملج اُ  5إىل    4.5 ع ضَ    (2)كي وال ام  يف  ي،و  م  الذي   يف      يدو   اا   

الدروت    ايوي ُ   صعو اً   اا  ُ   زا،ومما     الايو، واب األا     ا،ية هذه اليامل اُ
ا ج  و   ها  يف    (Mini Drones)  صرةة  روهلا  يان      ِةويملرت  15الن 

محن ش ةاُ صرةة  يف ابوملج اُ ميكةها إ اق أ  ار ابلرا  حيث إب كاهنا  
أثةاء  أو اعيي ها    رصدهاصعو ا  اب  اعا إىل  لةيا الو ويا ق الليف،   الاباع ا، و 
    وصعو ا الوعا ن  عها إذا  ا ح اري عوق أهدافو   ،محا اببدتيني   ا،يةها
 . (3) ِهولا اشري هاو اع ا، املين جل -ق الوأري تمل،ه  -إاتحوها ن 

،امل ة سادسا خارج  والاون  االغوياالُ  ق  اِوخدا ها  ابخاوف  يف   :
اع ف اآلالُ      اآلي  يف  ااةياُ الذكاء االصيةا ه     ك ةريحيث  الااتوي؛  

والومليي   ني   واللصملاُ  اب،ةة    (4) اللش الوالوه  اليامل اُ  ا ويد  وأ كيف 
الذيالواةياُ؛     و ك-الع،ك يا  يف    عضيف-ابدتي ا يثة خماوف كربى   اا   

ابارأا   واجلملا اُ  ا رها يا  ابةظملاُ  أيدي  وأو ها ق  واِوخدا ها ق  يف 
  . (5) ابعيةنيد ااشخاص ي  صَ االغوياالُ واَ 

 
  . 6ص ( ع ص وهتديداُ الذكاء االصيةا ه ق ال،ةواُ العش  الاا، ا  1)
 .55( خمار   ،وال يا:  وا،ر هتديداُ وشيكا لن "الدروت  صرةة ا ج "  ص 2)
 .55  54( اب الن ال،ا ق ص 3)
   م  صملا اا ني وااصا ن.        اوالن اعملن  ةظ  أيديةا  ثال     ذلك: اهلوااف الذكيا الن  ني    أأ ب(  4)
  .56( خمار   ،وال يا:  وا،ر هتديداُ وشيكا لن "الدروت  صرةة ا ج "  ص 5)
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الفقه يف قواعد تسيري الطائرات املدنيَّة بدون طيار  :املبحث الرابع 
 :اإلسالمي والنظام السعودي

 لاد ع  ري ا ك ابخار      الدول   يًدا  يف االهوملام والوةظي  واب األا  
ق العديد  يف   و،ية ا ك ابةظو اُ     والش كاُ  لألع ا، الِيملا  عد ال،ملاح  

  وأد كاتري (1)حىت اآلي     ن  ااملها حمظورًة ق  عضو آخ   يف الدولالدول
دظ ُ   ابمل كاُ  أ ي و  وأريو  ق    حىت  وابدتيَ ني  لألع ا،  اليامل اُ  هذه  ا،ية 

 و،يةها لألغ اض    -م2019  -أالواملها  حىت مس ري ق أواملن العام ابا ه
والوجاريا تظام    الرتعيهيا  ق  ابةصوص   يها  الةظا يا  ل ملوا،  إخضا ها   ن 

)م/ رأ   اب كه  وم  اببِ  ابمل كا  ق  الصا،ر  ابدن  واتريخ  44اليةاي   )
ابدن   هن 18/7/1436 اليةاي  هياا  الصا،رة  يف  اليةاي  ِيف ا   ول واملح 

اتريخ  ACAR-Safety Regulations)  ال،عو،ي ل عملن  يف  وابعوملدة   )1  
  اليةاي ابدن تظام  الملاه ا ِيف ه و وق  وء  م وحىت اآلي   2016 ارس  

توةاول أه  الاوا د وا ال اءاُ ابوع اا  و،ية هذه    ِوف   ولواملح هياا اليةاي
       :اآلايابيال  ا ق اليامل اُ

 
وراي    (  يف ،ول ابةياا الن متةن ا،ية اليامل اُ اب،ةة  ليف،ها  يف ألن ااع ا،1) ،ولا إي اي والع اق ِو

ة  ص وغةها وابر ب  .(26 )إرار ا ترت ول بواالها حوا،ث اليامل اُ اب،ة 
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 :الطائرة املسرية لتسيريوصالحيته   ار()الطيَّ  أهلية املشغِ ل: املطلب األول 
أهٌن   عيفٌي  عياال:  له   والكملاءة  لأل    الصيفحيا  اعين:  ال را  ااه يا ق 

  ا ت،اي      واعين ق ل،اي الش ع: "صيفحياُ (1)له  و ،ووال ٌ لكذا  أي: صاحلٌ  
  واةا،   ةد ااصوليني إىل أه يا  (2)ه إايه"ه  ةه  وألول  ور ل    الشهء    لصدور  
"صيفحيُا ا ت،اي  لوالوب  ا اوق    اعين  الوالوبأه يا  ع   أ،اءو   وأه يا    والوبو 

واثلري كا  ا لإلت،اي مبج ، وال،اه؛ حىت صار ال  ين     (3)ابش و ا  له و  يه"
 لثلُو ا اوق له و  يه   ن اثلري اأصًا ل جةني ق  ييف أ ه؛ إذ هو ق  أهيًف 

لي،ري   ااه يا  وهذه  له؛ كا رث    ا اوق  لثلُو  عض  أهٌن  الش يعا  تظ  
اا،اء"   "أه يا  اباصوُ،  وإمنا  ههةا   الايام    الن اصو،ًة  ا ت،اي  يف  متكيف 

    والهو يُنْعود   ه ق الش  يا  وابعا يفُ ابالي ا والوكاليف  ابلوص عاُ ابدتي ا  
ا ااععال ودملن تواملجها و ،اولياهتا    الش يعا ا ِيف يا    عهه ااِاس بملاِر

والو، أدراني ق ا ت،اي   هذه ااه يا        ا ِيف ياُ   الش يعاُ وأد    اري  
واكوي   االملاظ   وإ،راك  عان  الش  ه   اخلياب  عه   أدرٌة      ااوىل: 

صار  ابلعان  ش رً   العان    كملالُ   حىت  الملاهاء  ااه يا    ةد  هذه  ا ق كملال 
حىت   والثاتيا: أدرٌة     العملن ابخلياابُ والوكاليف الش  يا  واكوي ابللدي 

 
ُ -صا،رط. ،ار    (29 11/30)( يةظ : ل،اي الع ب ال يف  ةظور   ا،ة )أهن(  1)  اليلعا - ةو

  هن.1414الثالثا ِةا 
ط. ،ار الكو    2/164( الوا ي  والو لة ال يف أ ة حاج ش ح الو  ي  لكملال الدييف ا يف اهلملام  2)

  م.1983هن 1403الثاتيا  اليلعا- ةُو-الع مليا
  ش ح الو ويح     الوو يح بنت الوةايح  الشيخ ِعد الدييف الوملوازان 2/164( الوا ي  والو لة  3)

   م  دايق: زك اي  ملةاُ.1996هن 1416 ِةا- ةُو-الع ملياط. ،ار الكو   2/337
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  ا لكملال هذه ااه يا  ةد الملاهاءهه ااخ ى ش رً   اللدتياُ   صاُر االِويا اُ 
أبهنا: "صيفحيُا     ةده   ري ا ك ااه ياُ عَ  َ  و يف أالن ذلك  ُ    (1) وااصوليني

ش ً ا" يُنْعود   ه  والهو  الملعن   ةه      لصدور  "صيفحياُ (2) ا ت،اي   أو:     
ا    الشخص   وق     (3)     العان"  ها الش  ه  الن يووأف ا ولارُ   اا ملال    بملاِر

ق الش يعا ا ِيف يا كوُي الشخص  اب،اول   يف اشرين  هذه   وء ذلك اعني   
اجلو    ُ ااَه هابةظو ا أ،اءو كا  او  ليف ودا، إبأ ارااه واعهدااه   يا  وملوَ ًعا أبه يا  

ا الةاشاا  يف إِاءة اِوخدام  ل مل،اوليا اجلةاملي    -أيضا  -ابدتي ا ل رة  وااه  ه
  جلملين ذلك وال يص ح      ق ذلكا خيفل مبا اوالله ااتظملا  و    هذه ابةظو اُ
ابلغٌ  أتظملاُ   وأد   عوارضالخالو  يف    نٌ  اأ  إال شخٌص  هذه    الاءُ  ا،ية 

ابمل كا   اجلويا ق  الوواعق  ابةظو اُ  متام  عةصري      ا   ن ذلك      وواعاًا 
 : ي ه

 Remote)  أته جي      الييار اب،اول  يف ا،ية اليامل ة  يف  ُعد  :أوال

pilot  )  اشرين اليامل اُ  دوي ريار يوواعق  ن مجين ال واملح    أي يوأكد  يف أي
ابعملول هبا ق ابمل كا  كملا جي    يه أي يوملون ابلادرة     اواليه اليامل ة  

ابيلاا ق   الضوا ط وااحكام  أي مجين      و ع ومٌ (4)ابمل كا دوي ريار وعق 
 

-الع ملياط. ،ار الكو     4/350كشف ااِ ار  يف أصول الل ،وي  ل شيخ  لد الع ي  اللخاري    (1)
  م.1997هن 1418ااوىل  ليلعاا-ةُو 

  .2/337( الوو يح ق حن غوا ض الوةايح 2)
 (3.، العام   الملاهه  ابدخن  ال رأا   (  الثاتيا   اليلعا-، شق-الا  ،ار    ط.  786ص     صيمل  

  م.2004هن 1425
(4) GACAR Part 107, Non-recreational civil small unmanned aircraft systems, 107.23. 
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 ذلك ال يوأا  إال  يف شخصو كا ن ااه يا. 
    أي    -رمحه  للا  -أد تص  مجهور الملاهاء   "الل وغ"ق اشرتاط  :  اثنيا

 ذه  الصاحلني  يف  وهو    ِةا    ش ةَ  مخسَ  والملواة  ِيف الل وغ ل ريفم  ه   و ة
  وخالف أ و  (1) وا ةا  ا   ةد الشاععيا  ابذه ُ  ةد ابالكيا  و   وأولٌ    ا ةمليا
الصبَ    هن( ق ذلك 150)  -رمحه للا  -حةيملا الل وغ ق  إىل مثان   ع ا، ِيف 

   (2)  ش ة ِةا  وق الملواة إىل ِلن  ش ة ِةا  وهو الاول الثان  ةد ابالكيا
ابةظَ   الااتوي  ومل خي ج  أي  عمله حني  الملاهيا   ااأوال  ابمل كا  يف هذه    ق 

اليامل اُ    أاتح المل ت،ه   ا،ية  ِةا  ثيفث  ش ة  إذا   غ  اب،ةة  ل يملن 
(  48اجل ء )(  يف  7ابا،ة )ق    ال،عو،ي  لواملح اليةاي ابدن  تصري   (3) الرتعيهيا

اخلاص  و،جين اليامل اُ اب،ةة  دوي ريار     أته: "جي  ا،جين اليامل ة  

 
أتظملا اليامل اُ  دوي   )107.23اجل ء     اهلياا العا ا ل يةاي ابدن ال،عو،يلواملح ِيف ا اليةاي   

 (. ريار ابدتيا الصرةة غة الرتعيهيا
م  دايق:  2000هن  1421اليلعا ااوىل    - ةُو  -ط. ،ار الملك   9/328( ابل،وط  ل ، خ،ه  1)

الكاِان   الش املن   ا اي   الصةاملن ق  ابيس   داملن  الع مليا  7/172خ ين  الكو   ،ار   - ط. 
م  الةوا،ر وال اي،اُ      ا ق ابدوتا  يف غةها  يف 1986هن  1406اليلعا الثاتيا    - ةُو

الاةوان  اا هاُ    زيد  أيب  للا  يف  الر ب  1/269لد  ،ار  ااوىل   - ةُو  -ط.  اليلعا 
 -ط. ،ار ابع عا  2/121م  دايق: ،.  لد الملواح ا  و وآخ وي  اام  ا  ام الشاععه  1999
ط. ،ار   6/432م   هنايا ابي   ق ،رايا ابذه   ل جويين  1990هن  1410ِةا    - ةُو

م  دايق: ،.  لد العظي  الدي   ابرين ش ح خموص  2007هن  1428اليلعا ااوىل    -ابةهاج
  م.1968هن 1388ط.  كولا الااه ة ِةا  4/346اخل أه  ا يف أدا ا 

  .1/269  الةوا،ر وال اي،اُ 7/172 داملن الصةاملن  (2)
   .323ص  Drons Les( الوةظي  الااتون ل يامل اُ  دوي ريار 3)
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ها   ا مل  بالك    الصرةة  دوي ريار  يف ألن  الك ها ابِوخدام االِ  الااتوَن  
أأن  يف   ابالك  أأن  يف    18يكيف  ابالك  عإذا كاي  مل    اً ا      18 اً ا  

 يف    ال يان    وي ريار  يف ألن شخصو عيج  أي يو  ا،جين اليامل ة الصرةة  د
ابا،ة )   (1) اً ا"  18 أته ال يصة 107(  يف اجل ء )65كملا تصري       )

إال    لألغ اض الوجاريا     ،ةة    ل  صول     رخصا ا،ية رامل ةو أهيًف   الشخصُ 
وأ ا اليامل ة اب،ةة لألغ اض     ( ِةا عأكث 18إذا   غ  يف العمل  مثان  ش ة )

عاد حد ، ابةظُ  أه يَا الييار اب،اول  يف  واالِوخدا اُ الشخصيا   الرتعيهيا  
يف   وال،ل  ق ذلك أي اليامل اُ الرتعيهيا     (2)ِةا أو أكث   16ا،يةها  ل وغِ 

 كا إال  يف خيفل توا،ي رةاي   خص هلا  يف  ال يص  ح هلا ابليةاي ق ابمل
  - اش ف وا،يي    يه ا ك الةوا،ي وابةظملاُ الرتعيهيا  وق تياقو    ألن اهلياا

  وذلك خبيفف اليامل اُ اب،وخد ا لألغ اض الوجاريا والن -كملا ِة،  ياته
 .      ق أالواء ابمل كا  يف ابملكيف أي اعملن ق أ اكيف وتياأاُ خمو ملا و وعد،ة

  أي يكوي ال واملح ال،عو،يا    أل  ريق اشرتاط "االِويا ا اللدتيا"   :  لثااث
  كش طو ربَو  ه  يف ا،يةهاةُ متكَ    و ا ياو   ال،دياو    شرَ ن اليامل ة  دوي ريار حبالاو 

 
(1) GACAR Part 48, Registration and marking requirements for model aircraft 

and small unmanned aircraft, 48.7. 

 وي لاُ الو،جين وو ن   )48.7اجل ء     اهلياا العا ا ل يةاي ابدن ال،عو،يلواملح ِيف ا اليةاي   
 (.العيف اُ ل يامل اُ الصرةة  دوي ريار

(2) GACAR Part 101, unmanned balloons, kites, amateur rockets, model aircraft, 

and unmanned aircraft systems, 101.87.   
اللالواُ  دوي ريار    )101.87اجل ء     اهلياا العا ا ل يةاي ابدن ال،عو،يلواملح ِيف ا اليةاي   

 (.امل اُ  دوي ريارواليامل اُ الورأيا وصواريخ اهلواة واليامل اُ الةملوذاليا وأتظملا الي
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اليامل ة ا،ية  رخصا  )حيث     ل  صول      ابا،ة  اجل ء 21تصري  (  يف 
أته: "ال  107) ابدن      اليةاي  لواملح  الويف   (  يف  جيوز اي شخص 

 ضوا ط اليةاي لةظام رامل ة صرةة  دوي ريار  أو العملن كييار  يف  ُنْعدو  أو 
إذا    - لاش  ق اشرين اليامل ة الصرةة  دوي ريار    أو  شاركو  ص يَو     اأ و 

أو  ا يا  يف   لديه حالا ال،ديا  أي  لديه ِل  بع عا  كاي يع ف  أو كاي 
 . (1)اآل يف لةظام اليامل اُ الصرةة  دوي ريار"شأهنا أي اوداخن  ن الوشرين 

  أواللري ااتظملا ال،عو،يا حصولَ ةَ  اليامل ة   ،َ : ل وأكد  يف أه يا  ُ رابعا
اشهد  العا ا ل يةاي ابدن  الييار  يف  ُنْعدو     إالازة )رخصا(  يف ألن اهلياا  

ة     أبه يوه وصيفحيوه أته:       تظام اليةاي ابدن    عةصلو،ية اليامل اُ اب،ة 
أي      ،ج ا ق ابمل كا  رامل ةو   ا ق هياا أيا،ة أيَ  "يشرتط عيمليف يعملن  ضوً 

يكوي حامل ا     إالازة ِاريا ابملعول ختوله الايام  وااللااه  صا،رة  يف اهلياا  
ابدن  (2)أو  عوملدة  ةها" اليةاي  واكد ل  107ق اجل ء    كملا الاءُ لواملح 

حصول الييار  يف  عد     شها،ة ريار صا،رة  يف اهلياا العا ا       ورة 
(  يف هذا اجل ء ش وط ا صول      65حد،ُ ابا،ة )و    (3)ل يةاي ابدن
(  87لو،ية اليامل اُ الوجاريا  دوي ريار  كملا حد،ُ ابا،ة )  ا ك ال خصا

 
(1) GACAR Part 107.21, (Medical condition). 

   )الش وط اليليا(. 107.21اجل ء   اهلياا العا ا ل يةاي ابدن ال،عو،يلواملح ِيف ا اليةاي   
(2( ابا،ة  ابدن92(  اليةاي  تظام  )م/  (  يف  رأ   اب كه  وم  اببِ  الصا،ر  واتريخ  44ال،عو،ي   )

  . ه18/7/1436
(3) GACAR Part 107.7, 107.3. 

  .107.3و 107.7اجل ء   اهلياا العا ا ل يةاي ابدن ال،عو،يلواملح ِيف ا اليةاي  
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( اجل ء  ل دروت   101 يف  ابلة،لا  ال خصا  ا ك  ا صول      ش وط   )
 اب،وخد ا ق ااغ اض الرتعيهيا. 

: وأ ا عيملا خيص  وارض ااه يا  عاد حظُ  ااتظملا وال واملح خامسا
راُ أو اعاره   اُ أو ابخدَ      رياري ابةظو اُ اجلويا اب،ةة اةاول اب،ك

 ا  يف شأته الوأثة     أدراه ق ا،ية اليامل ة     الواله ااكملن  والع ري 
ا ق اِودا وها  ا ل  صول     ال خصا وا الازة  وش رً ذلك ش رً   ااتظملاُ 
أو أي يعملن    رامل ةً   أي ياو،َ       أته: "حيظ      أي شخصو   تص الةظامُ حيث  

أو خمدرو  أع ا، راأملها  ا ،ام دري أتثة  ،ك    أو ،واء يا،ي إىل   كأحد 
ااكملن الواله  الايام  وااللااه      ااحوال    إ عاف  ادراه      وق كن 

اةاول أيَ   ابا،ة (1)شهء  يف ذلك رول عرتة  مل ه"  حيظ    يه    كملا تصري 
(65( اجل ء  ذل 107(  يف  اشرتاط  اليفمل ا      ا صول      (  يف  ق  ك 

 ا الازة وق ،وا ها.
 

*** 

 
 . يف تظام اليةاي ابدن 106( ابا،ة 1)
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 : ة والتصريح هلا ابلتشغيلالطائرة املسريَّ  تسجيل: املطلب الثان 
ا دَ   يف الوشرين العشوامله  العا ا ل يةاي ابدن اببمل كا         مل ري اهليااُ 

اختذُ  يف ا ال اءاُ  ا يضمليف  لوا ين  يف خمار ها  و وا  ؛هلذه ابةظو اُ اجلويا
أو ا،للها ق    ِاءة اِوخدا هاإيها حال     إ كاتيا ال الوع ابب،اءلا      شرَ  

ابملو كاُ ابأ  ار   أو  اهليااع  ارواح  ابا ه    ي ن ةذ    -أل  ري  العام 
اب،ة    - (م2019) اليامل اُ  هلمجين  شر ه  ا اللاري  ابلو،جين    ا  ة 
اصاِوو  ِواءهاالِوخدا ريح  اصدار  اجملالاِوخد ري       أو   الوجاري  ق 

  ل و،جين   ا ا يف ألن اهلي  ابوأن ا لكرتون ابخصص   يف خيفل وذلك  الرتعيهه   
اص الوشريناوإصدار  ق  وأنو      واعاا  واب  ريح  الوجاريا  اليامل ة   اِوخدام 

حالا  ا لو  ا  يف ألن اهلياا ق  صَ   أو اِوخدا ها ق توا،ي اليةاي اب خ   عني  
اليامل ة  ،وخد اً  ا ل امُ (1)هل رتعي  كاتري  ذلك  تظام     وواعاا  ن     وأد الاء 

      أته: "ال جيوز ايَ    (  ةه9ابا،ة )  تصري  حيث  اببمل كا   اليةاي ابدن
  "  اصدره اهلياا أو اص يحو   ا خيصو   أي اعملن ق إأ ي  ابمل كا إال مبوال     رامل ةو 

 اهلياَا العا َا ل يةاي إب دا، ِجنَو  يف الةظام  (  52  51)  ابا،اتيكملا أل  ري  
ابمل كا  وإصدار شها،اُ ا،جين هلذه   ابدتي ا ق  اليامل اُ  لو،جين مجين 

)   اليامل اُ   ابا،ة  جلملين  81وأل  ري  صيفحيا  شها،اُ  إبصدار  اهلياَا   )

 
-ال ايض-"هياا اليةاي ابدن اي ق خد اهتا ا لكرتوتيا لوص يح رامل اُ "الدروت    االا  عةواي: (1)

- (واس )  وكالا ااخلار ال،عو،يا   وأن-م  2019يةاي     11هن ابواعق    1440مجا،ى ااوىل    05
ل وكالا    ةشورة  ال مسه  الوأن      www.spa.gov.sa/1873448    ومت االريفع   يها

  م.1/11/2020 واريخ 

https://www.spa.gov.sa/1873448
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و ةاًء        اليامل اُ اب،ج ا ق ابمل كا  عد الوأكد  يف صيفحيوها ل يةاي 
 وي لاُ ا،جين     َ ليةظَ    اببمل كا  لواملح اليةاي ابدن(  يف  48الاء اجل ء )  كذل

    أته يةلره  اليفمل ا    وتصري  الرتعيهه والوجاري ةو يها  اب،ةة    اُاليامل  
 -ا ولاري   ا  يف شخصو ا رليعيا أو  ملو  ليال  الو،جين أي يكوي شخصً 

 يف ااشخاص   ذلك   غة  أو  ق حالا  ا لو كاي الو،جين ابِ  ش كا أو  ةظملا
     وأل  وه ابلوادم مبا ي ه:-اال ولاريني
   .اِ  ابملثن ابملوض أو اِ   ادم الي   )أ( 
   ( العةواي الملع ه بادم الي  .ب)
  .(  ةواي الربيد ا لكرتون بادم الي  ج)
   ابصةعا ل يامل ة ور ازها.( اِ  الش كا ،)
  ( ال أ  الو، ، ه ل يامل ة إي والد.هن)
  .(1)اهليااي لها ا ع و اُ أخ ى أي ( و)

ثيفث ِةواُ  ةذ      اأواٌ   الو،جين    كملا تصري اليفمل ا     أي صيفحياَ 
ن إ ا،ة جتديد الو،جين  عد اتوهاء       ابشرَ  اتريخ ا صدار  وأته  يف ابوعني  

    حاالُ إلراء الو،جين ألن اتاضاء  داه؛ كملا  اليفمل ا    كملا تصري   داه
ن  أو تان   كيا اليامل ة إىل الرة  أو دي  اليامل ة ك َ   ا  يً ق حالا  ُو اب،جَ 

 .(2)ل ملايملنيأو ال مليا  أو عاداي اجلة،يا ل ملوارةني أو اتوهاء ا أا ا ال مسيا 
  

 
(1) GACAR Part 48.9.   ( 48.9)لواملح ِيف ا اليةاي  اجل ء 
(2) GACAR Part 48.13. ( 48.13)لواملح ِيف ا اليةاي  اجل ء    
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 ة الواجب تسجيلها:فئات الطائرات املسريَّ 
  -الواال  ا،جي ها ق ابمل كا عوان ق ثيفث عااُ  وأ ا  يف عااُ الدروت 

كي و ال ام   25  وهه عاا اليامل اُ الوجاريا الن ا ي  -كملا ِلق وأي أش ا
كي و ال ام  وعاا اليامل اُ    25عأكث   وعاا اليامل اُ الوجاريا الن ا ي أأن  يف  

الرتعيهيا لألغ اض  اان  اب،ةة  ال ام  25 يف  كو وها    الن  الدرو كي و  أ ا  ي   
كي و ال ام عي ظ  ا،يةها ق    25الن ا يد كو وها  يف    والشخصي ا  الرتعيهيا 

ل يةاي العا ا  اهلياا  رمليس  خاصَو  يف  إذي  اب صول      إال     ( 1) ابمل كا 
اليامل اُ الرتعيهيا    واِوصدار الوص يح ا ك  و،جينالواِوثةري ال واملح  يف ل وم  

الن اان   الملضاء اخلاراله  أال     ال ام  250كو وها  يف  اب،ةة ق  يو َ  ش ط     
ُو    وإال مجا هَو اشكينو  الويا صرةة ق صورة    ا،يةها  ن غةها  يف  ةظو ا
 .(2) ذلك  يف اهلياا خبصوص اِو  م اا   اِوصدار اص يح

 
(1) GACAR Part 101.85 (Operating Limitations). 

   )أيو، الوشرين(.101.85لواملح ِيف ا اليةاي  اجل ء  
( 2 ) GACAR Part 101.83. (Registration, Marking and Operating Site 

Requirements for Model Aircraft) . 
اجل ء   اليةاي   ِيف ا  )101.83لواملح  لةملوذج    والوشرين  والومليي   الو،جين   وي لاُ  وأن 

 (.اليامل اُ
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ة يف اململكة:          نطاق تسيري الطائرات املسريَّ
عاد أواللري ال واملح  دم اشريين اليامل اُ الرتعيهيا   :وأ ا  يف تياق الو،ية

    يها توا،ي و ةظملاُ رةاي ا عيهيا  ي  يْ ،َ ف واُ    شْ ق  واأن اُ  دوي ريار إال  
ُ  ص    اهلياا  وحظ  ألن  هلا  يف  ا،يةها خارج    اليفمل ا  ح  ااشخاص      

اليفمل ا      تصري  عاد    عيملا خيص ا،ية الدروت  الوجاريا و    (1) ذلك الةياق
دديد  ةارق   شخص اشرين اليامل اُ  دوي ريار  ا مل يو َ  أته "ال جيوز ايَ  

حيد،ها  ادَ   الن  ل عمل ياُ  هبا  ابص ح  ابةارق  ،اخن  واكوي  م العمل ياُ  
  ويو  ذلك  عد اادمي ر  و    (2)خد اُ ا  كا اجلويا ابعوملد  يف ألن اهلياا"

ل هياا اب صول     اص يح اشرين ل دروي حيووي     اِ  ابشرَ ن و ع و اُ  
االاصال  ه  وتوع الدروي ابي وب اِوصدار الوص يح هلا وخصاملصها الملةيا   
وت،خا  يف شها،ة الو،جين  وشها،ة الصيفحيا ل يةاي  وشها،ة الييارة  يف  

  مل يا والر ض  ةها   يف حيث توع الع   ل عمل يا اباصو،ة  شا نو    عد  ووصفو 
وخط ال ح ا  وتايا ابرا،رة والوالها  والي يق الذي    و دهتا   واتريخ ال ح ا  

الوشرين ِو  اُ  االا ه   ااخ ى   جي   الملةيا  العةاص   و ياي    وغةها  يف 
  احملومل ا    كملايا الوأ ني لورييا اا  ار  يدل     وإثلاُاب ملولا     اليامل ة   

  اخل  ...  اال وثال بعاية اا يف ق ابمل كا الع  يا ال،عو،يا أثةاء الو،يةوأتكيد  

 
(1) GACAR Part 101.83.    (101.83)لواملح ِيف ا اليةاي  اجل ء   
(2) GACAR Part 101.92. (Unmanned aircraft systems, Areas of operation). 

     (. ةارق العمل ياُ ريار أتظملا اليامل اُ  دوي   )101.92لواملح ِيف ا اليةاي  اجل ء 
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االشرتاراُ ا،جين     (1) ا ك  ال واملح  ض ورة  أل  ري  ابع و اُ  ا ك  كملا 
ُو  خاصا جي    ابوع اا جبملين ال حيفُ الن أا ري هبا اليامل ة اب،ةة ق ِجيف

يث الواريخ والوأري واِ  رح ا   يف ح  أي دووي     ابع و اُ اخلاصا  كنَ  
وأري   وإمجايل  واهللوط   ا أيفع  و ةارق  ال ح ا   وراأ   الايا،ة   ق  الييار 
ال ح ا  وتوع العمل يا  وأوا د اليةاي ابعملول هبا  واالحن اعاُ احملومل ا... اخل   
ال،جيفُ بدة ثيفث ِةواُ  وواليا  حبيث اكوي   و  ورة االحوملاظ هبذه 

 .(2)  الاه ة ل وملويش  ةد الي
 

*** 

 
(1) GACAR Part 101.95 (Application.) .      الويليق101.95اليةاي  اجل ء لواملح ِيف ا 
(2) GACAR Part 107.57.  (107.57)لواملح ِيف ا اليةاي  اجل ء  
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 ةإجراءات السالمة وقواعد تشغيل الطائرات املسريَّ : املطلب الثالث
 :)الدرون(

ابملاِد  يف العلا، والليف،    ءلو ايق ابصاحل و،ر   ا ِيف ياُ   الاءُ الش يعاُ 
آكَ  الش يعاُ   د  و يف  اكمل  ري  الن  ا ك    ابصاحل  ومحايوها   حبملظها  ا ِيف يُا 

 ُُ   ا ياةُ   الدتيا والدييف  و ملادها ختون    الن ياوم   يها صيفحُ   اخلملسُ   الض وراي
وأد       والعانوابال    الة،نو    الةملسو    واضي ب ابوازييف  وهه حملظ الدييف

اا اُ  الش يعاَ   ااملاري  أي  وُ        ل مل اعظا     هذهعَ    أد  ُ   ري    الض وراي
 يف   الش ع    هن(: " اصو،ُ 505)ُ    -رمحه للا  -أال ا  ام الر ايل    (1)اخلملس
    ه   و اهلَ ه   وت، َ ه   وتملَ،ه   و ا َ   يه  ،يةَ   : وهو أي حيملظَ مخ،اٌ   اخل ق  

ُُ هذه    عكن   ا يوضمليف حملظَ  هذه ااصول اخلمل،ا عهو  ص  ٌا  وكن   ا يُنمَلوَ 
  والة    ا ِيف ياُ   وأد أارري الش يعاُ    (2)"ا  ص  اٌ ااصوَل عهو  مل،دٌة و،ععهُ 

 -الملاهاءُ أال  حىت    يها     واحملاعظا    هذه ابااصد    دايق     ،اولياَ هب   ا  وتو    اا ور  
عكن   ا حياَ ُق    (3) ةوٌط اببص  ا"      ال  يا    : "اص  ف ا  ام  -رمحه  للا
؛ و ةاًء     ذلك ووعًاا    هالايامُ ععُ ه و اا           ويلَ    وال َ   العا ا     ص  اَ 

 
 .م1997هن 1417ااوىل  اليلعا- ملاي ،ار ا يف  ط. 1/31( ابواعااُ  لإل ام الشارب 1)
- الع مليا  دايق: حمملد  لد ال،يفم  لد الشاق  ط. ،ار الكو   174( اب،وصمل   ل ر ايل ص  2)

  م.1993هن 1413ااوىل  اليلعا-ةُو 
- الع ملياط. ،ار الكو     104( ااشلاه والةظامل       ذه  ا  ام أيب حةيملا  ال يف جني  ص  3)

ط. وزارة   1/309م  ابةثور ق الاوا د الملاهيا  ل  ركشه  1999هن  1419ااوىل    اليلعا-ةُو 
 121م  ااشلاه والةظامل   ل ،يوره ص  1985هن   1405ااوأاف الكويويا  اليلعا الثاتيا ِةا  

  م.1990هن 1411ااوىل  اليلعا- ةُو-الع ملياط. ،ار الكو  
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ق ابمل كا     ُ اختذ ابةظَ    -ه أدر ا  كايل اوا د الش  يا اآل  ة إبزالا الض ر و،عع  
جمملو ًا  يف الضوا ط ابوع اا  و،ية اليامل اُ اب،ةة ق أالواء ابمل كا؛ محايًا  

 اا  ار الن أد اةشأ  يف الو،ية العشوامله هلا وحملظًا ل ملو كاُ  يف     لألرواح
     الة و الوايل: وذلك  

عيملا يوع ق حبملايا أرواح الةاس وممو كاهت   حظُ  ااتظملا وال واملح  :  أوال
 يف شأهنا أي خت ق خي ًا     ااشخاص   ة أبي ر يااو ا،ية اليامل اُ اب،ة  

    حنوو يا،َ ي إىل     ةها  ال، و   إبِااط    ا،ملحُ   أو ممو كاهت   كو ملي ها حبملولاو 
أو اشرين ابةظو ا اجلويا  ي ياا  وهورة    (1) ااشخاص وممو كاهت        خي و 

ال ا،ملح    أو اشري ها عوق إت،ايو  صورةو  لاش ةو    (2) ا،ملح  وع يضه  ل خي 
اليامل ة ابعاولا  ةد ِاوط  ا ملايا  ،اخن  ووعة  ا ت،اي  مل يكيف ذلك     ا 

لألتظملا  وعاا    -وابجلمل ا عإته  يف ابوعني     (3)اث وا أو دري هيكن  ري     كلاو 
ابمل كا ق  هبا  ابعملول  اليامل اُ  -وال واملح  اا ن  يف     ي يااو   اب،ةة  اشرين 

ابخار  الن  يف ابملكيف أي يوع ض هلا ااشخاص أو ابملو كاُ أو اليامل اُ  
  كملا حظُ  ااتظملا وال واملح      شرَ  ه اليامل اُ دملي ها أبيا  (4) ااخ ى

 
(1) GACAR Part 101.5 (Hazardous Operations). 

   )العمل ياُ اخلي ة(.101.5لواملح ِيف ا اليةاي  اجل ء 
(2) GARCAR Part 107.27 (Hazardous operation).   

   )العمل ياُ اخلي ة(.107.27لواملح ِيف ا اليةاي  اجل ء 
(3) GACAR Part 107.47 (Operation over human beings) 

 عوق اللش (. الو  يق  )107.47لواملح ِيف ا اليةاي  اجل ء 
(4) GACAR Part 101.97 (Operating Rules).   
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الص ا أو ال،يف ا أو ابملو كاُ أو  ميكيف أي اشكن خي ًا         وا،َو خي ة
أل  ري أد  و    (1)ذلكصوص    عد ا صول     اص يح  يف اهلياا خبإال    اللياا 
اا   كرةه   يف  شرَ  ه اليامل اُ    ا ة هبذ شر ه اليامل اُ اب،ةَ    مجينَ   اليفمل ا
   .(2) ابأهولا

وعًاا با أأ اه الش يعا إته    عاصوصياخلابلوج،س واتوهاك  يملا يوع ق  ع  اثنيا:
  ود ميا ِيف يا  يف  دم الواز اال وداء     حقَ  ا ت،اي ق خصوصيوه   

 الحجرات:(  ﴾َو ََل تََجسَُّسوا  ﴿ :-اعاىل  -أول للا  يه    الوج،س  شىت صوره  كملا ،ل  

 أكذبُ   : "إايك  والظيف؛ عإي الظيف  - ص   للا   يه ِو    -  وأول الةب)12
والد جتا ديث   وال  داِدُ    ، ُ،وا، ُ،وا  ادا  وا    واوال  الاغَ     وال  وا  ضُ وال 

     ،ةَ  ي هذه ابةظو اُ    حظُ  ااتظملاُ عاد    -(3)وكوتوا  لا، للا إخوااً"
اِوخدا ها   اخلاصاتوهاك  اب   ا،ملح  صورةو ي  أباجلويا  أو   لألع ا،   ا ياة 

ابةشآُ    الوج،س أو       )العا ا؛  اخلاصا  ابا،ة  تظام  13عةصري  (  يف 
ُو  ُ    جمه ةو   اليةاي ابدن     أته "ال جيوز اليةاي ق إأ ي  ابمل كا  يامل ا   آبال

 
   )أوا د الو  يق(.101.97لواملح ِيف ا اليةاي  اجل ء 

   .26(  يف تظام اليةاي ابدن  ولواملح اليةاي ابدن  اجل ء ااول ص 12( يةظ : ابا،ة )1)
(2) GACAR Part 107.43 (Carriage of Dangerous Goods).   

   )محولا ااشياء اخلي ة(. 107.43لواملح ِيف ا اليةاي  اجل ء 
 
 ا يةه   يف الو اِد    :ابب  كواب: اا،ب/ يف حديث أيب ه ي ة  ( أخ اله اللخاري ق ص ي ه3)

رأ  )8/19]   والودا   و   ص ي ه  كواب:   ،   قو    (6064[ حديث  والص ا   /اآل،ابالرب 
  .( 2563[ حديث رأ  )4/1985]  والوةاعس  والوج،سالظيف د مي  :ابب
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    يف اهلياا  إال  وص يحو    أو اِوعملال هذه اآلالُ   الوصوي  أو اب،ح اجلوي
اليامل اُ    ا،يةَ   اليفمل اُ كملا حظُ   ها ق هذا الشأي"   ،ُ ا ل ش وط الن ددَ  وعاً 

عوق ااع ا، أو عوق  ةازهل  وممو كاهت  اخلاصا إال  عد ا صول        ةاب،ة  
  وذلك خماعا ا   ار (1)  يف هاالء ااشخاص وأص اب ابملو كاُ  خاصَو   إذيو 
(  يف 90  كملا أ يري ابا،ة )وكشف أحواهل   يفع      وراهت االرَ    وأهب   

اليةاي عوق   أو ااييد    تظام اليةاي ابدن هلياا اليةاي ابدن ا ق  ق ق حظ   
ُ     عيةاو    ةارقَ  وبوي لا أ ةي ا   اِلابو  ابمل كا  إأ ي   العا ا     ق  ابص  ا 

ي الدروت  الو  يق عوق ا ك ابةارق   ا مل يكيف لدى       ،ةَ     وحظُ  اهليااُ 
 .(2)ا أو اب،يي ة     ابةياا َ ابشرَ ن إذٌي  يف ال، يا اب،وخد  

ولوجة  حوا،ث االصيدام  يامل اُ ال كاب واعيين ح كا اليةاي    :اثلثا
حظُ  اليفمل ا ا،ية الدروت    -ق ابياراُ و ا ي،لله ذلك  يف أ  ارو  ا،ي ا

 ُ صورة    اأبيا،يةها  أو      ا ب ابياراُ واجملاالُ اجلويا ابخصصا ل مليارا
ق  أوا د  اوعارض  ن   اب  ا ط  ا هو    اُيار اباب ور   وأوا د   وحياليامل اُ 

اب ور جلملين      وأل  ري ااتظملا مجين اليامل اُ اب،ةة مبةح حقَ  ليامل اُ اباملياا
 دم اب ور  يف عوأها أو  يف دوها  أواللري  اليامل اُ واب كلاُ احململولا الو ا  و 

كملا     (3) أو  يف أ ا ها أو االأرتاب  ةها  صورة اا،ي إىل خي  االصيدام هبا
 

(1) GACAR Part 101.85 (Operating Limitations). 
    )أيو، الوشرين(.101.85لواملح ِيف ا اليةاي  اجل ء 

(2) GACAR Part 107.53 (Operation in prohibited or restricted areas). 
 .(أو اباي دة )الوشرين ق ابةارق احملظورة  107.53لواملح ِيف ا اليةاي  اجل ء   

( 3 ) GACAR Part 107.45,49,51 (Operation near aircraft; right-of-way rules, 
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ة  ا،يةواللري ال واملح  أ حبيث اكوي اليامل ة    عاط؛  أثةاء الةهار  اليامل اُ اب،ة 
ة   ملياً  ال ح ا  اب،ة     يوملكيف  يف دديد  وأعها  واراملا هال  ؛ل ييار ق مجين 

واجتاه ال ح ا  و  األا اجملال اجلوي ل   كا اجلويا  والوأكد  يف كوي اليامل ة ال  
ُ    اع ض حياةَ  أ ا الو،ية أثةاء ال ين عهو     (1)شخص ل خي   أيَ    أو ممو كا
ُ ا   أتواع الدروت  ابدتي    ملينا مباوض  ال واملح جلحمظوٌر متا ً  اليفمل ا   كملا حظ 

 ا مل اكيف اليامل ة اب،ةة أد أ اءُ     (2) الوشرين ق عرتاُ الشملق  -أيضا  -
    .(3)أ يال أاتوتيا     ااأن 3بدة  ل وصا،م   ملياً   ضا،ةً  إ اءةً 

 
*** 

 
Operation in certain airspace, Operation in the vicinity of airports). 

حق الي يق    أوا د -ُ  ابلا ب  يف اليامل ا  )الوشرين  107.45,49,51لواملح ِيف ا اليةاي  اجل ء  
 .(ق حميط ابياراُ العمل يا-ق جمال الوي  عني  العمل يا-

(1) GACAR Part 107.37 (Visual line of sight aircraft operation).  
 (.اخلط اللص ي لوشرين اليامل اُ  )107.37لواملح ِيف ا اليةاي  اجل ء 

  30عرتة ز ةيا الدأ ألن  ( هه  GACAR Part 107.35( عرتة الشملق احملد،ة ق اليفمل ا )2)
ز ةيا الدأ  ةد غ وب   وعرتة  واةوهه  ةد ش وق الشملس ال مسه   ،أياا  يف ش وق الشملس ال مسه

 .  واةوهه  عد غ وب الشملس ال مسه  ثيفثني ،أياا  الشملس ال مسه
(3) GACAR Part 107.35 (Daylight operation).   

 (.ق  وء الةهار  )الو  يق 107.35لواملح ِيف ا اليةاي  اجل ء 
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املدنيَّة من منظور   (الدرونز ) تسيرياملسؤولية الناشئة عن : املبحث اخلامس
 :الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

 والوةظيُ   ياً ا و هااًب  يف ألن الةاس  وحىت ال املادَ   حىت يكوي الوش ينُ 
ُ     -ها ا ل ا ياوالةظُ  صملوَ   ااحكامُ  كاي ال  د   يف إحاروها جبمل او  يف العاواب
  ُ وهذا  االلو ام     وداق    ال اال ة  يف ابخالملا  والضا ةا   صول اليا ا    وابايَ دا
الش يعاُ   وا حٌ  ، ٌك   لألحكاما ِيف يا ق    ،رالري   يه  إذ (1) اش يعها  ؛ 
 يف الوا   وزواال   أ ا اجلوا   عاد ش  ري جلرب  ا  ق مج وها  ال خت و    الش يعاُ 

ا ت،اي    ؛عاُ  يف  صاحل ُ     ملاي     ،اولياَ   كو ملين  ممو كا أا مله  يف     ا 
  وأ ا ال واال  عاد ش  ري لدرء و ةاعن   يف  صاحل  يه ا با عو اه    ؛ الربً الرة

  وال (2) ادر  ا اراكله  يف  مل،دة  اِووال  اجلان العاو اَ   ابملاِد؛ و يف مث  
ق    والاواتنيُ   و    هذا ابةوال ِاُر ااتظملاُ إال  ذلك     الةاس    حالُ   ي،واي ُ 

 ،اوليًا أاتوتيًا أو تظا يًا       ااشخاص  مجيُعها ري  لَ ان  ؛ حيث رَ مجين الل داي
ابش و ا   اوول د   غة  اا ملال  اباع ا،  جملوملن  اب  وا   ار يف  وحب،      أو 

 يف  إذا اول دُ    الةظا ياَ   اب،اولياَ عإي  اصييفح الااتوتيني والملاهاء ابعاص ييف   
  عإهنا ا،مل    ن:    هاجملوملعل،َ    واا يف   اب ملنو غة  ش وعو  يف شأته أي يض    

 ،ل     خاصا  مل ،اول دُ  يف ا   ار ابل  إيأ ا     " أو اجل امليا  اجلةامليا،اوليا  "اب
 

   و ا  عدها. 663( ابدخن الملاهه العام ص 1)
ط.  كولا الك ياُ    179/ 1 يف  لد ال،يفم  ا( يةظ : أوا د ااحكام ق  صاحل ااام  لع  الدييف  2)

م  دايق: ره  لد ال ؤوف ِعد  أتوار الربوق ق أتواء 1991هن  1414  ِةا-الااه ة-اازه يا
الا اق   الكو   ط.    1/367المل وق   خ ين 1998هن  1418- ةُو-الع مليا،ار  دايق:  م  

     ابةصور.
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عإهنا ا،مل     -روحه أو إايفف أ ضاملهأو إزهاق    ممو كااه كإايفف    -الواصة
   :ق ابيال  الواليا جملن أحكام ذلكِةو   (1)"ةي اواص  ال ي ادتاب ا ن: "اب،اولي  

ة   اجلزائيةاملسؤولية : املطلب األول  الناشئة عن تسيري الطائرات املسريَّ
 :ابملخالفة للنظام
ا خيفل أبوا   وتواهو  ةصوصو   يها ق    يفهه  ا اةشأ    اجل امليااب،اوليا  

ويرتا      هذه     ا ابجملوملنأي حيدث   رً   ا خيفل هبا  شأي يف    ااتظملا 
،املمًلا   ُُ والعاواب  العاو ا واجل اء   اِو ااقُ الااتوتيني  الملاهاء و   اب،اوليا  ةد

إال    ؛ إذ ال  او ا إال جب ميا  وال ال مياَ والاواتني  ةصوصاً    ا اكوي ق ااتظملا  
؛ أتِيً،ا     ابلدإ الش  ه والاا دة الملاهيا )ال ال اء إال  عد ا تذار(  ةصَو 

ُكنَّا  ﴿:  - اعاىل  - مليف  اول للاو ؛  (2) أو )ال اك يف إال  عد ورو، الةص( َوَما 

َحتَّى   بِّيَن  ق     (15اإلسراء:  )  ﴾وَلً َرسُ   عَثَ ب  نَُمعَذ ِّ ااتظملُا  تص ري  ذلك  أالن  و يف 
ُ   شرَ    يوع  ض هلاالن  يف ابملكيف أي    العاوابُابمل كا     كثةو  يف      وا اليامل ا

ة  : وذلك     الة و اآليت  اب،ة 
ُ   :أوال ة ق مساء ابمل كا ألن ا،جي ها ق اهلياا العا ا   ا،ية اليامل ا اب،ة 

اصن   هاتص  تظام اليةاي ابدن     أي العاو ا عي  هه خمالملاٌ ل يةاي ابدن   
ال ا يد     ثيفث ِةواُ  وغ ا ا ال ا يد     ثيفمثاملا ألف     دةً   ا لس    إىل

 
يط ق ش ح الااتوي ابدن   لد ال زاق ال،ةهوري    (1) -الااه ة-الع  يا،ار الةهضا  ط.    1/616الِو

  تظ يا الضملاي أو أحكام اب،اوليا ابدتيا واجلةامليا ق الملاه ا ِيف ه  م1989الثاتيا    ليلعاا
 م.2012الواِعا  اليلعا-، شق-الملك ط. ،ار  201،. وهلا ال حي ه ص 

  .252  251( أحكام اب،اوليا ابدتيا واجلةامليا ق الملاه ا ِيف ه  ،. وهلا ال حي ه ص 2)
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 .( 1) العاو ونيرايل  أو إحدى 
اليةاي    ة ،وي حصول اليي ار  يف  ُنْعدو     إالازة  رامل ة  ،ة  : ا،ية  اثنيا

-ابدنتظام اليةاي    وعق -  ها   واصن العاو ا عي)ال خصا(  ابا رة  يف ألن اهلياا
ال ا يد     ثيفمثاملا ألف    ال ا يد     ثيفث ِةواُ  وغ ا ا  ا لس  دةً   إىل

 .( 2) العاو ونيرايل  أو إحدى 
ة ،وي ا صول     الرتخيص أو الوص يح اخلاَص اثلثا : ا،ية اليامل ة اب،ة 

ال ا يد        لس   دًة ال ا يد  يف ِةا  وغ ا اإىل ا   وها ابل ح ا  واصن  او  
  واشملن هذه العاو ا  يف اِومل   ق العاو وني  ملن  نياجل  أو املا ألف رايل   

أو   ِ لها  أو  ا الازة  أو  الوص يح  أو  الرتخيص  وأف   اليامل ة  عد  اشريين 
 . (3) إلراملها

يعاأ  اب لس  دة ال ا يد     ثيفث ِةواُ  وغ ا ا ال ا يد        :رابعا
ااععال الن  يف اراك  ععيًف  يف    كن  - العاو ونيثيفمثاملا ألف رايل  أو إبحدى  
   واشملن  ا ي ه:اع ض ِيف ا اليةاي ل خي  

ة عوق ابةارق احملظورة ،وي ا صول     إذيو  ( أ    ذلك.ا،ية اليامل ة اب،ة 
اب  (ب حب كا  ا،يةها  يض   مبا  وا أيفع  اهللوط  و ةارق  ابياراُ  لا ب  يف 

 ابيفحا اجلويا. 
 .  اهلياا  يف ألنابص  ح  ه  اليةاي خارج تياق  هاا،ية  (ج

 
  م اليةاي ابدن.(  يف تظا166( ابا،ة )1)
  ( ابصدر ال،ا ق. 2)
  (  يف تظام اليةاي ابدن.165( ابا،ة )3)
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 تا ها.  دملي ها اباِ  ا والذخامل  أو أيا  وا، أخ ى د م ااتظملاُ  (،
هن( ا،ية اليامل ة  يف ألن الييار  يف  عد وهو ق حالا ِك أو دري أتثة خمدَ ر  

 أو  اار يا،َ ي إىل إ عاف  ادراه     أيا،ة اليامل ة. 
الة و   اليامل ة      أا ري هبا  الن  ال حيفُ  االلو ام  ودوييف  يااُ  و(  دم 

           الذي  يةاه ِا اا  أو الويف   ق ا ك الليااُ اب،ج ا. 
ابلوصوي     ؛اخلاصا  هت يا ح : عيملا يوع ق ابتوهاك خصوصيا ااع ا، وهوك  خامسا

ة  واب األا اليامل اُ اب،ة  ابمل كا؛   هإتع  - رب  الكربى ق  يُنَعد   يف اجل امل  
الش يعا  باصد  وا  او  خمالملاو  اجل ميُا  يف  هذه  اةيوي   يه  با  تظ ًا 

ا متث ه ا ك  و ا ِيف يا ق حملظ  اا  اض  ومحايو ها  يف االتوهاك والووَلن   
صارخو   اجل مياُ  ا وداءو  حقَ     يف  اب  ق  ا ت،اي         خلصوصيااالحوملاظ 

ق ابمل كا   الةظام ااِاِه ل  ك وحيث إي     الشخصياومحايا حيااه  
وعاً   محاياَ الدولا  وال       ي ا ت،اي  أأ اه    ا حاوق  الش يعا با 

ااتظملاُ   -(1) ا ِيف يا شد ،ُ  والع وها    عاد  اجل ميا   ا ك  ق  العاو َا 
ها وعًاا ل عاوابُ ابا رة ق تظام  إحدى اجل امل  ابع و اايا الن يُعاأُ  عا  ُ 

وم اب كه رأ  م/   ال امل  ابع و اايا( كاع ا  )  17الصا،ر ق ابمل كا اببِ 
ابا،ة  8/3/1428واتريخ   تصري  حيث  الةظام  (الثالثا)هن    ابذكور   يف 

أ  ابل،جيف  دة ال ا يد     ِةا و ر ا ا  اليا ال ا يد     أته: "يعا 
    مخ،ملاملا ألف رايل  أو إبحدى هااني العاو وني  كَن شخصو ي اك  

 
)تصري  (  1)  أ/26ابا،ة  رأ   اب كه  ابا    الصا،ر  ل  ك   ااِاِه  الةظام   واريخ    90(  يف 

       أته: "دمله الدولا حاوق ا ت،اي      وعق الش يعا ا ِيف يا".  ه27/8/1412
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اب ياة اخلاصا  يف ر يق    اب،اس-4...   أاي   يف اجل امل  ابع و اايا اآلايا
ارة إِاءة اِوخدام اهلوااف الةاالا اب و،ة ابلكا ةا  أو  ا ق حكملها"  ععل

ي او  االةظام: "أو  ا ق حكملها"   شملن كن  اتوهاكو ل  ياة اخلاصا أبي ِو
ة اب و،ة ابلكا ةاُ   املن الوصوي  ا ديثا مبا عيها اليامل اُ اب،ة   يف ِو

   ا ك ابا،ة ابصو رة  إتواج وتش اجلان   أ ا،ق حالا  ا لو  واور  ظ العاو اُ 
ال،جيف  دةً  العاو ا حيةاذ إىل  ال ا يد     مخس ِةواُ    حيث اصن 

 .(1) العاو ونيأو إبحدى هااني   ال ا يد     ثيفثا  يفيني رايل وغ ا او 
ل ملسادسا الورين  ابا يف  اب،اس  ال امل   عيها  والن   كا   مل:  يوورط  أد 

اباصو،   وااِوخدا ها  وخالمل  واة ق حالا  ا لو أِاءو اليامل اُ اب،ة   ُ  شرَ  
ُو  يف الاةا ن وابوملج اُ  و زُ كملا لو   يف ا خيصها     اِوخد ري َو،ُ حبملوال

ُو إرها ياأو     ق أ ملال خت يليا أو إ اق الض ر أبحد   اعق الدولا أو    هجملا
إيذاء أيَ  شخصو أو الو،ل     اِوخد ري ق   وار،ها اليليعيا أو االأوصا،يا  أو

أو اِوعمل ري ق الوج،س     اا اكيف ا يويا ق الليف،     حنوو     ق  واه
الن تص   الكربى    ا رها يا   امل  جملين ذلك  يف اجلع يهدَ ، أ يف الل د واِوا اره   

ومتوي ه( ا رهاب  ال امل   ) كاع ا  تظام  وم      يها  اببِ  ابمل كا  ق  الصا،ر 
)م  رأ   العاو اُ 12/2/1439(  واريخ  21اب كه  واوَ   هو    هن   با  وعًاا  عيها 

ُو    ةصوٌص   يه ق هذا الةظام  شد ،ة   ن إ ياء ا َق ل دولا ق    يف  اواب
  صا،رة اليامل ة اب،وخد ا ق ا ك اجل امل .

 
وم اب كه رأ  م/1)  17( ابا،ة ال،ا،ِا  يف تظام  كاع ا ال امل  ابع و اايا الصا،ر ق ابمل كا اببِ 

  .هن8/3/1428واتريخ 
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الناشئة عن األضرار اليت حتدثها  التقصرييةاملسؤولية : املطلب الثان 
 :ةالطائرات املسريَّ 

اةشأ   الواصةياُ   اب،اولياُ  والةظام    -هه  ،اوليٌا  ا ِيف ه  الملاه   -ق 
؛ إذ  (1)ابلرة  عدم ا   ار     والااتوَن    الش  هَ    هلو ا اب  الشخص    إخيفل     ،ل 

إت،ايو    مٌ  و   أتمُلس    ابحرتام    -وتظاً ا  ش ً ا  -كن   و دم  أ واهل اآلخ ييف      
 يف ابااصد الك يا الكربى   أبي ر يااو  يف الي ق  اب ولارها واحدةً   ا   ار هبا

الش يعاُ  الاءُ  واحملاعظا   يها    ا ِيف ياُ   الن  الذي    ملايوها  الة و      
ق   -ص   للا   يه ِو    -الةب ديث  ك   ابوعدَ ،ة  الش  يا  داه الةصوصُ أك  

ك   يو    ك  وأ  اَ ك  ك   ا  وأ والَ ك   م   يك  ، اَء إي للا ح   : "خيلا الو،اع
 "اَل   :-ص   للا   يه ِو   -أوله  و    (2)ك  هذا"هذا ق شه ك  هذا ق   د  

يُعد     الشخصأي         - رمحه  للا -الملاهاء  ااملق يف مث   و    (3)  َر وال    َار"

 
يط ل ،ةهوري 1)  .216أحكام اب،اوليا ابدتيا واجلةامليا ق الملاه ا ِيف ه ص   1/618( الِو
[  176/ 2اخليلا أايم  ن ] ابب:  /ا ج  كواب:  أيب  ك ة( أخ اله اللخاري ق ص ي ه  يف حديث  2)

ار يظ د مي الد اء واا  اض و ،   ق ص ي ه  كواب: الا،ا ا/ ابب:     [ 1741رأ  ]   ديثح
   .(1679[ حديث رأ  ) 3/1306]  واا وال

عيد اخلدريا ديث أخ اله ا اك  ق اب،ودرك  يف حديث  (  3) ( 2345[ حديث رأ  )2/66]   أيبِ 
ا يف وأخ اله     -رمحه للا  -وأال: "ص يح ا ِةا،     ش ط  ،   ومل خي الاه"  وواعاه الذهب

ااحكام/ ابب:  يف  ن ق حاه   كواب: أ واب   يف حديث  لا،ة  يف الصا ري   االه ق ِةةه
[  اوله: 3/48(  و  ق   يه اللوصةي ق "ال واملد" ] 2340[ ح رأ  )784/ 2]    ا يض  جباره

" ٌُ والدارأيين ق ِةةه  يف حديث    رواه أمحد ق  ،ةده  ...إال أته  ةاين    هذا إِةا، رالاله ثاا
يف   ا يف  لاس أيضا   عو ا  يف ر يق حمملد  يف أيب ورواه الليهاه     ورواه الشاععه ق  ،ةده  ِ 

رمحه   -وا ديث خمو ف عيه  ني أهن الع    أال ا يف اب ايف"    ك   يف عضين  يف ِ يملاي عذك ه
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أحدثه  يف   رو ابلرة  ،اواًل    ااصةه  ملا  اب،اوليَا  ومس وا هذه     (1) ،ل  
"الضملاي"  حديثًا  الواصةياَ  ذ َا     (2) ابِ   ابو َ   ابو  ف  وشر وا  ُ  ملَ  ضملاي    ا

ال اي     الاا دة   ؛ااصة  أو    ةهوعدَو     رو   أصاهب   يفملا  اآلخ ييف     اعويض  و 
ابوملق   يها   الكربى  ذلكالملاهيا  يُ ال"  ق  "الض ر  أي  و (3) يف  ق    ور،ُ 

   ق ل وم  ملاي  ابوَ ملاُ     ابو  ف    ا ِيف يا تصوٌص كثةٌة خاصاٌ   الش يعا  
العا ا عضيًف  الةصوص  أته أال:    -ر ه للا  ةه   -ك ديث أتس    يف ا ك 

ُْ  عُض أزواج الةب ص   للا   يه ِو   إىل الةب ص   للا   يه ِو     "َأْهَد
ا عيها  عاال الةب   يدها  عألاري    رعاً ا ق أصعا  عض  ري  املشُا الاصعاَ 

 
يًف "[:  2/438ق ]خيفصا اللدر ابةة    -للا وا يف  االه    رواه  الك  يف  مل و  يف حيىي ابازن  ِ 

وا اك      يف روايا ثع لا  يف أيب  الك ،ةًدا  يف روايا ا يف  لاس  و لا،ة  يف الصا ري  واليربان  
  يف روايا أيب ِعيد اخلدري

أال أ و ،او،: وهو أحد ااحا،يث    وأال ا يف الصيفح: ح،يف   وأال: ص يح     ش ط  ،  
ح   ا  ق  إ ا ةا  وص  ه  الملاه   يدور   يها  حمملد  يف    الن  امل ،  ه  ثملاي  يف  الليهاه:  وأال 

 لد اب ك  يف  عاذ الةصيب  ع واه  يف الدراور،ي كملا أعا،ه ا يف     ن ات عه   يه   أ ري: ال   الدراور،ي
 .أط" لد الرب ق   شده "متهيده" واِوذكاره  وأ ا ا يف ح م عخالف ق حميفه عاال: هذا خرب مل يصح  

ابعوتا      ذه   امل ابديةا  الاا ه  لد الوهاب  و ا  عدها     7/164 داملن الصةاملن    ( يةظ :1)
الكاق ق عاه ا  ام أمحد  و ا  عدها     11/239عوح الع ي   ش ح الوالي   ال اععه     1211ص  

   . 2/230ا يف أدا ا 
-الااه ة-الع يبط. ،ار الملك     7( يةظ : الضملاي ق الملاه ا ِيف ه  الشيخ   ه اخلمليف ص  2)

   م.2000 ةاِ
الو لة ش ح    83 84ااشلاه والةظامل   ل ،يوره ص     72ااشلاه والةظامل   ال يف جني  ص    (3)

 اليلعا-ال،عو،يا-    ط.  كولا ال شد8/3846الو  ي  ق أصول الملاه  لعيفء الدييف اب ،اوي  
    .م  دايق: ،.  لد ال محيف اجلربييف  وآخ وي2000هن 1421ااوىل 
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 -   وحديث الةعملاي  يف  شة(1)ص   للا   يه ِو  : رعاٌم  يعامو  وإاٌء إباءو"
أته أال: "َ يْف أوأف ،ا ًا ق   -ص   للا   يه ِو    - يف الةب  -ر ه للا  ةه 

ُُِلن  اب، ملني  أو ق ِوقو  يف أِواأه   عأورأُ  يدو أو رالنو    ِلينو  يف 
اُ ال ياوص  عاط      ملَ وا ديثاي يدالي     أي  ملاي ابو َ    (2)"عهو  ا يفٌ 

- ر ه للا  ةها   املشا  حديثكملا ق    -ه ا ايففَ  ا لو ابش  ا ت،اُي  ةمل،  
هو أص     يالن مي كها ا ت،اُي إ  ااشياء   يف    الةاش ءَ   ا ايففَ    ن يشملن   

وهذا  ا    -ةهر ه للا    الةعملاي  يف  شة  كملا ،ل    يه حديثُ   -ق ح اِوها
  وهه  ،اوليٌا اةشأ      ااشياء"  حارس  ف  ةد الااتوتيني ابِ  " ،اوليا  

ابملرتض   يف    يف  الشهء    ؛ اي صاح َ (3)حارس هذه ااشياءأِاس اخليإ 
ياوم حب اِوه وصياتوه  يف   أي  الةبابملرتض    -ا   ار ابلرة؛  مليف حبديث 

و عه تلٌن      ةاِوأ  ق  ا أو   ،االد  أحدُُك  ق         إذا: "-ص   للا   يه ِو  
أي يصي  أحًدا  يف اب، ملني   ؛ه كملَ     أو أال: ع يال ضْ ع يمل،ك     تصاهلا

 
ِةةه1)  ق  الرت ذي  أخ اله  أتس  (  حديث  للا   يه  يف  ص    للا  ول  ِر ااحكام  يف  أ واب    

   وأال: ح،يف ص يح ا حيك  له  يف  ال الكاِ ؟    ا الاء عيمليف يك،  له الشهءِو  /ابب:  
[ 5/359وا ديث ذك ه االلان ق ]إرواء الر ين     ([ 1359ح رأ  )  33/ 3]ِةيف الرت ذي  

 وأال: "ص يح"  وذك  له ر أا أخ ى.
ةةه  يف حديث الةعملاي  يف  شة ق كواب: ا دو، والدايُ ح رأ  )  (2) (  285أخ اله الدارأيين قِ 

وأال: "رواه أ و (  3509ح رأ  )  437   7/436  أخ اله الليهاه ق ال،ةيف الصر ىو    3/79
[  5/361ذك ه االلان ق ]إرواء الر ين    ث  وا دي "يف إمسا ين... وكيفمها  عيفال ء وال، ي  

   وأال: " عيف الدا".
  .221( أحكام اب،اوليا ابدتيا واجلةامليا ق الملاه ا ِيف ه ص 3)
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الشهء إي يدَل      ا ديث  ع   (1) ةها شهٌء" ثلُو اب،اوليا     حارس 
واليامل اُ    اعدَ يه   إي ثلري  و يف ابب أوىل   ق ح اِوه  ااصةه وإمهالهثلري  
ةُ  ها و شرَ ُ ها  يف  الن ُيْ،أُل  الكُ   وآلٌا  يف اآلالُ   شهٌء  يف ااشياء  اب،ة 

أثةاء ا،يةها  و يف ابب أوىل  ااصةه    وأ  هالض ر الواأن     الرة  ،ل  إمهال  
ق مجين ا ك ا االُ     م ْ ينُ حيث     ،اوليوه  يف الض ر الواأن  ،ل  اعدَ يه 

 ا مل يثلري أي الض ر أد وأن  ،ل و     يف الض ر   الرة  اعويض ضملاي  ا أا مله و 
وق  وء ذلك    (2)أو وأن  ،ل  خيإ الشخص ابض ور  أالةبَو ال يد  له عيه

ة اب،اوليَا  يف اا  ار الن ددثها    شرَ نَ ق ابمل كا    مح ن الةظامُ  اليامل ة اب،ة 
  ِواء وأن ذلك الض ُر     رامل ةو  ،ل  إمهاله أو اعدَ يه  اليامل ة أثةاء ا،يةها

 أهولاو ق اجلو  أو وأن     ااشخاص ابار ة وابملو كاُ     ِيح اارض 
،ية اليامل ة ق  أو ق الل    أو وأن  ،ل  اعيين ح كا اب ور اجلويا  ،ل  ا

هو اب،اول     يف  ُعدو   اليي ار أي         عةصري اليفمل اُ    غة الةياق احملد ، هلا
أي يضمليف أي اليامل ة   يه  جي   أته  كملا  ابلاش   يف اشرين اليامل ة  دوي ريار   

أي   ليف اشكن  اآلخ ييف  خي و    دوي ريار  ااشخاص  له      ،ا ه  أو     ال 
  أو ابملو كاُ ااخ ى ق حالا عاداي ال،يي ة     اليامل ة   اليامل اُ ااخ ى

كملا جي    يه الوأكد  يف أي اشرين اليامل اُ  دوي ريار يوواعق  ن مجين 
 

الملنت/ابب:  1) اللخاري ق الص يح  يف حديث أيب  ِو  ااشع ي  كواب:  الةب ( أخ اله  أول 
أخ اله و    (7075[ ح رأ  )9/49]   اص   للا   يه ِو  :  يف محن   يةا ال،يفح ع يس  ة 

وق  :ابب  /الرب والص ا واآل،اب   كواب:   ،   ق [ 4/2019]  أ    يف     ،يفح ق  ،جد أوِ 
   (.2615ح رأ  )

يط ل ،ةهوري ( ا2)  و ا  عدها. 1/677لِو
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هبا ق   ابعملول  أتهال واملح  اواليه    ابمل كا  كملا  يوملون ابلادرة      أي  جي  
تصري كملا     (1) الةظاما ق  ابيلا  لضملاي اال وثال لألحكام    ؛ دوي ريار  ةاليامل ا

اليفمل ا     أته: "ال جيوز ايَ  شخصو اشرين رامل ة  دوي ريار   ا مل اكيف  
جي      الييار اب،اول  كملا رح ا    ألن كنَ   أب ايو  اق حالا ا،ملح  وشري ه

 يف  ُعد الو اق  يف تظام اليامل اُ  دوي ريار لو ديد  ا إذا كاتري ق حالا  
أي يواصن د يق اليامل ة الصرةة  دوي    ه جيوز ل  كملا الابلوشرين اآل يفا،ملح  

أي تظام اليامل اُ الصرةة  دوي    -أو لديه ِل  ليع ف   -ريار  ةد ا يع ف
(  يف 141كملا أواللري ابا،ة )   (2)" ا،ملح  وشري ه أب اي  ريار مل يعد ق حالاو 

الواأعا       الوعويض  يف اا  ار  ابدن  اليةاي  اليامل ة   تظام  الرة  ،ل  
    ِيح اارض ق إأ ي  ابمل كا    ض رو   يف أصي َ   ري     أته: "لكنَ  عةص  

ا ق  ق ا صول     اعويضو  يف  شرَ ن اليامل ة  مبج ، ثلُو أي الض ر أد  
 يف اليامل ة وهه ق حالا رةاي  أو  يف شخصو أو شهءو ِاط    تشأ  لاش ةً 

،مليةا أو اليامل ة اب،ج ا ق ابمل كا وهه ق   ةها  ويعد  الض ر الواأن     ال
ابمل كا"  إأ ي   الل ار كأته وأن ق  ابا،ة )و    أ ايل  الةظام  142تصري  (  يف 
 يف ،عن الوعويض ابشار إليه  ِواء   ذااه     أي  شرَ ن اليامل ة هو اب،اولُ 

اليامل ةَ  ي،وعملن  وه     أكاي  مماِر أثةاء  ووكيفمله  ات عيه  أو  واِيا   ةمل،ه  

 
(1) GACAR Part 107.23 (Remote pilot in command    .(  

   )دك  الييار  يف  عد(.107.23لواملح ِيف ا اليةاي  اجل ء 
(2) GACAR Part 107.19 (Condition for safe operation).   

 اآل يف(.  )ش وط الو  يق 107.19لواملح ِيف ا اليةاي  اجل ء 



 

 
390 

دراسة يف -األطر الشرعية والتنظيمية املتعلقة بتسيري املنظومات اجلوية من دون طيار واملركبات املستِقلَّة 
 ضوء الفقه اإلسالمي واألنظمة السعودية 

 ،. خالد حمملد محدي   ،. أمحد ِعد   ه الرب ه 
 ،. حمملد  لد الاوي  ييا  لد للا  ،. حمملد هباء الةور  لد ال حي  

 

لوظاململه  حىت ولو كاي ذلك غة ،اخن ق تياق اخوصاصاهت   ويشملن ذلك  
مم وكاً  لو كاتري  حالا  ا  الوجاريا ق  لألغ اض  ة  اب،ة  بشرَ نو  يف    اليامل اُ 

 ولضملاي    ويعملن   يها رياروي  وظملوي لديه   ااشخاص اليليعني أو ابعةويني
إل ا    (  يف 10ه ابلوعويض  تصري ابا،ة )وعاء  شرَ ن اليامل ة ابلو ا ااه حال 

اعملن ق إأ ي  ابمل كا إال  عد    دم الواز ا،ية رامل ةو   تظام اليةاي ابدن    
ولورييا اا  ار الن أد اةج      لصاحل الرة     ِيح اارض  أي يو   الوأ نيُ 

اليةاي اليفمل  حىت    يف خمار      يف أالن ا صول     ا خيصو   - اُ أواللري 
اب،ةة اليامل ة  ابوي     ل هياا مبجملو او   الوادمَ   -لوشرين  ٌُ   ها ة    لاُ يف    إثلا

  وذلك لضملاي إيملاء (1) يدل     كملايا الوأ ني لورييا اا  ار الةاشاا   عوملدٌ 
   ن ابلو ا ااه حال حدوث الض ر.  ابشرَ  
 

*** 

 
(1) GACAR Part 101.95 (Application). الويليق(  101.95)لواملح ِيف ا اليةاي  اجل ء    
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والتنظيمية املتعلقة بتسيري املركبات املستِقلَّة  األطر الشرعية : الثانالفصل 
(AV): 

أقسام املركبات من بيان  التعريف ابملركبات املستقلة و : املبحث األول
 :حيث املْكنَـَنة 
  هه AV))  (Autonomous Vehicles)أو الذاايا الايا،ة    اب،وا  ا  اب كلاُ
الن  يف ابووأن هلا أي ا،و وذ        ايليااُ الذكاء االصيةا ه  واحدٌة  يف

وهه    (1)  كاتاو رملي،او ق أياع الةان وابواصيفُ ق ال،ةواُ الا ي ا الاا، ا
 ٌُ    يف ،وي ابِوايفلياو كا  او    اوملن ابلادرة     الايا،ة الذاايا     الي ق      كلا

ِوشعار  اال   ااةياُ الذكاء االصيةا ه وأاله ة  ا وملاً،ا        ؛ادخنَو  ش يَو   أيَ  
أثةاء ال،ة؛  اا عا،  ثيفثيا   ِر  خ يياو   يف أالن  اُ؛اب كلهذه الن زوَ ،ُ هبا 

اب كلاَ متكَ   احملييا   يف  ااشياء  رؤيا  واب كلاُ والوعَ ف       يف  ااشخاص    
  أثةاء ال،ة  للياا احملييا يف اوالليااُ  ع و اُ  اب  ةها  يف مجنمتكَ  كملا      ااخ ى

اخلوارز ياُ   جمملو او  يف    يف خيفل  الليااُ    و ك ل  ال، يعا   عاجلا  ابب  لواوم اب كلاُ 
    ِواء ابةاِلا وعًاا لو ك ابعاجلاُاختاذ الا اراُ  مث      ابربجما   يها  ابويورة

عمل ياُ  ال  أو غة ذلك  يفالدوراي    وأووأف  أ ار ال  و أال،  ا    عيملا يوع ق  و ديد
الايا،ة  ااخ ى ا،و   ها  أي   الن  ابووأن  ق    ر حُ   يو     و يف  ال،ياراُ  هذه 
؛ حيث  أثةاء الوجاربهذه اب كلاُ    اهأ يلا  عد الةجاحاُ الن حااوااِواق  
الوالن  اِويا ري ا ك   يف  كا نو    أِيولو   ا،يةَ وحدها    Google  ش كا 
    الي أاُ العا ا  ةذ  ام      كلاهتااا يال الن أيعوها    و  غ  د،ُ    اب كلاُ

 
 .13الذكاء االصيةا ه:  يف ح وادا ياُ هيملةا اآلالُ الذكيا     حياة اللش  ص  (1)
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 ين( ،وي أي يرتا       ذلك    500.000م أ ا ا تصف   يوي  ين )2013
الواةيا  أي  حا،ثو  إىل  يع ى  أر اري  عضُ (1)اصيدام  الش كاُ  ثن      كملا 

ق  ام   اا  يكيا  ابو دة  الوالايُ  ق  الايا،ة  ذاايا  ال،يارة  خد ا  "أو  " 
و يف      (2) م  ن والو، ِاملقو  ش يَو خ ف اباو، د،ًلا ل ظ وف اليارملا2016

وعاا خليط الويوي     ؛ابووأن  ملن هذه اب كلاُ ق ابمل كا الع  يا ال،عو،يا أ يلا 
اآلي ابمل كا  اولةاها  رؤيوها    الن  الذكاء    2030لو ايق  اعوملد      والن 

ابلملعن    أر اري  وأد  ابدي الذكيا و اب،وا  ا  االصيةا ه وال و واتُ وال،ياراُ  
ري(    الا عاُ  ودديدا ق   - دة شهور ةذ  اب ك  لدللا ل ع وم والواةيا )كاِو

ذااي  ني و  ،وا   ني   كلو  -م2019،ي،ملرب  يف  ام   الايا،ة  َن   ،اخن    ل عملن 
 . (3)ر ا ك الواةيا ق ابمل كاتواًة لويوَ لوكوي ؛ ح  ها اجلا عه

 
*** 

 
الايا،ة(1) يف  تيدي كال ا  ( ااةيا اب كلا اب،وا ا )ذاايا  ال،ياِاُ  اليملس أتدِر   ،لين لصاتعه 

،ا    ِورت،يف.كارلني ِوات ه   ول   ص   م  2016  كاليملورتيا  ِةا  RANDوآخ وي   ِا
58.  

  .13( الذكاء االصيةا ه:  يف ح وادا ياُ هيملةا اآلالُ الذكيا     حياة اللش  ص 2)
ري  (3)    االا  ةشورة      وأن الا عا اب ك  لد اي ق أول حاعيفُ ذاايا الايا،ة ق ابمل كا  كاِو

م     ابوأن ال مسه ل جا عا  مت االريفع   يها  واريخ 2019،ي،ملرب    12-والواةياللا ل ع وم  
 م.13/11/2020

https://www.kaust.edu.sa/ar/news/Pages/KAUST-launches-Saudi-

Arabia%E2%80%99s-first-self-driving-vehicles.aspx   
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 ة: تعريف املركبة املستقلَّ 
عري  اخ  ًا ق  عض    ااملاري مجينُ  الن ُو   الوةمليذيا  الاواتني والوةظيملاُ 

اب،وا  ا اب كلاُ  لوةظي   اا  يكيا  ِةا   -الوالايُ  تيملا،ا  واليا  كااتوي 
م وأاتوي واليا كاليملورتيا ِةا  2012م  وأاتوي اب كلاُ لواليا ع وريدا  2011
ٌُ لد ااملاري     اع يف هذه اب كلاُ أبهنا  -م2012 يها الادرة      : "  كلا

أو   هبا  يو ك َ   أي  ،وي  الذااي ا  رْصًدا   ملَ ها  شرَ ٌن  ش ي    ي صدالايا،ة   
ُُ   الوع يفهذا    ال يدخن قكملا ااملاري     أته     (1) "ع ْع ي ا    ال،يارا

ُ
 ةاُ ةَ كْ ملَ اب

  و أ  كةظام ال ؤيا اجلاتليا   ل ،املق  ةدَ ت  واب و ،ة  لعض أتظملا الايا،ة اب،ا  ال ملي ا
االصيدام    املا،ي  ال،  او تظام  اثليري  وتظام  اليوارئ   وتظام       كا ح 

اب،ا دة     االلو ام مبملَ  ال،ة وا ارة اب وريا... وغة ذلك  يف ااتظملا الن 
 ٌُ يارا ال اةدرج دري  ملهوم ال،ياراُ    ا،ا د ال،املق     الايا،ة  عجمليعهاِ 

(؛ اهنا ِياراُ اوي   والو، ِاملق      وةها   AVلايا،ة )اب،وا ا ذاايا ا
 . (2)      وةها  ِاملقو  والو،  يةملا ال،ياراُ اب،وا ا اعملن  ذاهتا ،وي اي  

 
*** 

 
  . 41ص   ( ااةيا اب كلا اب،وا ا )ذاايا الايا،ة( 1)
 .41 42ص   ( اب الن ال،ا ق2)
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 أقسام السيارات من حيث املَْكَننة: 
لةا  ول ال،يارة  يو،ن  ُهو ي ا  غةها  يف    اب،وا  اعه   و ني  والومليي   يةها 

لةا أي ت،وعني ابلو، ،ن اهل  ه الذي و عوه ا ،ارة    ميكيف-الوا يديااب كلاُ  
 National Highway  (NHTSA)الاو يا ل ،يف ا اب وريا     الي ق ال، يعا  

Traffic Safety ( ومجعيُا  هةدِه ال،ياراُ الدولياSAE International )-
: ،ووايُب ُو ْكةَنَةا ق اب كلاُ  وهو ا، ،ٌن حيووي     ِوا   ،وواي

َ
 اب

ٌُ ال دووي   نة(:نَ كْ ( )القيادة بدون مَ Level 0)املستوى صفر   وهه   كلا
ه دكمًلا ك ي ا     الدوام        كةةاو  ي ًاا  وعيها يو ك  ال،املُق اللش ي   ةمل، 

 اب كلا. ق مجين وظاملف 
السائق(:  (Level  1)املستوى األول   يو ملن    )مساعدة   ٌُ وهه   كلا

اب كلا  لكيف ميكيف    اللش ي    ال،املقُ  الكا  ا  يف مجين وظاملف  عيها اب،اوليا 
يه أو ا ِ اع( لوعملن آلي ا    ،ا داُه مبَْكةَنَةا  وظيملاو واحدةو  يف وظاملف )الووال 

الوكي   ه  مل  دري ِيي ا ه و  األو ه  و ثال وظيملا ا ِ اع: تظام اثليري ال،  ا 
يه: تظام اب،ا دة   وتظام ،   ابكا ح ق حاالُ اليوارئ  و ثال وظيملا الووال 

م الو ذي   يف االحن اف  يف مم َ  ال،ة... أو غة      االلو ام مبمل َ  ال،ة  وتظا
 ذلك  يف أتظملا الايا،ة اب،ا دة.

ٌُ يكوي    ( )القيادة جزئية املَْكنَـَنة(:Level 2املستوى الثان ) وهو   كلا
ال،املق اللش ي  عيها  ،اواًل  ،اوليًا كا  ًا  يف الايا،ة  لكةها   و ،ٌة مب،ووى  
الوواليه   وظاملف  أكث   يف  أو  وظيملوني  مبَْكةَنَةا   ل ،املق  ي،ملح  ابكةةا   يف 

ا   ال،املق     ن  ااءوا ِ اع     ،اواًل  يف رصد الي يق واشرين اب كلا  و ،وعد 
صةة ل و ك  الكا ن ق مجين وظاملف اب كلا؛ الحوملال خت َ ه  ق عرتةو ز ةياو أ

 د  يف ال،يي ة ،وي ِا ق إتذار.تظام  الايا،ة  اب،ا   
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الثالث ) القيادة املشروطة(:Level 3املستوى  وهه   كلاُ    ( )مكننة 
الايا،ة   اب،اولا  ،اوليًا كا  ًا  يف  هه  عيها  اب كلا  اكوي  الايا،ة  ذاايا 

كمًلا ك ي ا ق مجين وظاملف اب كلا  لكةها أد اي   الودخن ال، ين  و و كَ مَلًا د
  يف ال،املق اللش ي ح،  ا االا.

وهو  ،ووى اوملكيف    ( )القيادة عالية املكننة(:Level 4املستوى الرابع )
عيه اب كلا  يف الايا،ة الذاايا ق ظ وفو  عيةا  وليف اي   أبي حالو  يف ااحوال 

 ي.الودخن  يف ال،املق اللش  
وهو أ     ،ووى   )القيادة كلِ يَّة املَْكنَـَنة(:  (Level 5)  املستوى اخلامس

 يف  ،ووايُ ابكةةا  وعيه اوملكيف اب كلُا  يف الايا،ة الذاايا ق مجين الظ وف  
الودخن  يف أي  ةص و  ش يَو  ي اا  عكن   ا  وااحوال  و،وي ا االا إىل 

ال َ ْح ا عاط؛ لوووىل اب كلا ق هذا اب،ووى ا ويُد اب كل   ال اك       ا   والها 
الايا،َة الكا  َا حىت اتوهاء ال ح ا  وميكيف ق هذا اب،ووى أي ا،ة ذااي ا ،وي  

  ووعاا هلذا الو، ن اهل  ه ل مل كلاُ   .(1)ا ريفقأي ي،وا  ها أي  راك و      
 ( AVsذااي َا الايا،ة   وال ادخن ق تياق اب كلاُ اب،وا  ا )  ال اعدَ   اب كلاَ عإي  

ُُ 5 4 3إال  إذا كاتري  يف اب،ووى الثالث عملا  يفه ) ق    (   يةملا اُنَعَد اب كلا
 . (2) الوا يديا(  يف ألين اب كلاُ 0 1 2ى الثان عملا ،وته )وَ اب،ونَ 

 
(1) Autonomous Systems: issues for defence policymakers, Andrew P. Williams, 

Paul D. Scharre, Printed by NATO Communication and information Agency, 

page 128,129. 
 واِيا وكالا   شار  رلن ول    وي يا     الدعا يا  أتدروااتظملا اب،وا ا: أضااي لصاتعه ال،ياِاُ   

 . 129  128 ا صمل الةااو االاصاالُ وابع و اُ الوا عا   ف 
،ا  2) ابملكةةا   RAND( منوذج  ِا اب كلاُ  ،ا ل،يف ا  ،يمليد اله ال وعيذ   ِا تيدي كال ا     

RAND  6 7ص  م 2017  كاليملورتيا .  
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القضااي الفقهية والنظاميَّة املثارة بشأن تشغييل املركبات : املبحث الثان 
 : املستقلة

اوأن ابخوص وي أي تظ  الةان وابواصيفُ ابعوملدة     اب كلاُ اب،وا  ا 
 ،ل  اب كلاُ     يف ا وا،ث اب وريا ا اص ا اآلي  كلةو ق ا دَ    ِو،اه   شكنو 

ا ولار  ؛  (1) الوا يديا ال،املق       ال،لُ   أي خيأ  هو  الوا يديا  اب كلاُ  ق 
االصيدام ت،لاو كلةةو  يف حوا،ث  ا حصاملياُ  ااِاُس ق  أثلوري    (2)كملا 

عإي الدراِاُ والوااري  ااوليا مل اَنْةف   ي ًاا وأوع لكةه     ال غ   يف ذلك  
احوملاليا   وأك دُ  اب كلاُ   هذه  ا،ية  خيإو    حدوثها  ،ل   ا وا،ث  ةد 

ابلملعن  عُض ا وا،ث الةاجتا  يف ا،ية هذه اب كلاُ  عمله      وأد وأعري(3) ا
وأوع ق    Teslaم ا،للري ِيارة ذاايا الايا،ة ات عا لش كا "ا،يف"  2016 ام  

  وق شه   ارس (4) حا،ثو   وريَو أ، ى إىل وعاة ال،املق الذي كاي      وةها
 دهس    Uber(  أو  )م أا ري ِيارة ذاايا كاتري ختوربها ش كا  2018 يف  ام  

هوامليا ق واليا أري وا اا  يكيا   يةملا كاتري   دراالا   اعرب الي يق ا  أة كاتري  
لوصد ها  كا ن ِ  وها  يف ،وي       ين ق ال،ا ا  40ال،يارة ا،ة  ،  ا  

يف ا الةان الورين اا  يكه   حماولاو  ل ووأف  وخ ص الوا ي  الصا،ر  يف جم سِ 
(NTSB)    أي اب  إىل  اب و ،ة  والكا ةاُ  االِوشعار  اكوشملري  ل،ي  أاله ة  ارة 

 
( اب كلاُ اب،وا ا وابعاية الملدراليا ل ،يف ا  هن هةاك اِوثةاء ل اا دة؟  لورا ع ا،  يفار  تيدهه 1)

،ا   .1ص  م 2017   كاليملورتيا  RANDكال ا   ِا
   (.xiv يف اباد ا ) 14( ااةيا اب كلاُ اب،وا ا )ذاايا الايا،ة( ص 2)
  . 1اب كلاُ اب،وا ا وابعاية الملدراليا ل ،يف ا  هن هةاك اِوثةاء ل اا دة؟ ص  (3)
  .15( يةظ : الذكاء االصيةا ه  ني الواأن وابأ ول ص 4)
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  أوال        أهنا كامليف غة  ع وفلكةها صةملوها       يها  اجملين  لملعن ال،يدةَ اب
صةملوها ك  ِةو مث  ذاُ  ،ار  غة  اك  مل كلا  مث كدراالا  مث   د؛ ،وال ه 
أول حالا وعاة ل ملشاة امجا  يف ِيارة    ب أة ههلوكوي هذه ا اصيد ري هبا  
 . (1) ذاايا الايا،ة

 ،ووى -  كاتري هذه اب كلا حمن الواأعا  يف   كلاُ اب،ووى الثالثلاد  
ليووىل  هملا    ال،يارة  الن اوي   والو، أاملد      نت  - كةةا الايا،ة ابش ورا

الودخن ق حاالُ اليوارئ ابملاالاا  وأد كاي الااملد ابلملعن  والو،ا خ ف  
اباو،؛ لكةه مل يوخذ إال اًء  ورغ  والو، احوملاليا دملين أاملد اب كلا اب،اوليا؛  

ا ق ا ك ا الا  ًِ ًعاعج ُ  حبثًا  إال  أي الواأعا    -لكوته حار  ِ اط    و ق ااِو
 يف هذه     ،واليًف يف "اب،اوليا"  يف اا  ار الن أد اةشأ     الملاهيا والااتوتيا

ال ا ن اب،وا  ا  اب كلاُ اب،ووى  اب كلاُ  يف  هذه  لو كاتري  حالا  ا  ق    
عيها  واخلا س ال ذييف ال يوي لاي والو، ِاملق  ش ي      نت ال،يارة  واووىل   

الايا،ة   االصيةا ه  هملا  الذكاء  وااةياُ  ال و وايا  ا  اق مجين  الكااتظملا 
  عهةا اثر ال،اال  يف حدو، "اب،اوليا" ابووأن ايلياها ق اب،والن    اح ها

إي هه    يف هذا الةوع  يف اب كلاُ حال والو،ه واشري ه  عملاذا ِيكوي ا ك 
ه أو ق  ال ه  أو   اتمل َورْي  يف تظام الوشرين اآل يف  وأ اري   رًا ابلرة ق تمل، 

ُ الن مجعوها  يف ر يق اب،وشع اُ  و يف مث   أخيأُ ق د ين  الليااهه  
 

(1) Artificial Intelligent And The Problem Of Autonomy, Simon Chesterman, 

Notre Dame Journal on Emerging Technologies, 2020, Vol. 1, page 2.   
 واةياُ الةاشاا  ل   Notre Dame  اشي،رت اي  جم ا  االِوايفليا  ِاميويالذكاء االصيةا ه و شك ا  

 .  2  الصمل ا  1  اجمل د  2020  
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ِيو مل ن   الذي  عمليف  ابلرة   إحداُث   رو  ا ا     يه  خارًاا  أ ارًا  اختذُ 
  اب كلاُ   أا ريو اذا لو    ؟!.ق ا ك ا الا   ،اوليا هذا الض ر والوعويض  ةه

إت،ايو  دا    ا ملاظ   دهس   َ يْف  داخ ها  يف االصيدام    ه    وعًاا-احملووم    
ُ      يْف أاتوي    إ،خاهلا ق تظا ها      أِاس أي  مت     آللي ا الربجما الن أي    ال و و

أ ًدا   حيااه  يُع َ ض  وأال  ا ت،اي  حياة  ِيو مل ن    عمليف-ل خي حياعظ     
  هن ِوو مل ه ال،يارة اب ولارها  (1)ا الاق ا ك     ،اوليَا هذا الا ار اخلارهء

ولو أ ةا       ؟!،وي ح اِاو أو اواليهو  يف  ش   َهاأهنا هه الن ااو، تملَ،ها  ةمل،  
ََها  ،اولًا وهه مجاٌ، ال يعان  وال اوملون اباه يا    ذلك  عكيف لةا أي تصةَ 

  ِواء -الض رولو أ ةا مب،اوليا  إت،ايو َ ا  يف هذا    ؟!.الن جتع ها حميف  ليفلو ام  
َ ه اب،اولياَ  عكيف-أو  شرَ يف  أو  الًكا أو ُ رَبْجًما كاي  صةَ ًعا  يف   لةا أي حنملَ 

وإمنا توج  يف اا ي و خارهءو  يف آلاو ذكياو    يو،ل   عيه   ومل  ععنو مل يُاْ  ُهَو  ه 
  ؟!.ذاايا  الا ار   ةاًء     د ينو خارهءو  ةها ل ملوأف

لاد حاول  عض الااتوتيني إجيا، ر ياا ل وعا ن  ن هذه ال و واتُ اب،وا ا  
عد وا إىل إثلاُ  -   يف أتوا ها اب كلاُ اب،وا ا  يف اب،وويني ال ا ن واخلا سو -

  إذ ال ميكيف   ل مل،اوليا والضملاي؛جتع ها أهيًف   ال و واتُلو ك    أاتوتياو   شخصياو 
ابمل وكا اخلا عا   اِا ااشخاص أ ًدا  أياِها        ايا ااشياء واا وال 

  وق الوأري تمل،ه ال غَة خا عاو   اِوه  ق واأن اا     لكوهنااليليعيني؛  
ميكيف ا ولارها أشخاًصا رليعيني  ع   يلق إال  ة ها شخصيا أاتوتيا خاصا  

 
  .7( الذكاء االصيةا ه:  يف ح وادا ياُ هيملةا اآلالُ الذكيا     حياة اللش  ص 1)



 

 
 جملة العلوم الشرعية 399

 (الثالثهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

 .  (1) اال ولارينيهبا     غ ار الشخصيا الااتوتيا ابملةوحا لألشخاص 
الدراِا ابثارة حول دديد ِة اول    وق هذه  ا الا ا  يف هذه ااِا ا 

والها   يف  اب،اوليا  يف اا  ار احملومل ا  ةد اشرين هذا الةوع  يف اب كلاُ  
 . حاليا اابعملول هب وااتظملا ال،عو،يا الملاه ا ِيف ه تظ 
 

*** 

 
(1) A Legal Theory for Autonomous Artificial Agents, Laurence Fredric White, 

Samir Chopra, University of Michigan, United States,  July 2011,  Legal 

Personhood: Animals, Artificial Intelligence And The Unborn , Tomasz 

Pietrzykowski, Visa A.J. Kurki, Springer International Publishing, 2017. 
مسة شو  ا  الا عا  يشيراي     ،وا ني  لوراتس ع يدريك وايرياب   ااذكياء وكيفء  لااتوتيا  الةظ يا  ال

م  الشخصيا الااتوتيا ل  يوااُ والذكاء االصيةا ه واجلةني  2011  دة  يوليوابو الوالايُ  
 Springerتش    Visa A.J. Kurki و  Tomasz Pietrzykowskiأتليف  
 .م2017ل ةش   الدوليا

 - ،راِا أتصي يا  اارتا":  (: "الشخصيا واب،اولياRobotsويةظ  ابلع  يا: اب ك  الااتون لإلت،آلا )
جم ا     م  ،. حمملد   عاي اخليي 2017أ اءة ق الاوا د ااورو يا ل ااتوي ابدن لإلت،آلا لعام  

العابيا   الكويويا  الااتوي  ال،ا،ِا  -ك يا  الو، ، ه  -  4العد،  -ال،ةا  ،ي،ملرب -  24العد، 
تظ يا الشخصيا االعرتا يا ل  و ُو وعق ابةهج ا ت،ان: ،راِا    136-97ص     م  2018
حبث  ةشور مبج ا    يا د ي يا اِوش اعيا ق الااتوي ابدن الكوين وااورويب  مهام الاوصهأتصي 

الااتوتيا ابعملاا الع مله-  الين ااحباث  الل ث    ص م2019ِلوملرب  - 35  ع  -    ك  الين 
11- 60.  
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اليت حتدثها املركبات  عن األضرارِ  الناشئة   املسؤولية  : املبحث الثالث
 :املستقلة من منظور الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

   اليٌا اباه ي ا   - كملا ِلق وأي أش ا  -ق الش يعا ا ِيف يا  اب،اولياُ 
إال    إبمجاع  وااه ياُ  اثلري  ال  وااصوليني  اآل، ينيالملاهاء    (1) لألشخاص 
الشارعاب ولار   خبياابُ  ابخارلني  لملهمله    ه     اتا  ا  و ملَ  نيابو   واباه  ني 

  تِّ ا لسََّموَ ٱ  َعلَى   ألََمانَةَ ٱ  نَاإِّنَّا َعَرض  إايها ق أوله: ﴿  -اعاىل  -الوك يف الن مح  ه  للا

بَالِّ ٱوَ   ألَرضِّ ٱوَ  لنََها  أَن  فَأَبَينَ   لجِّ ن    نَ فَق  َوأَش    يَحمِّ نٱ  َوَحَملََها  َهامِّ عهذه    (72:    األحزاب)  ﴾نُ سَ إلِّ
لإلت،اي  ا هه إال أه يا الوالوب  واا،اء   الن   -اعاىل   -اا اتا الن مح َ ها للا

هبا اآل، يني  و ي  ه  هبا  يف ِامل  اجلملا،اُ وا يوااُ    -اعاىل  -خص  للا
نَاهُ ﴿:  -اعاىل   -وهه ا ل اُم واب،اوليُا ابشار إليها ق أول للا َوُكلَّ إِّن َساٍن أَل َزم 

ُعنُقِّهِّ َطا فِّي  ذلك     (13اإلسراء:  )  ﴾ئَِّرهُ  الملاهاءو ةاًء       - رمحه  للا  -را   
ااحكام  وتص وا     أي ا اوَق ال اثلري إال لألشخاص  عا ت،اُي وحده  

 يف ااشياء واجلملا،اُ واآلالُ   ه  و ا  دا-إل اً ا والو اً ا  -هو صاحُ  ا قَ  
وغةها حمن  ع   وا يوااُ  هه  الن  اا وال  ألين  الش يعا    هو  يف  ق  ا قَ  

إال   ا ِيف ه  الملاه  ق  مثري  ةدا  وليس  الثةامليا    ا كا ِيف يا   الا،ملا 
عإته  (2)وأ واٌل(  )أشخاصٌ  الوا،ي   لةا  ووعًاا هلذا  لوعاً   - ال ميكيف  ةصوص ا 

 
اب،مل  كة  الوصول   أصوله. )أصول الل ،وي  ق-للارمحه  -ان ا مجاع عخ  ا ِيفم الل ،وي  ( ت1)

  (. ،.ُ.-ك ااشه-  ط. الاويد   يس 325إىل  ع عا ااصول    ه  يف حمملد الل ،وي ص 
 ،.ط.- ا  تظ يا العاد  ،.  لد ال ييف حمملد    – يف تظ ايُ الملاه ا ِيف ه: تظ يا ا ق    (2)

 و ا  عدها.  33م  ص 2006ِةا 
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ُ أي تصةَ َف    -يالش يعا ا ِيف ا اب،وا  ا إال  يف ألين اا وال ابمل وكا   اب كلا
َ ها    واب،اوليا(  ااه ي ا)لألشخاص  وال ميكيف لةا أي خن َن   يها صملَا   حىت حنملَ 

و هملا ها االصيةا ه   مل هملا   رري ،رالُا ذكا   ،اوليا  ا أحدثوه  يف   رو 
ابي يا  حىت وإي اص  عري  و هو    ايو ر و ُيها وإ،راُكها لألشياء وعهمُلها ل لياا

ا ت،اي   عإت   وإ،راكو كوصَ ف  هةا  أي و يف  ت ى  اب اليا    ةا  اب،اوليا  أحكام 
ها ق الملاه ا ِيف ه      خت جيُ ميكيف    ابا  ار الةاشاا  يف ا،ية هذه اب كلاُ

  هملاجبا ن أي كيف   ة  ؛)الةاايُ اللهامل (  ق  ابةصوص   يها  أحكام اب،اوليا
ه  وق  وح اِو    ا ت،اي    خا ٌن ل أا ا   وكيف   ةهملا   ااشياء  أو   يف ألين اا وال  

الاءُ  ولاد  اب،اول   ةه   ا ت،اي    تمليفُ  يف رأا ا  الوأري تمل،ه أا،ٌر     اال
ا اكملا  الن   الش  يا  مبجملو او  يف الةصوص     الش يعُا ا ِيف يُا ق هذا اللابو 

ِ َس   يهاميكيف اال اء أدميًا أحكاَم الملاه   وملاُ،   يها ق هذا اللاب  والن أ
"الَعْجمَلاء اَلْ ُحها    -ص   للا   يه ِو    -عور، حديُث الةب  الةاايُ اللهامل  

ا يواي أي اكوي َهَدًرا    ليدل      أي ااصن ق الةايا    ؛(1)اُلَلار... ا ديث"
ه عأحدث الض َر  ال  ملاي عيها     أحدو  وذلك ق حالا  ا لو اتمل ري  ةمل، 

اآل، يني واحدو  يف  إىل  ية،   اعدَو  أو  ااصةو  الملاهاء(2) ،وي  وأد صاغ     - 

 
ابعدي اللار واللا  ( أخ اله اللخاري ق ص ي ه  يف حديث أيب ه ي ة  كواب: الدايُ/ ابب:  1)

ال ح العجملاء    ،   ق ص ي ه  كواب: ا دو،/ ابب:  و    (6912[ ح رأ  )9/12]   اللار
   (.1710[ ح رأ  )3/1334]  وابعدي  واللا  اللار

الشيلان  2) ا ،يف  حململد  يف  ابل،وط   الاط.    4/559(  ا ِيف ياإ،ارة  والع وم  - ك ااشه  – آي 
  ابدوتا    وايا ِ ةوي  يف 26/351  دايق: أ و الوعا ااعران  ابل،وط ل ، خ،ه  .ُ.،

الااِ   يف  الك   الكو     3/497ا يف  ،ار  هن 1415ااوىل    اليلعا- ةُو-الع ملياط. 
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للا "الةاياُ   -رمحه   ابشهورة:  الملاهيَا  الاا دَة  ا ديث  هذا   العجملاء     يف 
الن ال اعان  والةايوها واَلْ ُحها: هو  ا يصدر    هه اللهيملاُ     والعجملاءُ (1)اُلَلار"

ه أو  ال ه  واللاٌر أي: َهَدٌر ال  ااخذة عيه وال   ةها  يف   رو ابلرة ق تمل، 
هن( ق "اهلدايا": 593)ُ    -رمحه للا  -أال اب غيةان ملاي إذا كاتري  ةمل وا   

هنارًا  ال  ملاي     صاحل ها؛    "لو اتمل وري الدا ُا عأصا ري  ااًل أو آ، ي ا لييًف أو
- رمحه للا  -: "اَل ُْح العْجمَلاء اُلَلار"  وأال حمملد-  يه الصيفة وال،يفم  -لاوله

: هه ابةمل وا  واي الملعَن غُة  ضافو إليه؛ لعدم  ا يوال  الة،لا إليه  يف  
ال  وأخواا ه" هن( حكايَا  319)ُ    -رمحه للا  -  وأد تُا ن  يف ا يف ابةذر (2)ا ِر

ابةمَل  َوا    الدا ا  أته ليس     صاح    الع ملاُء  ا مجاع ق ذلك  اوله: "أمجن 
اتمليفهتا    اراُ اب،وا  ا حالَ ال،ي    و    هذا خي  ُج حك ُ    (3)  ملاٌي عيملا أصا ري"

واحدو  يف   إىل  اخليإ  ت،لا   إ كاتي ا   ،وي  ابلرة  إحداث    رو  ق  وا،ل ل ها 
عإيكاي  ااشخاص  شرَ يًف   ُ رْبجم ًا   أو  مًلا  أو  صملَ    حيةاذو   ا ا،ثاَ   أو  الًكا 

هن( ق " ياي ش وط والوب  587)ُ    -رمحه للا  -أال الكاِان   كوي هَدرًاا

 
 . 9/189 ابرين ال يف أدا ا  12/85  اللياي ل عمل ان 12/264م  الذخةة ل ا اق 1994

الاوا د الملاهيا   (  ن ش حها ،رر ا كام لع ه حيدر 93( يةظ : جم ا ااحكام العدليا  ا،ة )1)
-، شق  –،ار الملك   ط.    1/570  ،. حمملد  صيمل  ال حي ه   وايليااهتا ق ابذاه  اار عا

  .م 2006-هن  1427: ااوىل  ليلعاا
 ،.ُ.- ةُو-الملك   ط. ،ار 333  10/332 ن عوح الادي  ال يف اهلملام  ( اهلدايا ل مل غيةان2)
- هن1423الثاتيا    اليلعا-ال ايض   –  كولا ال شد  ط.    8/560  ش ح ص يح اللخارى ال يف  يال (  3)

ةا    356 1/357  دايق: ايِ  إ  اهي . ويةظ : ا أةاع  ال يف ابةذر  م2003 هن  1408رلعاِ 
  دايق: ،.  لد للا اجلربييف. )وأد حك  عيه ااملاق الملاهاء ،وي أي يةص     ا مجاع(. 
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وَي ابو  ُف  يف أهن  والوب  الضملاي   يه    ملاي ا ايفف": "و ةها: أي يك 
حىت لو أا ملري  اَل إت،ايو هبيملٌا  ال  ملاي      الكها؛ اي ععَن العجملاء  

  .(1)اللاٌر  عكاي َهَدرًا  وال إايفَف  يف  الك ها  عيف جي  الضملاُي   يه"
الضملاَي أ ا إذا حصن ا ايفُف  ،ل  اعدَو أو إمهالو وامل يطو  يف آ، هَو  عإي  

 - وأد ااملق الملاهاءُ    وااصةه  ه  واب،اوليَا ا  ُاه؛  ،ل  اعدَ يه أو امل ييهي   ُ 
ذلك     -رمحه  للا اآل، هَ   مل ا  أحكام  عص  وا ق  صةملاهت   و       ،اوليا 

ددثه اللهيملُا  يف   رو  ،ل  اعدَ يه أو ااصةه ق ح اِوها  ِواء كاي ذلك  
اء كاي     هلا  أو غَة  الكو   لهيملال     الًكا   اآل، ه  اب،اولُ  أو أاملًدا    هلا  راكًلاِو

يًف...اخل  كن  حب،   ،اوليو   ً،ا أو ،اعًعا أو   ِ  ه     املصينو واِنو  أو اخ 
ص   للا    -  وأد ور، ق ال،ةا الةلويا ابيه ة  يف الةب(2)ق ذلك  ةد الملاهاء

ِو   اب  -  يه  يمليُد ت،لَا  الش  يا   ا  الةصوص   اآل، يني ق   يف  إىل  ،اوليا  
  ملظ  ا الةاايُ اللهامل  إْي ُهْ  ابَشُ وا هبا ا ايفَف أو ا،ل لوا عيه أو أص  وا ق  

: " يف أوأف ،ا ًا ق ِلينو  يف  -ص   للا   يه ِو    -  عاال الةبا اِا و 
عهو   رالنو   أو  عأورأُ  يدو  أِواأه    ِوقو  يف  ق  أو  اب، ملني   ِلن  

عأو (3)  ا يٌف" الةب   ِو    -ال   الضملاي     اآل، ه ق   -ص   للا   يه 
هذه ا الا؛ لصةورا ه  وعدَ اًي اب يااف  وشرن  الي يق العام  يف غة حقَو و يف  

 
  .7/168( اللداملن 1)
اللهامل :  داملن الصةاملن  2) و ا   1/417و ا  عدها  جمملن الضملااُ    7/272( يةظ  ق الةاايُ 

 84/ 12اللياي ل عمل ان  و ا  عدها     12/263الذخةة     13/512 عدها  الةوا،ر وال اي،اُ  
 .و ا  عدها 9/187ابرين   و ا  عدها

 .ا ديث ِلق خت جيه( 3)
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 ا أا ملوه الدا  ُا ل  ه  ملاُي  و يف مث      اب وريا  غة حاالاو     حنوو خيُ ن  ابل،يف ا
أو      كنَ  حالو  أو   ِواء وراري  يديها  أو صد ري   أو كد ري    ال ها  
ها أو  وهلا   أو تمل ري   ال ها أو  َذتَل ها  أو  ي  شهٌء   وث     خليري  يديها 

واء كاي راكًلا   يها أو ال؛ اته  وعدَو أبصن    عجملين ذلك  ضملوٌي   يه  ِو
الملاهاء هذا تص  والشاععيا   -رمحه  للا  -عع  ه  و     وابالكيا  ا ةمليا   يف 

حكُ  الض ر الةاشهء   يف ا،ية      ذلك  خي  ُج  و    -(1) ه  للارمح  -وا ةا  ا
ااشخاص  ،ل  اعَديه  أو  إي أ كيف ت،لُا ذلك الض ر إىل    اب كلا اب،وا ا

أو  شرَ  ني ااصةه  ي  ُ ه      صةَ عني  الضملاَي  ا الاعإي  ا ك  ق   ادر      
 .  أو امل يي ه  اعدَ يه

 
*** 

 
ابل،وط  1)  وال اي،اُ  344/ 26(  الةوا،ر  ل عمل ان  517 13/518   اللياي  ابرين 12/87     

9/191 .  
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 يف األنظمة السعودية:  عن األضرار اليت حتدثها املركبات املستقلَّة   املسؤولية
كملا ال يوالد ق غةها    -ال يوالد حىت اآلي ق ابمل كا الع  يا ال،عو،يا

   اب كلاُ اب،وا  اوةظي  أحكام  أاتوٌي أو )تظاٌم( خاص     - يف الدول الع  يا
 ثن هذه اخليوة؛ لعدم   اختاذ    إىل  مل ادُع  ْعدُ   ولعن  ال،ل  ق ذلك أي ا االاَ 

اشرين   الملع ه ق  اب كلاُ  اللْدء   الةوع  يف  الي أاُ  هذا  مبج  ، لكةه         
َدول  كثٌة  يف ال  - يف غة شكَو -   ِوو،ارعُ ال،ةواُ الاا، اق     ذلك ال،ملاح  

ِة  ابةظملا   كا  والاواتني  الةظ   و ن  مث   و   ها وا كو اُ ق  اكييف   يف 
وعا ن   يف حيث )الشخصي ا أو الشيايا(ودديد ُهوي وها  رليعوها     مبعن أته هنِ 

غةها  يف اآلالُ الوا يديا   يف حيث كوهنا  ااًل    هذه اآلالُ الذكي ا  عا  اَ 
؟!.. أو أهنا ِوعا ن ق   ةاواًل وشيًاا خا ًعا   اِا  شخصو  يف ااشخاص

يةا،ي    وعق-والاواتنيااتظملا   الااتوتيني ا     عا  اَ -الر  يني  ه  عض 
ُو  وع َ مَلًا ذكي ًا ادرُك ود َ ن وا،ةوُج واا َ ُر  ذاهتا   ااشخاص  تظ ًا لكوهنا آال

َِ   -ذك اكملا    -اارتحُ   الدراِاَ إي    ؟!.،وي ا وملا،و     اللش  ها     غةها  أيا
ق   الا   وو عها  الوا يديا   اآلالُ  ابمل وك   يف  واا وال  غة  ااشياء   ا   يف 

الااتوتيا   يها  صملا    إ ملاء   الشخصيا  أو  ؛   -لعضال  يةا،يكملا    -ااه يا 
تصوص ا ِيف ه  وأوا د    ا ِيف يا    الش يعا    الأوضاء    ااه يا    كويَ   الملاه 

  وهذا ابةهج هو   يف ااشياء   ا  داهإلت،اي عاط ،وي   لإال    ال متةح  واب،اوليا  
ق ابمل كا وغةها  يف    ا الي ا  ابعملول هبا اآلي ا يوملق  ن ااتظملا والاواتني  

ُ  جبملين أتوا ها؛  الدول  وال   يف ألين ااشياء واا  والن  ةيري     ا ولار اآلال
اب،اوليا  يف اا  ار الن    عإي و يف مث     واخلا عا   اِوه    مل وكا لألشخاص  اب

ِوووال ه    ددثُها اب كلاُ   اب،اولني  يف    -تظاً ا  -هذه  ااشخاص   إىل 
ابا رة ق " ،اوليا حارس ااشياء"ح اِ الااتوتيا  و        وها؛ وعاا ل ةظ يا 



 

 
406 

دراسة يف -األطر الشرعية والتنظيمية املتعلقة بتسيري املنظومات اجلوية من دون طيار واملركبات املستِقلَّة 
 ضوء الفقه اإلسالمي واألنظمة السعودية 

 ،. خالد حمملد محدي   ،. أمحد ِعد   ه الرب ه 
 ،. حمملد  لد الاوي  ييا  لد للا  ،. حمملد هباء الةور  لد ال حي  

 

تشأ حا،ُث ِةو  ،ل    كلاو  ،وا او  ِيوَ   إي  هذا  ووعاا لألتظملا ا الي ا   
أِلاالو ايق   ابخوصا ه  ق  اجلهاُ  ألن  ت،لاُ     يف  أ كيف   إىل   ل   ال،    عإي 

ت،لا الوعدَ ي أو الواصة  إىل    مل ميكيف  إي  و أيًعا  ابلضملاي  واأُْل   ااشخاص   
الض ُر إىل ِل و    َ ،    وتُ ابصةعني أو ابربجمني أو ابشر ني  أحد ااشخاص

  - ه ،وي ااصةو  ةأالةبَو ال ،خن هل  عيه  أو إىل اتمليفُ تظام  ملن اب كلا  
     واصُة ا ا،ثا هَدرًا     الة و الذي و  ةاهوال  ملاي  عيف  ،اوليا   يه 

( ابا،ة  ال،عو،ي   60وهذا  ا تص ري   يه  اب ور  تظام  ُ (  يف  ا ورب   حيث 
ًلا ل مل،اوليا إذا توج  يف ا مهال  "ا ا،ثَ  أو  دم   ا اة     أو أ ا االحرتاز    وال 
وميكيف  لط  مل يا دديد اب،اوليا و ع عا أواله الواصة   يف    (1)ااتظملا"
الوصةين  وضملني  خيفل     ُ وش كا ابيوَ رييف  اب،وا  اإل ام  "صةدوأًا    اب كلاُ 

   أثةاء  مل ها   كلاُ وخذها اباأِوً،ا" يو   عيه ا،جين مجين الليااُ والا اراُ الن  
 ُُ أص اب  ل مل اَ اني و   يو،ن    و يف مث  ؛  ا،ا دها     اختاذ أ اراهتا  الن   والربجميا

ودديد    اب كلاُاالخوصاص اواليه "اب،اوليا"  يف اا  ار الن ددثها هذه  
هذا ابلملعن  ا و    يف هذا الض ر   والُ أَ ،ْ أي يُ   -تظاً ا  -ميكيف  يفالذي  ااشخاص

ل ململو يا ااورو يا  والن اوع ق    وال ههاالن    الربباي ااورويب  ق اوصياُ  ور،
: "جي  أي الاء عيه أته  وأدإرارو أاتوَنو ليفِوخدام ابدن ل  و واتُ؛     و ن  

 ُُ الليااُ  يف كنَ     ابواد ُا   و،ًة  ن "صةدوقو   اكوي ال و وات ن  أِو،" ي،جَ 
 . (2) عا  ا ااوم هبا اآللا  مبا ق ذلك ابةيق الذي ِاه  ق أ اراهتا"

 
وم اب كه رأ  )م/اب( تظام اب ور الصا،ر 1)   هن.26/10/428(  واريخ 85بِ 

(2 ) Civil Law Rules on Robotics, European Parliament, General principles 

concerning the development of robotics and artificial intelligence for civil use, 

(12). 
ابدن  شأي    الااتوي  الربباأوا د  ابلا،  يال و واتُ   ال و واتُ    ئااورويب   ابوع اا  ويوي   العا ا 
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 :اخلامتة
ا ملد هلل الذي  ةعملوه او  الصا اُ  وص   للا     تليةا حمملد  و     

 وبعد:آله ِو    
الوأكيدالدراِا ت  هذهق خوام  إته  ع الةواملج    و،    ابهملا    جمملو ا  يف 
 وهه:

ةاليامل اُ  :  أوال اكوي    أد- ةهاابةظو اُ اجلويا الصرةة    الِيملا-اب،ة 
  صدرًا ل ج ميا وا رهاب  إي مل اوَ  ال أا ا اجليدة   يها  يف ألن الدولا.

: أد او،ل  اليامل اُ اب،ةة ق كثةو  يف ا وا،ث ق اجلو أو      اثنيا
الوشرين   وأوا د  ال،يف ا  إال اءاُ  وعق  اشري ها  يوَ   مل  إي  اارض   ِيح 

 ابةصوص   يها ق ااتظملا وال واملح.
ُو الا،ةً : اختاثلثا ل يامل اُ    توشار العشواملهاال يف    ل  دَ   ذُ ابمل كا خيوا
 الن  يف ابملكيف أي ا اك  أثةاء ا،يةها.   وااععال غة ابش و ااب،ةة

 وعاا -اب،ةة: اوول د     ااشخاص ابالكني أو ابشرَ  ني ل يامل اُ  رابعا
ا ِيف يا   و    ،اولياٌ -وااتظملال ش يعا  ش وط    دتي اال امليا  خالملوا  ه   إي 

 .الوشرين اآل يف
: وعاا ل مللدأ الش  ه ابوملق   يه  يف أته ال ال ميا وال  او ا إال خامسا

مج ًا  يف العاوابُ ابةصوصا ق   ةص  حد ،ُ ااتظملا وال واملح ق ابمل كا  
 اجل امل  وابخالملاُ الن اوع ق  و،ية الدروت .

 
 (. 12)ابدن  والذكاء االصيةا ه ليفِوخدام 
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: ال يوالد اببمل كا تظاٌم خاص  ابليامل اُ اب،ةة  يلنيَ  أحكا ها  سادسا
وعق ابعملول  ه ق تظام اليةاي  واا ور ابوص ا هبا  و ا زال االحوكام جي ي  

ذلك  يف   وغة  ابدن   ل يةاي  العا ا  ابهلياا  اخلاصا  اليةاي  ولواملح  ابدن  
 ااتظملا ااخ ى حمَن الواأعا ابثارة.

ُ :  سابعا    يف ابووأن أي حيَد اِوعملال اب كلاُ اب،وا ا ق أياع ابواصيف
احوملاليا حصول   اب وريا  درالا كلةة   ن  ااء  ا وا،ث  ت،لا  اخنملاض  إىل 

 . ةا،ر  صورة  ا وا،ث أيضا ولو 
اط الملاهيا والااتوتيا  : أاثُر اب كلاُ اب،وا ا حبثً اثمنا عا ق ااِو ا  ِو

ددثها  و يف إ كاتيا ت،لا هذه اب،اوليا  أد  ر الن   يف اب،اوليا  يف اا  ا
 إىل اب كلا اب ولارها آلا ذكيا ااو، تمل،ها. 

: ال ميكيف  يف والها تظ  الش يعا ا ِيف يا ت،لا اب،اوليا ل مل كلاُ  اتسعا
ا   هملا   رري ،رالا ذكاملها؛ اي اب،اوليا وااه يا وعق تصوص الش يعا  الذكي  

 ال اةاط إال اباشخاص. 
أحكام عاشرا اب،وا ا      ال،ياراُ  حوا،ث  أحكام  خت يج  ميكيف   :

  الةاايُ اللهامل  ابةصوص   يها ق الملاه ا ِيف ه  حبيث إذا أثلوري الوااري ُ 
 يف الواصة أو الوعَدي ق  مل يا    ت،لا الوعدَ ي أو الواصة إىل شخصو  ،اولو 

ة اجلةايا هدرًا؛ أياِا  اوالهري إليه اب،اوليا  وإال اص    اشرين اب كلا اب،وا ا
       ا يواي ابةمل ري.

مجن شواُ   دى ا االا إىل  كملا أتةا تاكد ق خوام ا ك الدراِا      
ا ال اءاُ يلني    ليامل اُ اب،ةة ق تظام خاصَو اب،املن وااحكام ابوع اا اب 
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واخولارها؛   ال أا ا   يها  وآليا  اشري ها   لعمل ياُ  اجلوات  ويو ح  ابملص  ا 
ومج ا    و وا ط االِوةا، والوصدي  اخلاصا هبا    ابوع اا  وصةيعها واالجتار عيها

اجل امل  وابخالملاُ اخلاصا هبا و ا جي  عيها  يف  اوابُ... اخل ا ك الاضااي  
 وع إىل أتظملا  وعد،ة.الن ا،و  م حىت اآلي ال ال

 شكر وتقدير: 
وق الةهايا عإتةا توواله خبالص الشك  والوادي  إىل  ملا،ة الل ث الع مله  

ال،عو،يا   الع  يا  اببمل كا  حاملن  الدراِا  جبا عا  لو ك  ، ملها   مليف      
أي يضن عيها الةملن    ت،أل-اعاىل-وللا   RG-20017ابش وع الل ثه رأ   

     والالول.
 

*** 
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 : ثبت املراجع
 الا آي الك مي.  -
-   ُ( االلان  ال،لين   أحا،يث  ةار  خت يج  ق  الر ين  ابكو   1420إرواء  رلعا  هن(  

 م. 1985هن    1405ا ِيف ه   ةُو  اليلعا الثاتيا  ِةا  
ط  شا،ي  لد الوهاب  إيهاب    االِوخدا اُ العدامليا ل دروت   - ق ص ا اُ الش ق ااِو

خ يملا  جم ا اجتاهاُ ااحداث الصا،رة  يف   ك  اب،والن لألحباث والدراِاُ ابواد ا   
 .   2019   31أ و ظب  العد،  

  رلعا ،ار الكو   هن( 970)ُ    ااشلاه والةظامل       ذه  ا  ام أيب حةيملا  ا يف جني   -
 . 1999- 1419ا ااوىل   الع مليا   ةُو  اليلع 

- 1411،ار الكو  الع مليا   ةُو     (  رلعا هن 911)ُ    ااشلاه والةظامل   ال،يوره  -
1990  . 

إصدار الشها،ُا ل ملةظو ا اجلويا الصرةة  دوي ريار وأتظملا إ،ارة ح كا   ورها  كيةيث   -
،ا    . 2017  كاليملورتيا   RANDكوي   ِا

الل ،وي  - الل ،وي     أصول  حمملد  الاويد   يس  ك ااشه   هن( 493)ُ      ه  يف  رلعا    
  .ُ.، 

ة  خمورب اا،لا اجلةامليا ال أمليا الوا ن ب ك    - إرار ا ترت ول بواالها حوا،ث اليامل اُ اب،ة 
 .    2019ا ترت ول العابه  ِةراعورة   

 . 1990- 1410  رلعا ،ار ابع عا   ةُو   هن( 204)ُ    اام  ا  ام الشاععه  -
ين ابةصور  رلعا ،ار الكو     دايق: خ  هن( 684)ُ    أتوار الربوق ق أتواء المل وق  الا اق  -

 .     1998- 1418الع مليا   ةُو   
الكاِان  - الش املن   ا اي   الصةاملن ق  الع مليا   هن( 587)ُ     داملن  الكو   ،ار    رلعا 

 . 1986- 1406 ةُو  اليلعا الثاتيا   
،ار    الةوري  ط.   دايق: أاِ   هن( 558)ُ    لعمل ان ا اللياي ق  ذه  ا  ام الشاععه    -

 . 2201- 1421ابةهاج  الدة  اليلعا ااوىل   
  دايق: ،.  لد  هن( 885ُ  اب ،اوي ) الو لة ش ح الو  ي  ق أصول الملاه   يفء الدييف   -

 .   2000- 1421ال محيف اجلربييف  وآخ وي  رلعا  كولا ال شد  ال،عو،يا  اليلعا ااوىل   
رلعا: ،ار الكو  الع مليا     (  هن 879)ُ    ا يف أ ة حاج   ش ح الو  ي     الوا ي  والو لة  -
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 .  1983- 1403 ةُو  اليلعا الثاتيا   
يف  تيدي   - ااةيا اب كلا اب،وا ا )ذاايا الايا،ة(: ،لين لصاتعه ال،ياِاُ  اليملس أتدِر

،ا   وآخ وي   ِا ِورت،يف   ِوات ه   ول    كاليملورتيا   RANDكال ا  كارلني 
2016  . 

-  ِ ا ال أا ا      مل ياُ تظ  اليامل اُ غة  ا االا إىل إال اءُا وإرشا،اُ  ملص ا بملار
ابأهولا  ورأا  ملن  اد ا  يف إتدوت،يا ق الدول أ ملال الدورة اار عوي ل جةا الملةيا  

 مبةظملا اليةاي ابدن الدويل ا يكاو.   
هن(  رلعا  كولا ال شد  ال ايض  اليلعا ااوىل   804خيفصا اللدر ابةة  ا يف اب ايف )ُ   -

 م. 1989هن  1410ِةا  
الا اق  - ااوىل   هن( 684)ُ    الذخةة   اليلعا  ا ِيف ه   ةُو   الر ب  ،ار  رلعا    

1994 . 
ا يا شهيب أملورة  ابي   - الذكاء االصيةا ه  ني الواأن وابأ ول: ،راِا ااةيا و يداتيا  ،.ِ 

حمملد  حي يا ك وش  حبث  ةشور  مليف أ ملال اب وا  الدويل "الذكاء االصيةا ه: ددَو  
  . 2018  توعملرب - اجل امل  - " ل ااتوي الديد  

ُ - االصيةا ه الذكاء   - إيهاب    أتثةا ل لش    اليو يا  الذكيا ق ا ياة  الواةياُ  ا ايد ،ور 
خ يملا  ِ ، ا أحداث اب،والن الصا،رة  ن ،وريا اجتاهاُ ااحداث    ك  اب،والن  

 .  2017  أ  ين  20لألحباث والدراِاُ ابواد ا  أ و ظب  العد،  
االصيةا ه:  يف ح وادا ياُ هيملةا اآلالُ الذكيا     حياة اللش   إيهاب  الذكاء   -

خ يملا  ِ ، ا ،راِاُ اب،والن    ك  اب،والن لألحباث والدراِاُ ابواد ا  أ و ظب   
 . 2019أ  ين  

  دايق: حمملد  ياء ال محيف اا ظمله  رلعا  كولا  هن( 470)ُ    ال،ةيف الصر ى  الليهاه  -
 .   2001- 1422ال شد  ال ايض   

  دايق: ال،يد  لد للا هاش  ميان  رلعا ،ار ابع عا   هن( 385)ُ    ال،ةيف  الدارأيين  -
 .  1966- 1386 ةُو   

هن(  دايق: حمملد عاا،  لد اللاأه  رلعا ،ار إحياء  273ِةيف ا يف  االا  ا يف  االا )ُ   -
 الكو  الع  يا   دوي اتريخ. 

  دايق: زك اي  هن( 792)ُ    الدييف الوملوازان ش ح الو ويح     الوو يح بنت الوةايح  ِعد   -
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 .  1996- 1416 ملةاُ  رلعا: ،ار الكو  الع مليا   ةُو  ِةا  
  دايق: ايِ  إ  اهي   رلعا  كولا ال شد   هن( 449)ُ    ش ح ص يح اللخارى  ا يف  يال  -

 . 2003- 1423ال ايض  اليلعا الثاتيا   
-  ُ هن(  دايق: حمملد زهة الةاص    256  ص يح اللخاري  حمملد  يف إمسا ين اللخاري )

 هن. 1422رلعا ،ار روق الةجاة  اليلعا ااوىل  ِةا  
هن(  دايق: حمملد عاا،  لد اللاأه  رلعا ،ار  261ص يح  ،     ،    يف ا جاج )ُ   -

 إحياء الرتاث الع يب   ةُو   دوي اتريخ. 
الملك    - ،ار  رلعا  اخلمليف   الشيخ   ه  ا ِيف ه   الملاه  ق  الااه ة   الضملاي  الع يب  

2000  . 
ة واله ا  وب اجلديدة ق ابةياا الع  يا  حمملد  ةصور  اا ي  صا،ر  يف   - اليامل اُ اب،ة 

 . 2019 ةودى ال،ياِاُ الع  يا  يوتيو  
   هن(  رلعا ،ار الملك    ةُو  ،.ُ. 623عوح الع ي   ش ح الوالي   ال اععه )ُ   -
-  ُ العش  الاا، ا  شا،ي  لد الوهاب     ع ص وهتديداُ الذكاء االصيةا ه ق ال،ةوا

إ  اهي  الرييان  ِارة حيىي  ِ ، ا اا ي  اب،والن     ق  ن ،وريا اجتاهاُ ااحداث   
 .   2018   27  ك  اب،والن لألحباث والدراِاُ ابواد ا  أ و ظب  العد،  

ره      دايق: هن( 660)ُ    أوا د ااحكام ق  صاحل ااام     الدييف ا يف  لد ال،يفم  -
 .  1991- 1414 لد ال ؤوف ِعد  رلعا  كولا الك ياُ اازه يا  الااه ة   

،ار   - ال حي ه  رلعا  اار عا  ،. حمملد  صيمل   ابذاه   الملاهيا وايليااهتا ق  الاوا د 
 .  2006- 1427الملك   ، شق  اليلعا ااوىل   

هن(  رلعا ،ار الكو  الع مليا   ةُو   620الكاق ق عاه ا  ام أمحد  ا يف أدا ا )ُ   -
 م. 1994- هن    1414اليلعا ااوىل   

  رلعا: ،ار الكو   هن( 730)ُ    كشف ااِ ار  يف أصول الل ،وي   لد الع ي  اللخاري  -
 .  1997- 1418الع مليا   ةُو  اليلعا ااوىل   

هن(  رلعا ،ار صا،ر   ةُو  اليلعا  711ل،اي الع ب  مجال الدييف ا يف  ةظور )ُ   -
 هن.  1414الثالثا ِةا  

 ا هذا اليةني؟: الوأثةاُ      ،ووى ابديةا لعمل ياُ الو، ي   واِيا اليامل اُ  دوي   -
 ِ  . 2017  كاليملورتيا   RAND،ا  ريار  أتدرو لوي   ا
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 (الثالثهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

  دايق: خ ين ابيس  رلعا ،ار الملك    ةُو  اليلعا  هن( 490)ُ    ابل،وط  ال، خ،ه  -
 . 2000- 1421ااوىل   

  دايق: أ و الوعا ااعران  رلعا إ،ارة  هن( 189)ُ    ابل،وط  حمملد  يف ا ،يف الشيلان  -
 الا آي والع وم ا ِيف يا  ك ااشه  ،.ُ.  

   هن( 1030)ُ    اللردا،ي أ و حمملد  ُ ق  ذه  ا  ام أيب حةيملا الةعملاي   جمملن الضملاا  -
 . 1999- 1419دايق: ،.     مجعا  ،. حمملد ِ اج  رلعا ،ار ال،يفم  الااه ة   

خمار   ،وال يا:  وا،ر هتديداُ وشيكا لن "الدروت  صرةة ا ج "    يةدوي اليه كاتوي      -
وريا اجتاهياُ ااحداث    ك  اب،والن لألحباث  ِ ، ا د ييفُ اب،والن  ابةشورة  ن ، 
 .  2018  عرباي   25والدراِاُ ابواد ا  أ و ظب  العد،  

الثاتيا    - اليلعا  ، شق   الا     ،ار  رلعا:  ال رأا   ،.  صيمل   العام   الملاهه  ابدخن 
1425 -2004  . 

ليلعا ااوىل   ابدوتا   وايا ِ ةوي  يف ا يف الااِ   يف  الك  رلعا ،ار الكو  الع مليا  ا  -
1415 -1994 . 

- " (: "الشخصيا واب،اوليا: ،راِا أتصي يا  اارتا Robotsاب ك  الااتون لإلت،آلا )  -
م  ،. حمملد   عاي اخليي    2017لعام    ق الاوا د ااورو يا ل ااتوي ابدن لإلت،آلا    اءة أ 

-   24العد، الو، ، ه  -   4العد،  - ال،ةا ال،ا،ِا  - جم ا ك يا الااتوي الكويويا العابيا  
 م. 2018ي،ملرب  ، 

هن(  دايق: محيش  لد  422ابعوتا      ذه   امل ابديةا   لد الوهاب اللردا،ي )ُ   -
 ،.ُ. ا َق  رلعا ابكولا الوجاريا   كا ابك  ا   

ب كلاُ اب،وا ا وابعاية الملدراليا ل ،يف ا  هن هةاك اِوثةاء ل اا دة؟  لورا ع ا،  يفار   ا  -
،ا    . 2017  كاليملورتيا   RANDتيدهه كال ا   ِا

هن(  دايق:  صيمل   لد  405اب،ودرك     الص ي ني  أ و  لد للا ا اك  )ُ   -
 م.  1990هن    1411وىل  ِةا  الاا،ر  يا  رلعا ،ار الكو  الع مليا   ةُو  اليلعا اا 

  دايق: حمملد  لد ال،يفم  لد الشاق  رلعا ،ار الكو   هن( 505)ُ    اب،وصمل   الر ايل  -
 .  1993- 1413الع مليا   ةُو  اليلعا ااوىل   

أدا ا  - ا يف  اخل أه   خموص   الااه ة   هن( 620)ُ    ابرين ش ح  رلعا  كولا    1388 -
1968  . 



 

 
414 

دراسة يف -األطر الشرعية والتنظيمية املتعلقة بتسيري املنظومات اجلوية من دون طيار واملركبات املستِقلَّة 
 ضوء الفقه اإلسالمي واألنظمة السعودية 

 ،. خالد حمملد محدي   ،. أمحد ِعد   ه الرب ه 
 ،. حمملد  لد الاوي  ييا  لد للا  ،. حمملد هباء الةور  لد ال حي  

 

تظ يا العاد  ،.  لد ال ييف حمملد  ا       –  يف تظ ايُ الملاه ا ِيف ه: تظ يا ا ق   -
 م.  2006،.ط. ِةا  

  رلعا وزارة ااوأاف الكويويا  اليلعا  هن( 794)ُ    ابةثور ق الاوا د الملاهيا  ال ركشه  -
 .  1985- 1405الثاتيا   

 . 1997- 1417وىل     رلعا ،ار ا يف  ملاي  اليلعا اا هن( 790)ُ    ابواعااُ  الشارب  -
 ه.  1412/ 8/ 27 واريخ    90الةظام ااِاِه ل  ك  الصا،ر ابا   اب كه رأ  أ/  -
)م/  - رأ   اب كه  وم  اببِ  الصا،ر  ال،عو،ي  ابدن  اليةاي  واتريخ  44تظام   )

 ه.   1436/ 7/ 18
  ،. راه  شوأه  ا يف   Drones Lesالةظام الااتون ل يامل اُ  دوي ريار "الدروت "  -

   2   د،  58ا اوق  الا عا  ني مشس  جم د    واالأوصا،يا  ك يا م الااتوتيا  جم ا الع و 
 .   2016اجل ء ااول  يوليو  

وم اب كه رأ  )م/  -  هن.  428/ 10/ 26(  واريخ  85تظام اب ور الصا،ر اببِ 
م/  - رأ   اب كه  وم  اببِ  ابمل كا  الصا،ر ق  ابع و اايا  واتريخ    17تظام  كاع ا ال امل  

 هن.  1428/ 3/ 8
تظ يا الشخصيا االعرتا يا ل  و ُو وعق ابةهج ا ت،ان: ،راِا أتصي يا د ي يا اِوش اعيا   -

الاوصه  حبث  ةشور مبج ا الين ااحباث   الكوين وااورويب  مهام  ابدن  الااتوي  ق 
 م. 2019ِلوملرب  -   35 د،  -   ك  الين الل ث الع مله  - الااتوتيا ابعملاا  

تظ يا الضملاي "أحكام اب،اوليا ابدتيا واجلةامليا ق الملاه ا ِيف ه"  ،. وهلا ال حي ه    -
 . 2012رلعا ،ار الملك   ، شق  اليلعا الواِعا   

،ا  منوذج   - ل،يف ا اب كلاُ ابملكةةا  تيدي كال ا  ،يمليد اله ال وعيذ     RAND ِا
،ا    .   2017  كاليملورتيا   RAND ِا

  دايق: ،.  لد العظي  الدي    هن( 478)ُ    بذه   اجلويين هنايا ابي   ق ،رايا ا  -
 . 2007- 1428رلعا ،ار ابةهاج  اليلعا ااوىل   

ا يف أيب زيد الاةوان )ُ  الةوا،ر وال اي،اُ      ا ق ابدوتا  يف غةها  يف اا هاُ    -
 .  1999دايق: ،.  لد الملواح ا  و  رلعا ،ار الر ب   ةُو  اليلعا ااوىل     هن(  386

يط ق ش ح الااتوي ابدن   لد ال زاق ال،ةهوري  -   رلعا ،ار الةهضا  هن( 1971)ُ    الِو
 . 1989الع  يا  الااه ة  اليلعا الثاتيا   
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دراسة تحليلية    اتجاهات بناء الوعي الفكري في مواجهة التطرف واإلرهاب

 على عينة من التغريدات المنشورة في حساب مركز الحرب الفكرية بتويتر 

 د. فهد بن مطر الشهراني

 المعهد العالي للدعوة واالحتساب–الدراسات اإلسالمية المعاصرة قسم 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

   هـ  1443/ 3/ 12تاريخ قبول البحث:  هـ   1443/  1/  25تاريخ تقديم البحث:  

 ملخص الدراسة: 
الدفاع وأهدافه. وحتليل  أهداف الدراسة: بيان مفهوم بناء الوعي الفكري واجتاهاته وأمهيته، والتعريف مبركز احلرب الفكرية بوزارة 

اجتاهات بناء الوعي الفكري يف مواجهة التطرف واإلرهاب مبركز احلرب الفكرية. والكشف عن خصائص ووسائل بناء الوعي الفكري يف  
  مركز احلرب الفكرية. والكشف عن مصادر االستدالل لبناء الوعي الفكري يف مواجهة التطرف واإلرهاب مبركز احلرب الفكرية. منهج 

 الدراسة: املنهج التحليلي )حتليل احملتوى(. 
نتائج الدراسة: أن بناء الوعي الفكري هو العملية الفكرية املنظمة واملتسلسلة يف نشر الوعي من خالل عدة اجتاهات. وأن الوعي  

اجتاه بناء الوعي الفكري    ( تغريدة، كانت ضمن 70الفكري يؤدي إىل نتيجة حمققة وهي الوصول إىل األمن الوطين واألمن الفكري. أن ) 
( تغريدة. وأن  624من إمجايل تغريدات عينة الدراسة البالغة )   % 11.2للتمسك ابلعقيدة والقيم واحلقوق اإلنسانية، وهذا ما يشكل نسبة  

، وقد جاءت يف  ( تغريدة كانت ضمن اجتاه بناء الوعي الفكري يف التحذير من الكياانت املتطرفة واإلرهابية وبيان مساهتم وطرقهم 328) 
( تغريدة احتوت على  522( تغريدة. وأن ) 624من إمجايل تغريدات عينة الدراسة البالغة )   % 52.6املرتبة األوىل، وهذا ما يشكل نسبة  

( تغريدة احتوت على اخلصائص العالجية لبناء الوعي  51. و) % 83.7اخلصائص الوقائية لبناء الوعي الفكري، وهذا ما يشكل نسبة 
من إمجايل تغريدات عينة    % 81.3وأن الغالبية العظمى من التغريدات جاءت بدون مصادر لالستدالل، وقد شكلت ما نسبته  الفكري.  

،  % 15.7الدراسة، جاءت بعد ذلك التغريدات اليت اعتمدت يف مصادر االستدالل على األدلة النقلية والعقلية، وقد شكلت ما نسبته  
، من إمجايل  % 3دت يف مصادر االستدالل على األدلة النظامية والقانونية، وقد شكلت ما نسبته  وأخريًا جاءت التغريدات اليت اعتم 

 ( تغريدة. 624تغريدات عينة الدراسة البالغة ) 
التوصيات: وضع اسرتاتيجيات خاصة ببناء الوعي الفكري، تسري وفق مراحل علمية وفكرية تناسب املرحلة والفئة املستهدفة والتمايز  

ضع منهجية خاصة حملتوى التغريدات، حبيث تشمل جماالت خاصة وحتتها مواضيع تتعلق بكل جمال. التعريف ابجلماعات  بينها. و 
والكياانت املتطرفة ونشأهتا ومراحلها ومبؤسسيها، وطرقهم وأساليبهم بشكل واضح. حماولة استقطاب املتخصصني يف األمن الفكري  

سبيل اجمللس االستشاري، ويتكون من عضوية تلك اجلهات. عقد اللقاءات العلمية والندوات    ابجلامعات ويف اجلهات األمنية، ولو على 
  واملؤمترات ملواجهة خطر األفكار املتطرفة واإلرهابية. حماولة استكتاب اجلهات واألفراد املتخصصني مبواضيع مناسبة تتماشى مع املرحلة 

بني مركز احلرب الفكرية ومؤسسات اجملتمع فيما يتعلق بتحصني اجملتمع يف    والظروف املعاصرة. أيمل الباحث أن يكون هناك تفاعل 
ص  مواجهة التطرف واإلرهاب. من املهم تفعيل دور مركز احلرب الفكرية إعالميًّا، ونشر أهدافه وتغريداته ليستفيد اجملتمع منه. دراسة الن 

لوبه ومناسبته والتدرج فيه. العناية حبسن اختيار االستدالالت  املرسل ومراعاة شروطه من حيث سالمة اللغة وحسن الوصف، ومجال أس 
 والشواهد والصور الذهنية. إخراج مناذج اتئبة من أصحاب الكياانت املتطرفة أو اإلرهابية وملراجعاهتم الفكرية. 

 اإلرهاب   - التطرف    - بناء الوعي الفكري    - جتاهات  االكلمات املفتاحية: 



 

  

Trends of intellectual awareness-building in the face of extremism and terrorism 

"An analytical thesis on a sample of tweets published in the Twitter account of the 

Intellectual War Center". 
Dr. Fahd bin Matar Al-Shahrani 

Department of Contemporary Islamic  Studies -Higher  Institutefor  Da‘wah  and   

IhtisabImam Muhammad Bin Saud IslamicUniversity 
Abstract:  

Clarifying the concept of intellectual awareness-building, its trends and significance, as 
well as introducing the Intellectual War Center at the Ministry of Defense and its objectives. 
In addition to the analysis of trends in intellectual awareness-building in the face of extremism 
and terrorism at the Intellectual War Center. Besides revealing the characteristics and means 
of the intellectual awareness-building at the Intellectual War Center. And revealing the 
sources of reasoning to build intellectual awareness in the face of extremism and terrorism at 
the Intellectual War Center  . 

Thesis Methodology: the Analytical method (content analysis) . 
The results of the thesis: that the intellectual awareness-building is the organized and 

sequential intellectual process in spreading the awareness through several directions. And that 
the intellectual awareness leads to an achieved result, which is reaching the national security 
and intellectual security. Only (70) tweets were within the trend of intellectual awareness-
building to adhere to faith, values and human rights, and this constitutes 11.2 %  of the total 
(624) tweets of the thesis sample. As well that (328) tweets were within the trend of the 
intellectual awareness-building in warning against extremist and terrorist entities and 
explaining their characteristics and methods, and these 328  came first, and this constitutes 

52.6 %  of the total (624) tweets of the thesis sample. And hat (522) tweets contained the 
protective characteristics of intellectual awareness-building, which constitutes 83.7 % . And 
(51) tweets that contained healing characteristics for the intellectual awareness-building. The 
vast majority of the tweets came without sources of reasoning, which constituted 81.3 %  of the 
total tweets of the thesis sample. Then the tweets that depended on the sources of inference on 
the written and intellectual pieces of evidence came and constituted 15.7 % , and finally, the 
tweets that depended on the sources of inference came on the Systematic and legal pieces of 
evidence constituted only 3 %  of the total (624) tweets of the thesis sample  . 

Recommendations: Developing the strategies for the intellectual awareness-building, 
proceeding according to the scientific and intellectual stages that fit the stage and target group 
and the differentiation between them. Developing a special methodology for the content of 
tweets; to include special areas with topics related to each field. Defining the extremist groups 
and entities, their origins, stages, founders, and their methods and ways clearly. Attempting to 
attract specialists in intellectual security in universities and security authorities, even as an 
advisory board, which is made up of the membership of those bodies. Holding scientific 
meetings, seminars and conferences to confront the danger of extremist and terrorist ideas. 
Attempting to write to the entities and individuals specialized in the appropriate topics in line 
with the contemporary stage and conditions. The researcher hopes that there will be interaction 
between the intellectual war center and the institutions of society with regard to immunizing 
the society in the face of extremism and terrorism. It is significant to activate the role of the 
Intellectual War Center in the media, and to publish its goals and tweets so that society can 
benefit from it. Studying the sent text and observing its conditions in terms of integrity of 
language, good description, beauty of style, appropriateness and gradualness in it. Careful 
selection of reasoning, evidence and mental images. To produce repentant models from the 
owners of extremist or terrorist entities and for their intellectual reviews.  
 
key words: - intellectual awareness-building – extremism – terrorism 
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 ملقدمةا
احلمد هلل والصالة والسالم على النيب حممد صلى هللا عليه أفضل الصالة  

 . والسالم
  وألفاظه املصاحبه  من أخطر األسلحة يف هذا العصر سالح األفكار إن  

  ا ألهنو   ،يف كثري من األمور  اأتثريً وأعظم    أقوى ثبااتً   الكوهن  ؛وأسلوبه املستخدم
على أقواله  والصورة الذهنية الباقية يف عقله واملهيمنة    ،الرصيد املعريف لإلنسان

وانفعاالته اجمل  ،واستجاابته  وسلوكياته  يف  حوله  من  مع  وهي    ،تمعومعامالته 
واستخداماهتا   األلفاظ  من  رصيده  قياس  يف  القضااي    واقتناعاتهمؤشر  حنو 

وقيمه    ،واألحداث ملعتقداته  مقياس  أهنا  وتطلعاته   عواطفهو وعاداته  كما 
عالقته ابآلخرين  وهي مؤشر على مستوى    ،املرحلية والعقليةوطموحاته وتطوراته  

التواصل  ذلكالبن    يف  أو غري  واملثمر  على    اأهنكما    ،اء  دقيقة  مقاييس حكم 
الوسطية  شخصية   حيث  من  أو  واالحنراف  االعتدال  حيث  من  اإلنسان 
وبناء اخلطاب مبفهومه وأهدافه وإجراءاته يعد أداة فعالة يف زرع  "  ..والتطرف
اصة خطاب  خبو   ،(1) "والذي يريد اإلعالم تنفيذه يف عقول املستهدفني   ، األفكار

 .واإلرهابيةالكياانت املتطرفة 
لذلك حنن حباجة إىل حمتوى مناسب وأدوات الزمة نستطيع من خالهلا  

الصحيحة الشرعية  املعتقدات  اإلنسانية    ،زرع  واحلقوق  القيم  تعزيز  وكذلك 
ومن    ،وغرس بذور السالم واألمن والتواصل الفعال مع اجملتمعات  ، الصحيحة

 
عبدهللا بن حممد  . د . أ   ، من حتليل اخلطاب إىل بناء اخلطاب "رؤية يف توظيف اللغة أداة للتغيري والتطوير"   ( 1) 

 . بتصرف يسري   ، 12ص    ، م 2017- هـ   1437  ، عّمان   ، دار كنوز املعرفة   ، 1ط   ، املفلح 
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واملنحرفة    كار اهلدامةا يهددها من األف مممث حتصني العقول ابلطرق الصحيحة  
واإلرهابية واالستدالالت    ،واملتطرفة  والشواهد  والتجارب  القصص  وضع  مع 

 .من النصوص الفكرية االنقلية والعقلية اليت تدعم كثريً 
االحتياج معرفة  فإن  ذلك  ال  ،وقبل  للمرحلة  واملكانيةومناسبته    ، زمانية 

ألهدافه اليت وضع    اوحمققً   اجيعل العمل مثمرً  ،للفئة املستهدفة  وكذلك مناسبته
 .من أجلها

هلا أو    اتعليمً   واالقتناعاتلبدء ابملعتقدات  اب  يلذلك فعملية البناء هنا ه
وتذكريً   إثبااتً  الصحيحة  ،فيها  اهلا  واملفاهيم  واملبادئ  القيم  ذلك  بعد  مث    ،مث 

واإلرهاب  ابلتحصني  التطرف  عوامل  من    ،وجتنب كل  مكتملة  دائرة  فهي 
 .التأسيس والتوعية والتوجيه والوقاية والعالج

حيمي  بكل ما    ا كبريً   اومن هنا فإن اململكة العربية السعودية أولت اهتمامً 
وبكشف وسائلهم وأساليبهم وطرقهم    ،العقول من الكياانت املتطرفة واإلرهابية

التأثري عليهميف اخرتاق اجملتمعا  فكان من ضمن املراكز اليت اعتنت    ،ت ويف 
مركز احلرب  و   ،(1) املركز العاملي ملكافحة الفكر املتطرف "اعتدال"  ،هبذا اجلانب

احلالية-  الفكرية  الدراسة  بناء    اجلهات ذات  من  فهما  ؛-موضوع  الرايدة يف 
وحمتوى    ،املتنوعة  مااملعلنة وأنشطته   ماأهدافه   ويتضح ذلك يف  ،الوعي الفكري

 
دراسة حتليلية على أهداف    ، انظر: اآلاثر االستشرافية للمركز العاملي ملكافحة الفكر املتطرف "اعتدال"   ( 1) 

البحوث اإلسالمية   ، فهد بن مطر الشهران   . د   ، املركز االسرتاتيجية  الرابع    ، السنة اخلامسة   ، جملة  العدد 
 . م 2019فرباير    - هـ   1440مجادى اآلخرة    ، والثالثون 
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والذي يسلك عدة جماالت    ،ون يف مواقع التواصل االجتماعيلكرت اإل   ماحساهب
 .حفظ العقول واألفكار ومحايتها مما يضرها يف دينها ودنياهاتصب كلها يف 

اجتاهات بناء الوعي الفكري يف مواجهة  )ومن هنا كان موضوع الدراسة:  
دراسة حتليلية على عينة من التغريدات املنشورة يف حساب  :  واإلرهابالتطرف  

 . (مركز احلرب الفكرية بتويرت
 : يارهوأسباب اخت ، : أمهية املوضوعأوًل 

 : املوضوع ةأمهي (1)
 .الواقع املعاصر الذي يعج ابألفكار املتطرفة واإلرهابية - أ

اجلماعات   - ب تسلكها  واليت  املستحدثة  والوسائل  املتطرفة  الطرق  والفرق 
 .واليت حتتاج إىل يقظة ومواكبة ومواجهة فكرية ،واإلرهابية

قناع  تتسم ابألصالة الشرعية واإل  ،لكون األفكار ال تعاجل إال أبفكار مثلها - ج
 . والطرح املعتدل ،العقلي

تعطي تصورات علمية ومعرفية وتوعوية معاصرة حلماية اجملتمع وحتصينه  - د
 .الفكريةمن املهددات 

 أسباب اختيار الدراسة: ب( )
الفكرية    إبراز   - أ احلرب  مركز  هبا  يقوم  اليت  الكبرية  الفكرية  مجيع    يف اجلهود 

 . األنشطة
الباحث  -ب الف  اهتمام  املراكز  التطرف  جبهود    ،واإلرهابكرية حنو مواجهة 

 .وختصصه الدقيق يف األمن الفكري
   .اسة نوعية تكشف االحنرافات الفكرية ومهدداهتا الوطنيةإضافة در  -ج
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فئاته   بناء  -د بكل  السعودي  للمجتمع  الفكري  واعيً   ؛الوعي  بكل   اليكون 
واإلرهاب التطرف  و   ،قضااي  املعادية  اجلهات  له  تروج  اجلماعات  الذي 

 .هابيةواألحزاب املتطرفة واإلر 
اإلسهام يف حتسني وتطوير االسرتاتيجيات وحمتوى ما ينشر من تغريدات    - هــ

 . يف مركز احلرب الفكرية
 : راسة: أهداف الدا اثنيً 

الدراسة مواجهة  :  اهلدف يف  الفكري يف  الوعي  بناء  اجتاهات  الوقوف على 
 . يف مركز احلرب الفكرية التطرف واإلرهاب
 األهداف التالية: ويتفرع منه

 .بيان مفهوم بناء الوعي الفكري واجتاهاته وأمهيته .1
 .التعريف مبركز احلرب الفكرية بوزارة الدفاع وأهدافه .2
حتليل اجتاهات بناء الوعي الفكري يف مواجهة التطرف واإلرهاب مبركز   .3

 .الفكرية احلرب
الكشف عن خصائص ووسائل بناء الوعي الفكري يف مركز احلرب   .4

 . الفكرية
الكشف عن مصادر االستدالل لبناء الوعي الفكري يف مواجهة التطرف   .5

 .واإلرهاب مبركز احلرب الفكرية
 : ا تساؤلهتمشكلة الدراسة و : ا اثلثً 

 تكمن مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيسي التايل:
 ؟ ما اجتاهات بناء الوعي الفكري يف مواجهة التطرف واإلرهاب
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 الدراسة فهي على النحو التايل: أما تساؤالت 
 اجلانب النظري: ت( تساؤل1)
 ؟ وأمهيتهواجتاهاته ما مفهوم بناء الوعي الفكري  - 1
 ؟ طبيعة مركز احلرب الفكرية بوزارة الدفاع وأهدافه ما - 2
 : اجلانب امليداين ت( تساؤل2)
اإلنسانية  ما اجتاه بناء الوعي الفكري يف التمسك ابلعقيدة والقيم واحلقوق   -1

 ؟ مبركز احلرب الفكرية 
 ؟ما اجتاه بناء الوعي الفكري يف لزوم اجلماعة واإلمامة مبركز احلرب الفكرية  -2
 ؟ ما اجتاه بناء الوعي الفكري يف االعتزاز ابهلوية الوطنية مبركز احلرب الفكرية -3
الفكري يف   -4 الوعي  بناء  اجتاه  احلرب    تكوين ما  املعتدلة مبركز  الشخصية 

 ؟ الفكرية 
  املتطرفة واإلرهابية  الكياانتالتحذير من  ما اجتاه بناء الوعي الفكري يف   -5

 ؟ ا وطرقها مبركز احلرب الفكرية وبيان مساهت
  ،السياسية)ما اجتاه بناء الوعي الفكري يف بيان مهددات األمن الوطين   -6

 ؟ ( مبركز احلرب الفكرية يةوالدعو  ،الثقافية ،االجتماعية  ،االقتصادية
 ؟ ما اجتاه بناء الوعي الفكري يف تعزيز احلوار والسالم والتواصل احلضاري  -7
 ؟ ما خصائص ووسائل بناء الوعي الفكري مبركز احلرب الفكرية -8
ما مصادر االستدالل لبناء الوعي الفكري يف مواجهة التطرف واإلرهاب   -9

 ؟ الفكرية  مبركز احلرب 
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 :التعريف اإلجرائي: ا رابعً 
وذلك بدراستها وحتليل    ،الوقوف على تغريدات مركز احلرب الفكرية

لوصفها ومقارنتها    ،املباشرة وغري املباشرة  وتصنيف اجتاهاهتا الفكرية  ،حمتواها
حمتوى بناء الوعي   يف إلصدار احلكم على االجتاه الغالب    ؛ببعضها وتقوميها

الفكرية يف مواجهة التطرف  والعالج  ومعرفة آلية احلماية والوقاية    ،الفكري
 .حيمي اجملتمع بكل مكوانته بناًء فكرايًّ   مجلتهالتكون يف   ؛واإلرهاب

 : : الدراسات السابقة ا خامسً 
مستوى الوعي ابجلماعات التكفريية لدى طالب اجلامعات    الدراسة األوىل:

ابململكة العربية السعودية من وجهة نظر طالب جامعة امللك سعود وجامعة  
ومن    ،(1) امللك خالد وجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وجامعة تبوك

 أهداف الدراسة:
اجلماعات   -1 مبسميات  اجلامعات  طالب  وعي  مستوى  على  التعرف 

 .كفرييةالت

 . التعرف على مستوى وعي طالب اجلامعات بفكر اجلماعات التفكريية -2

قيادات اجلماعات   -3 اجلامعات أبمساء  التعرف على مستوى وعي طالب 
 .التفكريية

اجلامعات   -4 طالب  وعي  مستوى  على  اليت  التعرف  والطرق  ابلوسائل 
 . إلقناع الشباب ابالنضمام إليهم ،اجلماعات التفكريية تستخدمها

 
الدراسات األمنية يف كلية العدالة اجلنائية  قسم  ب   ، انصر بن هادي القحطان   ، لة الدكتوراه رسالة يف مرح   ( 1) 

 . م 2016- هـ   1437  ، امعة انيف العربية للعلوم األمنية جب 
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 .: املسح االجتماعيمنهج الدراسة
 ومن نتائج الدراسة: 

 .(%50)مستوى الوعي مبسميات اجلماعات اإلرهابية  -1

 .(%50)متوسط وبنسبة  ،مستوى الوعي بقيادات اجلماعات اإلرهابية -2

بنسبة   -3 مرتفع  بوسائل مجاعة داعش  الوعي  وابلقاعدة    ،(%80) مستوى 
 .  (%83.4)بة مرتفع بنس

 أوجه التفاق والختالف بني الدراستني: 
وخطر اجلماعات التكفريية وعظيم أثرها    ،تتفق الدراستان يف دراسة الوعي

ويف جمتمع الدراسة    ،تلفان يف األهداف والتساؤالتختإال أهنما    ، على اجملتمع
 .وكذلك يف حدود الدراسة ،وعينتها ومنهجها

 
*** 
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التدابري الوقائية ضد اإلرهاب وتطبيقاته يف اململكة العربية   :الثانيةالدراسة  
 ومن أهداف الدراسة:  ،(1)السعودية

 .اإلرهاب من حيث التعريف والدوافعتسليط الضوء على ظاهرة  - 1
 . لتدابري الوقائية ونطاق تطبيقها يف القانون اجلنائيابالتعريف  - 2
 .من اجلرمية اإلرهابية اإلسالمابلطرق الوقائية يف التعريف  - 3
 .إبراز أمهية األداة التشريعية يف مواجهة اإلرهاب - 4

 . قارنامل  : التأصيليمنهج الدراسة
 : ومن نتائج الدراسة

 . م اإلرهاب وتطوره مع تطور العصور مفهو أن الباحث بني   - 1
 .ينبغي التنبه هلا ا وأهدافً  ومظاهر اوصورً  أشكااًل  أن لإلرهاب - 2
 . إلرهاب واملصطلحات األخرىا  مصطلح بني  ا أن هناك فرقً  - 3
 .ينبغي العمل على التدابري الوقائية وأن تكون منطلقة من اإلسالم ومنهجه  -4

 أوجه التفاق والختالف بني الدراستني: 
وختتلف الدراسة احلالية    ،وخطرهاإلرهاب    اين يف بيان قضا اتتفق الدراست

وتكشف عن اجتاهات البناء    ،ا مركزة على تغريدات مركز احلرب الفكريةيف كوهن
 .ومعرفة مصادر االستدالل فيه ،التطرف واإلرهاب الفكري يف مواجهة 

  

 
  كلية الدراسات العليا يف    ، قسم العدالة اجلنائية ب   ، سلمان بن حممد السبيعي   ، اجستري رسالة يف مرحلة امل   ( 1) 

 . م 2006  - ه 1428  ، العربية للعلوم األمنية امعة انيف  جب 
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 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

واإلرهاب  الثالثةالدراسة   التطرف  مكافحة  معاجلة  اسرتاتيجية  دراسة  " : 
املنشورة التغريدات  من  عينة  على  يف   حتليلية  الفكرية  احلرب  مركز  يف 

 من أهدافها:  و  ،(1) "تويرت
تواصل االجتماعي وآاثره  بيان واقع اإلرهاب والتطرف الفكري عرب مواقع ال  -1

 .املعاصرة
 مواجهة  التعرف على مركز احلرب الفكري وإسهاماته وجماالته املتنوعة يف  -2

 . اإلرهاب والفكر املتطرف
اإلرهاب    -3 ملواجهة  الفكرية  احلرب  ملركز  الرئيسية  االسرتاتيجيات  إبراز 

 .والتطرف
اإلرهاب    - 4 مواجهة  يف  والعالجية  الوقائية  املركز  اسرتاتيجية  على  الوقوف 

 . والتطرف عرب مواقع التواصل االجتماعي
 .املنهج التحليلي الكيفي - ب ،ملنهج الوصفيا  -: أمنهج الدراسة

 ة: ومن نتائج الدراس
إال أنه استخدم    ،مصطلح االسرتاتيجية من املصطلحات غري العربية  د  يع  - 1

وألجل ذلك اشتق منه عدة تعريفات عرب املراحل    ؛ يف اللغة العربية  ا قدميً 
 . الزمنية والعوامل املكانية

الفكري    - 2 التطرف  على  التحريض  االجتماعي  يف  غالب  التواصل  وسائل 
 . يكون عن طريق موقع تويرت

 
يف املعهد العايل    ، بقسم الدراسات اإلسالمية املعاصرة   ، حممد بن حيىي القاسم   ، تكميلي( ) حبث ماجستري    ( 1) 

 . ç  1441/ 1440  ، جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية   ، للدعوة واالحتساب 
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دراسة حتليلية على عينة من التغريدات املنشورة    اجتاهات بناء الوعي الفكري يف مواجهة التطرف واإلرهاب
 احلرب الفكرية بتويرتيف حساب مركز  

 د. فهد بن مطر الشهراين

لإلرهاب مبختلف    اتعد اململكة العربية السعودية من أكثر دول العامل تعرضً   -4
 . ألوانه وأشكاله

متيز مركز احلرب الفكرية من خالل منصاته اإللكرتونية بوسائل التواصل    - 5
   .االجتماعي مبواجهة اإلرهاب والفكر املتطرف ابسرتاتيجيات عدة

 أوجه التفاق والختالف بني الدراستني: 
ما ختتلفان  إال أهن  ،ركز احلرب الفكريةمب  تني ا متعلقمن يف كوهناالدراستفق  تت

  ،فالدراسة السابقة تعتمد املنهج الوصفي والتحليل الكيفي  ،يف املنهج واألداة
املركز  اسرتاتيجية  عن  تتحدث  السابقة  الدراسة  ملعرفة    ،كذلك  تتجه  كذلك 

مل يتجاوز الباحث    امث أيضً   ،زاجلوانب الوقائية والعالجية اليت استخدمها املرك
بينما الدراسة احلالية تتحدث عن اجتاهات البناء الفكري يف    ،تغريدة(  245)

 .عدة قضااي
 

*** 
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 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

السعودي الرابعةالدراسة   الشباب  لدى  الفكري  الوعي  واقع  دراسة  "   : 
مدينة   يف  احلكومية  اجلامعات  طالب  من  عينة  على  تقوميية  ميدانية 

 ومن أهداف الدراسة:    ،(1)الرايض
 . التعرف على مصادر تكوين الوعي الفكري لدى الشباب السعودي -1

 .التعرف على أبرز مظاهر الوعي الفكري لدى الشباب السعودي -2

 . السعوديبيان مقومات الوعي الفكري لدى الشباب  -3

 .التعرف على مهددات الوعي الفكري لدى الشباب السعودي -4

 . املنهج االستقرائي واملنهج املسحيمنهج الدراسة: 
 من نتائج الدراسة:  

اليقظة العقلية واملعرفية متكّ  هالوعي   -1 ن الفرد من إدراك واقعه  و حالة من 
بيئته احمليطة أتثرً   ومآالته بدرجات متفاوتة ختتلف    اوأتثريً   ا وتفاعالته مع 

مللكات ومهارات فطرية أو مكتسبة أو مزيج منهما    امن فرد إىل آخر وفقً 
املناسبة   القرارات  واختاذ  األحكام  وإصدار  احلقائق  إلدراك  يوصله  مبا 

 . املفضية إلجياد حلول ملشاكله ومشاكل جمتمعه

مف  -2 بني  متايز  والرتبيةهناك  الفلسفة  يف  الوعي  مفهومه    لولك   ، هوم  علم 
به   به  الذي اخلاص  اآلخر  ميتاز  اتفاق حول    ، عن  هناك شبه  وإن كان 

 . لإلدراك  اطبيعته املتمثلة يف كونه نوعً 

التعليمية -3 االجتماعية  املؤسسات  أهم  اجلامعات  اجلامعي    ،تعد  والتعليم 
 

ابملعهد العايل    ، نوقشت يف قسم الدراسات اإلسالمية املعاصرة   ، جابر بن أمحد هزازي   ، رسالة دكتوراه   ( 1) 
 . ç  1442  ، للدعوة واالحتساب 
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دراسة حتليلية على عينة من التغريدات املنشورة    اجتاهات بناء الوعي الفكري يف مواجهة التطرف واإلرهاب
 احلرب الفكرية بتويرتيف حساب مركز  

 د. فهد بن مطر الشهراين

لتقدم األمم    ؛يرسم مستقبل اجملتمعات البشرية وتطويرها  املوارد  إلعداده 
 . والشعوب

اخلرباء والطالب( حول مؤثرات الوعي  )هناك موافقة بني أفراد العينة من   -4
وجاءت يف املرتبة    ،املتعلقة بذات الفرد()الفكري لدى الشباب السعودي  

 .وابملرتبة الثانية استجاابت الطالب ،األوىل استجاابت اخلرباء

اخلرباء والطالب( حول مهددات  )أفراد العينة من    منفقة وأتييد  هناك موا -5
 .الوعي الفكري لدى الشباب السعودي
 أوجه التفاق والختالف بني الدراستني: 

تتفق الدراسة احلالية والدراسة السابقة يف جزئية الوعي الفكري ومفهومه  
فان يف جمتمع  كذلك ختتلو   ،وختتلفان يف أهدافهما ومنهجهما املختار  ،وأمهيته

 . الدراسة وعينتها وأداهتا وتقسيمات الدراسة
 

*** 
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 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

والتطرف   :اخلامسةالدراسة   اإلرهاب  مواجهة  يف  الفكرية  احلرب    مركز 
   ومن أهداف الدراسة: ،(1) "دراسة دعوية تقوميية"

العربية   -1 اململكة  اإلرهابية واملتطرفة وموقف  بيان دوافع أصحاب األفكار 
 .السعودية منهم

الدعوية   -2 ابملوضوعات  أنشطته  وصلة  الفكرية  احلرب  مبركز  التعريف 
 .ومصادرها وجماالهتا

احلرب   -3 مبركز  الدعوية  املوضوعات  من  املستهدفة  الفئات  عن  الكشف 
 . الفكرية

بيان عالقة املوضوعات الدعوية يف مركز احلرب الفكرية حبماية اجملتمع من   -4
 . التطرف واإلرهاب وتقوميها

ح علمي للموضوعات الدعوية مبركز احلرب الفكرية يف  تقدمي تصور مقرت  -5
 .سبيل محاية اجملتمع من التطرف واإلرهاب

 .واملنهج التقوميي ،منهج حتليل املضمون :منهج الدراسة
 أوجه التفاق والختالف بني الدراستني: 

  ،وبيان أهدافه  مركز احلرب الفكريةعن    نتحداثتكوهنما  ن يف  اتتفق الدراست
وتتحدث كذلك عن أنشطة    دعوية  إال أن الدراسة السابقة  ،تغريداته  ندرساتو 

تتحدث عن  وكذلك    ،كتاب(4000)ومؤلفات املركز واليت تعداد الكتب فيها  
الدعوية املوضوعات  من  املستهدفة  والفئات  الدعوية  وعالقة    ،القضااي 

 
  1442  ، ابملعهد العايل للدعوة واالحتساب   ، يف قسم الدعوة   ، صاحل بن علي العمريه   ، خمطط لرسالة دكتوراه   ( 1) 

ç ،   (  1442وهي مسجلة حديثًا يف شهر شوال  ç ،   )ومل تناقش بعد . 
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دراسة حتليلية على عينة من التغريدات املنشورة    اجتاهات بناء الوعي الفكري يف مواجهة التطرف واإلرهاب
 احلرب الفكرية بتويرتيف حساب مركز  

 د. فهد بن مطر الشهراين

مث الدراسة    ،التطرف واإلرهاب  املوضوعات الدعوية يف املركز حبماية اجملتمع من
السابقة تتحدث عن تصور مقرتح علمي للموضوعات الدعوية مبركز احلرب  

 . الفكرية حلماية اجملتمع
 :الدراسة ا اليت ستحققه اإلضافة العلمية

 .ستبني ماهية البناء الفكري وأمهيته يف محاية األفراد واجملتمعات -1
الفكرية إىل عدة اجتاهات حبسب  ستصنف البناء الفكري يف مركز احلرب   -2

 وهي على النحو التايل: ،ما طرحه املركز من تغريدات يف حسابه بتويرت
 . اجتاه التمسك ابلعقيدة واملنهج الصحيح - أ

 . اجتاه لزوم اجلماعة واإلمامة - ب
 .اجتاه تعزيز الوسطية واالعتدال - ج
السياسية واالقتصادية  )اجتاه مهددات األمن الوطين مبجاالهتا املتنوعة   - د

 . (والدعوية  االجتماعية والثقافية 
 . اجتاه كشف طرق وأهداف اجلماعات املتطرفة واإلرهابية وخطرها - ه

مصادر االستدالل واالستشهاد ملركز احلرب  و  ،وسائل نشر احملتوىستربز  -3
 .هة التطرف واإلرهابالفكرية يف بناء الوعي الفكري ملواج

تصورات فكرية ومنهجية علمية حنو تصنيف التغريدات لتكون حبول  تقدمي   -4
 .هللا معينة يف مواجهة التطرف واإلرهاب
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 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 : : منهج الدراسةا سادسً 
التحليلي: التفسري  املنهج  ثالث:  عمليات  على  املنهج  هذا    ، ويقوم 

أو    ، وقد جتتمع هذه العمليات كلها يف سياق حبث معني   ،والنقد  ،واالستنباط
وسيستخدم فيه الباحث   ،(1) وذلك حبسب طبيعة البحث ،ى ببعضهاكتف  قد ي  

يعتمد على حتليل  "الذي يعرف أبنه الذي:    ،حتليل احملتوى "املضمون"()منهج  
حتلياًل  والسجالت  العددي    ،اكميًّ   الواثئق  احلصر  أي  التكميم  على  ويعتمد 

وما قاله اإلنسان أو    ، فهو يقتصر على وصف الظاهر  ،لوحدة التحليل املختارة
 .(2)"إىل أتويله ءدون اللجو   ،كتبه صراحة

ملعرفة اجتاهات    ؛ حيث سيحلل التغريدات يف حساب مركز احلرب الفكرية
واإلرهاب التطرف  مواجهة  يف  الفكري  الوعي  القضااي    ،بناء  من  العديد  يف 

املركز  ،املعاصرة عليها  اعتمد  اليت  االستدالل  مصادر  معرفة  سواء    ،وكذلك 
والسنة الكتاب  من  شرعية  مصادر  العلماء  ،أكانت  أقوال  من  من    ،أو  أو 

 .هاباألحداث والوقائع اليت كانت مسة للتطرف واإلر 
  

 
  ، مطبعة النجاح اجلديدة   ، منشورات الفرقان   ، فريد األنصاري   ، أجبدايت البحث يف العلوم الشرعية ينظر:    ( 1) 

 . 198ص   ، م 1996- ه 1417  ، الدار البيضاء 
- ه 1431  ، الرايض   ، دار الزهراء   ، 1ط   ، صاحل بن محد العساف   ، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية   ( 2) 

 . 217ص   ، م 2010
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دراسة حتليلية على عينة من التغريدات املنشورة    اجتاهات بناء الوعي الفكري يف مواجهة التطرف واإلرهاب
 احلرب الفكرية بتويرتيف حساب مركز  

 د. فهد بن مطر الشهراين

 : : جمتمع وعينة الدراسة وأداهتا ا سابعً 
جمموعة املصادر اليت نشر أو أذيع فيها احملتوى املراد  "وهو    :جمتمع الدراسة (1)

للبحث الزمين  الباحث ما كان يف  و   ،(1) "دراسته خالل اإلطار  سيدرس 
مرك شعبان  حساب  منذ  تغريدات  من  الفكرية  احلرب  -هـ   1438ز 

 .م2021  يونيو 10- هـ 1442 هناية شوالوحىت  ،م2017بريلأ
يف موقع التواصل    تغريدات حساب مركز احلرب الفكرية:  عينة الدراسة (2)

وبعد    ،ه1442منذ أتسيسه وحىت هناية العام اهلجري    (تويرت)االجتماعي  
الدراسة تتوافق مع معايري  اليت ال  التغريدات    624)   مت حذف  ،حذف 

 .تغريدة(
  ا لكون بعضها معادً   ؛تغريدة(  208)وقد استبعد الباحث بقية التغريدات  

  ا أخبارً وبعضها اآلخر    ،توى موقع آخرتغريدها من حم  ا معادً   وبعضها   ،تغريدها
الداخل أو مؤسسات من  أو طالبية  اختيار    ،لزايرات وفود دولية  وقد كان 

 العينة وفق املعايري التالية: 
ابأ  -1 متعلقة  التغريدات  تكون  مواجهة  جتاهات  ن  يف  الفكري  الوعي  بناء 

 . اليت حددها الباحث يف تساؤالت الدراسةو  ،التطرف واإلرهاب
 . يف بناء الوعي الفكري باشرةاملغري و باشرة املالتغريدات  تشمل - 2
  ،التغريدات مركز احلرب الفكريةيكون القائم على حمتوى إنشاء أن  - 3

 . حساب املركزيف ما أعيد تغريدها ويستبعد من ذلك 

 
 . 91ص   ، ç  1404  ، جدة   ، دار الشروق   ، حممد عبداحلميد   ، حتليل احملتوى يف حبوث اإلعالم   ( 1) 
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 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

املركز إىل هناية شهر شوال    بداية التغريدات يف أن تكون التغريدات منذ    - 4
1442 ç،   (م2021 يونيو 10)املوافق. 

قياس  وسيستخدمها الباحث يف    ،استمارة حتليل احملتوى  أداة الدراسة:  (3)
خصائص  و   ،اجتاهات بناء الوعي الفكري يف مواجهة التطرف واإلرهاب

 .ومصادر االستدالل فيها ،ووسائله  حمتوى بناء الوعي الفكري
 : حدود الدراسة: ا اثمنً 

التطرف  املوضوعية:  احلدود  (  1) مواجهة  الفكري يف  الوعي  بناء  اجتاهات 
 . غريدات مركز احلرب الفكريةبتواإلرهاب 

إىل    ، م2017  - هـ   1438  وتغريداته  ،منذ نشأة املركز:  احلدود الزمانية(  2)
 . (م 2021  يونيو 10)املوافق  ، ç  1442هناية شهر شوال 

املكانية(  3) بوزارة  :  احلدود  الفكرية  احلرب  الرايض  مركز  مدينة  يف  الدفاع 
 . ابململكة العربية السعودية
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دراسة حتليلية على عينة من التغريدات املنشورة    اجتاهات بناء الوعي الفكري يف مواجهة التطرف واإلرهاب
 احلرب الفكرية بتويرتيف حساب مركز  

 د. فهد بن مطر الشهراين

 تقسيمات الدراسة:   :ا اتسعً 
الدراسة  ،املقدمة أمهية  اختيار   ،وتتضمن:  الدراسة  ، هاوأسباب    ، وأهداف 

  ، ومنهج الدراسة  ،والدراسات السابقة  ،والتعريف االجرائي  ،وتساؤالت الدراسة
 .الدراسة وتقسيمات ، وحدود الدراسة ،وجمتمع الدراسة وعينتها وأداهتا

 املبحث التمهيدي: 
 . املطلب األول: مفهوم بناء الوعي واجتاهاته وأمهيته

 .مفهوم بناء الوعي الفكري وأمهيته :أوًل 
 .يف مواجهة التطرف واإلرهاب  مفهوم اجتاهات بناء الوعي الفكري  :ا اثنيً 

 .ومهامهمركز احلرب الفكرية  وأهدافنشأة  املطلب الثاين: 
 .وأهدافهبوزارة الدفاع مركز احلرب الفكرية نشأة التعريف ب: أوًل 
 . مساراته: مهام مركز احلرب الفكرية وأبرز ا اثنيً 
واحلقوق  اجتاه بناء الوعي الفكري للتمسك ابلعقيدة والقيم  :  األولاملبحث  

 .والعتزاز ابهلوية الوطنيةولزوم اجلماعة واإلمامة اإلنسانية 
وال:  األول  املطلب ابلعقيدة  للتمسك  الفكري  الوعي  بناء  قيم  اجتاه 

 . واحلقوق اإلنسانية
 . واإلمامةاجتاه بناء الوعي الفكري يف لزوم اجلماعة : الثاين املطلب

 .: اجتاه بناء الوعي الفكري يف االعتزاز ابهلوية الوطنيةاملطلب الثالث
يف    :الثايناملبحث   الفكري  الوعي  بناء  املعتدلة    تكوين اجتاه  الشخصية 

 . والتحذير من الكياانت املتطرفة واإلرهابية وبيان مساهتم وطرقهم 
 .الشخصية املعتدلة تكويناجتاه بناء الوعي الفكري يف األول:  املطلب
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 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

املتطرفة    الكياانتالتحذير من  اجتاه بناء الوعي الفكري يف  :  املطلب الثاين
 .مساهتم وطرقهموبيان  واإلرهابية

الوطين:  الثالثاملبحث   األمن  مهددات  حنو  الفكري  الوعي  بناء    ،اجتاه 
 .وتعزيز احلوار والسالم والتواصل احلضاري

 . اجتاه بناء الوعي الفكري حنو مهددات األمن الوطين األول: املطلب
والسالم    : الثاين  املطلب احلوار  تعزيز  حنو  الفكري  الوعي  بناء  اجتاه 

 .والتواصل احلضاري
ومصادره   الفكري  الوعي  بناء  ووسائل  خصائص  الرابع:  املبحث 

 .الستدللية
 . خصائص بناء الوعي الفكري الوقائية والعالجية األول: املطلب
 . وسائل نشر بناء الوعي الفكري : الثاين املطلب
 .مصادر االستدالل لبناء الوعي الفكري  :الثالث املطلب

 . مل على أهم النتائج والتوصياتتوتشة: ـــــاخلامت
 
***  
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دراسة حتليلية على عينة من التغريدات املنشورة    اجتاهات بناء الوعي الفكري يف مواجهة التطرف واإلرهاب
 احلرب الفكرية بتويرتيف حساب مركز  

 د. فهد بن مطر الشهراين

 واجتاهاته وأمهيتهالفكري  املطلب األول: مفهوم بناء الوعي    املبحث التمهيدي 
 . : مفهوم بناء الوعي الفكري وأمهيتهأوًل 

 بناء الوعي الفكري: م( مفهو 1)
يطلق على األفكار ذات القناعات واملسلمات واالجتاهات وامليول   الفكر

وحتدد من خالهلا    ،والرغبات اليت خترج من العمليات العقلية واملعتقدات القلبية
عامة   أو  خاصة  وأمور  أحداث  من  حوله  مبا  ومعرفته  اإلنسان  إدراك  مدى 

وذلك وفق ميزان اجلبلة اإلنسانية    ؛وأحواهلا وطبيعة تناوله هلا وتعامالته معها
اإلسالمية ) والشريعة  اجملتمعية    ،الفطرة(  واألنظمة  والقوانني  األعراف  وفق  مث 

فإن    ،والدولية متسلسلة   هو  البناءلذلك  تراكمية  ترسيخ    ،عملية  على  ترتكز 
املتعددة واجملاالت   الشرعية الصحيحة واملعلومات املفيدة يف القضااي  األسس 

الفكريةوتطويرها ورعايتها ووقايتها وحتصينها من املخا   ،املتنوعة ومن مث    ،طر 
 . التفكري والتحليل والتفسري والنقد تنمية مهارات 

هنا ختطيط  من حيث إ  ،الوعي أو عملية التفكريعملية البناء سابقة لعملية  ف
 . وتنظيم وتنسيق وترتيب وتنفيذ ورعاية ومتابعة وتطوير

جمردً   وأما اإلدراك "أبنه:  ف  فيعر    االوعي  درجات  يدرك    ؛أعلى  حيث 
وخيتلف تعريف الوعي حبسب العلم    ،يكون قد وعاه  ااتمًّ   ا اإلنسان الشيء إدراكً 

 .(1)"الذي يدرسه ووجهة نظر العامل

 
السعودية   ( 1)  العربية  اجلامعات ابململكة  التكفريية لدى طالب  الوعي ابجلماعات  انصر هادي    ، مستوى 

 . 17ص   ، م 2016- ه 1435  ، جبامعة انيف العربية للعلوم األمنية   ، رسالة دكتوراه   ، القحطان 
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تستهدف  "نه:  إوقيل   اليت  واملفاهيم  واملشاعر  االجتاهات  من  جمموعة 
 .(1) "الشباب لتوعيتهم

 :ابلتعريفني التاليني سأكتفي    ،تعريفات عديدةفله    امركبً لوعي الفكري  أما ا
الفكري:    - 1 الباطلة  "الوعي  للعقائد  التصدي  على  الالزمة  القدرة  امتالك 

وكشف العمليات الفكرية للجماعات الدينية املتطرفة    ،واألفكار املتطرفة
والقدرة على مواجهتها ومكافحتها مبا يتضمن حتقيق    ،وأهدافها التحريضية

 .(2) "األمن الفكري لتلك اجملتمعات وعدم اخرتاقها
 .(3) "اإلدراك الذي حيتاجه الفرد لوقايته من التطرف"لفكري: الوعي ا - 2

  هو:  ،فإن الباحث يرى أن الوعي الفكري  ،وبعد التعريفات السابقة
  ، واعتداله يف أقواله وأفعاله وتعامالته  ،سالمة مفاهيم اإلنسان الدينية والدنيوية

 . واملنافع واملصاحل واملفاسد وإدراكه ملا حوله من املخاطر 
  

 
حممد حسن    ، الوعي وأثره يف احلد من انتشار الظواهر السلبية لدى الشباب "التدخني والتفحيط أمنوذًجا"   ( 1) 

- هـ   1436  ، سلسلة أحباث قضااي الشباب وتنميتهم   ، ( 33) العدد    ، جملة كلية الدين أبسيوط   ، محدي 
 . 6ص   ، م 2015

  ، محد بن حممد احلارثي   ، الوعي الفكري بعمليات استقطاب الشباب من قبل اجلماعات الدينية املتطرفة   ( 2) 
 . 13ص   ، م 2018  ، الرايض   ، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية   ، رسالة دكتوراه غري منشورة 

السعودي "دراسة ميدانية تقوميية على عينة من طالب اجل   ( 3)  الشباب  الفكري لدى  الوعي  امعات  واقع 
رسالة دكتوراه غري منشورة بقسم الدراسات اإلسالمية    ، جابر أمحد هزازي   ، احلكومية يف مدينة الرايض" 

 . 6ص   ، م 2021- ه 1442  ، املعاصرة جبامعة اإلمام 
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دراسة حتليلية على عينة من التغريدات املنشورة    اجتاهات بناء الوعي الفكري يف مواجهة التطرف واإلرهاب
 احلرب الفكرية بتويرتيف حساب مركز  

 د. فهد بن مطر الشهراين

 الفرق بني الوعي الفكري والبناء الفكري:
عملية مدروسة  الذي هو:    ؛الوعي الفكري أخص من قضية البناء الفكري

تعتمد على مراحل زمنية وفكرية ومعرفية مع متابعة مستمرة لتتحقق من خالهلا  
املأمولة بناء     ،النتائج  جمرد   يكون  قد  الفكري  البناء  التعريف أبن  من  فيتضح 

إبجيابياهت فكرية  واملتطرفة  وبعال    ،وسلبياهتا  امعلوماٍت  املنحرفة  ومكنوانهتا  هتا 
 .وآاثرها على الدين وعلى الفكر وعلى اجملتمع وعلى السلم واألمن  ،واإلرهابية
الفكري    أما معينةفالوعي  قضية  مفاهيم  ،معرفة  وخصائصها  ومعرفة  ها 

وآاثرها وعيوهبا  ومميزاهتا  قبوهل  ،ومكوانهتا  رفضهاومدى  أو  من    ،ا  ومناسبتها 
بذلك   ؛عدمها الفكري -   فهو  الوعي  النضج    -أقصد  من  درجة  إىل  يصل 

والذي ميكن من    ،واملسؤولية وردة الفعل جتاه القضااي  ،الفكري والكمال املعريف
ال مكان   اسرتاتيجيةحداث برؤية  التعبري والتعاطي مع املستجدات واأل" خالله 

وهو هبذا املعىن    ،(1) "فيها للغلو أو اجلفاء أو التطرف واملتطرفني أو االنتهازيني 
واملاهية واملراحل يصل بنا إىل نتيجة ومطلب شرعي وفطري وفكري ونظامي  

 .وهو حتقيق األمن الفكري
الفكري األمن  أبن  الباحث  هو:  ،ويرى  ورعايتها   احملقق  األفكار  محاية 

وذلك    ؛وحتصينها وصيانتها عما قد حيرفها عن املنهج الصحيح والطريق القومي
  ،ايً ابجلانب العقدي والشرعي واألخالقي واملعامالت احلسنةعرب تغذيتها فكر 

 
- ه 1439  ، اندي األحساء األدب   ، 1ط   ، علي بن فايز اجلحين   . د . أ   ، الوعي الفكري يف عامل مضطرب   ( 1) 

 . 232ص   ، م 2018
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واجتاه    اومسؤوليتها جتاه رهب  ،وتذكريها بدورها يف األرض وغايتها من خلقها
 .ومستوى كل واحد منهم وحقوقه ،البشرية

 مفهوم بناء الوعي الفكري:
خنلص إىل أن مفهوم    ،والوعي الفكري  ،لبناء الفكريا  مفاهيممما سبق من  

نشر الوعي من  واملتسلسلة يف  املنظمة  الفكرية  العملية  هو:    ،بناء الوعي الفكري
القيم واحلقوق اإلنسانية يف    ،العقوليف  األسس الشرعية  زرع  خالل   وترسيخ 
كل ما حيرفها عن    نم ابستخدام الطرق املناسبة  ورعايتها وحتصينها    ،األفكار
 . معاجلة ما وقع منها من احنراف وتطرف وإرهابو   ، يلةوفطرهتا وقيمها النبدينها  

 بناء الوعي الفكري:  ةأمهي
أمهية تصنيف اجتاهات بناء الوعي  و   ،احلديث عن أمهية بناء الوعي الفكري

هللا-  سيساعدان  ،الفكري الت  -حبول  مدلوالت  معرفة  وحمتوى    ،صنيفيف 
وتكمن أمهية بناء الوعي    .ومنطلقاته األمنية والوطنية ومربراته الفكرية  ،املكتوب
 : يف التايل ،على مستوى الفرد واجملتمع والوطن ،الفكري

 . ´  ي عالقتها ابهلليقوّ  ل اجلوانب العقدية يف القلوب و يؤصّ   -1

لقيم اإلسالمية وحيرص على احلقوق اإلنسانية اليت  التمسك ابعلى    حيث   -2
 .الشريعة اإلسالميةهتا أقر  

املعا -3 القضااي  الرابنيني حنو  العلماء  وفتاوى  الشرعية  صرة  يوضح األحكام 
فيها من جهل    ،مبختلف جماالهتا وقع  اهلدامة وما  األفكار  حول بعض 
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دراسة حتليلية على عينة من التغريدات املنشورة    اجتاهات بناء الوعي الفكري يف مواجهة التطرف واإلرهاب
 احلرب الفكرية بتويرتيف حساب مركز  

 د. فهد بن مطر الشهراين

يُرفع    ، "إن بني يدي الساعة أايًما :  ‘   يقول  ،قتل األبرايءواستحالل يف  
 . (1) واهلرج القتل" ، ويكثر فيها اهلرج ،وينزل فيها اجلهل  ،فيها العلم 

 .ن العقول واألفكار من االحنرافات الفكرية واملتطرفة واإلرهابيةحيصّ   -4

 .ي املهارات واملداركوينمّ   ،يستثري عمليات التفكري والنقد -5

 .يغرس يف اجملتمع احلس األمين واستشراف املخاطر واملهددات الفكرية -6

 .واملرتابط ملالمح اجملتمع املثايل املتماسك ا خاصً  ا تصورً يعطي  -7

حنو والة األمر  و   ،أنظمة الدولة وتعليماهتاجتاه  ر الصحيح  التصو  يعكس   -8
 .وطاعتهم

 .حالة من االعتزاز ابلدين وابهلوية الوطنية  يوجد -9

ن الفرد من قياس القضااي املعاصرة وحتليلها وتفسريها واحلكم على  ميكّ   -10
  - خالل بناء الوعي الفكري - ن لديه  وفق ما تكو    ،صالحها أو فسادها

سليمة ذهنية  وصور  معلومات كافية  أحياانً   ؛ من  ختتلف  املعايري    فقد 
واملفاهيم املعطيات  هللا    ، حبسب   ىل  مل  يك ىك مك لكُّ  :يقول 

 زي  ري ٰى ين ىن نن من  زن  رن  مم ام يل

 .وفاسدةت األفكار كانت النتائج ضارة  فإذا اعتل    .(2) َّ مي 

 
رقم احلديث    ، يف آخر الزمان   ، وظهور اجلهل والفت   ، ابب: رفع العلم وقبضه   ، كتاب: العلم   ، رواه مسلم   ( 1) 

 (6788 ) . 
 . ( 12- 11) اآليتان:    ، سورة البقرة   ( 2) 
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فاعلون حبيوية يف  ويت  ، ويتعايش أفراده إبجيابية ،يورث االستقرار اجملتمعي -11
وتطويره ينعكس  ،بنائه  واجملتمعات    مما  الشعوب  مع  األمثل  ابلتواصل 

 . األخرى

واإلرهابية  أفكار  يكشف   -12 املتطرفة  واجلماعات  وصفاهتم  الكياانت 
 . على الفرد واجملتمعوأساليبهم وخطورهتم  ووسائلهم 

 . املسؤولية الفردية ملواجهة التحدايت الفكرية واملهددات الوطنية يديز  -13

 ويساعد يف الشبهات العقدية واالحنرافات الفكرية  بعض أصحاب  يعاجل   -14
 .الصواب العودة إىل جادةالتوبة و 

 .مفهوم اجتاهات بناء الوعي الفكري يف مواجهة التطرف واإلرهاب :ا اثنيً 
 مفهوم اجتاهات بناء الوعي الفكري:  (1)

يتناوهلا   أن  يستطيع  سهلة  مادة  منها  جيعل  قضية  أي  يف  االجتاه  معرفة 
 .أو معلومة ميكن أن يتعرف عليها أو يفهمها ويدركها ويدرك أبعادها  ،الشخص

فإما أن تكون    ؛إن مفهوم االجتاهات أيخذان إىل النظر هبا من عدة زوااي
وإما زاوية    ،وإما أن تكون زاوية الوصف والتوصيف  ،الزاوية هي زاوية التقومي

وإما زاوية    -وهذا مقصد البحث هنا-  ومعرفة املواضيع واجملاالت  ،التصنيف
واالنفعاالت   ،النقد والسلوكيات  واملعارف  املفاهيم  قياس  زاوية    العاطفية   وإما 

 .وإما زاوية امليول والرغبات ،واالستجاابت
وعلم    ا وإذ النفس  علم  ختصص  يف  االجتاهات  تعريفات  بعض  أخذان 

 . ااالجتماع ندرك ذلك جيدً 
درجة العاطفية اإلجيابي ة أو السلبي ة  "أبنه:    ،ف االجتاه يف علم النفسرّ  ع  فقد  
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 احلرب الفكرية بتويرتيف حساب مركز  

 د. فهد بن مطر الشهراين

 .(1)"املرتبطة مبوضوع نفسي معني 
أو متغري كامن أو    ، تكوين فرضي"أبنه:    ،ف االجتاه يف علم االجتماعرّ  وع  
أو    ،وهو عبارة عن استعداد نفسي  ،يقع فيما بني املثري واالستجابة  ،متوسط

ص أو  احنو أشخ  ،لالستجابة املوجبة او السالبة  ، هو هتيؤ عقلي عصيب متعلم
 . (2) "أشياء أو موضوعات أو مواقف أو رموز يف البيئة اليت تثري هذه االستجابة

 البحث:ويقصد ابلجتاهات يف هذا  
ل يف جمموعها وتسلسلها  اليت تشكّ    ،يف اجملاالت املتعددة  الرئيسية املواضيع   

حصانة جمتمعية من االحنرافات الفكرية واملفاهيم والسلوكيات   ،وبنائها الفكري
 . املتطرفة واإلرهابية

 :يقصد ابجتاهات بناء الوعي الفكري يف البحثو 
ف حتتها تغريدات مركز احلرب  املوضوعات واجملاالت اليت ميكن أن تصن  

النمو  حتقّ    وقائية وعالجيةهتدف يف مجلتها إىل عملية  اليت  و   ،الفكرية بناء  ق 
النبيلة والتعايش األمثل    ،الفكري وترسيخ املعتقدات الدينية والقيم واألخالق 

ل  والتعارف مع الشعوب األخرى وتقب    ،مع البيئة اجملتمعية والتفاعل معها إبجيابية
املتنوعةاحل الفعال  ،ضارات  والتواصل  واألمان  السالم  تكون    ؛مبدى  وبذلك 

من الوقوع يف االحنرافات الفكرية واملفاهيم    انتيجة الوعي الفكري املكتسب حرزً 
 .حبال من األحوال  معها واألعمال املتطرفة واإلرهابية أو التعاطف 

 
- هـ   1421  ، منشورات جامعة تشرين   ، مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية   ، علي منصور   ، التعلم ونظرايته   ( 1) 

   ، م 2001
 . 177ص   ، م 1977  ، القاهرة   ، عامل الكتب   ، د زهران حام   ، علم النفس االجتماعي   ( 2) 
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 مفهوم التطرف واإلرهاب:   (2)
 التطرف:  -أ

الذي يتسم بعدم القدرة    ، أسلوب مغلق يف التفكري"ف  التطرف أبنه:  ع رّ  
ل أي معتقدات أو آراء ختتلف عن معتقدات الشخص أو اجلماعة  على تقب  
 . (1) "املتطرفة
نه جعل التطرف  إذ إ  ؛ومل يشبع معىن التطرف  ،غموضه  ظ يف التعريف ح  ويل
يوصف أبنه ال يقبل املعتقدات واآلراء املخالفة ملا يعتقده ويسري    امغلقً   أسلوابً 

العام  ،عليه الوصف  أعم  ،وهذا هو  التطرف  أن  املعتقدات    فهو  ؛إال  يشمل 
يتصل ابأللفاظ وأساليب اخلطاب املتعددة   امث هو أيضً  ،واملفاهيم والسلوكيات

سب واإلفرتاء  أساليب العنف والشدة والشتم وال  اليت من ضمنها   ،مع اآلخرين
   .والكذب والفجور يف اخلصومة
كل ما يدور يف الذهن من معتقدات  ":  هو  ،ويف تعريف آخر للتطرف
يف األقوال واملعامالت والسلوكيات ختالف يف    اوآراء وأفكار وأفهام وتطبق واقعً 

وما أمرت به    ،مضموهنا وعملها وتنفيذها املناهج الفطرية والشرعية اإلسالمية
وما عليه األمة اإلسالمية من االجتماع على    ،ات واألقوال واألفعالمن املعتقد

 .(2) "الكلمة الواحدة وعلى اإلمامة الواحدة وعلى العالقة اآلمنة العادلة

 
رسالة دكتوراه بكلية    ، جالل سليمان   ، التطرف وعالقته مبستوى النضج النفسي واالجتماعي لدى الشباب   ( 1) 

 . 13ص   ، م 1993  - هـ   1413  ، الرتبية يف جامعة األزهر 
جملة البحوث    ، فهد بن مطر الشهران   ، اآلاثر االستشرافية للمركز العاملي ملكافحة الفكر املتطرف "اعتدال"   ( 2) 

 14ص   ، م 2019- هـ   1440مجادى اآلخرة    ، ( 34) العدد    ، السنة اخلامسة   ، اإلسالمية 
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التطرف  ح  ويل أن  التعريف  هذا  يف  ذهنية  ظ  ومدلوالت  مفاهيم  هو 
وهو ما كتبه الباحث    ،بكل الطرق القولية والفعلية  اومعتقدات يتم ترمجتها واقعً 

آخر  اسابقً  حبث  هناقر  يو   ،يف  املقصودكما    ،ه  الواحدة  األمة  أن  يف    ة يؤكد 
الدولة و   :التعريف السعوديةخب ما عليه  العربية    ؛ -حفظها هللا-  اصة املمملكة 

 .اوتطبيقً   اومظهرً   فهي اليت متثل الشريعة اإلسالمية مضموانً 
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 : مصطلح اإلرهاب -ب
 ، كانت بواعثه  أايًّ   ،أو التهديد به  ،كل فعل من أفعال العنف"ف  أبنه:  ع رّ   

ويهدف إىل إلقاء    ،ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي   ايقع تنفيذً   ،أو أغراضه
أو أعراضهم أو    ،أو تعريض حياهتم  ،أو ترويعهم إبيذائهم  ،الرعب بني الناس
أو إحلاق الضرر ابلبيئة أو أبحد املرافق   ، أو حقوقهم للخطر ،حريتهم أو أمنهم

أو تعريض أحد    ،أو األمالك العامة أو اخلاصة أو احتالهلا أو االستيالء عليها
أو هتديد االستقرار أو السالمة اإلقليمية    ،فق الدولية للخطراملوارد الوطنية أو املرا

 .(1) "أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول املستقلة
إال    ،وهي االحنراف الفكري  ،والتطرف واإلرهاب يتقامسان الصفة العامة

فالتطرف قد يكون يف األفكار    ؛أهنما خيتلفان يف الوصف الدقيق لكل منهما
فإن كل    وبذلك   ؛واألقوال واألعمال دون الوصول إىل مرحلة اإلرهاب واإلفساد

 . اوليس كل متطرف إرهابيًّ  ،إرهاب متطرف
ر ويرتجم األفكار املتطرفة إىل أفعال إرهابية  ولذا فإن اإلرهاب: هو ما يفسّ  

وتفسد احلياة العامة أبي    ،ض حياة الناس إىل اخلطرتثري اخلوف والرعب وتعرّ  
 .شكل من األشكال

أن   واإلرهاب  ف يعر  وميكن  واملعتقدات    ما:أبهن  ا معً   التطرف  األفكار 
  ،خيالف الفطرة والشريعة  ا والسلوكيات اليت يتصف هبا الشخص لتمثل سلوكً 

وتنشر الكراهية والفرقة    ،ق اجملتمع ووحدتهواألنظمة املرعية اليت من شأهنا أن تفرّ  
 .وتؤدي إىل االعتداء على األنفس وختريب املنشآت وترويع اآلمنني  ، الفواخل

 
   . 2ص   ، 2املادة األوىل/   ، معاهدة منظمة التعاون اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب الدويل   ( 1) 
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املقصو 3) مو   د(  يف  الفكري  الوعي  بناء  اجتاهات  التطرف  مبفهوم  اجهة 
 :واإلرهاب

إىل زرع املفاهيم والقيم  يف مجلتها  اليت هتدف  ملتعددة  ا املواضيع الفكرية  اجملاالت و 
يتعايشون    ، يف حياهتم   ق يطب    ا واقعً   وجعلها   ، املعتدلة   واإلنسانية الدينية واألخالقية  

سودها  ت جواء  وفق أ   ، القيادة وتعليماهتا أنظمة    وتفاعل وتشارك وفق بسالم وطمأنينة  
ونبذ    ، أو فرقة   أو نزاع أو شقاق   خالف بال    ، واحلوارات البناءة   احملبة والتعاون والعطاء 

 . ما سوى ذلك من األفكار واملفاهيم والسلوكيات املنحرفة واملتطرفة واإلرهابية 
مبا    ، يف مركز احلرب الفكرية   وتكمن أمهية معرفة اجتاهات بناء الوعي الفكري 

 : يلي 
 . التعرف على اهلدف العام هلا  -1
يف جانيب التطرف    معرفة الدوافع واالسرتاتيجيات جتاه األحداث والواقع املعاصر  -2

 . واإلرهاب 
 . ومواضيعها وجماالهتا يف مركز احلرب الفكرية  مضامني التغريدات   -3
اإلقناعية  التعر   -4 واألساليب  واالجتاهات  املواضيع  تلك  مناسبة  مدى  على  ف 

 . للفئات املستهدفة 
 . الستجابة الفكرية والسلوكية ف على مدى حتقيق احملتوى ل التعر   -5
وصف   -6 وتق وتصنيف  إمكانية  وحتليله  املسؤولني  احملتوى  قبل  من  وميه 

 . واملتخصصني يف األمن الفكري 
كون الوطن  ل   ؛ نتماء الوطين الشعور ابملسؤولية والعمل بروح اجلماعة والوالء واال  -7

 . ف من اجلماعات واملنظمات املتطرفة واإلرهابية هو املستهد  
حماور   -8 تناسب  اسرتاتيجيات  املوضوعة لبناء  يف    ؛ االجتاهات  منهجية  لتعطي 

 . العمل 
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 املطلب الثاين: نشأة وأهداف مركز احلرب الفكرية ومهامه
 . : التعريف بنشأة مركز احلرب الفكرية بوزارة الدفاع وأهدافه أوًل 

احل مركز  عام  أنشئ  يف  الدفاع  بوزارة  الفكرية  املوافق    ،ç  1438رب 
  ،وزير الدفاعوويل العهد و منائه صاحب السمو امللكي  أ  ويرأس جملس    ، م2017

املركز    ،(1) - حفظه هللا-األمري/ حممد بن سلمان بن عبدالعزيز   وتكمن رؤية 
 :(2) ورسالته وأهدافه يف التايل 

 .الرايدة العاملية يف حماربة أفكار التطرف واإلرهاب رؤية املركز: 
املركزو  يف  رسالة  التطرف    : تتمحور  أفكار  مكافحة  يف  اجلهود  تنظيم 

 من خالل:  ،واإلرهاب
 .رفع مستوى الوعي العام حبقيقة اإلسالم -1
املستهد   -2 للفئات  الفكرية  املناعة  ق  تعزيز  من  املتطرفة  ب  فة  اجلماعات  ل 

 .واإلرهابية
 ."اوعالجيًّ  اتفويت الفرصة على التطّرف واإلرهاب "وقائيًّ  -3
 . دعم الصورة الذهنية اإلجيابية عن اإلسالم وإيضاح قيمه الرفيعة -4

 
 واس(: ) ظر: وكالة األنباء السعودية  ان   ( 1) 

  
https://www.spa.gov.sa/1674383?lang=ar&newsid=1674383# ،  

 . ç  1442/ ذو القعدة  14اتريخ الزايرة:  
تقرير منهج الوسطية واالعتدال يف    ، مركز احلرب الفكرية "الرايدة العاملية يف حماربة أفكار التطرف واإلرهاب   ( 2) 

 . 4ص   ، ت . د   ، إدارة اإلعالم واالتصال   ، امللف الصحفي   ، اإلسالم" 

https://www.spa.gov.sa/1674383?lang=ar&newsid=1674383
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 :يف التايل أهداف املركز وتكمن 
 من خالل:   ، ل ملشكلة التطرفتكوين فهم عميق ومؤص   -1

 . وكوامن النزاعات املتطرفة معرفة أسباب  - أ
 .اجلماعات املتطرفة فهم األدوات واملنهجيات اليت تستخدمها - ب
 . فة من قبل اجلماعات املتطرفةحتديد الفئات املستهد   - ج
 .التعاون الفّعال مع املؤسسات احمللية والعاملية ذات الصلة - د

 بناء وتطوير وتنفيذ خطط فاعلة ملكافحة التطرف الفكري مبا يف ذلك: -2
تعزيز قيم االعتدال والتسامح واحلوار والتفاهم يف سياق اإلميان حبتمية   - أ

 . ع والتعدديةالتنو  
علمية   - ب منصات  إنشاء  من خالل  والبحوث  الدراسات  من  اإلفادة 

 . وأدوات استطالع وحتليل ،وكراٍس حبثية ،وملتقيات عاملية ،وفكرية
املفاهي - ج تفاوت  يراعي  خبطاب  ومبادئه  احلق  الدين  قيم  م  عرض 

 . منسجٍم مع سياقه العصري  ،والثقافات واحلضارات
مع عقد الشراكات    ،االنتشار عن طريق وسائل اإلعالم واالتصال - د

النقاش والندوات وحلقات  املؤمترات  مع    ،العاملية وتنظيم  وال سيما 
 . مراكز التأثري واالستشراف بغية حتقيق إجيابية التوسع واالنتشار

 . إشراك اجملتمعات يف تعزيز هيمنة الرؤية املعتدلة -3
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 .: مهام مركز احلرب الفكرية وأبرز مساراتها اثنيً 
 : (1) تكمن مهام مركز احلرب الفكرية يف التايل

وأساليب اخلداع اليت يروج هلا التطرف  واملزاعم والشبهات  كشف األخطاء   -1
 .واإلرهاب

 . تقدمي مبادرات فكرية للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب -2
 .وخارجه  اإلسالمياالرتقاء مبستوى الوعي الصحيح لإلسالم يف الداخل   -3
 .حتصني الشباب من الفكر املتطرف عرب برامج متنوعة -4
ل التطرف على تشويهها بتأويالته  م  تقرير املفاهيم الصحيحة يف قضااي ع   -5

 . الفاسدة وجرائمه البشعة
 .إيضاح املنهج الشرعي الصحيح يف قضااي التطرف واإلرهاب -6
تقدمي مبادرات فكرية لعدٍد من اجلهات داخل اململكة العربية السعودية   -7

 . وخارجها
 .احتقيق املزيد من التأييد للصورة الذهنية اإلجيابية عن حقيقة اإلسالم عامليًّ  -8
من خالهلا الستقطاب   -9 واإلرهاب  التطرف  يسعى  اليت  الرسائل  تفكيك 

 .عناصره
 

*** 
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 :(1) ما يلي ،وأبرز املسارات اليت يعمل عليها مركز احلرب الفكرية
من حماوالت العبث ابلنصوص الدينية    معاجلة ما يقوم به الفكر املتطرف  -1

 .وتطويعها خلدمة أهدافه
  من خالهلاالتصدي ألبرز اجلدليات الفكرية اليت حاول املتطرف التسلل   -2

 .فيهالستقطاب مستهد  
بتحريف   -3 التضليل  التطرف  حاول  اليت  املصطلحات  من  لعدد  التصدي 

 .دالالهتا
 

*** 
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الفكري للتمسك ابلعقيدة والقيم واحلقوق  اجتاه بناء الوعي    : املبحث األول
 .اإلنسانية ولزوم اجلماعة واإلمامة والعتزاز ابهلوية الوطنية

اجتاه بناء الوعي الفكري للتمسك ابلعقيدة والقيم واحلقوق  األول:    املطلب
 اإلنسانية 
لجتاه بناء الوعي الفكري للتمسك ابلعقيدة    ا نتائج حتليل حمتوى التغريدات وفقً   ( 1) جدول رقم  

 والقيم واحلقوق اإلنسانية 
 النسبة املئوية  عدد التغريدات  التمسك ابلعقيدة والقيم واحلقوق اإلنسانية اجتاه 

 %11.2 70 نعم 
 %88.8 554 ال

 % 100 624 اجملموع 
اجتاه  كانت ضمن   ،( تغريدة70) عاله يتبني لدينا أن من خالل اجلدول أ

اإلنساني واحلقوق  والقيم  ابلعقيدة  للتمسك  الفكري  الوعي  ما    ،ةبناء  وهذا 
 .( تغريدة624) من إمجايل تغريدات عينة الدراسة البالغة    %11.2ل نسبة  يشكّ  

جاء   ،فيما يتعلق ابلتمسك ابلعقيدة والقيم اإلسالمية ،ويف تغريدة للمركز
مفٍت وعامل من    1200اليت أمضاها    ( 1) املكرمة  مكة   وثيقةدت  أك  "ما نصه:  

العربية    كافة اململكة  مرجعية  ثقل  أمهية  على  اإلسالمية  والطوائف  املذاهب 
قامت    منوهة ابالستحقاق الكبري لقيادهتا وما  ،السعودية يف عاملها اإلسالمي
  ،ومن ذلك مواجهة عادايت التطرف الفكري  ،به من جهود إسالمية وإنسانية

 
املنعقد جبوار    ، صدرت عن ألف ومائتني ونيف من كبار مفتيي وعلماء األمة اإلسالمية عن املؤمتر التارخيي   ( 1) 

من شهر رمضان املبارك لعام    24- 22ي خالل الفرتة  حتت مظلة رابطة العامل اإلسالم   ، الكعبة املشرفة 
1440  ç    م 2019من شهر مايو لعام    29- 27املوافق . 
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كما ركز مركز احلرب الفكرية على القيم اإلسالمية وما    .(1)"والصدام احلضاري
منظومة القيم يف اإلسالم ركيزة مهمة  "  لكون  ؛له من عمق إميان وإنسان كبريمتثّ  

وهي    ،"األخالقإمنا بُعثت ألمتم مكارم  حيث قال: "  ‘   يف رسالة نبينا حممد
القلوب أتليف  هبا  مت  والتعارف  ا انطالقً   ؛اليت  الفطرة  نداء  والتذكري    ،من 

على حني جهل التطرف    ..ابملشرتكات اإلنسانية والدعوة لقيم الرمحة والسماحة
 .(2) "وأضل   ذلك كله فض ل  

املكتسبة احلقوق  اجتاه  سواء  ويف  حد  على  والنساء  مركز    ،للرجال  فإن 
مما حيقق الوسطية    ،كما حو احلال للشباباحلرب الفكرية عين ابملرأة يف تغريداته  

واإلرهاب املتطرف  الفكر  ويواجه هبا أصحاب  املركز    ،واالعتدال  أرفق  حيث 
"املرأة هي مصدر    :يقول فيه   - حفظه هللا- فيك لكالم امللك سلمان  انفوجر ا

ك    ،التطور ألي جمتمع ويقول    ،عب إصالح اجملتمعات"صنات ي فمن غري نساء مم 
متكني املرأة والشباب حموران  : " -حفظه هللا-   ويل عهده األمري حممد بن سلمان
املرأة  "وذلك بعد أن أورد املركز النص التايل:    ،"أساسيان لتحقيق النمو املستدام

واالعتدال الوسطية  رؤية  هلا:  ..يف  املشروع  التمكني    حيث 
   .(3) "اليوم_العاملي_للمرأة

التغريدات    هذه  املركز-ومثل  تغريدات  من  يف    انرباسً   د  تع  - وغريها 
التمسك ابلعقيدة اإلسالمية وابلقيم اإلسالمية واحلقوق اإلنسانية اليت تعمل  

 
 . هـ(   1442شوال    14) م  2021  مايو   26  بتاريخ:   ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 1) 
 . هـ(   1442مجادى الثانية    20)   2021فرباير    2  بتاريخ:   ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 2) 
 . هـ(   1442رجب    24) م  2021مارس    8بتاريخ:    ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 3) 
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دراسة حتليلية على عينة من التغريدات املنشورة    اجتاهات بناء الوعي الفكري يف مواجهة التطرف واإلرهاب
 احلرب الفكرية بتويرتيف حساب مركز  

 د. فهد بن مطر الشهراين

السعودية العربية  اململكة  األمم    ، هبا  فيها بني  إهنا    ؛ -وهلل احلمد-وتفاخر  إذ 
وفق دستورها القائم على كتاب هللا    ،املبدأ وتلك املنطلقاتست على هذا  سّ  أ  

 .‘  وسنة نبيه حممد
 

*** 
  



 

 
 جملة العلوم الشرعية 457

 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 اجتاه بناء الوعي الفكري يف لزوم اجلماعة واإلمامةالثاين:  املطلب
لجتاه بناء الوعي الفكري يف لزوم   انتائج حتليل حمتوى التغريدات وفقً   (2)جدول رقم  

 اجلماعة واإلمامة 
 النسبة املئوية  عدد التغريدات  احلث على لزوم اجلماعة واإلمامة 

 %4.6 29 نعم 
 %95.4 595 ال

 % 100 624 اجملموع 
كانت ضمن اجتاه    ،( تغريدة29) عاله يتبني لدينا أن من خالل اجلدول أ

من    % 4.6ل نسبة  وهذا ما يشكّ    ،اجلماعة واإلمامةبناء الوعي الفكري يف لزوم  
 . ( تغريدة624)إمجايل تغريدات عينة الدراسة البالغة 

املتطرفةلذا   والكياانت  اجلماعات  من  التحذير  إىل  التغريدات    ، اجتهت 
  ،بينما احنصرت التغريدات يف احلث على لزوم اجلماعة واإلمامة إىل هذه النسبة

ولذلك    ؛انب العقيديعة واإلمامة هو أصل يف اجلوهذا يوضح أن لزوم اجلما
تربيره أو  ذكره  من  اإلرهابية  الكياانت  يف    ؛تتهرب  مستقرة  نفوس  لكوهنا 

االجتهاد  مربراً يف  عذراً أو  فإن اجلماعات املتطرفة ليس لديهم  ولذا    ،املعتدلني 
اجملتمع  ملستقرة يف نفوس مناقشة مثل تلك النصوص اويف  ،يف النصوص الثابتة

 .مث إنه إذا بطل فكرهم ومنهجهم بطل ما يدعون إليه أو يروجون له  ،السعودي
نصه:   ما  للمركز  تغريدة  يف  "ويف  هبا  املسموح  االجتهاد  اإلسالم  دائرة 

  وعندما أل ف أحد العلماء كتاابً  ،وهي من الرمحة ابألمة والتيسري عليها ،واسعة
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 د. فهد بن مطر الشهراين

االختالف" "كتاب  أمحد    ، مساه  اإلمام  له  مس  ّه  -¬- قال  كتاب    :: 
 .(1) "السعة

ما    ،ويف جانب لزوم اجلماعة واتباع ما يسوسه اإلمام ويضعه من أنظمة
ية يف مالمح  التفاعل  اإلجياب مع األنظمة والتعليمات يـ ع د  ركيزًة أساس":  نصه

من النصوص احلاثة إىل اتباع    كذلك  ،(2) "كلنا_مسؤول."الشخصّية الوطنية"
ميثّ  "  :التعليمات الدولة  تعليمات  مع  اإلجياب  وعيً التفاعل    ا ووطنيًّ   اشرعيًّ   ال 

واملواطنة  ..امهمًّ  للتدين  احلقيقي  املعىن  بوضوح  رفيع    ..يكشف  خ ل ٌق  وهو 
املستمدة  السعودية املتحلية بقيمه الوطنية العالية  جمتمع اململكة العربية  يتصف به  

 .(3) "من دينه احلنيف
  وتعدديةل اجملتمع من الطائفة املتنوعة  ه إىل عدم الفرقة وإىل حتو  ولذا ينبّ  

تفرّ   املثمرة إىل طائفية  السليمة  الكراهية  الثقافات واألفكار  ق اجلماعة وتنشر 
الديين  هناك فرق يف التصنيف  "  :املركز يف تغريدة له  فيقول  ،ف العداواتوختلّ  

فاألوىل وتعين: املذهب أو عموم    ؛والسياسي واجملتمعي بني "الطائفة والطائفية"
ع والتعددية اجملردة ي عد  ووجود الطائفة يف نطاق التنو    .النحلة الدينية أو اإلثنية

 . امها والتعاطي معها إجيابيًّ من حتمية سنن اخلالق سبحانه يف خلقه وجيب تفه  
ويف بيئتها املساملة يكون الوائم    ،حلوار والتعاون والتبادلويف هذا اإلطار يتم ا

املعريف املذهبية    .الديين والسياسي واجملتمعي والثراء  فتعين: تطور  الطائفية  أما 

 
 . هـ(   1441القعدة  ذو    3) م  2020يونيو    14بتاريخ:    ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 1) 
 . هـ(   1441شعبان    15)   ، م 2020أبريل    8بتاريخ:    ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 2) 
   .  هـ(   1441شعبان    2)   ، م 2020مارس    26  بتاريخ:   ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 3) 
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 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

واالستعالء   واإلقصاء  الكراهية  تعتمد  أديولوجية  إىل  واإلثنية  الدينية  والنحلة 
وقد نتج عنها على امتداد اترخيها املؤمل الكثري من    ،مبفاهيم اجلهل واحلقد والشر

 .(1) "الفت والصدام على حني كانت هي أوىل ضحاايه
ما  و  ،اخلالف والفرقة والتنازع وعدم   من مسات اجملتمع املثايل االجتماع  إن 

  ، ووجود روح اجلماعة بينهم  ،مييز التنوع الفكري احملمود هو نشر آداب احلوار
والتعامل ضمن    ،ل األشخاص لبعضهموتقب    ،والتعايش األمثل يف اجملتمع الواحد

الواحدة الدولة  واجباهتم    ،إطار  حتدد  اليت  وقوانينها  أنظمتها  على  والسري 
ن أي خروج عن هذا النسق هو خروج عن املألوف وعن السنن  إو   ،وحقوقهم

استيعاب سنة اخلالق سبحانه يف االختالف    عدم"  و  ،الكونية والنظم املرعية
ع بني البشر يضيق ابلبعض إىل أن يصل لرفض حق خمالفيه يف العيش  والتنو  

الدين وجودهم وأوضح حقوقهم    بسالم أو رفض التعايش معهم بوائم ممن أقر  
صداٌم    -عرب التاريخ- وقد نشأ عن عدم الوعي هبذه السنة اإلهلية    ،املشروعة

 ىم خممم حم جم يل ىل مل خل}قال تعاىل:    ،اجلميع  نتائج هد  تكب  
   . (3) "(2) { حن جن يم
ر من النزاع  وحذ   ، اإلسالم إىل االلتفاف حول رايته اجلامعةدعا " ولذلك  
وأوصافً فيما ضل    ، والفرقة أمساء  فاخرتعت  احلزبية  األفكار  راايٍت    ات  ورفعت 

وقد نتج عن هذا االحنراف كافة أشكال الكراهية    .. فارقت هبا اجلماعة الواحدة  

 
 . هــ(   1440شوال    7)   ، م 2019يونيو    10بتاريخ:    ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 1) 
 . ( 118) اآلية:    ، سورة هود   ( 2) 
 . ( 1440رمضان    19)   ، م 2019مايو    24  بتاريخ:   ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 3) 
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دراسة حتليلية على عينة من التغريدات املنشورة    اجتاهات بناء الوعي الفكري يف مواجهة التطرف واإلرهاب
 احلرب الفكرية بتويرتيف حساب مركز  

 د. فهد بن مطر الشهراين

 قال تعاىل: ."كل حزب مبا لديهم فرحون" ..والتطرف واإلرهاب ..والطائفية 
 .(2) "(1) {مث هت مت خت حت جت هب مب خب}

واإلرهابية املتطرفة  اجلماعات  وسلوكيات  أفكار  يشاهد  من  ومنهم    ،إن 
الطاعة  ا يرى جليًّ   ،مجاعة اإلخوان يد  التشرذم ونزع  ومظاهر اخلالف    ،ذلك 

على  "يرتكز  اإلخوان    فكر مجاعة  ولذا فإن  ،على احلكام وصور اخلروج عليهم
مناهضة الدولة الوطنية والتعامل معها وفق ما أمسته مبرحلة التكوين واستدراجها  

إرهاب اجلماعة ألغراض  ا تراهن سياسة الصغار على توظيف  فيم  ،حىت التمكني 
على حني ترتفع نباهة وقيم الكبار عن وحل    ،النكاية واخليانة يف تبادل ماكر

أثبتت وقائع التاريخ أن  "وقد    ،(3) "الدسائس يف وضوح وحزم يرتجم وزن الدول
مساء  اخلروج عن مظلة املسلمني اجلامعة وهي اسم اإلسالم دون غريه من األ

سواء كانت ألحزاب أو مجاعات تدعو للدخول يف   ،املنتحلة عليه واحملدثة فيه
أثبتت أهنا    ..لفيفها اخلارج عن اعتدال وسكينة اجلماعة العامة ود وهلا الوطنية

 . (4) "أكرب معاول الفرقة واهلدم واإلساءة لإلسالم
جلماعة   املناوئة  التكتالت  وبناء  التحزب  ينبغي  ال  املسلمني  كذلك 

اإلسالم    ال"  ولذلك   ؛وإمامهم والفكري  - يقبل  العلمي  اإلثراء  عدا  فيما 

 
 . ( 52) اآلية:    ، سورة املؤمنون   ( 1) 
   . هـ(   1440رجب    14)   ، م 2019مارس   21بتاريخ:   ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 2) 
 . هـ(   1440حمرم    4)   ، م 2018سبتمرب    14بتاريخ:    ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 3) 
                            . هــ(   1439شوال    9)   ، م 2018يونيو    30  بتاريخ:   ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 4) 
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 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

أي تكتالت ابسم الدين ت شاحن التوجه العام للجماعة املؤمنة    -واإلرشادي 
   .  (1) "حتت أي شعار وألي ذريعة

تفرّ   اجملتمع وال هتدمه وجتمعه وال  تبين  أفكار  وتؤلّ  وكل  قلوب  قه  ف بني 
والعطاءجمتمعه   والبذل  اخلري  وحب  احملبة  فيها  الكراهية    ،وتزرع  عن  وتنهى 

واألاننية واجلمود  والنزاع  يف    ؛والبغضاء  األوطان  حتتاجها  إجيابية  أفكار  فهي 
   .النهوض والبناء والتطور

 
*** 

  

 
     . هــ(   1439حمرم    17)   ، م 2017سبتمرب    8  بتاريخ:   ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 1) 
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 احلرب الفكرية بتويرتيف حساب مركز  

 د. فهد بن مطر الشهراين

 املطلب الثالث: اجتاه بناء الوعي الفكري يف العتزاز ابهلوية الوطنية
لجتاه بناء الوعي الفكري يف العتزاز   انتائج حتليل حمتوى التغريدات وفقً (  3)جدول رقم  

 ابهلوية الوطنية 
 النسبة املئوية  عدد التغريدات  العتزاز ابهلوية الوطنية 

 %5.9 37 نعم 
 %94.1 587 ال

 % 100 624 اجملموع 
( تغريدة كانت ضمن اجتاه  37)من خالل اجلدول أعاله يتبني لدينا أن  

  %5.9وهذا ما يشكل نسبة    ،بناء الوعي الفكري يف االعتزاز ابهلوية الوطنية
 . ( تغريدة624)من إمجايل تغريدات عينة الدراسة البالغة 

من النعم العظيمة االستقرار احلكومي املتمثل يف نظام احلكم والتسلسل  
السلطة   تويل  يف  احلل    ،وانتقاهلااألمثل  أهل  قبل  من  بيعة  من  فيها  يتم  وما 

  ، وحيث تستجد هذه الذكرى  ؛لإلمام خادم احلرمني الشريفني وانئبه  ،والعقد
  ين ونث  ،متام الشكر  -́ -  هللا   فإننا نشكر  ،ونستذكر النعم اليت من  هللا هبا علينا

ولذا فإن مركز احلرب    ؛ا من الرخاء واألمن واألماننمبا أنعم به علي  ،حلمدابعليه  
هذه   من  و الفكرية جيعل  الوطنية  والقصص  الذكرى  املناسبات  هلا واألحداث 

الطمأنينة  واملواقف   من  عليه  حنن  ملا  شكل    ،واالزدهارتذكرة  على  وينقلها 
   .تغريدات
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 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

تواصل    ..السادسة  البيعة   ذكرى ":  تلك التغريدات اليت هبذا االجتاهومن  
 .(1) "م ْله م" بك ّل شرفـ تدوين اترخينا "ال

املنجز  يف  : العهد  ويل  بيعة   ذكرى "و نستذكر  الكرمي  بيعة مسوكم  ذكرى   
رسوخ إرادهتا  نستذكر ع مق الرؤية الشرعية ب  ...الوطين يف حتوله التارخيي الكبري

التطرف واالنتصار لقيم ديننا احلنيف ليكون كما أراد هللا  الوطنية يف مواجهة  
     .(2) "رمحًة للعاملني 

وما عليه النهضة الكبرية للمملكة    ، وفيما يعزز اهلوية الوطنية ويربز حماسنها
ويعيد    ،حتقيق طموحاتنا  إليه منوما نتطلع    ،العربية السعودية يف كل اجملاالت

وتعمل ألجلها    ،وتنطلق من خالهلا  ،لتتشرهبا العقول وتفخر هبا  ؛التذكري هبا
  ما ورد يف تغريدة املركز:  ،املتقن  بروح الفريق الواحد والعمل اجلماعي املشرتك

مبا حتقق من حتوالت    2030رؤية_السعودية_ الذكرى اخلامسة لـ  نفخر يف  "
 ،مؤسسي متني وقة يف خمتلف اجملاالت حتت قيادة رشيدة وعمل  اترخيية غري مسب

روح   بتعزيز  ودالالتهاالمشمولًة  معانيه  بكافة  . عتدال 
 .(3)"يتحقق _واقع_2030رؤية_

عبدالعزيز   بن  امللك سلمان  الشريفني  احلرمني  حفظه  - ويف كلمة خلادم 
نقل املركز يف تغريدته املقتطفات  ي  ،أمام قمة قادة دول جمموعة العشرين  -هللا

حيث    ؛ااستثنائيًّ   اكان هذا العام عامً "   :نفوجرافيك املرفق للتغريدةالتالية يف اال

 
 . هـ(   1442ربيع الثان    3)   2020نوفمرب    18بتاريخ:    ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 1) 
 . هـ(   1442رمضان    27) م  2021مايو    9بتاريخ:    ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 2) 
 . هـ(   1442رمضان    14) م  2021أبريل    26بتاريخ:    ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 3) 
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شكلت جائحة كوروان املستجد صدمة غري مسبوقة طالت العامل أمجع خالل  
مواطن الضعف اليت ظهرت يف   أن نعاجل علينا يف املستقبل القريب  ،فرتة وجيزة
"من واجبنا االرتقاء    ،مع العمل على محاية األرواح وسبل العيش"  ،هذه األزمة

ملستوى التحدي خالل هذه القمة وأن نطمئن شعوبنا ونبعث فيهم األمل   امعً 
"ال بد لنا من العمل على    ،من خالل إقرار السياسات ملواجهة هذه األزمة"

اجملتمع ويف   لتعزيز دورهم يف  والشباب  للمرأة  للجميع وخاصة  الفرص  إاتحة 
 .(1) سوق العمل"

من مسات االعتزاز    ابألنظمة والتعليمات مسةٌ التقيد  ومما ال شك فيه أبن  
املكتملة  ومبنظومتها  الوطنية  احلكيمة  ابهلوية  يف    ؛وبقيادهتا  إذا كانت  خاصة 

ال  فإنه املتطرف واإلرهاب  وأما .ظروف مصريية أو صعبة أو خطرة أو مفصلية
  ؛ املنضبطة  ال تظهر عليه تلك املؤشرات وتلك السمات و   ،يلتزم بتلك األنظمة

خيالف فيه الفطرة والشريعة والقوانني    ،لكونه ينظر للمواطنة مبنظور آخر منحرف
 . فق عليها واملطبقة يف اجملتمعاتا واملت  هبم املسل  

 
*** 

  

 
 . هـ(   1442ربيع الثان    6) م  2020نوفمرب    21بتاريخ:    ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 1) 
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يف    :الثايناملبحث   الفكري  الوعي  بناء  املعتدلة    تكوين اجتاه  الشخصية 
 . واإلرهابية وبيان مساهتم وطرقهم  الكياانت املتطرفة والتحذير من 

 الشخصية املعتدلة تكوينيف اجتاه بناء الوعي الفكري األول:  املطلب
لجتاه بناء الوعي الفكري يف بناء   انتائج حتليل حمتوى التغريدات وفقً   (4)جدول رقم  

 الشخصية املعتدلة 
 النسبة املئوية  عدد التغريدات  بناء الشخصية املعتدلة 

 %10.1 63 نعم 
 %89.9 561 ال

 % 100 624 اجملموع 
( تغريدة كانت ضمن اجتاه  63)من خالل اجلدول أعاله يتبني لدينا أن  
  % 10.1ل نسبة وهذا ما يشكّ    ،بناء الوعي الفكري يف بناء الشخصية املعتدلة

 . ( تغريدة624)من إمجايل تغريدات عينة الدراسة البالغة 
ا ينفعها من  مبوتزويدها    ،ا يضرهاممووقايتها    ،ويف بناء شخصية االعتدال

الشرعية إىلنظ  ي    ،العقلية  واالقتناعات  ،العلوم  احلياة وتشك    ر  مراحل  الهتا  أن 
تكوين  "الفكر"  و "  ،الفكرية والرتبوية والعلمية هلا الدور الكبري يف بناء الشخصية

تدرجييًّ  ليتكامل  الطفولة  مرحلة  من  األوىل  ا يبدأ  الشباب  ويتم    ،حىت سنوات 
"السلوك   ومظاهر  و"التعليمية"  "األسرية"  البيئة  يف  أساس  بشكٍل  ذلك 

 .(1) "وينشأ  عن التكوين السليم صياغٌة فكريٌة سليمةٌ  ،اجملتمعي"

 
  1441ربيع الثان    21)   ، م 2019ديسمرب    18بتاريخ:    ، احلرب الفكرية تغريدة نشرت يف حساب مركز    ( 1) 

 . هـ( 
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 خم حم جم يل ىل مل خل}تعاىل:    يقول" 
 يه ىه مه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم

يشمل    ، (1){ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي معان  والقسط 
ومىت سلك اإلنسان منهج االعتدال فقد قام ابلقسط مع نفسه   ..العدل كافةً 

    .(2) "وبه ينال صالح الدين والدنيا  ،ومع غريه
ت عترب  و " ،الوعي الفكرييف بناء  الروافد املعينةمن كذلك فإن األسرة هي 

يف   االعتدال"  "شخصية  بناء:  يف  األساس  الركيزة  التفكري(  )"األسرة" 
التعليم من خالل دورها احملوري  وتتعاهد هذه الركيزة مؤسسات    ،ك(السلو )و

وذلك عرب أداء تربوي    ،وحتفيز القدرات  ،واملهارات  ،واملهم يف التزويد ابملعارف
 .(3) "العلمية املتخصصة" للقياسات خي ْضع "دورايًّ  ،متميز

الت" من أهم ركائز التأسيس العلمي يف تكوين:  آ"فقه امل"كذلك فإن  
والفكري"ش الديين  االعتدال"  على    ،خصية  يرتتب  فيما  النظر  به  وي قصد 

م  اإلطار  احملدود والضيق إىل  ـ حبيث يتجاوز به العال    ،االجتهاد الفقهي من آاثر
 .( 4) "نظرهاس ع ة  الشريعة ومشول 

 
 . ( 25) اآلية:    ، سورة احلديد   ( 1) 
 . هـ(   1442رمضان    20) م  2021مايو    2بتاريخ:    ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 2) 
 . هـ(   1442صفر    15)   ، م 2020أكتوبر    2  بتاريخ:   ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 3) 
   . هـ(   1441ذو القعدة    1)   ، م 2020يونيو    22بتاريخ:    ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 4) 
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 ، الوالء بتضحيته  ،اهل وية بقيمها"مبادئ تكوين شخصية االعتدال:  وعن  
 ،التعاون أب خوته  ،العمل مب نجزه  ،احملبة مبودهتا  ،الوعي مبنهجيته  ، الوحدة بل حمتها
 .(1)"التضامن بتكاتفه

فإن عملية بناء الوعي الفكري قد حققت   ،إذا كم لت الشخصية املعتدلة 
يف املنهج    ،باع الصراط املستقيمواتّ    ،االستقامة واالعتدال والتوسطوهو    ،أهدافها

  ،من مساعدهتم وحسن التعامل معهم  ،والتعامل مع اآلخرين ابلصفات املطلوبة
  تعين   لذا فإن شخصية االعتدال يف مظهرها العام  ؛ونصحهم وإرشادهم والتعاون 

  يف معاجلة وحسن التعامل    ،سالمة من االحنراف والوقاية من التطرف واإلرهابال
 .األحداث والقضااي اليت متس الدين والوطن واجملتمع

 
*** 

  

 
 . هـ(   1441شعبان    21)   ، م 2020أبريل    14  بتاريخ:   ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 1) 
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املتطرفة   الكياانتالتحذير من اجتاه بناء الوعي الفكري يف : املطلب الثاين
 مساهتم وطرقهم وبيان  واإلرهابية

املتطرفة   الكياانت التحذير من الجتاه   احتليل حمتوى التغريدات وفقً نتائج   (5)جدول رقم  
 مساهتم وطرقهموبيان  واإلرهابية 

التحذير من الكياانت املتطرفة واإلرهابية وبيان مساهتم 
 النسبة املئوية  عدد التغريدات وطرقهم

 % 52.6 328 نعم 
 % 47.4 296 ال

 % 100 624 اجملموع 

( تغريدة كانت ضمن اجتاه  328)من خالل اجلدول أعاله يتبني لدينا أن  
مساهتم  وبيان    املتطرفة واإلرهابية  الكياانتالتحذير من  بناء الوعي الفكري يف  

يشكّ    ،وطرقهم ما  نسبة  وهذا  عين  %52.6ل  تغريدات  إمجايل  الدراسة  من  ة 
   .( تغريدة624)البالغة 

على   يزيد  االجتاه  هذا  االجتاهات  النصف إن  مجيع  أكثر    ،من  وهو 
مئوية نسبة  يرتكز    ؛االجتاهات  الفكرية  احلرب  مركز  أنشطته  لكون  على  يف 

واإلرهاب التطرف  الواسع  ، مواجهة  هو  االجتاه  املتطرفة  ف  ؛وهذا  الكياانت 
وهم خلف كل تلك األساليب    ، واإلرهابية هم أصل التطرف واإلرهاب ومصدره

   .اليت يؤثرون هبا على اجملتمعات أبفكارهم وبوسائلهم املتنوعة ،والطرق
ا هؤالء  يعد  جلماعات  إن  واإلرهابية  العصراملتطرفة  خوارج  لكون    ؛ون 

عليهم تنطبق  والفتاوى  "ف  ،الصفات  الذي  ـ  احلق  اإلمام  على  من خرج  كل 
عليه يسمى: "خارجيًّ  اجلماعة  الصحابة ااتفقت  أايم  اخلروج يف    " سواء كان 
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التابعني إب على  بعدهم  أو كان  الراشدين  األئمة  واألئمة يف كل  على  حسان 
  .(1)"زمان

بغي عمله واألسلوب األمثل  نالتحذير من الكياانت املتطرفة وما ييتجل ى  و 
من    ،-حفظه هللا -ما فعله مسو ويل العهد األمري حممد بن سلمان  في   ،لذلك

ل يف  ق  ومنها ما ن    ،الفكر املتطرف واإلرهابعالجية جتاه هذه  وقائية و إجراءات  
ويل_العهد: ال نستطيع أن ننمو أو نتقدم  مسو " حساب مركز احلرب الفكرية:

 .(2) "وجيب استئصال هذا املشروع ، بوجود فكر متطرف
التطرف  إن   مسات  واأللفاظ  وطرقه  من  املصطلحات  بعض  استغالل 

أهدافهوت خيدم  الذي  التوظيف  واإلفسادية    وظيفها  التخريبية  ومشاريعه 
التطرف "يف مجلة حماوالته التضليلية" على توظيف عدد من  يعمل  "  ،واإلرهابية

حلقائق تلك    ا وهو ما يـ ع ّد حتريفً   ،املصطلحات اإلسالمية لصاحل أجندته الفكرية
وقد تصدى مركز    ،املصطلحات "املنبثق عن حتريفه ملعان نصوصها الشرعية"

 . (3)"_احلرب _الفكرية لذلك التوظيف السيئ وأوضح احلق أبدلته
الفكري   التطرف  حيتكر    ،خيتزل احلقيقة"ما نصه:  جاء  ويف بيان مسات 

ال يرى لغريه    ،ال يؤمن إال أبحادية الرأي وحصرية االجتهاد يف قناعته  ،الصواب

 
دار الكتب    ، 2  ط   ، ت: أمحد فهمي حممد   ، أبو الفتح   شهرستان ال حممد بن عبدالكرمي    ، امللل والنحل   ( 1) 

 . 114/ 1  ، م 1992- 1413  ، بريوت   ، العلمية 
 . هـ(   1442رمضان    16)   ، م 2021أبريل    28بتاريخ:    ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 2) 
 . هـ(   1442رجب    17)   ، م 2021مارس    1  بتاريخ:   ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 3) 
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 احلرب الفكرية بتويرتيف حساب مركز  

 د. فهد بن مطر الشهراين

يدفع بصاحبه إىل العزلة    ،ف معانيهاجيتزئ النصوص وحيرّ   ،حق العيش بكرامة
 .(1) "خالف والفجور يف خصومتهوالكراهية والرتبص ابمل

 :ورد ما نصه  ،وأبرز املآخذ عليه  ويف تشخيص لظاهرة التطرف الفكري
اجتزاء النصوص    ،اجلهل بتأويل النصوص الشرعية وعدم استيعاب مقاصدها"

بعض  ا أخذً  دون  النصوص  ، ببعضها  بني  اجلمع  على  القدرة  إنزال    ، عدم 
جتاهل قواعد الشريعة يف    ،اجلهل بفقه املآالت  ،النصوص على غري مواضعها 

واملفاسد  ،واحلاجيات  تالضروراي املصاحل  بقواعد  بينها  اجلهل    ،والرتجيح 
ا  الشرعياحلماسة  الوعي  عن  اجملردة  األسرية    ،لدينية  اجملتمعات  عن  العزلة 

الوقوع ضحية تسلل اجلماعات املتطرفة دون حتصني علمي    ، واجملتمعات الوطنية
املناسب االستباقي  توقيته  يف  عن    ،وفكري كاٍف  الضحية  تغييب  أو  غياب 

اخلطاب الديين البعيد عن    ،وذلك ابستغالل الثغرات احمليطة به  ،القدوة احلسنة
مساحة اإلسالم ورمحته ابلعاملني حيث صنع هذا اخلطاب يف بعض اجملتمعات  

ملسلمة حول العامل عناصر مصادمة للفطرة اإلسالمية املؤلفة للقلوب وهي اليت  ا
وكانت لدى كثري منها الباعث الرئيس  ،نشأت من األصل على قيمها املعتدلة

 .(2) " إسالم أسالفها على ح سن
  :بقوله  ،كياانت التطرف الفكريمركز احلرب الفكرية خطر    وصف   وقد

وتكمن خطورهتم يف "مهارة"    ،حتت ستار التمويه واخلداعون  هم أعضاؤه املتخف  )

 
   . هـ(   1441ذو احلجة    2)   ، م 2020يوليو    23  بتاريخ:   ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 1) 
   . هـ(   1441شوال    16)   ، م 2020يونيو    8  بتاريخ:   ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 2) 
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كان متوضعهم حول العامل من خالل    وميكن كشفهم أايًّ   ،تسللهم حنو اهلدف
 مؤشرات منها:  

 . الدوائر احمليطة هبم - 1
 .سياستهم يف املوضوعات احليوية - 2
 . لكياهنم احلزبد صهم بكل مهدّ  ترب   - 3

املثريةورمبا انكشفوا من خالل ردة   السريعة يف بعض اجلدليات    ،فعلهم 
كان أسلوبه وتكتيكه"   بعض العبث احلزب "أايً   د عن ذلك أحياانً حيث يتول  

بعضً  بعضها  جير  عليه  تداعيات  عنه  حساابهتم    ا لينتج  يف  عادة  تكون  ال 
 . (1) "السريعة

  ،اجملتمعوآاثرها الفكرية على  وأساليبها املتبعة  وحول اجلماعات والكياانت  
كانت بداايت ظهور  "  :يقول  (3) والسرورية  (2)ومنها مجاعة اإلخوان املسلمني 

 
  1441ربيع الثان    25)   ، م 2019ديسمرب    22  بتاريخ:   ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 1) 

   . هـ( 
وتتخذ اإلسالم السياسي    ، - ومنها اململكة العربية السعودية - مجاعة حركية صنفت إرهابية من عدة دول    ( 2) 

انظر: السياسة   . م 1928يف مصر يف مارس عام وقد أسسها حسن البنا    ، شعارًا هلا للوصول إىل احلكم 
راه لألستاذ الدكتور صاحب السمو امللكي األمري/  رسالة دكتو  ، الشرعية ومنهج مجاعة اإلخوان املسلمني 

ابملعهد العايل للقضاء يف جامعة اإلمام    ، يف قسم السياسة الشرعية   ، عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل سعود 
 . ç  1433- هـ   1432  ، حممد بن سعود اإلسالمية 

وهي بعيدة عن املنهج    ، حركة انشقت عن مجاعة اإلخوان املسلمني تتدث ر ابلسلفية جلمعها مع القطبية   ( 3) 
  " السرورية " و   " اإلخوان " هناية خطاابت  انظر:    . وقد أسسها حممد بن سرور زين العابدين   ، السلفي الصحيح 

السعودية  يف  األوسط   وأدواهتم  الشرق  الرابط:    ، صحيفة  على 
https://aawsat.com/home/article/2637531 ،    :الزايرة القعدة    15اتريخ  ذو 

https://aawsat.com/home/article/2637531
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"ثوابت السلفية"    الفكر السروري يف النصائح والبياانت العلنية ابملخالفة التامة لـ
 .(1) "وهو ما يعكس حجم االخرتاق الفكري

 ، برتسيخ التطرف الديين يف عدد من املسائل  قام الفكر السروري"ولذلك  
وهو فكر وافد بزعامة    ،ومنها عدم شرعية الدولة الوطنية والتعامل معها كضرورة

 .(2) " وافدة
اخرتاق املؤسسات    وكان من أساليب مجاعة اإلخوان املسلمني والسرورية 

واإلخوان اخرتاق   حاو ل  ائتالف الفكر السروري"  لذلكو  ؛واألجهزة احلكومية
العربية   الدول  من  عدد  يف  والقضائية  والتعليمية  والربملانية  الدينية  املؤسسات 

من   ،(3) "واإلسالمية على  فكان  والنزاع    آاثرها  الفرقة  أحدثت  أهنا  اجملتمع 
ثت بعض األفكار اليت قبلتها لتكون رأس حربة على وطنها وعلى  ولو    ،واخلالف

عانت السلفية من التيارات الوافدة على فكرها املسامل  "كما    ،علمائها وقادهتا
م كره كما  ـوطاعة مع والية أمرها يف العسر واليسر واملنشط وال  ا واملتعاطي مسعً 

 .(4)"هي ثوابتها
برأ ساحة السلفية من األعمال    نبعد أ  -يف تغريدة له-  ويتساءل املركز 

يقول    ؟م ن الذي تـ ز ع م لوثة  اإلرهاب  اإذً "بقوله:    ا اإلرهابية والتهم املوجهة إليه

 
1442  ç . 

 . ( 1438شوال    22)   ، م 2017يوليو    16بتاريخ:    ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 1) 
 .  هــ(   1438شوال    22)   ، م 2017يوليو    16بتاريخ:    ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 2) 
 .  هــ(   1438شوال    22)   ، م 2017يوليو    16بتاريخ:    ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 3) 
   .  هــ(   1438شوال    22)   ، 2017يوليو    16بتاريخ:    ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 4) 
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يف كتابه   اجلهاديني  دستور  وضع  الذي  هو  قطب  سيد  إن  الظواهري:  أمين 
ويقول: إن فكر سيد قطب كان شرارة البدء يف    ،معامل يف الطريق  الديناميت:

الثورة اإلسالمية ضد أعداء اإلسالم يف الداخل واخلارج اليت مازالت  إشعال  
تتجدد"  الدامية  وبث    ؛(1) فصوهلا  واخلداع  املكر  يف  أساليبهم  لذلك كانت 

لفيف داعٍش والقاعدة واإلخوان  "إذ إن    ؛ليصدقها الرعاع  ؛الشبهات الفكرية
يد   السلفوغريهم  إذً   ؛عي أبنه على هدي    ،غري  منهج وصفي ال  ا فالسلفية 

د ٌث ودخيل  لكن تركيبها كـ: اسٍم ع ل مٌ   .(2) "حم 
وهي استغالهلا القضااي    ، وهناك قاعدة فكرية عند مجاعة اإلخوان املسلمني 

تعتقد  "  لذا   ؛لتكون هي املرجع يف الرأي واملشورة واحلكم والتوجيه  ؛اإلسالمية
االنضمام جلماعتهم ابعتبارها الوريث  مجاعة اإلخوان أنه جيب على كل مسلم  

  اوما عد ،(3) "ولذا احتكروا أ خ ّوة اإلسالم على تنظيمهم ؛احلصري للدين احلق
وه هلم  ومفارق  هلم  خمالف  فهو  ضالل    وذلك  فقد    ؛-بزعمهم - على  لذا 

اندهش عامة املسلمني من هذا املنهج "اإلقصائي" أببعاده "التكفريية" والذي  "
ت عنه    .(4) " كتاابت سيد قطب وأب احلسن الندوي وغريها املشار إليهاعرب 

 
 . هـ(   1438شوال    20)   ، م 2017يوليو    14بتاريخ:    ، احلرب الفكرية تغريدة نشرت يف حساب مركز    ( 1) 
 . هـ(   1438شوال    17)   ، م 2017يوليو    11بتاريخ:    ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 2) 
   . هـ(   1438شوال    17)   ، م 2017يوليو    11بتاريخ:    ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 3) 
   . هـ(   1438شوال    17)   ، م 2017يوليو    11بتاريخ:    ، حساب مركز احلرب الفكرية تغريدة نشرت يف    ( 4) 



 

 
474 

دراسة حتليلية على عينة من التغريدات املنشورة    اجتاهات بناء الوعي الفكري يف مواجهة التطرف واإلرهاب
 احلرب الفكرية بتويرتيف حساب مركز  

 د. فهد بن مطر الشهراين

  ،ابإلضافة إىل مجاعة اإلخوان املسلمني ومن الكياانت املتطرفة واإلرهابية  
داعش النصرة   ،اإلرهاب  (1) تنظيم  القاعدة  ،(2) وجبهة  ولذلك    ؛(3) وتنظيم 

داعش والقاعدة كاان  حاضنة اإلخوان" على علٍم ابعرتاف قياداهتم أبن زعيمي  "
"مجاعتهم" وتكتيٍك    ،ضمن  "توقيٍت  نزاع  كان  معهم  اختالفهم  وأن 

يتفق  "فكر اإلخوان وداعش والقاعدة" على اإلميان  "وكذلك    ،(4) "وأولوايٍت"
وم ْن مث   احلاجة لبـ ْعٍث إسالميٍّ    ، ابنظرية ر د ة األمة اإلسالمية وفساد العامل عمومً 

 .(5) "جديدٍ 
  ،مما انتشر يف اآلونة األخرية وقام بعمليات مسلحة هم تنظيم داعشإال أن  

العسكري املسلمني  اإلخوان  على   ،ذراع  يعتمد  العسكرية  الذي    ، العمليات 
 

أسس نواته    ، حتت عنوان اجلهاد   ، والدمار حياء اخلالفة اإلسالمية عن طريق العنف  إب   ينادي   إرهاب تنظيم    ( 1) 
انظر:    . مث أبو بكر البغدادي بعد إعالن اخلالفة يف أعقاب االستيالء على املوصل   ، أبو مصعب الزرقاوي 

  ، عبدالعزيز عمر الغامدي   ، داعش الدولة اإلسالمية يف العراق والشام "التأسيس والتمويل وأبرز الشخصيات" 
 . 54- 53ص   ، م 2018- هـ   1440  ، مكتبة امللك عبدالعزيز   ، 1ط 

أو التنظيم األم الذي يف    ، سواء الذي يف العراق   ، تنظيم جبهة النصرة اإلرهاب هو امتداد لتنظيم القاعدة   ( 2) 
وقد أسسه حممد    . وأهدافه   ، وآاثره   ، ومصادر استمداده   ، وأفكاره   ، ويتضح ذلك يف أعضائه   ، أفغانستان 
الدم والبارود يف التوظيف االستخبارايت للجماعات اإلسالمية املسلحة يف الشرق   ، الدين   انظر:   . اجلوالن 
 . 415ص   ، م 2017  ، بريوت   ، دار الروافد الثقافية   ، 1ط   ، تقدمي اللواء إبراهيم غارييف   ، األوسط 

بدأت نشاطها الفعلي يف    ، م 1990وأوائل    ، م 1988أتسست يف الفرتة بني أغسطس    ، حركـة تكفرييـة   ( 3) 
اجلهاد  انظر:    . مث توالها أمين الظواهري  ، ومؤسسها أسامة بن الدن  . مث حاليًّا تنشط يف اليمن  ، أفغانستان 

الشبكة    ، 1ط   ، أمري األيوب   : ترمجة   ، لتوماس هيغامر   ، يف السعودية قصة تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب 
 . 170  -   65ص    ، م 2013  ، بريوت   ، العربية لألحباث والنشر 

 . هـ(   1438شوال    10)   ، م 2017يوليو    4  بتاريخ:   ، حساب مركز احلرب الفكرية تغريدة نشرت يف    ( 4) 
 . هـ(   1438شوال    10)   ، م 2017يوليو    4  بتاريخ:   ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 5) 
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كما أنه يستغل الفراغات السياسية    ،له  اطريقً ه والتدليس والتمويه  ب  الش    ويتخذ
األمنية أهدافه    ؛واالضطراابت  الظروفابليحقق  رهاانت  و "  ،ستغالل  تعتمد 

فهي تراهن على جمرد تبين    ؛داعش لتمرير فكرها على أساليب التدليس والتمويه
اهلش اجلغرايف  لنطاقه  النظر  على  رهاهنا  من  أكثر  الش    .(1)"منهجها  ه  ب  ومن 

أهنا  والتمويه داعش  لتنظيم  أتثريً "  كذلك  األكثر  العلماء  على كتب    ا تراهن 
النوعي" يف املغر ر هبم  ...  اواهتمامً    ؛(2)"فيما يهمها بشكل خاص "العنصر 
من  "لذلك   وغري ه   عبدالوهاب  بن  حممد  الشيخ  بعض كتب  داعش  قر رت 
للتدليس   ؛ور ّوجت له  ،ونشرْت ذلك ،واختارت منها مشرتكاٍت دينيةً  ،العلماء
 .(3) "والتمرير
وقد قررْت داعش ما هو أعظم وأجل من تلك الكتب وهو "كتاب هللا "

 . (4)"؟قّررته األن داعشً   ؛تعاىل" فهل يتأت ٰى ملنصف أن يتهم القرآن الكرمي
تلك   إىل كل  ينظر  و اجلماعات  ومن  والوسائل  والكياانت  األساليب 

يتضح له تلك األالعيب وتلك    ،هب  الش    املستخدمة يف التدليس والتمويه وبثّ  
مل  "أبنه    ا واملتأمل حلقيقة ذلك يدرك يقينً   ،الطرق وينكشف له زيفها وخداعها

الوالة   اخلروج على  والطاعة وعدم  السمع  فقه  الكتب  تلك  داعش من  ت قّرر 
 .(5) "التكفري وموانعه وعلم املقاصد والرتتيب بني املصاحل واملفاسدوشروط 

 
 . هـ(   1438شوال    18)   ، م 2017يوليو    12بتاريخ:    ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 1) 
 . هـ(   1438شوال    19)   ، م 2017يوليو    13بتاريخ:    ، نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية تغريدة    ( 2) 
 . هـ(   1438شوال    18)   ، م 2017يوليو    12بتاريخ:    ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 3) 
 . هـ(   1438شوال    19)   ، م 2017يوليو    13بتاريخ:    ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 4) 
 . هـ(   1438شوال    18)   ، م 2017يوليو    12بتاريخ:    ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 5) 
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االعتدال  " بني  الفارق  هي  وغريها كثري  الشرعية  املوضوعات  تلك 
اتّ    ،والتطرف زعمها  يف  تـ ز وّ ر  داعش  التمويه  لكْن  هبدف  اإلسالم  أئمة  باع 
 .(1) " واإلغواء

  ،يف السن  ااجلماعات يراهم صغارً ني إىل تلك  مّ  ض  نْ م  ـ إن من ينظر إىل ال
صفوفهم بني  والعلماء  العلم  طالب  من  يوجد  ال  بني    ،كذلك  مجعوا  فقد 

األرض واإلفساد يف  والدمار  والقتل  والتهور  السن  اجلهل وحداثة    ، أعضائهم 
ري الزََّماني قـَْوٌم َأْحَداُث اأَلْسَناني "  :‘   يقول   ،ُسَفَهاُء اأَلْحالمي   ،َسَيْخُرُج يفي آخي

ْن قـَْولي َخرْيي اْلََبييَّةي  َرُهمْ   ، يـَُقوُلوَن مي مَيُْرُقوَن ميَن    ،يـَْقَرؤوَن اْلُقْرآَن ل ُُيَاويُز َحَناجي
يَّةي  َن الرَّمي ْم    ،فَإيَذا َلقييُتُموُهْم فَاقْـتـُُلوُهمْ   ،الد ييني َكَما مَيُْرُق السَّْهُم مي فَإينَّ يفي قـَْتليهي

(2) ليَمْن قـَتَـَلُهْم عيْنَد اَّللَّي يـَْوَم اْلقيَياَمةي" َأْجًرا
 . 

 

*** 
  

 
 . هـ(   1438شوال    18)   ، م 2017يوليو    12بتاريخ:    ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 1) 
ن بعد إقامة احلجة  ابب: قتل اخلوارج وامللحدي   ، كتاب: استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم   ، ( رواه البخاري 2) 

 . ( 6930) رقم احلديث:    ، عليهم 
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الثالث: الوطين  املبحث  األمن  مهددات  حنو  الفكري  الوعي  بناء    ،اجتاه 
 وتعزيز احلوار والسالم والتواصل احلضاري

 اجتاه بناء الوعي الفكري حنو مهددات األمن الوطين  األول: املطلب
لجتاه بناء الوعي الفكري حنو   انتائج حتليل حمتوى التغريدات وفقً   (6)جدول رقم  

 مهددات األمن الوطين 
 النسبة املئوية  عدد التغريدات بيان مهددات األمن الوطين 

 %8.0 50 نعم 
 % 92.0 574 ال

 % 100 624 اجملموع 

( تغريدة كانت ضمن اجتاه  50)من خالل اجلدول أعاله يتبني لدينا أن  
من    % 8ل نسبة  وهذا ما يشكّ    ،بناء الوعي الفكري حنو مهددات األمن الوطين

 . ( تغريدة624)إمجايل تغريدات عينة الدراسة البالغة 
العهود واملواثيق اليت    ة وخيان  ،إن من أعظم اخليانة هي خيانة الدين والوطن

تعاىل:  فقال    ،لذا فإن هللا دعا إىل حفظ العهد وامليثاق  ؛أؤمتن عليها اإلنسان
 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن ُّٱ

وميثاقه الذي    من خيانة العهد مع هللاأعظم خيانة  وليس هناك    ،(1) َّ ٰذ
عقوبة   فإن ،أو وطنه  مث مع من استأمنه على نفسه أو ماله أو عرضه ،واثقه به

شنيعة  الفعل  هذا  واآلخرة  مثل  الدنيا  على    ، يف  وفضيحة  وعار  خزي  وهي 
"لكل غادر لواٌء يوم القيامة يُرفُع له :  ‘   كما قال  ،صاحبها يوم القيامة

 
 . ( 10) :  ية اآل   ، الفتح سورة  (  1) 
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غدره  غدرً   ،بقدر  أعظم  غادَر  ول  عامة"  األ  أمري  من  فاخليان  ،(1) من  ة 
وهي ما    ، املهددات الوطنية اليت تشكل اخلطر الكبري على سلم وأمن الوطن

اخليانة الوطنية جرمية  "لذا فإن    ؛جيعل العدو جيد ما يبحث عنه لإلضرار ابلوطن
ولبشاعة "اخليانة" مل يـ ر ّخص    ،من إساءة العدو وبغيه  وهي األشد  مصاابً   ،ع ظمىٰ 

العدو  مع  حىت  فيها  وامليثاق  ،الشارع   العهد  خيانة   مارس  تعاىل:    ،وإن  قال 
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي}
َّ} (2)" (3) . 

االجتماعية الوطين  األمن  مهددات  من  آفٌة  فهي  "العنصرية"  "  ،كذلك 
دد وائم اجملتمعات وسالم وتعاون األمم والشعوب   ثّ    ..خطرة هت  ل تلك اآلفة  مت 

 .(4) "حالة  تطرٍف حادٍّ البد ل ع ال م نا من مواجهة خماطره
بث   الوطين  األمن  مهددات  واإلشاعات  ومن  اإلشاعة  ف"  ؛األراجيف 

 . (5) "السالح األول بيد العدو
ومنها   ،اجلماعات اإلرهابية  من مهددات األمن الوطين ما حتدثه  وكذلك

املسلمني  اإلخوان  امللتوية   ،مجاعة  برامج  إ"  ،عرب وسائلها وأساليبها  تـ ن بّ ه  مل  ذا 

 
   . ( 1127) رقم احلديث:    ، ابب: النهي عن الغدر   ، كتاب: السري   ، رواه اإلمام مسلم   ( 1) 
 . ( 27) اآلية:    ، سورة األنفال   ( 2) 
 . هـ(   1442شعبان   28) م  2021أبريل    10:  بتاريخ   ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 3) 
 . هـ(   1442شعبان    8)   ، م 2021مارس    21:  بتاريخ   ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 4) 
 . هـ(   1441شعبان    2)   ، م 2020فرباير    23  : بتاريخ   ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 5) 
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"الفكر اإلخوان"    التحصني الفكري صراحة على خطورة منشأ االحنراف وهو
 .(1)"فهي متهمة بكوهنا إحدى خالايه املندسة للتمويه والتسلل 

إن  "بقوله:  على ذلك    -حفظه هللا-د امللك سلمان بن عبدالعزيز  وقد أك  
ف قد    ،ر احلرماتوال يقدّ    ،وال يراعي الذمم  ،اإلرهاب ال يفرق بني احلق والباطل

  ،وأفسد ما بني املتحابني واملتساحمني  ،وتغلغل يف عالقاهتا ،جتاوز حدود الدول
 . (2)"وشرذم اجلماعات ،وابعد بني األسر ،وف رق بني األب وابنه

 
*** 

  

 
     . هـ(   1438شوال    21)   ، م 2017يوليو    15  : بتاريخ   ، الفكرية تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب    ( 1) 
 : م 2017/ 10/ 5  املوافق   ، ç  1439/ 1/ 15  اخلميس   ، ( واس ) وكالة األنباء السعودية    ( 2) 

  https://www.spa.gov.sa/1674381   : 1442ذو القعدة    10  اتريخ الزايرة  ç . 

https://www.spa.gov.sa/1674381
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اجتاه بناء الوعي الفكري حنو تعزيز احلوار والسالم   : الثاين املطلب
 والتواصل احلضاري

الجتاه بناء الوعي الفكري حنو تعزيز احلوار    انتائج حتليل حمتوى التغريدات وفقً   (7)جدول رقم  
 والسالم والتواصل احلضاري 

 النسبة املئوية  عدد التغريدات  تعزيز احلوار والسالم والتعايش والتواصل احلضاري 
 %7.5 47 نعم 
 %92.5 577 ال

 % 100 624 اجملموع 
كانت ضمن اجتاه  ،( تغريدة  47)من خالل اجلدول أعاله يتبني لدينا أن  

احلضاري والتواصل  والسالم  احلوار  تعزيز  الفكري حنو  الوعي  ما    ،بناء  وهذا 
 . ( تغريدة624) من إمجايل تغريدات عينة الدراسة البالغة  %7.5ل نسبة يشكّ  

املم  تقدمها  اليت  العظيمة  اجلهود  الفخر  إىل  يدعو  مما  العربية  إن  لكة 
ألقى امللك  وقد    ،ورايدهتا العامل اإلسالمي  ، السعودية للقضااي اإلسالمية والعربية

إن إنشاء هذا التحالف  "اخلطاب التايل:    -حفظه هللا- سلمان بن عبدالعزيز  
  ، بقيادة اململكة جاء انطالقًا من أمهية املسؤولية الدولية املشرتكة للتصدي له

ودعم   لتنسيق  الرايض  مبدينة  مشرتكة  عمليات  مركز  أتسيس  إىل  ابإلضافة 
لدعم   الالزمة  واآلليات  الربامج  ولتطوير  اإلرهاب  حملاربة  العسكرية  العمليات 

اجلهود واحملبة    ،تلك  الصديقة  الدول  مع  للتنسيق  املناسبة  الرتتيبات  ووضع 
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الدويل اجملهود  خدمة  سبيل  يف  الدولية  واجلهات  اإلرهاب    للسالم  ملكافحة 
 . (1)"وحفظ السلم واألمن الدوليني 

تلم  كذلك  و  اليت  اخلالدة  هبا  مواقفها  الفرقاء    ،الشمل  بني  احلوار  وتدعم 
الن السالم  إع"وكان من جهود رابطة العامل اإلسالمي    ،ز السالم العامليعزّ  تو 

اإلسالمي هذا اليوم يف    العامل   على أرض أفغانستان يف لقاء اترخيي نظمته رابطة
رحاب املسجد احلرام مبكة املكرمة برعاية ودعم من اململكة العربية السعودية  

   .( 2) "يرتجم الثقل والرايدة اإلسالمية للمملكة 
يعزّ  و  ما  التطرف  إن  لدحر  التواصل احلضاري  والتعاون وحتقيق  السالم  ز 

املركز العاملي ملكافحة الفكر املتطرف  ما قامت به اململكة من إنشاء    ،واإلرهاب
 .(3)اعتدال()

ويكون واجهة قوية ملواجهة    ،فاحلوار أبصوله املعتربة حيقق الغاايت املنشودة
احلوار "الفّعال" هو األسلوب   "لذا كان    ؛التطرف واإلرهاب واألفكار املنغلقة

األمثل للتواصل بني األمم والشعوب "ويف إطار ذلك التواصل بني أتباع األداين  
 

 واس(:  ) وكالة األنباء السعودية    ( 1) 
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1540784 ،    :الزايرة اتريخ 

  ، وحول االتفاقيات اليت دخلتها اململكة يف التحالف الدويل ضد اإلرهاب   ، ç  1442ذو القعدة    15
شريف عبداحلميد    ، انظر: اإلرهاب الدويل: أسبابه وطرق مكافحته يف القانون الدويل والفقه اإلسالمي 

 . وما بعدها   1163ص   ، م 2016  ، اجلزء الثالث   ، العدد احلادي والثالثون   ، حسن رمضان 
 . ـ( هـ   1442  شوال   29)   ، م 2021  يونيو   10:  بتاريخ   ، حساب مركز احلرب الفكرية تغريدة نشرت يف    ( 2) 
م  2017عام    - حفظه هللا - الذي دشنه خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود    ( 3) 

  قع: على املو   ، انظر: موقع املركز العاملي ملكافحة الفكر املتطرف اعتدال   . دولة يف العامل   55مبشاركة قادة  
https://etidal.org/ 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1540784
https://etidal.org/
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  ، من أجل تعزيز قيم التفاهم والتعاون خلدمة سالم ووائم اجلميع  ؛والثقافات"
"التطرف"   أطروحات:  والسيما  ذلك  لعوائق  للتصدي  املشرتك  العمل  مع 

 .(1) "و"التطرف املضاد"
والتعرف على    ،احلوار احلضاري أفضل السبل للتفاهم السوي مع اآلخر "

 .(2) "وثيقة_مكة_املكرمة .شرتكات معهامل
وهو قائم    ،امللك سلمان للسالم العامليمركز  أييت يف هذا السياق  كذلك  

بني  على   السعوديةالتعاون  الدفاع  بوزارة  الفكرية  احلرب  األمن    ،مركز  ومركز 
ورابطة العامل    ،وجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية  ،والدفاع يف وزارة الدفاع املاليزية

 .(3) اإلسالمي
 :(4) احلوار بني األداين اوأيضً 

 .م2008 يونيو، حوار األداين يف مكة  -أ
 . م2008مدريد( يوليو  )حوار األداين يف أسبانيا   -ب
 . م2008نوفمرب  12 ،حوار األداين يف نيويورك -ج

 
 . هـ(   1442مجادى الثانية    3) م  2021يناير    16  : بتاريخ   ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 1) 
 . هـ(   1441شوال    26)   ، م 2020يونيو    18  : بتاريخ   ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 2) 
 على الرابط:   ، انظر صحيفة اجلزيرة   ( 3) 
  http://www.al-jazirah.com/2017/20170605/ln10.htm ،    :الزايرة   10اتريخ 

 . م 2019نوفمرب  
  ، الدار العربية للعلوم   ، 1ط   ، علي سعيد عسريي   ، دور اململكة العربية السعودية يف احلرب على اإلرهاب   ( 4) 

 . 146- 141ص   ، م 2010- هـ   1431  ، بريوت 

http://www.al-jazirah.com/2017/20170605/ln10.htm
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يتضح لدينا بشكل عام أن   : سبق من خالل ما و  ، ويف ختام هذا املبحث
االجتاهات املختلفة لبناء الوعي الفكري يف التمسك ابلعقيدة والقيم واحلقوق  

الوطنية ابهلوية  واالعتزاز  واإلمامة  اجلماعة  ولزوم  شخصية    ،اإلنسانية  وبناء 
وطرقهم مساهتم  وبيان  واإلرهابية  املتطرفة  الكياانت  من  والتحذير    ، االعتدال 

والو  احلوار  احلضاريتعزيز  والتواصل  والتعايش  اليت    ،سالم  التغريدات  ضمن 
 حوهتا التغريدات عينة الدراسة جاءت وفق الرتتيب اآليت: 

ترتيب االجتاهات املختلفة لبناء الوعي الفكري يف التمسك ابلعقيدة والقيم    (8)جدول رقم  
 الوطنية واحلقوق اإلنسانية ولزوم اجلماعة واإلمامة واالعتزاز ابهلوية 

 النسبة املئوية  عدد التغريدات ترتيب الجتاهات 
 % 52.6 328 التحذير من الكياانت املتطرفة واإلرهابية وبيان مساهتم وطرقهم  -1
 % 11.2 70 التمسك ابلعقيدة والقيم واحلقوق اإلنسانية  -2
 % 10.1 63 بناء الشخصية املعتدلة ومساهتا  -3
 %8.0 50 الوطينبيان مهددات األمن  -4
 %7.5 47 تعزيز احلوار والسالم والتعايش والتواصل احلضاري  -5
 %5.9 37 االعتزاز ابهلوية الوطنية -6
 %4.6 29 احلث على لزوم اجلماعة واإلمامة  -7

 % 100 624 اجملموع 

"ح  يل اجتاه  أن  سبق  مما  واإلرهابية ظ  املتطرفة  الكياانت  من  التحذير 
" جاء يف املرتبة األوىل ضمن أكثر االجتاهات اليت حوهتا وطرقهموبيان مساهتم  

الدراسة بنسبة    ،التغريدات عينة  التغريدات  %52.6وذلك    ، من إمجايل عدد 
اجتاه ذلك  بعد  اإلنسانية"  ا:وأييت  واحلقوق  والقيم  ابلعقيدة  و التمسك   "

من    على التوايل   % 10.1و    % 11.2" بنسبة  بناء الشخصية املعتدلة ومساهتا "
التغريدات  كان بصورة  ني ن االجتاهيمما يدل على أن تناول هذ  ،إمجايل عدد 



 

 
484 

دراسة حتليلية على عينة من التغريدات املنشورة    اجتاهات بناء الوعي الفكري يف مواجهة التطرف واإلرهاب
 احلرب الفكرية بتويرتيف حساب مركز  
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أما بقية االجتاهات فقد كان تناوهلا بصورة    ،قليلة يف التغريدات عينة الدراسة
بيان مهددات  وهذه االجتاهات هي: " ،يف التغريدات عينة الدراسة اقليلة جدًّ 

الوطين بنسبة  األمن  تناوله  مت  وقد   "8 %  ،  " والسالم  واجتاه  احلوار  تعزيز 
العتزاز  "  واجتاه  ،  %7.5" وقد مت تناوله بنسبة  والتعايش والتواصل احلضاري

احلث على لزوم  اجتاه "  ا وأخريً   ،  % 5.9" وقد مت تناوله بنسبة  ابهلوية الوطنية
واإلمامة بنسبة  اجلماعة  تناوله  مت  وقد  ت  ،  4.6%"  إمجايل  عينة  من  غريدات 

   .الدراسة
 

*** 
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 خصائص ووسائل بناء الوعي الفكري ومصادره الستدللية  املبحث الرابع:
 وقائية والعالجية خصائص بناء الوعي الفكري ال األول: املطلب

 خلصائص بناء الوعي الفكري الوقائية   ا نتائج حتليل حمتوى التغريدات وفقً   ( 9) جدول رقم  
 النسبة املئوية  عدد التغريدات  وقائية احتواء التغريدة على اخلصائص ال 

 % 83.7 522 نعم 
 % 16.3 102 ال 

 % 100 624 اجملموع 

( تغريدة احتوت على اخلصائص  522) من خالل اجلدول أعاله يتبني لدينا أن  
من إمجايل تغريدات    % 83.7ل نسبة  وهذا ما يشكّ    ، الوقائية لبناء الوعي الفكري 

 . ( تغريدة 624) عينة الدراسة البالغة  
 خلصائص بناء الوعي الفكري العالجية   ا نتائج حتليل حمتوى التغريدات وفقً   ( 10) جدول رقم  

 النسبة املئوية  عدد التغريدات  احتواء التغريدة على اخلصائص العالجية 
 % 8.2 51 نعم 
 % 91.8 573 ال 

 % 100 624 اجملموع 

احتوت على اخلصائص    ، ( تغريدة 51) عاله يتبني لدينا أن  من خالل اجلدول أ 
من إمجايل تغريدات    % 8.2ل نسبة  وهذا ما يشكّ    ، العالجية لبناء الوعي الفكري 

 . ( تغريدة 624) عينة الدراسة البالغة  
خلصائص بناء الوعي الفكري العالجية    ا نتائج حتليل حمتوى التغريدات وفقً   ( 11) جدول رقم  

 ا والوقائية معً 
 النسبة املئوية  عدد التغريدات  ا والعالجية معً   وقائية احتواء التغريدة على اخلصائص ال 

 % 3.5 22 نعم 
 % 96.5 602 ال 

 % 100 624 اجملموع 
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( تغريدة احتوت على اخلصائص  22) من خالل اجلدول أعاله يتبني لدينا أن  
من إمجايل تغريدات عينة الدراسة    % 3.5ل نسبة  وهذا ما يشكّ    ، ا العالجية والوقائية معً 

 . ( تغريدة 624) البالغة  
مما سبق يتضح لدينا بشكل عام أن خصائص بناء الوعي الفكري املختلفة  

 اليت حوهتا تغريدات عينة الدراسة جاءت وفق الرتتيب اآليت: 
 بناء الوعي الفكري املختلفة ترتيب خصائص    ( 12) جدول رقم  

 النسبة املئوية  عدد التغريدات  ترتيب اخلصائص 
 % 83.7 522 الوقائية   - 1
 % 8.2 51 العالجية   - 2
 % 3.5 22 الوقائية والعالجية   - 3

تغريدات عينة الدراسة كانت ذات اخلاصية  سبق جند أن الغالبية العظمى من  مما  
تلتها    ، من إمجايل عينة التغريدات   % 83.7بنسبة  الوقائية لبناء الوعي الفكري وذلك  

وذلك يعول إىل أن    ، % 8.2اخلاصية العالجية لبناء الوعي الفكري وذلك بنسبة  
االختصاص  ذات  اجلهات  تكمن يف  العالجية  الطرق  عينة    ، بعض  بينما حوت 

هي لتغريدات حوت يف مضموهنا اخلصائص    ، % 3.5الدراسة من التغريدات ما نسبته  
 . ا الوقائية والعالجية معً 

فإن    ، وكذلك العالجية هلا نسبة كبرية   ، لكون الوقائية مشلت الكثري من التغريدات و 
على سبيل  يف جانبيها الوقائي والعالجي  منها  الباحث سيختار بعض النصوص  

   ال احلصر   ، املثال 
"اإلجياب" يـ و لّ د  سعة   االنفتاح العلمّي والفكرّي  ) فإن    ، ففي اجلانب العالجي 

وي قّرب إىل احلق على حني يـ ت ول د عن    ، وجيمع الكلمة   ، وي ؤلّ ف  القلوب   ، األ ف ق 
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و"الب عد عن    ، و"الكراهية"   ، االنغالق "عزلٌة" و"إقصاٌء" تؤدي إىل "اجلفاء" 
 . ( 1) ( احلق 

حفظه  – امللك سلمان    الشريفني   احلرمني   خادم ما ذكره  ومن الوقائي والعالجي  
  ، أخذت اململكة على عاتقها العمل على نشر السالم والتعايش بني اجلميع ) :  هللا 

وكذلك يف كشف وسائل    ، ( 2) ( وأنشأت لذلك املراكز واملنصات الفكرية العاملية 
يـ ْعم د   )   والوقاية منها ومعاجلتها ابلطرق الصحيحة: التطرف واإلرهاب والتحذير  

وهو وإن كان    ، إىل غسل مواده املضلّ لة عن طريق التمرير والرتويج   غرض امل اإلعالم  
على علٍم أبهنا ع رضة النكشاف حقيقتها إال أن رهانه العاجل ينصب  على وقوع  

وال ي سقطه إال الوعي عندما    ، املستهدفني هبا يف فخها ومن مث التعاطي معها 
 . ( 3) ( ويطالبه بـسند ادعائه   مستوى حياده   يراقب 

 
 *** 

  

 
 . هـ(   1440ذو القعدة    10) م  2019  يوليو   13  : بتاريخ   ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 1) 
 . هـ(   1440رمضان    24) م  2019  مايو   29  : بتاريخ   ، الفكرية تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب    ( 2) 
 . هـ(   1440رمضان    24) م  2019  مايو   29  : بتاريخ   ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 3) 



 

 
488 

دراسة حتليلية على عينة من التغريدات املنشورة    اجتاهات بناء الوعي الفكري يف مواجهة التطرف واإلرهاب
 احلرب الفكرية بتويرتيف حساب مركز  

 د. فهد بن مطر الشهراين

 وسائل نشر بناء الوعي الفكري : الثاين املطلب
 : : نص  أوًل 

 نتائج حتليل حمتوى التغريدات اليت اعتمدت يف النشر على وسيلة النص    (13)جدول رقم  
 النسبة املئوية  عدد التغريدات  نص   : وسيلة النشر
 %65.1 406 نعم 
 %34.9 218 ال

 % 100 624 اجملموع 
اعتمدت يف النشر    ( تغريدة406)من خالل اجلدول أعاله يتبني لدينا أن  

من إمجايل تغريدات عينة    %65.1ل نسبة  وهذا ما يشكّ    ،على وسيلة النص
 .( تغريدة624)الدراسة البالغة 

افيك أو مقاطع  أو انفوجر   ا هي النصوص اجملردة أو اليت تتضمن صورً   ةكثري و 
السابقة  الباحثكتفى  ا ولذلك    ،فيديو املطالب  يف  نصوص  من  مت    ،مبا 

 . لكل وسيلة ا واحدً  وسأعرض مثااًل 
 : وصورة : نص  ا اثنيً 

نتائج حتليل حمتوى التغريدات اليت اعتمدت يف النشر على وسيلة النص    (14)جدول رقم  
 ا والصورة معً 

 النسبة املئوية  عدد التغريدات  ا : النص والصورة معً وسيلة النشر
 %19.7 123 نعم 
 %80.3 501 ال

 % 100 624 اجملموع 
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 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

( تغريدة اعتمدت يف النشر  123)من خالل اجلدول أعاله يتبني لدينا أن  
معً  والصورة  النص  وسيلة  يشكّ    ،اعلى  ما  نسبة  وهذا  إمجايل    % 19.7ل  من 
 . ( تغريدة624)تغريدات عينة الدراسة البالغة 

كل  "مع صورة: التغريدة اليت فيها:    اومن التغريدات اليت نشر املركز نصًّ 
وسالم أبمن  الغايل  والوطن    مهة_حىت_القمة   ، عام 

      .(1) " 90اليوم_الوطين_السعودي

 
  

 
 . هـ(   1442صفر    5)   ، م 2020سبتمرب    22  : بتاريخ   ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 1) 
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 احلرب الفكرية بتويرتيف حساب مركز  

 د. فهد بن مطر الشهراين

 : كي فانفوجر او  : نص  ا اثلثً 
نتائج حتليل حمتوى التغريدات اليت اعتمدت يف النشر على وسيلة النص    (15)جدول رقم  

 ا واالنفوجرافيك معً 
 النسبة املئوية  عدد التغريدات  ا معً  نفوجرافيكوال نص : الوسيلة النشر

 %10.9 68 نعم 
 %89.1 556 ال

 % 100 624 اجملموع 
اعتمدت يف النشر    ، ( تغريدة68)عاله يتبني لدينا أن  من خالل اجلدول أ

من إمجايل    % 10.9ل نسبة  وهذا ما يشكّ    ،اعلى وسيلة النص واالنفوجرافيك معً 
 . ( تغريدة624)تغريدات عينة الدراسة البالغة 
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 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 : ومقطع فيديو  نص  : ا رابعً 
( نتائج حتليل حمتوى التغريدات اليت اعتمدت يف النشر على وسيلة  16)جدول رقم  

 ا والفيديو معً  النص ي 
 النسبة املئوية  عدد التغريدات  ا معً   فيديووال نص  : الالنشر وسيلة 

 %4.3 27 نعم 
 %95.7 597 ال

 % 100 624 اجملموع 
اعتمدت يف النشر    ،( تغريدة27)عاله يتبني لدينا أن  من خالل اجلدول أ

النصّ   وسيلة  معً   على  يشكّ    ،اوالفيديو  ما  نسبة  وهذا  إمجايل    %4.3ل  من 
 . ( تغريدة624)تغريدات عينة الدراسة البالغة 

نصًّ  فيها  نشر  واليت  للمركز  التغريدات  فيديو  اومن  مقطع  التغريدة    ،مع 
وجيب استئصال    ،نستطيع أن ننمو أو نتقدم بوجود فكر متطرف  ال" التالية:  

 .(1) "املشروعهذا 

 
   . هـ(   1442رمضان    6)   ، م 2021أبريل    18  بتاريخ:   ، احلرب الفكرية تغريدة نشرت يف حساب مركز    ( 1) 
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 د. فهد بن مطر الشهراين

نشر   وسائل  أن  عام  بشكل  لدينا  يتضح  سبق  الفكري  مما  الوعي  بناء 
 املختلفة اليت حوهتا التغريدات عينة الدراسة جاءت وفق الرتتيب اآليت: 

 ترتيب وسائل نشر بناء الوعي الفكري املختلفة   (17)جدول رقم  
 النسبة املئوية  عدد التغريدات  ترتيب وسائل النشر 

 %65.1 406   نص   -1
 %19.7 123 ا معً  صورةوال  نص  ال  -2
 %10.9 68 ا معً  نفوجرافيك واال نص  ال  -3
 %4.3 27 ا معً   فيديووال  نص  ال  -4

 % 100 624 اجملموع 
مما سبق جند أن الغالبية العظمى من تغريدات عينة الدراسة قد اعتمدت  

النصّ   وسيلة  سواها  على  بنسبة    ،دون  وذلك  األوىل  املرتبة  يف  جاءت  وقد 
جاءت    ا والصورة معً   بينما التغريدات اليت اعتمدت على وسيلة النصّ    ،65.1%

أما التغريدات اليت اعتمدت على    ،%19.7لت ما نسبته يف املرتبة الثانية وشك  
لت ما نسبته فقد جاءت يف املرتبة الثالثة وشك    اواالنفوجرافيك معً   وسيلة النصّ  

  ويف املرتبة األخرية جاءت التغريدات اليت اعتمدت على وسيلة النصّ    ،10.9%
 .من إمجايل عدد التغريدات عينة الدراسة  %4.3لت ما نسبته  وشك    اوالفيديو معً 

 
*** 
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 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 در الستدلل لبناء الوعي الفكريمصا  :الثالث املطلب
مصادر الستدلل  نتائج حتليل حمتوى التغريدات اليت اعتمدت يف   ( 18)جدول رقم  

 على األدلة النقلية والعقلية 
 النسبة املئوية  عدد التغريدات النقلية والعقلية( ) الستدللمصادر احتواء التغريدة على 

 % 15.7 98 نعم 
 % 84.3 526 ال

 % 100 624 اجملموع 

أن   لدينا  يتبني  أعاله  اجلدول  خالل  تغريدة  98)من  يف    ،(  اعتمدت 
  % 15.7ل نسبة وهذا ما يشكّ   ،االستدالل على األدلة النقلية والعقليةمصادر  

 . ( تغريدة624)من إمجايل تغريدات عينة الدراسة البالغة 
  ،واإلمجاع  ،والسنة  ،الكتاب)بشكل عام:    مصادر االستدالل النقلية  من
  ، واملصاحل املرسلة  ،القياس)العقلية:  االستدالل  مصادر  ومن    ،(...  ،والعرف

الذرائع  ،واالستصحاب  ،واالستحسان فمن    ؛ (...  ،وسد  األمهية  ولذا 
  ؛اكبريً   ةلدى الفئة املستهدف    االقتناعجتعل  لكوهنا    ؛االستشهاد هبااالستدالل و 

العلماء    ،‘   ورسوله  ´  فهي كالم هللا إليه  يستند  ما  هي  فتاويهم  يف  مث 
وهنا يتجلى معىن إعادة الناس إىل رهبم ودعوهتم إىل القول    ،أدلتهمواجتهاداهتم و 

الصاحل والعمل  تعاىل:    يقول  ،احلسن   مت  زت رت يب ىب نب مب ُّٱهللا 
على    ؛(1) َّ مث  زث رث يت ىت  نت املركز  حرص  ولذلك 

ومنها قوله    ،واهد من االستداللوقد كان هناك ش  ،االستشهاد واالستدالل هبا
 هب  مب خب حبجب  هئ  مئ  خئ حئ  جئ يي ُّٱتعاىل:  

 
 . ( 33) فصلت: اآلية  سورة    ( 1) 
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 د. فهد بن مطر الشهراين

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱتعاىل:    قولهو   ،(1) َّجت 

  .(2) َّ ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نتمت

 ‘  به  ث  ع  فكان من فارق دينه الذي ب  ":  -¬ -يقول اإلمام الطربي  
مشرك ووثيّن ويهودي ونصراّن ومتحنّ ف مبتدع قد ابتدع يف الدين ما ضّل   من

  فهو بريء من حممد  ،به عن الصراط املستقيم والدين القيم ملة إبراهيم املسلم
 . (3) "وحممد منه بريء ،‘ 

اخليانة   ع ظمىٰ وأهنا    الوطنيةوعن  بقوله  ،جرمية  املركز    تعاىل:  استشهد 
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي}
ٍّ} (4)" (5) . 

 ىل مل خل}   :باع منهج االعتدال ابآلية الكرميةكما استشهد يف اتّ  
 جنحن يم ىم مم خم حم جم يل
 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
 .(6) {ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي

 
 . ( 125)   النحل: اآلية سورة    ( 1) 
 . ( 159) آية:    ، سورة األنعام (  2) 
  ت:   ، أبو جعفر الطربي   ، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي   ، جامع البيان يف أتويل القرآن   ( 3) 

 . 62/ 3  ، م 2000- هـ   1420  ، القاهرة   ، مؤسسة ابن تيمية   ، 2ط   ، أمحد حممد شاكر 
   . ( 27) اآلية:    ، سورة األنفال   ( 4) 
 . هـ(   1442  شعبان   28)   ، م 2021أبريل    10  بتاريخ:   ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 5) 
 . ( 25) اآلية:    ، سورة احلديد   ( 6) 
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 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

يف طليعة أسباب االحنراف الفكري عدم  "وهنا تغريدة حتاكي هذا االجتاه:  
وجتاهل ضوابطها    ،اإلملام بقواعد الشريعة يف فقه األولوايت واملوازانت واملآالت

والعادات   واملكان  الزمان  اختالف  حبسب  واألحكام  الفتاوى  اختالف  يف 
مع النقص احلاد يف القدرة على مجع النصوص والرتجيح بينها "بعد   ،واألحوال

                               .(1) "وتنزيل الوقائع عليها ،فهم مقاصدها"
الشأن: هذا  يف  أخرى  تغريدة  حتريفه  "  ويف  يف  اإلرهاب  التطرف  يعتمد 

ما  على  النصوص  الواقع  لدالالت  فقه  من  الشبهة هي    ،يذكر  وأساس هذه 
اخللط بني تغري  الفتاوى واألحكام "حبسب االقتضاء واإلمكان" عند تغري الزمان  

وبني عسف داللة النصوص ونكث أصول الشريعة    ،واملكان والعادات واألحوال
 .   (2) "وقواعدها ابلتأويالت الفاسدة

اعتمدت يف مصادر  نتائج حتليل حمتوى التغريدات اليت    (19) دول رقم ويف اجل 
 الستدلل على األدلة النظامية والقانونية 

 النسبة املئوية  عدد التغريدات  النظامية والقانونية( )  الستدللمصادر 
 %3.0 19 نعم 
 %97.0 605 ال

 % 100 624 اجملموع 

 
 . هـ(   1439مجادى األوىل    17)   ، م 2018فرباير    3بتاريخ:    ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 1) 
 . هـ( 1439ربيع الثان    10)   ، م 2017ديسمرب    28بتاريخ:    ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 2) 
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دراسة حتليلية على عينة من التغريدات املنشورة    اجتاهات بناء الوعي الفكري يف مواجهة التطرف واإلرهاب
 احلرب الفكرية بتويرتيف حساب مركز  

 د. فهد بن مطر الشهراين

اعتمدت يف مصادر    ،( تغريدة19)من خالل اجلدول أعاله يتبني لدينا أن  
من إمجايل    %3ل نسبة  وهذا ما يشكّ    ،األدلة النقلية والعقليةاالستدالل على  

 . ( تغريدة624)تغريدات عينة الدراسة البالغة 
الوعي   لبناء  االستدالل  مصادر  أن  عام  بشكل  لدينا  يتضح  سبق  مما 

 الفكري اليت حوهتا التغريدات عينة الدراسة جاءت وفق الرتتيب اآليت: 
 االستدالل لبناء الوعي الفكري ترتيب مصادر   (20)جدول رقم  

 النسبة املئوية  عدد التغريدات  الستدلل ترتيب مصادر  
 %81.3 507 استدالل بدون مصادر تغريدات  

 %15.7 98 النقلية والعقلية تغريدات اعتمدت على األدلة 
 %3.0 19 النظامية والقانونية تغريدات اعتمدت على األدلة 

 % 100 624 اجملموع 
تغريدات عينة الدراسة جاءت بدون  سبق جند أن الغالبية العظمى من  مما

من إمجايل تغريدات عينة    %81.3لت ما نسبته  وقد شك    ،مصادر لالستدالل
جاءت بعد ذلك التغريدات اليت اعتمدت يف مصادر االستدالل على    ، الدراسة

جاءت التغريدات    اوأخريً   ،%15.7لت ما نسبته  وقد شك    ،األدلة النقلية والعقلية
والقانونية النظامية  األدلة  على  االستدالل  مصادر  يف  اعتمدت  وقد    ،اليت 

نسبته  شك   ما  البا  ،%3لت  الدراسة  عينة  تغريدات  إمجايل  (  624)لغة  من 
 .تغريدة
هي األوامر امللكية والبياانت اليت    ،والقانونية  يةادر االستدالل النظاممصو 

واملواثيق    ،وغريها من املؤسسات احلكومية  ،والدينية  ،تصدر من اجلهات األمنية
ومنها    ،واالتفاقيات اإلسالمية واخلليجية والعربية والدوليةوالتحالفات  والعهود  

املثال ما   الداخلية  يف  جاء  على سبيل  امللكيبناء  -بيان وزارة  األمر    - على 
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 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 ،املصنفة منظمات إرهابيةو   ،الدينية أو الفكرية املتطرفة  للكياانتائمة  ق  بوضع
القاعدة)  وهي: النصرة  ،تنظيم  مثل  اإلخوان    ،وداعش   ، وتفرعاته  ومجاعة 

د  أك  كذلك   ،(1)(الداخل واحلوثيني وحزب هللا يف   ، وحركة أنصار هللا  ،املسلمني 
  ا وفسادً   اوبغيً   أبن الشريعة اإلسالمية ترى اإلرهاب عدواانً بيان هيئة كبار العلماء  

 .(2) ألنه حرب ضـــد هللا ورسوله وخلقه ؛يف األرض
العلماء يف تصنيف مجاعة اإلخوان املسلمني وقد جاء     ،بيان هيئة كبار 

أن كل ما يؤثر على وحدة  "التايل:    النصّ    يفومنه ما جاء    ،كجماعة إرهابية
أو أتسيس مجاعات    ،ه وأفكارب  ش    الصف حول والة أمور املسلمني من بثّ  

ويف طليعة    . فهو حمرم بداللة الكتاب والسنة  ،أو غري ذلك  ، ذات بيعة وتنظيم
  ،فهي مجاعة منحرفة  ، ر منها مجاعة اإلخوان املسلمني هذه اجلماعات اليت حنذّ  

واخلروج على احلك   األمر  منازعة والة  الدول  ،امقائمة على  الفت يف    ،وإاثرة 
الواحد الوطن  التعايش يف  اإلسالمية ابجلاهلية  ، وزعزعة  اجملتمعات   ،ووصف 

وال بعلوم    ،ومنذ أتسيس هذه اجلماعة مل يظهر منها عناية ابلعقيدة اإلسالمية
والسنة غاي  ،الكتاب  احلكموإمنا  إىل  الوصول  مث     ،تها  هذه    ومن  اتريخ  كان 

مليئً  والفت   ااجلماعة  متطرفة    ،ابلشرور  إرهابية  مجاعاٌت  ها خرجت  ر مح  ومن 
مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف واإلرهاب    ا عاثت يف البالد والعباد فسادً 

ل  بية ال متثّ  م يتضح أن مجاعة اإلخوان املسلمني مجاعة إرهاومما تقد    .حول العامل

 
  ، رابًعا( ) القاضي يف الفقرة    ، ç  1435/    4/    3واتريخ    44الكرمي رقم أ /  استناًدا إىل األمر امللكي    ( 1) 

  ، ووزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد   ، ووزارة اخلارجية   ، بتشكيل جلنة من وزارة الداخلية 
  - ث دورايًّ حتد  - تكون مهمتها إعداد قائمة    ، وهيئة التحقيق واالدعاء العام   ، وديوان املظامل   ، ووزارة العدل 

 . أوال( من األمر الكرمي ) ( من البند  2) ابلتيارات واجلماعات املشار إليها يف الفقرة  
 . لطائف دينة ا م الصادرة مب ç   -  1989  1409( لعام  148) رقم    ، انظر: فتوى هيئة كبار العلماء   ( 2) 
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 احلرب الفكرية بتويرتيف حساب مركز  

 د. فهد بن مطر الشهراين

وتتسرت    ،وإمنا تتبع أهدافها احلزبية املخالفة هلدي ديننا احلنيف ،منهج اإلسالم
فعلى اجلميع    ،ابلدين ومتارس ما خيالفه من الفرقة وإاثرة الفتنة والعنف واإلرهاب
 .(1) "احلذر من هذه اجلماعة وعدم االنتماء إليها أو التعاطف معها

اليت   مكة  وثيقة  والعهود:  املواثيق  من ضمن  ألف  كذلك  عن  صدرت 
مفتي  من كبار  ونيف  التارخيي  يومائتني  املؤمتر  اإلسالمية عن  األمة    ،وعلماء 

 .( 2) املنعقد جبوار الكعبة املشرفة
هذا  واجهة  يهدف إىل م  الذي  داعشتنظيم  ضد  التحالف الدويل  وكذلك  

اإلرهاب طموحاته   التنظيم  وجماهبة  شبكاته  وتفكيك  اجلبهات  خمتلف  على 
 .(3) م 2014يف أيلول عام  وقد مت إنشاؤه   ،العاملية

والذي    ،اعتدال()املركز العاملي ملكافحة الفكر املتطرف  إنشاء  وكذلك مت 
حفظه  - خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود    هدشن
 .(4) دولة يف العامل  55م مبشاركة قادة  2017عام  -هللا

عرب فيها خادم احلرمني الشريفني    واليت  ،ومن ذلك بيان قمة الدول العشرين
عن مواقف اململكة العربية السعودية    -حفظه هللا-امللك سلمان بن عبدالعزيز  

ضرورة مضاعفة اجملتمع  و   ،التصدي لإلرهاب وكشف خطره والتحذير منه  يف

 
حول بيان هيئة كبار    ، م 2020/ 11/ 10املوافق    ç  1442/ 3/ 24  الثالاثء واس(  ) وكالة األنباء السعودية    ( 1) 

 . بشأن تصنيف مجاعة اإلخوان املسلمني كجماعة إرهابية   ، العلماء 
  ç  1440من شهر رمضان املبارك لعام  24- 22حتت مظلة رابطة العامل اإلسالمي خالل الفرتة  كانت   ( 2) 

 . م 2019من شهر مايو لعام    29- 27املوافق  
اتريخ    ، /https://theglobalcoalition.org/arانظر: موقع التحالف على شبكة اإلنرتنت:    ( 3) 

 . م 2021يونيو    18املوافق:    ، ç  1442ذو القعدة    8الزايرة:  
 /https://etidal.org  على املوقع:   ، انظر: موقع املركز العاملي ملكافحة الفكر املتطرف اعتدال   ( 4) 

https://theglobalcoalition.org/ar/
https://etidal.org/
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وأبنه داء عاملي ال    ،ة ووصفه بـاآلفة اخلطري   ،الدويل جلهوده الجتثاث اإلرهاب
 .(1) جنسية له وال دين 

  ،األمم املتحدة  يف ملركز الدويل ملكافحة اإلرهاب  اما جاء من إنشاء  كذلك  
مبئة وعشرة ماليني  سهمت يف دعمه  أو   ،وقد اقرتحته اململكة العربية السعودية

 .(2) دوالر
  ،إن مركز احلرب الفكرية مل يغفل تلك االستدالالت النظامية والقانونية

وحتمي اجملتمع من ويالت    ،عات اإلرهابيةامسالك اجلم  سلوك ر من  واليت حتذّ  
كما أهنا ويف املقابل عاجلت تلك االحنرافات وتلك    ،أفكارهم وأقواهلم وأعماهلم

 . الرتكة املتطرفة واإلرهابية مبا تستحق من املواجهة
العربية  "لمركز:  لومما جاء يف تغريدة   اململكة   قويًة    ودية حرابً السعشّنت 

 .ااترخييًّ   ا إسالميًّ   اوقادت لذلك حتالفً حيث  أّسست    ،على التطرف واإلرهاب
الفكرية    ،داعشيف حتالف حماربة    فاعاًل   ا ع ضوً   وأصبحت  املنصات  وأنشأت 

اول    ،لتفكيك آيديلوجيته فيما ي راهن املتطرفون واإلرهابيون على أي ارجتاٍل حي 
 .(3) "اإلساءة للمملكة

 
االجتماع   ( 1)  العاملية " بعنوان    ، وكان  الالجئني   - التحدايت  وأزمة  عام    " اإلرهاب  الرتكية  أنطاليا  مدينة  يف 

 . م 2015
اإلرهاب  وفق    ( 2)  ملكافحة  العاملية  العامة   . ( A/RES/60/288) االسرتاتيجية  القرار    ، اجلمعية 

A/RES/66/10   ورحب إبنشاء املكتب يف إطار فرقة العمل   ، الذي أحاط علًما ابلتربع مع التقدير ،  
املركز  مع  التعاون  على  األعضاء  الدول  املتحدة:    انظر:   . وشجع  األمم  هيئة 

https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ar/article-uncct 
 . هـ(   1440صفر    13)   ، م 2018أكتوبر    22بتاريخ:    ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 3) 
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  " املكرمة  مكة   وثيقة"دت على أمهيته  أك    ""منهج اعتدال  احلوار احلضاري"
 .   (1)"يف مواجهة شعارات الصدام احلضاري

                   

على اجملتمع وأن يكون  فكري ذا أثٍر كبرٍي  إن من اجلميل أن يكون الوعي ال
مبعزل عن اجملتمع  الذين  وعي يلزم األفراد    عنحبيث يكون    ،مستوى أفضليف  

لصد    ،آلخرل  وعوانً   ا يكون كل واحد منهم سندً   ، إىل وعي تشاركي جمتمعي
   .كل مهدد فكرٍي يقع عليهم أو يقرتب منهم

 
***  

 
 . هـ(   1442شوال    26)   ، م 2020يونيو    18بتاريخ:    ، تغريدة نشرت يف حساب مركز احلرب الفكرية   ( 1) 
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 ة ـــــاخلامت
فإن أمحد هللا تعاىل وأشكره على اإلعانة يف اختيار    ،بحثيف ختام هذا ال

مجاهلا  ميكن إ  ، يل فيه مجلة من النتائجوقد تبني   ،ويف كتابة حماوره  عنوان البحث
 التايل:يف 
الفكري هو   -1 الوعي  بناء  نشر  أن  واملتسلسلة يف  املنظمة  الفكرية  العملية 

وترسيخ القيم واحلقوق    ،من خالل زرع األسس الشرعية يف العقولالوعي  
ورعايتها وحتصينها ابستخدام الطرق املناسبة عن    ،اإلنسانية يف األفكار

النبيلة وحماولة معاجلة ما وقع    ،كل ما حيرفها عن دينها وفطرهتا وقيمها 
 .منها من احنراف وتطرف وإرهاب

يؤدي إىل نتيجة حمققة وهي الوصول إىل األمن الوطين  الوعي الفكري  أن    -2
 . واألمن الفكري

تغريدة  70)أن   -3 للتمسك    كانت ،(  الفكري  الوعي  بناء  اجتاه  ضمن 
اإلنساني واحلقوق  والقيم  يشكّ    ،ةابلعقيدة  ما  نسبة  وهذا  من    %11.2ل 

 . ( تغريدة624)إمجايل تغريدات عينة الدراسة البالغة 
ضمن اجتاه بناء الوعي الفكري يف لزوم اجلماعة    كانت،( تغريدة  29)أن   -4

من إمجايل تغريدات عينة الدراسة    %4.6ل نسبة  وهذا ما يشكّ    ،واإلمامة
 .( تغريدة624)البالغة 

تغريدة  37)أن   -5 االعتزاز  ،(  يف  الفكري  الوعي  بناء  اجتاه  كانت ضمن 
الوطنية ما يشكّ    ،ابهلوية  تغريدات عي  % 5.9ل نسبة  وهذا  نة  من إمجايل 

 .( تغريدة624)الدراسة البالغة 
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كانت ضمن اجتاه بناء الوعي الفكري يف بناء الشخصية  ،( تغريدة  63)أن   -6
من إمجايل تغريدات عينة الدراسة    %10.1ل نسبة  وهذا ما يشكّ    ،املعتدلة
 .( تغريدة624)البالغة 

( تغريدة كانت ضمن اجتاه بناء الوعي الفكري يف التحذير من  328)أن  -7
ل نسبة  وهذا ما يشكّ    ،الكياانت املتطرفة واإلرهابية وبيان مساهتم وطرقهم

 . ( تغريدة624)من إمجايل تغريدات عينة الدراسة البالغة  52.6%
كانت ضمن اجتاه بناء الوعي الفكري حنو مهددات  ،( تغريدة  50)أن   -8

  من إمجايل تغريدات عينة الدراسة  %8ل نسبة  وهذا ما يشكّ    ،األمن الوطين
 .( تغريدة624)البالغة 

كانت ضمن اجتاه بناء الوعي الفكري حنو تعزيز احلوار  ،( تغريدة  47)أن   -9
احلضاري والتواصل  يشكّ    ،والسالم  ما  نسبة  وهذا  إمجايل    %7.5ل  من 

 . ( تغريدة624)تغريدات عينة الدراسة البالغة 
مساهتم وطرقهم"  أن اجتاه "التحذير من الكياانت املتطرفة واإلرهابية وبيان   -10

جاء يف املرتبة األوىل ضمن أكثر االجتاهات اليت حوهتا التغريدات عينة  
 .من إمجايل عدد التغريدات  %52.6الدراسة وذلك بنسبة 

  ،( تغريدة احتوت على اخلصائص الوقائية لبناء الوعي الفكري522)أن   -11
احتوت على    ،( تغريدة 51)  ويف املقابل  ،%83.7ل نسبة  وهذا ما يشكّ  

  % 8.2ل نسبة  وهذا ما يشكّ    ،اخلصائص العالجية لبناء الوعي الفكري
 . ( تغريدة624)وذلك من إمجايل تغريدات عينة الدراسة البالغة 
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اعتمدت   -12 قد  الدراسة  عينة  تغريدات  من  العظمى  الغالبية  نشر  أن  يف 
وذلك بنسبة    ، وقد جاءت يف املرتبة األوىل  ،  على وسيلة النصّ  احملتوى  
  ا والصورة معً   بينما التغريدات اليت اعتمدت على وسيلة النصّ    ،65.1%

أما التغريدات    ،%19.7لت ما نسبته  قد جاءت يف املرتبة الثانية وشك  
فقد جاءت يف املرتبة    اواالنفوجرافيك معً   اليت اعتمدت على وسيلة النصّ  

ويف املرتبة األخرية جاءت التغريدات    ،%10.9سبته  الثالثة وشكلت ما ن
  % 4.3لت ما نسبته وشك   ا والفيديو معً   اليت اعتمدت على وسيلة النصّ  

 . من إمجايل عدد التغريدات عينة الدراسة
من   -13 العظمى  الغالبية  مصادر  أن  بدون  الدراسة جاءت  عينة  تغريدات 

إمجايل تغريدات عينة  من    % 81.3لت ما نسبته  وقد شك    ،لالستدالل
مصادر    ، الدراسة يف  اعتمدت  اليت  التغريدات  ذلك  بعد  جاءت 

  ، %15.7لت ما نسبته  وقد شك    ،االستدالل على األدلة النقلية والعقلية
جاءت التغريدات اليت اعتمدت يف مصادر االستدالل على األدلة    اوأخريً 

يل تغريدات عينة  من إمجا  ،%3لت ما نسبته  وقد شك    ،النظامية والقانونية
 .( تغريدة624)الدراسة البالغة 
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 التوصيات: 
علمية  تسري وفق مراحل    ،وضع اسرتاتيجيات خاصة ببناء الوعي الفكري -1

   .فةتناسب املرحلة والفئة املستهد   فكريةو 
التغريدات -2 حملتوى  خاصة  منهجية  خاصة    ،وضع  جماالت  تشمل  حبيث 

  .وحتتها مواضيع تتعلق بكل جمال
ومبؤسس -3 ومراحلها  ونشأهتا  املتطرفة  والكياانت  ابجلماعات   ، يهاالتعريف 

 .وطرقهم وأساليبهم بشكل واضح
حماولة استقطاب املتخصصني يف األمن الفكري ابجلامعات ويف اجلهات   -4

االستشاري  ،األمنية اجمللس  سبيل  على  تلك    ،ولو  من عضوية  ويتكون 
 .اجلهات

عقد اللقاءات العلمية والندوات واملؤمترات ملواجهة خطر األفكار املتطرفة   -5
 .واإلرهابية

  أن يكون هناك تفاعل بني مركز احلرب الفكرية ومؤسسات   أيمل الباحث  -6
 .اإلرهابمواجهة التطرف و يف اجملتمع فيما يتعلق بتحصني اجملتمع 

تتماشى   -7 املتخصصني مبواضيع مناسبة  استكتاب اجلهات واألفراد  حماولة 
 .مع املرحلة والظروف املعاصرة 

ونشر أهدافه وتغريداته   ،اتفعيل دور مركز احلرب الفكرية إعالميًّ من املهم  -8
 .ليستفيد اجملتمع منه

وحسن   -9 اللغة  سالمة  حيث  من  شروطه  ومراعاة  املرسل  النص  دراسة 
 .ومجال أسلوبه ومناسبته والتدرج فيه ،الوصف
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 . العناية حبسن اختيار االستدالالت والشواهد والصور الذهنية -10
والثقافية  و  نالت -11 واالقتصادية  والسياسية  والرتبوية  الدينية  اجملاالت  يف  ع 

 .واالجتماعية
وملراجعاهتم  إخراج مناذج اتئبة من أصحاب الكياانت املتطرفة أو اإلرهابية   -12

 . الفكرية
 

*** 
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 استمارة الدراسة
 . (تغريدة  624عدد التغريدات :  )    . استمارة حتليل احملتوىنوع الوثيقة: 

اجتاهات بناء الوعي الفكري يف مواجهة التطرف واإلرهاب "دراسة حتليلية على عينة من التغريدات املنشورة يف  عنوان الدراسة:  
 الفكرية بتويرت" حساب مركز احلرب 

 . م(2021/  6/   10  -م 2017)  املوافق ،ه1442 شوال ç -  30 1438املدة الزمنية: 
 .اجتاهات بناء الوعي الفكري يف مواجهة التطرف واإلرهاب -أ  :فئات احملتوى

 . عالجية( ، وقائية) خصائص حمتوى بناء الوعي الفكري  -ب          
 . نص وفيديو(  ،ك يفانفوجر ا نص و  ، نص وصورة ، نص)  نشر حمتوى بناء الوعي الفكري وسيلة  - ج           

 . النظامية والقانونية(  ،النقلية والعقلية) مصادر االستدالل لبناء الوعي الفكري  –د          
 يف مواجهة التطرف واإلرهاب  اجتاهات بناء الوعي الفكري

 

1 2 3 4 5 6 7 

التمسك  
ابلعقيدة  
والقيم  
 ة األخالقي 

احلث  
على 
لزوم  

اجلماعة  
 واإلمام

االعتزاز  
ابهلوية  
 الوطنية 

بناء  
الشخصية  

 املعتدلة 
 ومساهتا 

التحذير  
من 

الكياانت  
املتطرفة  

واإلرهابية  
وبيان  
مساهتم  
 وطرقهم 

بيان  
مهددات  
األمن  
 الوطين

تعزيز  
احلوار 

والتواصل  
 احلضاري 

        جمموع تغريدات كل اجتاه 
خصائص  

 احملتوى
        وقائية 

        عالجية 

وسيلة نشر  
 احملتوى

        نص 
        نص+صورة 
        ك ينص+انفوجراف 

        نص+ فيديو 
مصادر  
  لالستدل

 والستشهاد 

        النقلية والعقلية
 النظامية 
 والقانونية 
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   املصادر واملراجع
 . القرآن الكرمي .1
 . السنة النبوية .2
الشرعية .3 العلوم  يف  البحث  األنصاري   ،أجبدايت  الفرقان  ، فريد  مطبعة    ،منشورات 

 . م1996-هـ 1417  ،الدار البيضاء ،النجاح اجلديدة
دراسة حتليلية    ،اآلاثر االستشرافية للمركز العاملي ملكافحة الفكر املتطرف "اعتدال" .4

االسرتاتيجية املركز  أهداف  مطر  .د  ،على  بن  البحوث   ،الشهران  فهد  جملة 
  - هـ  1440مجادى اآلخرة    ،العدد الرابع والثالثون  ، السنة اخلامسة  ،اإلسالمية

 . م2019فرباير 
شريف    ،أسبابه وطرق مكافحته يف القانون الدويل والفقه اإلسالمي  -اإلرهاب الدويل .5

 . م2016 ، اجلزء الثالث ،العدد احلادي والثالثون ، عبداحلميد حسن رمضان
من   .6 عينة  على  حتليلية  "دراسة  واإلرهاب  التطرف  مكافحة  معاجلة  اسرتاتيجية 

  ،تكميلي()حبث ماجستري   ، التغريدات املنشورة يف مركز احلرب الفكرية يف تويرت"
القاسم حيىي  بن  املعاصرة  ، حممد  اإلسالمية  الدراسات  العايل    ، بقسم  املعهد  يف 

  1441/ 1440  ، جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  ،للدعوة واالحتساب
ç. 

القاضي يف الفقرة    ،ç  1435/    4/    3واتريخ    44األمر امللكي الكرمي رقم أ /   .7
الداخلية  ، رابًعا() وزارة  من  جلنة  اخلارجية  ،بتشكيل  الشؤون    ،ووزارة  ووزارة 

والدعوة واألوقاف  العدل  ،واإلرشاد  اإلسالمية  املظامل  ،ووزارة  وهيئة    ،وديوان 
العام قائمة    ،التحقيق واالدعاء  ابلتيارات    -ث دورايًّ حتد  -تكون مهمتها إعداد 

 .أواًل( من األمر الكرمي)( من البند 2)واجلماعات املشار إليها يف الفقرة 
 . بشأن تصنيف مجاعة اإلخوان املسلمني كجماعة إرهابية ،بيان هيئة كبار العلماء .8
 . ç 1404 ،جده  ، دار الشروق ،حممد عبداحلميد  ،حتليل احملتوى يف حبوث اإلعالم .9
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السعودية .10 العربية  اململكة  اإلرهاب وتطبيقاته يف  الوقائية ضد  رسالة يف    ،التدابري 
املاجستري السبيعي  ،مرحلة  حممد  بن  اجلنائية  ،سلمان  العدالة  يف كلية    ،بقسم 

 . م2006  -ه1428 ،الدراسات العليا جبامعة انيف العربية للعلوم األمنية
الشباب .11 لدى  واالجتماعي  النفسي  النضج  مبستوى  وعالقته  جالل    ، التطرف 

 . م1993 -هـ  1413 ،رسالة دكتوراه بكلية الرتبية يف جامعة األزهر ،سليمان
ونظرايت .12 منصور  ،هالتعلم  اجلامعية  ، علي  واملطبوعات  الكتب  منشورات    ،مديرية 

   .م2001-هـ 1421 ،جامعة تشرين
الفكرية  اتتغريد .13 احلرب  مركز  إنشائه    ،حساب  يونيو    10إىل    2017منذ 

 . م2021
  ، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي  ،القرآنجامع البيان يف أتويل   .14

تيمية  ، 2ط  ،أمحد حممد شاكر  ت:  ،أبو جعفر الطربي  ابن    ، القاهرة  ،مؤسسة 
 . م2000-هـ 1420

  : ترمجة ،لتوماس هيغامر ،اجلهاد يف السعودية قصة تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب .15
 . م2013 ،بريوت ، الشبكة العربية لألحباث والنشر ،1ط ،أمري األيوب

  ، داعش الدولة اإلسالمية يف العراق والشام "التأسيس والتمويل وأبرز الشخصيات" .16
 . م 2018-هـ  1440 ،مكتبة امللك عبدالعزيز  ،1ط ،عبدالعزيز عمر الغامدي 

  ،1ط  ،علي سعيد عسريي   ،دور اململكة العربية السعودية يف احلرب على اإلرهاب .17
 . م 2010- هـ 1431 ،بريوت ،الدار العربية للعوم

الدم والبارود يف التوظيف االستخبارايت للجماعات اإلسالمية املسلحة يف   ،الدين .18
  ، بريوت ، دار الروافد الثقافية ، 1ط ، تقدمي اللواء إبراهيم غارييف ،الشرق األوسط 

 . م2017
توراه لألستاذ الدكتور  رسالة دك  ،السياسة الشرعية ومنهج مجاعة اإلخوان املسلمني .19

ال امللكيصاحب  سعود  / األمري  سمو  آل  عبدالرمحن  بن  قسم    ،عبدالعزيز  يف 
ابملعهد العايل للدعوة واالحتساب يف جامعة اإلمام حممد بن    ،السياسة الشرعية
 . ç 1433- هـ 1432  ،سعود اإلسالمية

 : على الرابط  ،صحيفة اجلزيرة .20
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 (الثالثهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 http://www.al-
jazirah.com/2017/20170605/ln10.htm. 

 . م1977 ،القاهرة ،عامل الكتب ،حامد زهران ،علم النفس االجتماعي .21
م الصادرة مبدينة  ç   /  1989  1409( لعام  148)رقم    ، فتوى هيئة كبار العلماء .22

 .الطائف
 ،دار الزهراء  ،1ط  ، صاحل بن محد العساف  ،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية .23

 . م 2010- هـ 1431 ،الرايض
واإلرهاب .24 التطرف  أفكار  حماربة  العاملية يف  "الرايدة  الفكرية  احلرب  تقرير   ،مركز 

  ،إدارة اإلعالم واالتصال  ،امللف الصحفي  ،"منهج الوسطية واالعتدال يف اإلسالم
 .ت.د

صاحل    ،خمطط لرسالة الدكتوراه  ،مركز احلرب الفكرية يف مواجهة اإلرهاب والتطرف .25
  ، ç  1442  ،ابملعهد العايل للدعوة واالحتساب  ، يف قسم الدعوة  ،ريهبن علي العم

 . ومل تناقش بعد( ،ç 1442وهي مسجلة حديثًا يف شهر شوال )
العربية   .26 ابململكة  اجلامعات  طالب  لدى  التكفريية  ابجلماعات  الوعي  مستوى 

القحطان  ،السعودية هادي  للعلوم   ،رسالة دكتوراه  ،انصر  العربية  جبامعة انيف 
 . م2016- هـ 1435 ،األمنية

الدويل .27 اإلرهاب  ملكافحة  اإلسالمي  التعاون  منظمة  األوىل/  ،معاهدة    ،2املادة 
   .2ص

  ،ت: أمحد فهمي حممد  ،شهرستان أبو الفتحالحممد بن عبدالكرمي    ،امللل والنحل .28
 . م1992-ه1413 ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،2 ط

  ،حتليل اخلطاب إىل بناء اخلطاب "رؤية يف توظيف اللغة أداة للتغيري والتطويرمن   .29
 .م2017-هـ   1437  ، عّمان  ، دار كنوز املعرفة  ،1ط  ،عبدهللا بن حممد املفلح.د.أ

اإل .30 شبكة  على  التحالف  نرتنت:  موقع 
https://theglobalcoalition.org/ar/ . 

الفكر   .31 ملكافحة  العاملي  املركز  اعتدالموقع  املوقع    ،املتطرف  على 
https://etidal.org / 
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خطاابت   .32 السعودية  " السرورية"و  " اإلخوان"هناية  يف  الشرق    ، وأدواهتم  صحيفة 
 : على الرابط  ،األوسط 

https://aawsat.com/home/article/2637531. 
 هيئة األمم املتحدة:  .33

https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ar/artic
le-uncct 

واقع الوعي الفكري لدى الشباب السعودي "دراسة ميدانية تقوميية على عينة من   .34
رسالة دكتوراه   ،جابر أمحد هزازي  ،طالب اجلامعات احلكومية يف مدينة الرايض

اإلمام  جبامعة  املعاصرة  اإلسالمية  الدراسات  بقسم  منشورة  -هـ   1442  ،غري 
 . م2021

وعلماء األمة    يصدرت عن ألف ومائتني ونيف من كبار مفتي   ،وثيقة مكة املكرمة .35
حتت مظلة رابطة العامل    ،املنعقد جبوار الكعبة املشرفة   ،اإلسالمية عن املؤمتر التارخيي

املوافق    ،ç  1440من شهر رمضان املبارك لعام    24- 22اإلسالمي خالل الفرتة  
 . م2019من شهر مايو لعام  27-29

 ، الوعي الفكري بعمليات استقطاب الشباب من قبل اجلماعات الدينية املتطرفة .36
ة للعلوم جامعة انيف العربي  ،رسالة دكتوراه غري منشورة  ،محد بن حممد احلارثي

 . م2018 ،الرايض ،األمنية
اندي األحساء    ، 1ط  ، علي بن فايز اجلحين  .د.أ  ، الوعي الفكري يف عامل مضطرب .37

 . م 2018- هـ 1439 ،األدب
الوعي وأثره يف احلد من انتشار الظواهر السلبية لدى الشباب "التدخني والتفحيط   .38

سلسلة    ،(33)العدد    ،جملة كلية الدين أبسيوط  ،حممد حسن محدي   ،أمنوذًجا"
 . م2015-هـ 1436  ،أحباث قضااي الشباب وتنميتهم

 : واس()وكالة األنباء السعودية  .39
https://www.spa.gov.sa/1674383?lang=ar&newsid=167

4383#. 

https://www.spa.gov.sa/1674383?lang=ar&newsid=1674383
https://www.spa.gov.sa/1674383?lang=ar&newsid=1674383
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