مفهوم احل�صر عند الأ�صوليني و �أثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية

�أ.د /حممد ح�سب اهلل حممد علي

العالقات االجتماعية من منظور مقا�صدي(درا�سة ت�أ�صيلية)

د� .أحمد حممد الفاحت من�صور ال�صديق

النف���س الإن�ساني��ة درا�سة مقا�صدي��ة يف طرق املحافظة عليه��ا مقارنة مع القانون
اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م

د .الهندي �أحمد ال�شريف خمتار الأمني

�أح��كام ودائ��ع احل�ساب��ات اجلاري��ة يف املعام�لات امل�صرفي��ة املعا�صرة
(درا�سة فقهية ت�أ�صيلية)

د .حممد الأمني علي حممد

مناذج من ال�سمات العامة لوالية املظامل يف عهد اخلليفة عمر

د -منري �أحمد حممد دفع اهلل

ال�سلطة الت�شريعية واخت�صا�صاتها يف النظام الإ�سالمي
الإرهاب فقهاً وقانوناً

د� .أحمد ح�سن حممد عبد الكرمي
د .كمال عبد اهلل �أحمد املهالوي

اجلرائ��م الدولية التي ترتكب �ضد الأقليات وطرق مكافحتها من منظور
فقهي (جرمية التمييز العن�صري امنوذجاً)

د .حافظ التاج خمتار احل�سن

قواعد الن�شر يف املجلة

1.1تن�رش املجلة البحوث العلمية املتوافقة مع ر�سالة و�أهداف اجلامعة والكلية.
2.2تعتمد املجلة يف ن�رش البحوث اللغة العربية� ،أو الإجنليزية.
3.3تن�رش املجلة البحوث العلمية والدرا�سات التي مل ي�سبق ن�رشها ،بحيث تتوافر فيها
املنهجية ال�سليمة والت�أ�صيل واجلدة واالبتكار وت�شكل �إ�ضافة نوعية يف التخ�ص�ص
املعني.
إجراءات النشر:

.1

1يق ��دم الباحث ثالث ن�سخ م ��ن البحث مطبوعة على برنام ��ج  ،wordمنط Simplified

 Arabicبحجم ( )16للمنت ،وبهوام�ش(�2سم) علوي و�سفلي و�أي�رس ،و(�3سم) �أمين،
وتخزن يف قر�ص )� (CDأو �أي و�سيلة من و�سائل ا�ستقباله يف احلا�سوب ،ويجوز �إر�ساله
بالربيد االلكرتوين.
2 .2ال تزيد عدد �صفحات البحث عن(� )35صفحة وال يقل عن (� )25صفحة ،مبا يف
ذلك الأ�شكال واملراجع واملالحق.
3 .3يق ��دم الباح ��ث ملخ�ص ًا للبحث ال يزيد ع ��ن ( )200كلمة بلغ ��ة البحث العربية،
واالجنليزية.
4 .4يتم توثيق و�إثبات امل�صادر واملراجع وفق املنهج العلمي.
5 .5ت�سلم البحوث معنونة �إىل رئي�س التحرير� ،أو تر�سل ملوقع املجلة االلكرتوين.
6 .6تخ�ضع البحوث املقدمة للن�رش للتحكيم ويبلغ �صاحب البحث بنتيجة التحكيم
خالل مدة �أق�صاها ثالثة �أ�شهر من تاريخ ت�سليم البحث للمجلة.
7 .7يك ��ون التحكي ��م بوا�سطة حمكمني اثنني عل ��ى الأقل من املخت�ص�ي�ن يختارهما
رئي� ��س التحرير من قائمة املحكمني املعتمدة من قب ��ل هيئة التحرير ،ويف حالة
رف� ��ض البحث م ��ن قبل �أحد املحكمني على رئي�س التحري ��ر اختيار حمكم ثالث
مرجح.
8 .8تخ�ض ��ع �أولويات ن�رش البحوث وترتيبه ��ا العتبارات فنية تقررها هيئة حترير
املجلة ،ويف حالة عدم �صالحية البحث للن�رش ال يرد ل�صاحبه.
9 .9ت�ؤول حقوق الن�رش البحوث املحكمة للمجلة.
1010مينح الباحث ثالث ن�سخ على الأقل من عدد املجلة املن�رش فيها بحثه.

جملة كلية ال�شريعة
ت�صدر عن كلية ال�شريعة (مدين ،الهاللية)
بجامعة القر�آن الكرمي وت�أ�صيل العلوم ـ والية اجلزيرة ـ ال�سودان
ال�سنة الأوىل – العدد الأول
ربيع الثاين 1438هـ
يناير 2017م

ب
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قال تعالى:
لل َيأْ ُم ُر ُك ْ���م َأن ُت َؤ ُّدواْ األَ َما َن ِ
ات ِإلَى َأ ْه ِل َها َو ِإذَا
( ِإ َّن َ َهّ
َح َك ْمتُ���م َب ْي َن ال َن ِ
لل ِن ِع َّما
ّاس َأن َت ْح ُك ُم���واْ بِالْ َع ْد ِل ِإ َّن َ َهّ
يرا) النساء58:
َي ِع ُظ ُكم ِب ِه ِإ َّن َ َهّ
لل َك َ
ان َس ِمي ًعا َب ِص ً
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امل�شرف العام
د .حممود مهدي ال�شريف خالد

رئي�س هيئة التحري ر
د� .أحمد الزين �أحمد حامد

مدير التحرير

نائب رئي�س هيئة التحرير
د .جمال حممد �أحمد الب�رشى

د .الهندي �أحمد ال�رشيف خمتار

التدقيق اللغوي

�أ .عمر ح�سن �سيد �أحمد

هيئة التحرير

 /1د .بثينة عبد القادر عبد الكرمي بابتوت  /5د .ذو النون �آدم عبد اهلل
 /6د� .أ�سماء ف�ضل �رسبل
		
 /2د .كمال عبد اهلل �أحمد املهالوي
 /3د .برير �سعد الدين ال�شيخ ال�سماين  /7د .الزلفا عبد اهلل م�صطفى
� /8أ .حممد ها�شم العبد حممد
		
 /4د� .صديق علي العجب اجلمايل

الهيئة اال�ست�شارية

� /1أ .د /علي العو�ض عبد اهلل ال�صاحب
� /2أ .د /عبد اهلل الزبري عبد الرحمن
		
� /3أ .د /اخل�رض علي �إدري�س
� /4أ .د /حممد الفا�ضل �أحمد مو�سى
		
� /5أ .د /العبيد معاز ال�شيخ
		
� /6أ .د /حيدر �أحمد دفع اهلل

� /7أ .د /معاوية �أحمد �سيد �أحمد
 /8د .عو�ض احل�سن النور
 /9موالنا .عبد املجيد �إدري�س علي
 /10د .بهاء الدين الأمني حممد
 /11د .الطاهر عبد الكرمي �ساتي
 /12د .حممد ب�شري �إبراهيم

ج

د

جامعة القر�آن الكرمي وت�أ�صيل العلوم – ال�سودان :جملة كلية ال�شريعة ال�سنة الأوىل

افتتاحية العدد

احلم ��د هلل رب العامل�ي�ن وال�صالة وال�سالم على �أ�رشف خلق اهلل اجمعني �سيدنا حممد وعلى
�آله و�صحبه �أجمعني وبعد:
بع ��ون اهلل وتوفيق ��ه ي�صدر الع ��دد الأول من جملة كلية ال�رشيعة (م ��دين ،الهاللية) ،ليكون
ب�أذن اهلل �إ�ضافة حقيقية لت�أ�صيل العلوم واملعارف ،يف جمال العلوم ال�رشعية (الفقه و�أ�صوله)
وجم ��ال القانون ب�شقيه الع ��ام واخلا�ص ،وجملة كلية ال�رشيعة ،جمل ��ة علمية ،حمكمة ،ن�صف
�سنوي ��ة ،متث ��ل الأهداف التي بنيت عليها الكلية ،وقامت م ��ن �أجلها اجلامعة من ت�أ�صيل العلوم
وغريه ��ا ،وتعن ��ى املجل ��ة بالبح ��وث العلمية ذات العالق ��ة بعلم �أ�ص ��ول الفقه ،والفق ��ه املقارن،
والقان ��ون العام واخلا�ص ،وجاءت فكرة ا�صداره ��ا بتوجيه من الأخ مدير اجلامعة ،وبتوجيه
من جمل�س الأ�ساتذة ،وذلك بغر�ض اثراء وتوثيق البحث العلمي وت�أ�صيله ،ون�أمل �أن يكون لها
الت�أثري الإيجابي يف ن�رش البحوث العلمية امل�ؤ�صلة ،وتو�سيع دائرة الإفادة منها.
وترح ��ب �أ�رسة املجل ��ة ب�آراء الق ��راء والباحثني ،الهادف ��ة �إىل دفع م�س�ي�رة املجلة وجتميل
�صورته ��ا ،وتعزي ��ز دورها ،واثراء حركته ��ا يف ن�رش البحوث العلمي ��ة امل�ؤ�صلة ،وندعو جميع
الأخوة الباحثني� ،إىل الكتابة يف هذه املجلة ،و�ستجدون ب�أذن اهلل كل العون وامل�ساعدة يف ذلك.
وجاء هذا العدد من املجلة ويف طياته عدد ثمانية بحوث يف جمال الفقه و�أ�صوله ،والقانون،
م�ستوعب� � ًا ملح ��اور املجل ��ة الأربعة وهي حم ��ور �أ�صول الفق ��ه ،وحمور الفقه املق ��ارن ،وحمور
القانون العام ،وحمور القانون اخلا�ص.
ج ��اء املو�ض ��وع الأول بعنوان :مفهوم احل�رص عند الأ�صوليني و�أثره يف اختالف الفقهاء يف
الف ��روع الفقهية ،وتناول فيه الباحث مفهوم احل�رص عند الأ�صوليني ،وبني اختالفهم يف ذلك،
وذكر جملة من الفروع الفقهية التي نتجت عن ذلك االختالف.
وجاء املو�ضوع الثاين بعنوان :العالقات االجتماعية من منظور مقا�صدي (درا�سة ت�أ�صيلية)،
وه ��ي درا�سة هدف ��ت �إىل �إبراز �شمولية الإ�س�ل�ام وا�ستغراق �أحكام ��ه وت�رشيعاته جلميع مناحي
احلي ��اة ،و�إىل �إظهار �أن �أحكام ال�رشع احلنيف التي تقوم على مقا�صد و�أهداف ،و�إظهار مقا�صد
ال�رشيعة يف العالقات االجتماعية وبيان و�سائل املحافظة عليها من جهة الوجود والعدم.
�أما املو�ضوع الثالث فقد جاء بعنوان :النف�س الإن�سانية (درا�سة مقا�صدية يف طرق املحافظة عليها
مقارن ��ة مع القان ��ون اجلنائي ال�سوداين ل�سن ��ة 1991م) وتناول فيه الباح ��ث و�سائل وطرق
املحافظ ��ة عل ��ى النف�س الإن�سانية ،درا�سة مقا�صدية مقارنة بني ما ذكره علماء املقا�صد من و�سائل
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ه

وط ��رق للمحافظ ��ة عليها ،وما ورد يف القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م ،من و�سائل ميكن
�أن تدخل من �ضمن و�سائل املحافظة على النف�س� ،سواء من جانب الوجود �أو من جانب العدم.
وج ��اء املو�ضوع الرابع بعنوان� :أحكام ودائع احل�ساب ��ات اجلارية يف املعامالت امل�رصفية
املعا��ص�رة (درا�س ��ة فقهي ��ة ت�أ�صيلي ��ة) ،وتن ��اول الباحث حقيق ��ة ودائع احل�ساب ��ات اجلارية،
والتطور التاريخي للعمل امل�رصيف وال�صرييف يف احل�ضارة الإ�سالمية ،وهدف البحث �إىل معرفة
�أهمية ودائع احل�سابات اجلارية والإ�شكاالت الواردة على تخريجها قر�ض ًا ،والأحكام والآثار
املرتتبة على تكييف ودائع احل�سابات اجلارية ب�أنها قر�ض.
وكان املو�ض ��وع اخلام�س بعنوان :من ��اذج من ال�سمات العامة لوالية املظامل يف عهد اخلليفة
عم ��ر ب ��ن اخلط ��اب ر�ضي اهلل عنه ،وه ��دف البحث �إىل �إب ��راز مناذج من ال�سم ��ات العامة لوالية
املظ ��امل يف عه ��د اخلليفة عمر ب ��ن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ،وذلك بالإ�ش ��ارة �إيل امل�صطلح اللغوي
وال�رشع ��ي لوالية املظامل ،ثم تناول ��ت الدرا�سة ال�سند ال�رشعي لها ،مع بيان �أهم اخت�صا�صات
وايل املظ ��امل و�سلطات ��ه يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ،ثم حتدثت الدرا�سة عن
�أعطيات و�أرزاق والة املظامل يف ذلك العهد.
وجاء املو�ضوع ال�ساد�س بعنوان :ال�سلطة الت�رشيعية واخت�صا�صاتها يف النظام الإ�سالمي،
وعن ��ى البح ��ث بدرا�سة ال�سلط ��ة الت�رشيعية ،وبيان مكانته ��ا ،و�أهميتها يف النظ ��ام الد�ستوري
الإ�سالم ��ي ،وهدف البحث �إىل �إبراز دور الفق ��ه الد�ستوري الإ�سالمي و�إظهار عنايته بال�سلطة
الت�رشيعية بو�صفها �أكرث ال�سلطات العامة �أهمية لكونها النائبة عن الأمة واملعربة عن �إرادتها
وج ��اء املو�ض ��وع ال�سابع بعن ��وان :الإرهاب فقه ًا وقانون� � ًا ،وهدف من خالل ��ه الباحث �إىل
التعريف مبفهوم الإرهاب ،وحتديد �أنواعه ،وتو�ضيح عالقة الإرهاب بالإ�سالم ،و�إظهار عالقة
حركات املقاومة بالإرهاب.
وج ��اء املو�ضوع الثام ��ن بعنوان :اجلرائم الدولية التي ترتكب �ض ��د الأقليات وطرق مكافحتها
من منظور فقهي ( جرمية التمييز العن�رصي امنوذج ًا) ،وتناول الباحث يف هذه الدرا�سة التعريف
باجلرائم الدولي ��ة التي ترتكب �ضد الأقليات وبالتحديد جرمية التمييز العن�رصي ،وذلك بالإ�شارة
�إىل القواعد وال�ضوابط ال�رشعية التي عملت على حماية هذه الأقليات واحلقوق التي تتعلق بها.
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني
رئي�س التحرير

و
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فهر�ست املحتويات
•مفهوم احل�رص عند الأ�صوليني و�أثره يف �إختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية7����������.
•العالقات االجتماعية من منظور مقا�صدي (درا�سة ت�أ�صيلية)61���������������������� .
•النف�س الإن�سانية درا�سة مقا�صدية يف طرق املحافظة عليها مقارنة
•مع القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م89���������������������������������������.
•�أحكام ودائع احل�سابات اجلارية يف املعامالت امل�رصفية
•املعا�رصة (درا�سة فقهية ت�أ�صيلية) ������������������������������������������������107
•مناذج من ال�سمات العامة لوالية املظامل يف عهد اخلليفة عمر137����������������������� .
•ال�سلطة الت�رشيعية واخت�صا�صاتها يف النظام الإ�سالمي159��������������������������� .
•الإرهاب فقه ًا وقانون ًا181������������������������������������������������������������� .
•اجلرائم الدولية التي ترتكب �ضد الأقليات وطرق مكافحتها
•من منظور فقهي (جرمية التمييز العن�رصي �أمنوذج ًا)207��������������������������� .

7

مفهوم احل�صر عند الأ�صوليني
�أثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية
(((

�أ.د /حممد ح�سب اهلل حممد علي

((( �أ.د .كلية ال�رشيعة ـ ق�سم الفقه و�أ�صوله ـ مدين

8

�أ.د /حممد ح�سب اهلل حممد علي

ملخ�ص البحث

تن ��اول ه ��ذا البحث مفهوم احل�رص عند الأ�صوليني �أث ��ره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية،
وقد اختلفت عبارات الأ�صوليني يف تعريف مفهوم احل�رص و� ْإن اتفقت يف املعنى والتعريف املختار:
ه ��و �أن ي ��رد احلكم حم�صور ًا ب�أحد حروف احل�رص ،و�أنَ الأ�صولي ��ون اختلفوا يف طرق احل�رص �أو
�صيغه� ،أو �ألفاظه ،فمنهم م ْن ح�رص َها يف واحد ،ومنهم م ْن ح�رصها يف نوعني ،ومنهم م ْن ح�رصها
يف �أربعة ومن هذه النقول ميكن ح�رص �صيغ احل�رص عند الأ�صوليني يف خم�س �صيغ هي:
الأوىل:احل�رص بـ (� مَّإنَا)،الثانية :احل�رص بالنفي واال�ستثناء �أو اال�ستثناء املنفي،الثالثة:
بح��ْص رْ املبت ��د�أ يف اخلرب،الرابع ��ة :احل��ص�ر ب�ضم�ي�ر الف�ص ��ل ب�ي�ن املبت ��د�أ
احل��ص�ر َ
واخلرب،اخلام�سة :احل�رص بتقدمي املعموالت على عواملها.
و� َّإن الأ�صوليني قد اختلفوا يف مفهوم احل�رص �إىل مذاهب ميكن ح�رصها يف املذاهب الآتية:
املذه ��ب الأول� :أَّ مفه ��وم احل��ص�ر بكل �أنواع ��ه ال�سابقة حج ��ة يفيد نفي احلك ��م عما �سوى
املذكور ،وهو مذهب جمهور الأ�صوليني.
املذه ��ب الث ��اين� :أَّ مفهوم احل�رص بكل �أنواعه ال�سابق ��ة لي�س بحجة وال يفيد نفي احلكم عما
�سوى املذكور،وهو مذهب جمهور احلنفية.
املذه ��ب الثال ��ثَّ � :أن احل�رص ب� مَّإنا واال�ستثناء املنفي يفيد ح�رص احلكم يف املذكور ونفيه عن
غريه ،وهو مذهب ابن احلاجب.
املذه ��ب الرابعَّ � :أن احل�رص (ب� مَّإنا) حجة يفيد نفي احلكم عما �سوى املذكور وال يفيد غريه
من �أنواع مفهوم احل�رص وهو مذهب �أبي الوليد الباجي لأنَّه ق�رص �أدوات احل�رص يف � مَّإنا فقط
ومل يعترب غريها من �أنواع مفهوم احل�رص.
املذهب اخلام�س� :أَّ تقدمي النفي على (�إال) حجة يفيد نفي احلكم عما �سوى املذكور وال يفيد
غريه من �أنواع مفهوم احل�رص وهو مذهب الآمدي ،قال يف الإحكام.
و� َّأن الراجح من املذاهب ال�سابقة هو مذهب اجلمهور ،وهو � َّأن مفهوم احل�رص بكل �أنواعه
حجة ،وذلك لقوة �أدلتهم ،وموافقة املخالفني لهم يف حجية بع�ض �أنواعه.
و�أ َّن ��ه ق ��د ترتب على اختالف الأ�صوليني يف حجية مفهوم احل�رص اختالف الفقهاء يف كثري
م ��ن الف ��روع الفقهي ��ة ،ذكرت منها بع� ��ض الفروع التي تب�ي�ن �أثر االختالف يف ه ��ذه القاعدة يف
اختالف الفقهاء من غري ح�رص.
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احلم ��د هلل ال ��ذي �أنعم علينا بنعم ال تقب ��ل العد واحل�رص� ،أجلها و�أعظمه ��ا نعمة الهدى و� ْأن
جعلن ��ا من �أمة احلبي ��ب امل�صطفى ،وال�صالة وال�سالم على نبي اله ��دى ،الذي ما ترك خري ًا �إال
ودلن ��ا علي ��ه القائل �(:مَّإنا الأعمال بالني ��ات و� مَّإنا لكل امرئ ما ن ��وى)� (((،صلى اهلل و�سلم عليه
وعلى �آله و�صحبه ومن بهديه اهتدى.
وبع ��د ف� ��إن مفه ��وم املخالفة من املباح ��ث الأ�صولية الت ��ي لها �أثر كبري يف اخت�ل�اف الفقهاء
يف الف ��روع الفقهية ،وم ��ن �أنواعه مفهوم احل�رص ،الذي هو من م�شكالت ��ه ،وذلك لكرثة �أقوال
الأ�صوليني يف تعريفه ،و�أنواعه ،وحجية هذه الأنواع ،لذلك اخرتته مو�ضوع ًا لهذا البحث.
�أهمية املو�ضوع :تظهر �أهمية هذا املو�ضوع من تعلقه ب�أهم مباحث الألفاظ التي عن طريقها
ت�ستنبط الأحكام ،ولأنَّه من املو�ضوعات التي لها كبري الأثر يف الفروع الفقهية.
�سبب االختيار :اخرتت الكتابة يف هذا املو�ضوع للأ�سباب الآتية:
�أو ًال :لأ َّن ��ه يتعل ��ق بالفق ��ه الذي ق ��ال عنه النبي �صل ��ى اهلل عليه و�سلم(:من ي ��رد اهلل به خري ًا
يفقهه يف الدين) ((( ،ف�أردت �أن �أنال به �رشف خدمة الفقه ع�سى اهلل �أن ي�رشفني باخلريية التي
�أخرب بها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
ثاني ًا :لأنَّه من املو�ضوعات التي لها �أثر كبري يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية.
ثالث� � ًا :التمر� ��س على تخريج الفروع الفقهية على القواع ��د الأ�صولية لربط الأ�صول بواقع
الأمة وما ي�ستجد لها من نوازل.
منه ��ج البح ��ث :اتبعت يف هذا البحث املنه ��ج اال�ستقرائي والتحليلي حي ��ث �إين �أقوم بجمع
الأقوال وحتليلها وبناء الفروع عليها حتى يظهر �أثر االختالف فيها.
وقد تناولت هذا املو�ضوع وفق اخلطة الآتية:
املقدمة.
املبحث الأول :ماهية مفهوم احل�رص و�صيغه و�أنواعه ،ومطلبان.
املطلب الأول :ماهية مفهوم احل�رص.
املطلب الثاين� :صيغ احل�رص و�أنواعه.
املبحث الثاين :حجية مفهوم احل�رص.
املطلب الأول :حجية مفهوم احل�رص ب� مَّإنا.
((( اجلامع ال�صحيح ملحمد بن �إ�سماعيل البخاري باب كيف بد�أ الوحي �إىل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم حديث رقم(.6/1 ،)1
((( اجلامع ال�صحيح املرجع ال�سابق ،باب من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين حديث رقم(.25/1 ،)71
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املطلب الثاين :حجية مفهوم احل�رص بالنفي واال�ستثناء �أو اال�ستثناء املنفي.
املطلب الثالث :مفهوم ح�رص املبتد�أ يف اخلرب.
املطلب الرابع :مفهوم احل�رص بالإتيان ب�ضمري الف�صل بني املبتد�أ واخلرب ومفهوم احل�رص
بتقدمي املعموالت على عواملها.
املطلب اخلام�س :حترير مذاهب الأ�صوليني يف مفهوم احل�رص وبيان الراجح منها وترتيب �أنواعه.
املبحث الثالث� :أثر االختالف يف مفهوم احل�رص يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية:
املطلب الأول :حكم تكبرية الإحرام يف ال�صالة:
املطلب الثاين:زكاة اجلنني:
املطلب الثالث :والء من �أ�سلم على يد رجل
اخلامتة :وت�شتمل على �أهم نتائج البحث ،والتو�صيات.
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المطلب األول :ماهية مفهوم الحصر

امل�س�أل ��ة الأوىل:تعريف مفهوم احل�رص باعتب ��اره مركب ًا �إ�ضافي ًا:يرتكب مفهوم احل�رص من
كلمت ��ي (مفهوم) و(احل�رص) ومعرفة املركب تتوقف على معرفة ما ركب منه ،لذلك نقف على
معنى الكلمتني فيما يلي:
أو ً
ال :تعريف المفهوم لغة واصطالحًا:

�أ /معن ��ى املفهوم لغة :ا�سم مفعول من الفعل (فهم ،يفهم) بك�رس العني يف املا�ضي وفتحها
يف امل�ض ��ارع ،والفهم معرفتك ال�شيء بالقلب فهمه فهم ًا علمه ،ومعناه عرف� ،أو علم� ،أو �أدرك،
يق ��ال فهم ��ت ال�ش ��يء �أي عرفت ��ه وعقلته ،وتفاه ��م القوم �أي ع ��رف كل منهم ما يري ��ده الآخر،
وا�ستفهم ��ه �أي طل ��ب منه �أن يعرف ��ه الأمر ،والفهامة الكثري الفه ��م((( ،و(الفهم) ح�سن ت�صور
املعنى وجودة ا�ستعداد الذهن لال�ستنباط( ،املفهوم) جمموع ال�صفات واخل�صائ�ص املو�ضحة
ملعنى كلي ويقابله املا�صدق(((.
ب /معن ��ى املفه ��وم ا�صطالح� � ًا :يطلق املفهوم عل ��ى كل �شيء فهم معناه م ��ن لفظه ،ويعني
ه ��ذا �أن املفه ��وم من اللفظ املنط ��وق �أقرب لأن يطلق عليه (مفه ��وم) �إال �أن الأ�صوليني ق�رصوا
م�صطلح املفهوم على املعنى الذي ال ي�ستند �إىل النطق ا�ستناد ًا مبا�رش ًا ،قال �إمام احلرمني(:هو
ما ي�ستفاد من اللفظ وهو م�سكوت عنه ال ذكر له على ق�ضية الت�رصيح) ((( ،وقال الآمدي(:هو
م ��ا فهم م ��ن اللفظ يف غري حم ��ل النطق) (((،وق ��ال الزرك�شي(:الألفاظ ظ ��روف حاملة للمعاين
واملع ��اين امل�ستف ��ادة منه ��ا تارة ت�ستفاد من جه ��ة النطق والت�رصيح وتارة م ��ن جهة التعري�ض
والتلويح والثاين هو املفهوم فلما فهم من غري ت�رصيح بالتعبري عنه �سمي مفهوم ًا)(((.
مم ��ا �سب ��ق ميك ��ن تعري ��ف املفه ��وم ا�صطالح� � ًا ب�أنه:املعنى امل�ستف ��اد من اللف ��ظ من جهة
التعري�ض والتلويح ال من جهة النطق والت�رصيح(((.
ثانيًا:تعريف الحصر لغة واصطالحًا:

�أ /معن ��ى احل��ص�ر لغة :احل�رص �رضب من العي ،ح�رص الرجل ح�رص ًا مثل تعب تعب ًا فهو

((( القامو�س املحيط للفريوزبادي  162/4ول�سان العرب البن منظور الأفريقي 459/12
((( املعجم الو�سيط لإبراهيم م�صطفى و�أحمد الزيات وحامد عبد القادر وحممد النجار .704/2
((( الربهان يف �أ�صول الفقه لإمام احلرمني 298 /1
((( الإحكام يف �أ�صول الأحكام للآمدي .232/2
((( البحر املحيط للزرك�شي 88 /3
((( البحر املحيط املرجع ال�سابق �ص ،88 .بت�رصف.
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ح��ص�ر عي ��ي يف منطقه ،وقيل ح�رص مل يقدر على الكالم وح�رص �صدره �ضاق ،واحل�رص �ضيق
ال�صدر ،و�إذا �ضاق املرء عن �أمر ،قيل ح�رص �صدر املرء عن �أهله يح�رص ح�رص ًا م�صدر َح�صرَ
َي ْح�� رُُص�ر ،و�أَ ْح��َصهرَ َ ه املَ َر�ض َمنَعه ِم � َ�ن ال�سفر (((،قال ابن فار�س(:احل ��اء وال�صاد والراء �أ�ص ٌل
واح ��د ،وهو اجلمع وا َ
حل ْب�س واملنع) ((( ،واحل�رص (عن ��د �أهل العربية) �إثبات احلكم للمذكور
ونفيه عما عداه ويعرف �أي�ضا بالق�رص ((( ،نخل�ص مما �سبق �إىل � َّأن احل�رص لغ ًة :احلب�س واملنع.
ب /معن ��ى احل��ص�ر ا�صطالح ًا :احل�رص عبارة عن �إيراد ال�شيء عل ��ى عدد معني� (((،أو هو
املنع عما �ش�أن ال�شيء �أن يكون م�ستعمال فيه(((.
امل�س�أل ��ة الثاني ��ة :تعريف مفهوم احل��ص�ر ا�صطالح ًا :ع ��رف الأ�صولي ��ون مفهوم احل�رص
بتعريفات متقاربة املعنى و� ْإن اختلفت يف �ألفاظها و�صياغتها منها.
/1عرف ��ه �أب ��و الولي ��د الباجي بقول ��ه� :إثبات نقي� ��ض ا ُ
حل ْك ��م املح�صور حي ��ث قال�(:ألفاظ
احل�رص تدل على نفي احلكم عن غري املن�صو�ص)(((.
/2عرفه ابن ر�شد بقوله�(:أن يرد احلكم حم�صور ًا ب�أحد حروف احل�رص)(((.
 /3عرفه القرايف :ب�أنَّه�(:إثبات نقي�ض حكم املنطوق للم�سكوت عنه ب�صيغة �إنا ونحوها)(((.
مَّ
/4عرفه القرايف يف نفائ�س الأ�صول :ب�أنَّه(:ثبوت احلكم للمنطوق و�سلبه عن امل�سكوت)(((.
 /5عرف ��ه الع�ض ��د بقولهْ �(:أن يق ��دم الو�صف على املو�صوف اخلا�ص خ�ب�ر ًا له ،والرتتيب
الطبيعي خالفه فيفهم من العدول �إليه ق�صد النفي عن غريه)((1(.
 /6عرف ��ه الره ��وين بقول ��هْ �(:أن يق ��دم الو�صف عل ��ى املو�ص ��وف يف الق�ضي ��ة املهملة التي
حممولها �شخ�صي وال قرينة تفيد العهد)((1(.
/7عرفه التفتازاين بقوله(:هو نفي غري ما ذكر �آخر ًا يف الكالم امل�صدر ب�إنا)((1(.
مَّ
((( ل�سان العرب  193/4وال�صحاح  631 ، 63/2و�أ�سا�س البالغة .85/
((( معجم مقايي�س اللغة البن فار�س .72/2
((( املعجم الو�سيط �إبراهيم م�صطفى،ـ �أحمد الزيات،ـ حامد عبد القادر ،حممد النجار طبع :دار الدعوة حتقيق:جممع اللغة العربية178/1
((( التعريفات للجرجاين .118/1
((( التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي .282/1
((( �إحكام الف�صول يف �أحكام الأ�صول لأبي الوليد �سليمان بن خلف الباجي . 441/1
((( ال�رضوري يف �أ�صول الفقه لأبي الوليد حممد بن ر�شد احلفيد �ص.119.
((( �رشح تنقيح الف�صول يف اخت�صار املح�صول ل�شهاب الدين �أحمد بن �إدري�س القرايف املالكي �ص.80 .
((( نفائ�س الأ�صول يف �رشح املح�صول ل�شهاب الدين �أحمد بن �إدري�س القرايف املالكي .33/2
(� ((1رشح خمت�رص املنتهي الأ�صويل للقا�ضي ع�ضد الدين عبد الرحمن الإيجي .199/3
( ((1حتفة امل�س�ؤول يف �رشح خمت�رص منتهي ال�سول لأبي زكريا يحي بن مو�سى الرهوين .361/3
( ((1حا�شية التفتازاين على �رشح الع�ضد ل�سعد الدين التفتازاين .195/3
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/8عرفه الزرك�شي بقوله(:احل�رص هو �إعطاء احلكم لل�شيء ونفيه عما عداه).
التعريف املختار :هو تعريف ابن ر�شد :وهو �أن يرد احلكم حم�صور ًا ب�أحد حروف احل�رص.
(((

المطلب الثاني :صيغ الحصر وأنواعه

امل�س�أل ��ة الأوىل� :صي ��غ احل�رص :اختلف الأ�صوليون يف ح�رص ط ��رق احل�رص �أو �صيغه� ،أو
�ألفاظ ��ه ،فمنهم م ْن ح�رص َه ��ا يف واحد :كالباجي حيث قال( :فلف ��ظ احل�رص واحد وهو (� مَّإنا)
وذهب ابن ن�رص وجماعة من �شيوخنا �إىل � َّأن لفظ احل�رص �أربعة � ...إىل �أن قال:والذي عندي � َّأن
لفظ احل�رص واحد وهو (� مَّإنا)و�إىل هذا ذهب القا�ضي �أبو بكر والقا�ضي �أبو جعفر) (((،ومنهم
م ْن ح�رصها يف نوعني :كابن احلاجب حيث ذكر مفهوم � مّإنا ومفهوم اال�ستثناء فقط،ومنهم م ْن
ح�رصه ��ا يف �أربعة :كالق ��رايف (((،والزرك�شي وجالل الدين املحلي (((،ق ��ال الزرك�شي(:ويدخل
فيه �صور منها � :مَّإنا ،...ومنها املنفي مبا �أو بال واال�ستثناء...ومنها �ضمري الف�صل بني املبتد�أ
واخل�ب�ر  ...ومنها تقدمي املعمول (((،)...وق ��ال ال�شوكاين(:وهو(�أي احل�رص)�أنواع� ،أقواها:
م ��ا و�إال ...،واحل��ص�ر بـ � مَّإنا ،وهو قريب مما قبله يف الق ��وة  ...ثم ح�رص املبتد�أ يف اخلرب....،
وال ��كالم يف حتقي ��ق �أن ��واع احل�رص حمرر يف علم البي ��ان ،وله �صور غري م ��ا ذكرناه ههنا ،وقد
تتبعته ��ا من م�ؤلفاتهم ،من مثل (ك�شاف الزخم�رشي)وم ��ا هو على منطه ،فوجدتها تزيد على
خم�سة ع�رش نوع ًا ،وجمعت يف تقرير ذلك بحث ًا) (((،من هذه النقول ميكن ح�رص �صيغ احل�رص
عند الأ�صوليني يف خم�سة �صيغ:
الأوىل :احل�رص بـ (� مَّإنَا).
الثانية :احل�رص بالنفي واال�ستثناء �أو اال�ستثناء املنفي .
بح�صرْ املبتد�أ يف اخلرب .
الثالثة  :احل�رص َ
الرابعة  :احل�رص ب�ضمري الف�صل بني املبتد�أ واخلرب
اخلام�سة :احل�رص بتقدمي املعموالت على عواملها .
و�سوف �أتناول كل نوع بالتف�صيل فيما يلي:
امل�س�ألة الثانية� :أنواع احل�رص :يتنوع احل�رص ح�سب �صيغه �سالفة الذكر �إىل خم�سة �أنواع:
((( ت�شنيف امل�سامع بجمع اجلوامع للزرك�شي .183 /1
((( �إحكام الف�صول يف �أحكام الأ�صول لأبي الوليد �سليمان بن خلف الباجي . 444/1
((( �رشح تنقيح الف�صول للقرايف �ص.80 .
((( �رشح جمع اجلوامع جلالل الدين حممد بن �أحمد املحلي مع حا�شية البناين .253-252 /1
((( ت�شنيف امل�سامع بجمع اجلوامع للزرك�شي .175-174 /1
((( �إر�شاد الفحول �إىل حتقيق احلق من علم الأ�صول لل�شوكاين �ص.183-182.

14

�أ.د /حممد ح�سب اهلل حممد علي

الن ��وع الأول :احل��ص�ر ب� مَّإن ��ا :هو َن ْف ��ي َغيرْ املذك ��ور يف الكالم �آخِ ��ر ًا ،كقول ��ه �صلى اهلل
علي ��ه و�سلم �(:مَّإن ��ا الوالء مل ��ن �أعتق) (((،ق ��ال الزرك�شي(:وهذا يدل على معني�ي�ن� :أحدهما� :أن
ال ��والء ال يك ��ون �إال مل ��ن �أعتق .والث ��اين :ال يتحول ال ��والء عمن �أعت ��ق ،ولهذا ق ��ال املاوردي يف
(احلاوي)(((:مذهب ال�شافعي وجمهور �أ�صحابه �أنها يف قوة الإثبات والنفي)(((.
الن ��وع الث ��اين :تق ��دمي النف ��ي على (�إال) :ه ��و الإخ ��راج حتقيق ًا �أو تقدي ��ر ًا ب� �ـ(�إال) �أو ما يف
معناه ��ا (((،نح ��و ما قام �إال زي ٌد ،يدل على نف ��ي القيام عن غري زيد و�إثباته له ،ونحو قوله �صلى
اهلل عليه و�سلم(:ال �صالة �إال بطهور)(((،وقوله �صلى اهلل عليه و�سلمَ (:ال ِن َك َاح �إِ َّال ب َويل َو�شاهدي
عدل) (((،وقولنا :ال عا يف البلد �إال زيد ،وهو �أحد نوعي اال�ستثناء(((.
َْ
لمِ
الن ��وع الثالث :ح�رص املبت ��د�أ يف اخلرب:وينق�سم �إىل ق�سمني :الق�س ��م الأول :ح�رص املبتد�أ يف
اخلرب ،الثاين :ح�رص اخلرب يف املبتد�أ وهو الأق ّل ،ولذلك كان تعبري الأ�صول ّيني عن هذه امل�س�ألة
ـ(ح�صرْ املبتد�أ يف اخلرب) رجوع ًا �إىل الغالب والأكرث.
ب َ
الق�سم الأول :ح�رص املبتد�أ يف اخلرب :ويندرج حتته ال�صور الآتية:
ال�صورة الأوىل :م�ضافا نحو� :صديقي زيد ،يفيد ح�رص املبتد�أ يف اخلرب عند عدم قرينة عهد(((.
ال�صورة الثانية :اخلرب مقرونا بالالم نحو :العامل زيد((1(.
ال�صورة الثالثة :ح� ال�صفة يف املو�صوف ،مثاله قولنا :النزاهة يف القناعة ،والدين الورع((1(.
َ صرْ
ِّ َ َ
ال�صورة الرابعة� :أن يكون اخلرب نكرةً ،مثاله  :قولنا :زيد قائم((1(.
ْ َ
َْ
ال�صورة اخلام�سة :اقرتان املبتد�أ بال ّالم اجلن�س َّية ،مثاله :قوله �صلى اهلل عليه و�سلم( :الخْ َ َر ُاج
ِبال�ضَّ َمان)( ،((1وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم( :ا ْل َب ِّي َن ُة َع َلى المُْ َّدعِيَ ،وا ْل َي ِم ُني َع َلى َم ْن �أَ ْن َكر)(.((1
(((

((( حا�شية التفتازاين على �رشح الع�ضد ل�سعد الدين التفتازاين .195/3
((( �صحيح البخاري باب املكاتب وما ال يحل من ال�رشوط حديث رقم (.981/2 )2584
((( احلاوي الكبري للماوردي .131/16
((( البحر املحيط للزرك�شي .134 /3
((( الكوكب الدري فيما يتخرج على الأ�صول النحوية من الفروع الفقهية للإ�سنوي .364/1
((( �سنن الرتمذي باب ال تقبل �صالة بغري طهور قال �أبو عي�سى هذا احلديث �أ�صح �شيء يف هذا الباب و �أح�سن حديث رقم (.5/1 )1
((( �سنن البيهقي لأبي بكر البيهقي باب ال نكاح �إال ب�شاهدين عدلني حديث رقم (.478/2 )14088
((( البحر املحيط للزرك�شي  133-132 /3وت�شنيف امل�سامع بجمع اجلوامع للزرك�شي 176/1و�إر�شاد الفحول لل�شوكاين �ص.183.
((( البحر املحيط املرجع ال�سابق �ص.134 .
(� ((1إر�شاد الفحول لل�شوكاين .266/1
(� ((1رشح تنقيح الف�صول للقرايف �ص.83 .
(� ((1رشح الكوكب املنري البن النجار الفتوحي . 519/3
( ((1ال�سنن الكربى للبيهقي باب امل�شرتي يجد مبا ا�شرتاه عيبا وقد ا�ستغله زمان ًا حديث رقم (.321/5 )11053
(� ((1سنن الرتمذي باب ما جاء يف �أن البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه  ،قال �أبو عي�سى هذا حديث ح�سن �صحيح حديث رقم (.626/3 )1342
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ال�ص ��ورة ال�ساد�س ��ة :النفي ،مثال ��ه :قوله �صلى اهلل عليه و�سل ��م َ (:ال ِ�ص َيا َم ِ�إ َّال لمِ َ� � ْن لمَ ْ ُي َب ِّيتِ
ال�ص َيا َم م َِن ال َّل ْيل)(((.
ِّ
الن ��وع الثال ��ث :ح��ص�ر اخل�ب�ر يف املبت ��د�أ ،ق ��ال اب ��ن ال�سبك ��ي� (:أما م ��ا يقال في ��ه) مفهوم
احل�رص(ح�رص املبتد�أ يف اخلرب فمثل� :صديقي زيد ،والعامل زيد ،وال يخفى �أن النظم الطبيعي
خالفه ،والأ�صل قولك :زيد �صديقي ،ال �صديقي زيد ،فالعدول �إليه) وال قرينة عهد(هناك دالة
على �أن املراد باملبتد�أ معهود هل يفيد احل�رص؟) (((،ويندرج حتته �صورتان:
ال�ص ��ورة الأوىل :تقدمي اخلرب املقرتِن ب�ل�ام لي�ست لِلعهد على املبتد�أ مثاله :قولنا العالمِ زيد
�أو القائم عمرو(((.
ال�ص ��ورة الثاني ��ةْ � :أن يكون اخل�ب�ر م�ضاف ًا ،مثال ��ه :قوله �صلى اهلل علي ��ه و�سلم(:حترميها
التّكبري  ،وحتلِيلها الت�سليم) (((،وقولنا� :صديقي زيد(((.
النوع الرابع :الإتيان ب�ضمري الف�صل بني املبتد�أ واخلرب نحو :زيد هو القائم ،يفيد ثبوت القيام
�شان َئ َك هو الأَبترَُ) (((،وهذا ذكره البيانيون(((.
له ونفيه عن غريه باملفهوم،ومنه قوله تعاىل�(:إِ َّن َ ِ ُ َ ْ
�اك َن ْع ُب ُد َو�إِ َّي � َ
الن ��وع اخلام�س :تق ��دمي املعمول :نحو قوله تعاىل�(:إِ َّي � َ
ني) ((( ،وقوله
�اك ن َْ�س َت ِع ُ
�ون)(((� ،أي ال نعبد �إال �إياك ،وه ��م ال يعملون �إال
تع ��اىل(:ال َي ْ�س ِبقُو َن� � ُه ِبا ْل َق� � ْولِ َو ُه ��م ِب�أَ ْم ِر ِه َي ْع َملُ � َ
ب�أمره ((1(،ونحو وزيد ًا �رضبت وبعمرو مررت ((1(،ودخل يف املعمول املفعول واحلال والظرف((1(.

((( ال�سنن الكربى للن�سائي باب ذكر اختالف الناقلني حلديث حف�صة حديث رقم (.95/2 )2643
((( رفع احلاجب عن خمت�رص ابن احلاجب لتاج الدين ابن ال�سبكي . 82/3
((( نهاية ال�سول �رشح منهاج الو�صول للإ�سنوي . 351/1
((( امل�ستدرك للحاكم الني�سابوري كتاب الطهارة ،قال احلاكم �صحيح الإ�سناد على �رشط م�سلم ومل يخرجاه حديث رقم(.223/1 )457
((( �إحكام الف�صول يف �أحكام الأ�صول لأبي الوليد �سليمان بن خلف الباجي . 444/1
((( �سورة الكوثر �آية.3.
((( ت�شنيف امل�سامع بجمع اجلوامع للزرك�شي .175 /1
((( �سورة الفاحتة �آية (.)5
((( �سورة الأنبياء �آية (.)27
(� ((1رشح تنقيح الف�صول للقرايف �ص.82-81 .
( ((1نهاية ال�سول �رشح منهاج الو�صول للإ�سنوي  351/1والكوكب الدري فيما يتخرج على الأ�صول النحوية من الفروع الفقهية للإ�سنوي .426/1
( ((1الغيث الهامع �رشح جمع اجلوامع لويل الدين عبد الرحيم العراقي .128/1

16

�أ.د /حممد ح�سب اهلل حممد علي

املبحث الثاين :حجية مفهوم احل�صر

تـمـهيـ ��د :يف حتري ��ر مو�ضع النزاع :قب ��ل اخلو�ض يف تف�صيل مذاه ��ب الأ�صوليني يف حجية
مفه ��وم احل�رص ال بد من حتري ��ر مو�ضع النزاع حتى تتوجه مذاهبه ��م ويح�رص اختالفهم يف
امل�س�ألة ،وذلك ح�سب �أنواع احل�رص �سالفة الذكر كما يلي:
ال :اتفق الأ�صوليون على �أن مفهوم احل�رص بكل �أنواعه لت�أكيد الإثبات(((.
�أو ً
َّ
ثاني ًا :اختلفوا يف داللة مفهوم احل�رص على نفي احلكم عن غري املذكور ،وتفاوتت
�آرا�ؤه ��م يف اعتب ��اره على ح�سب �أنواع ��ه ال�سابقة ،فمذهب اجلمهور �أ َّن ��ه حجة �أي يفيد نفي
احلكم عن غري املذكور ،وذهب جمهور نفاة املفاهيم �إىل اعتبار بع�ض �أنواعه على تفاوت بينهم
يف اعتبارها ،وذهب احلنفية �إىل عدم اعتباره يف نفي احلكم عن غري املذكور واختلف النقل عنهم
يف �إف ��ادة � مَّإن ��ا للح�رص ،وميك ��ن تف�صيل مذاه ��ب الأ�صوليني يف حجية مفه ��وم احل�رص ح�سب
�أنواعه كما يلي:
المطلب األول :حجية الحصر بإ َّنما

اختلف الأ�صوليون يف �إفادة � مَّإنا للح�رص� ،أي �إثبات احلكم يف املذكور ونفيه ع َّما عداه� ،إىل
ثالثة مذاهب نف�صلها فيما يلي:
امل�س�ألة الأوىل :املذهب الأولَّ � :إن (� مَّإنا)تدل على �إثبات احلكم للمذكور ونفيه عما عداه ،وهو
مذه ��ب جمهور الأ�صولي�ي�ن (((،وهو قول كثري من منكري املفه ��وم (((،كالقا�ضي الباقالين(((،
والغزايل (((،و�أختاره الكمال ابن الهمام ون�سب �إىل احلنفية العمل به(((.
األدلــة :استدل لهذا المذهب باألدلة اآلتية:

ني)  ،وقد ا�ستدل بها الإمام تقي الدين
الدلي ��ل الأول :قوله تعاىل�(:إِ َّي َاك َن ْع ُب ُد َو�إِ َّي َاك ن َْ�س َت ِع ُ
ال�سبك ��ي كم ��ا نقل عنه ابنه ت ��اج الدين بقوله(:وم ��ن �أح�سن ما وقع له يف اال�ست ��دالل على �أنَّها
(((

((( الإحكام يف �أ�صول الأحكام  233-232/2ونفائ�س الأ�صول �رشح املح�صول للقرايف .26/2
((( �إحكام الف�صول يف �أحكام الأ�صول لأبي الوليد �سليمان بن خلف الباجي  441/1والتب�رصة يف �أ�صول الفقه لأبي �إ�سحق ال�شريازي
�ص 239 .ونفائ�س الأ�صول �رشح املح�صول للقرايف 29-28/2و�رشح تنقيح الف�صول للقرايف �ص 82-8 .وجمع اجلوامع لتاج الدين
عبد الوهاب ابن ال�سبكي مع حا�شية العطار  338/1والبحر املحيط يف �أ�صول الفقه للزرك�شي  142-132/3والغيث الهامع �رشح جمع
اجلوامع لأبي زرعة عبد الرحيم العراقي .128-127/1
((( نهاية الو�صول يف دراية الأ�صول لل�صفي الهندي .2108-2105/5
((( التقريب ولإر�شاد للقا�ضي �أبي بكر حممد بن الطيب الباقالين  360/3والتلخي�ص يف �أ�صول الفقه لإمام احلرمني �ص.233.
((( امل�ست�صفى من علم الأ�صول للغزايل .207-206/1
((( التحرير يف �أ�صول الفقه للكمال ابن الهمام مع �رشحه التي�سري .102/1
((( �سورة الفاحتة �آية (.)5
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الل ِ�إ َّال الحْ َ َّق ِ�إ مَّنَا المْ َ�سِ ي ُح
َاب َال َت ْغلُو ْا فيِ دِي ِن ُك ْم َو َال َتقُو ُلو ْا َع َلى هَّ ِ
للح��ص�ر قول ��ه تعاىلَ (:يا َ�أ ْه َل ا ْل ِكت ِ
الل َو ُر ُ�س ِل ِه َو َال َتقُو ُلو ْا
وح ِّم ْن ُه َف�آ ِمنُو ْا ِب هَّ ِ
ِي�س ��ى ا ْب� � ُن َم ْريمَ َ َر ُ�سو ُل هَّ ِ
الل َو َك ِل َم ُت ُه �أَ ْلقَا َها ِ�إلىَ َم� � ْريمَ َ َو ُر ٌ
ع َ
َثال َث� � ٌة ان َت ُه ��و ْا خَ يرْ ً ا َّل ُك� � ْم ِ�إ مَّنَا َ
اللهُّ �إِ َل ٌه َواحِ ٌد ُ�س ْب َحا َن ُه َ�أن َي ُك َ
ال�س َما َوات َو َما فيِ
ون َل ُه َو َل� � ٌد َّل ُه َما فيِ َّ
�الل َوكِي ًال) (((،فقال :هذه الآية تفيد � َّأن � مَّإن ��ا للح�رص ف�إنَّها لو مل تكن للح�رص
الأَ ْر� �ِ�ض َو َكفَى ِب � هَّ ِ
لكان ��ت مبنزلة قول ��ك :و� ْإن تولوا فعليك البالغ ،وهو عليه البالغ تول ��وا� ،أو مل يتولوا� ،أو � مَّإنا
ال ��ذي رت ��ب على توليهم نفي غري البالغ ليكون ت�سلية له ويعلم � َّأن توليهم ال ي�رض ،قال :وهكذا
�أمثال هذه الآية مما يقطع الناظر بفهم احل�رص منها)(((.
الدلي ��ل الث ��اينَّ � :إن ه ��ذا اللفظ ال ي�ستعمل يف ع ��رف �أهل الل�سان �إال يف ذلك ،ي ��دل عليه هو � َّأن
رج�ل ً�ا لو قال لغريه(:هل يف الدار غري زي ��د؟) فقال له �(:مَّإنا يف الدار زيد) كان ذلك مبنزلة قوله
لي� ��س يف ال ��دار غري زي ��د ولو مل يقت�ض �إثبات احلك ��م يف املذكور والنفي عما ع ��داه ملا �صار بذلك
َك هو الأَبترَُ) (((،واملراد به ال �إله �إال واحد(((.
جميبا ويدلك عليه قوله�ِ (:إ َّن �شَ ا ِنئ َ ُ َ ْ
الدليل الثالثَّ �:إن ال�شيخ �أبا علي الفار�سي حكى ذلك يف كتاب ال�شريازيات عن النحاة
و�صوبه ��م فيه وقولهم حج ��ة (((،قال �رساج الدين الأرموي �(:مَّإن ��ا للح�رص نقله �أبو علي)
الفار�س ��ي (ع ��ن النحاة) (((،وقال الزرك�شي( :قد �سمى �أه ��ل اللغة ذلك حتقيق ًا ومتحيق ًا ،ونفي ًا
و�إثبات ًا) (((،قال �صاحب التلخي�ص�(:إنا لإثبات ما يذكر بعده ونفي ما �سواه)(((.
مَّ
الدلي ��ل الراب ��ع� :إنَّ كلمة (�إنَّ ) تقت�ضي الإثبات ولفظة (م ��ا) للنفي عند لإفراد ف�إذا تركبتا وجب
� ْأن تبقيا على مدلوليهما عم ًال بالأ�صل النايف للتغيري ،و�إذا ثبت ذلك :ف�إما � ْأن يعود النفي والإثبات �إىل
املذكور� ،أو يعود �أحدهما �إىل املذكور ،والآخر �إىل غري املذكور،وذلك �إما ب� ْأن يعود النفي �إىل املذكور،
والإثب ��ات �إىل غ�ي�ر املذكور�،أو بالعك�س ،وال �سبيل �إىل عودهم ��ا �إىل املذكور وال �إىل غري املذكور ،دفع ًا
للتناق� ��ض ،وال �سبيل �إىل عود النفي �إىل املذكور ،والإثب ��ات �إىل غري املذكور بالإجماع ،فتعني الرابع
وهو �أن يعود النفي �إىل غري املذكور ،والإثبات �إىل املذكور ،وال معنى للح�رص �إال ذلك(((.
ْ
((( �سورة الن�ساء �آية .171
((( الإبهاج �رشح املنهاج لتاج الدين عبد الوهاب بن ال�سبكي .919-918/3
((( �سورة الكوثر �آية .3.
((( التب�رصة يف �أ�صول الفقه لأبي �إ�سحق ال�شريازي �ص 239.التمهيد يف �أ�صول الفقه لأبي اخلطاب الكلوذاين .224/2
((( املح�صول من علم الأ�صول للرازي مع �رشحه الكا�شف .455/2
((( التح�صيل من املح�صول ل�رساج الدين الأرموي .253/1
((( البحر املحيط يف �أ�صول الفقه للزرك�شي 135 /3
((( املطول �رشح تلخي�ص املفتاح للعالمة �سعد الدين التفتازاين .386
((( الكا�شف عن املح�صول يف علم الأ�صول البن عباد العجلي الأ�صبهاين  455/2و�رشح املعامل يف �أ�صول الفقه البن التلم�ساين .230/1
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اعرت�ض على هذا الدليل :قال الأ�صبهاين( :وهذا الوجه �ضعيف :لأنَّا مننع كون (ما)ههنا نافية،
ب ��ل كاف� � ٌة ع ��ن العمل ،قال �إم ��ام احلرمني ( :و�أما ما لي�س ل ��ه معنى فما الكافة لعم ��ل ما يعمل دونها
ِنت
تق ��ول� :إنَّ زي ��دا منطلق ،و�إمنا زيد منطلق ،وما الزائدة يف مثل قول ��ه تعاىلَ ( :ف ِب َما َر ْح َم ٍة ِّم َن هَّ ِ
الل ل َ
َل ُه ْم َو َل ْو ُك َنت َف ًّظا َغل َ
ا�س َت ْغ ِف ْر َل ُه ْم َو َ�شا ِو ْر ُه ْم فيِ الأَ ْم ِر َف ِ�إ َذا
ِيظ ا ْل َقلْ ِب َالن َف�ضُّ و ْا ِم ْن َح ْو ِل َك َفا ْع ُف َع ْن ُه ْم َو ْ
المُْ َتو ّكلنيَ)((( (((-ومنع �أي�ض ًا كون � للإثبات واملنع �ضعيف)(((.
إنَّ
الل �إِ َّن هَّاللَ ُيحِ ُّب َ ِ ِ
َع َز ْم َت َف َت َو َّك ْل َع َلى هَّ ِ
�أجي ��ب ع ��ن هذا االعرتا�ض :ق ��ال ال�صف ��ي الهندي(:ب�أنها ق ��د تكون مانعة اخلل ��و ،فال يدل
عل ��ى املغايرة،فجاز � ْأن تكون باعتبار املعنى نافية،والعم ��ل � ْأن تكون مانعة اخللو،فال تدل على
املغايرة ،فجاز �أن تكون باعتبار املعنى نافية ،والعمل كافة)(((.
ْ
الدليل اخلام�س�:أنَّ ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه احتج على ال�صحابة يف منع ربا الف�ضل بقوله �صلى
اهلل عليه و�سلم �( :مَّإنا الربا يف الن�سيئة) (((،وفهم منه احل�رص ،ومل ينازعوه يف الإ�شعار بذلك ،و� مَّإنا
عار�ضوه بقوله �صلى اهلل عليه و�سلم(:ال تبيعوا الذهب بالذهب)((( احلديث ،فكان جماع ًا(((.
اعرت� ��ض على هذا الدلي ��ل :بالآتي� :أو ًال :ق ��ال القرايف�(:إنَّه و� ْإن ُ�سلم �أ َّن ��ه ن�ص عام يف �أفراد
باملوجب بك�رس اجلي ��م �أي ال�سبب مل ��ا روي �أنه عليه ال�سالم �سئ ��ل عن مبادلة
الرب ��ا لكن ��ه ق ��ول ِ
الذه ��ب بالف�ض ��ة والقم ��ح بال�شعري ،فق ��ال� :إمنا الرب ��ا يف الن�سيئة) ،وال يحرم م ��ا ذكرمت �إال �أن
يت�أخر ف�سمع الراوي اجلواب دون ال�س�ؤال(((.
ثاني ًا :قال ابن القيم( :مثل هذا يراد به ح�رص الكمال و� الربا الكامل � مَّإنا هو يف الن�سيئة)(((.
أنَّ
ثالث ًا :قال ويل الدين العراقي معرت�ض ًا على هذا اال�ستدالل( :ويف كالمه نظر من وجه �آخر:
وه ��و � َّأن اب ��ن عبا� ��س ر�ضي اهلل عنه و� ْإن روى هذه ال�صيغة عن النب ��ي �صلى اهلل عليه و�سلم فقد
رواه ع ��ن �أ�سام ��ة بن زيد بلف ��ظ( :لي�س الرب ��ا �إال يف الن�سيئة)((1(،وهو يف �صحي ��ح م�سلم((1(،
((( �سورة �آل عمران �آية .159
((( الربهان يف �أ�صول الفقه لإمام احلرمني .52/1
((( الكا�شف عن املح�صول يف علم الأ�صول البن عباد العجلي الأ�صبهاين .461/2
((( الفائق يف �أ�صول الفقه لل�صفي الهندي  121/1والإبهاج �رشح املنهاج البن ال�سبكي .358-357/1
((( �صحيح م�سلم باب بيع الطعام بالطعام حديث رقم(.50/5)4175
((( �صحيح البخاري باب بيع الذهب بالذهب حديث رقم( 761/2 )2066و�صحيح م�سلم باب الربا حديث رقم(.42/5)4138
((( املعامل يف �أ�صول الفقه للرازي مع �رشحه البن التلم�ساين 224/1وال�ضياء الالمع �رشح جمع اجلوامع يف �أ�صول الفقه لل�شيخ حلولو .133/2
((( �أنوار الربوق يف �أنواع الفروق للقرايف .363/6
((( �إعالم املوقعني عن رب العاملني البن القيم اجلوزية .249/2
( ((1املعجم الكبري للطرباين باب ال�رصف حديث رقم(.172/1 )438
( ((1احلديث الذي يف �صحيح م�سلم عن �أ�سامة بن زيد ر�ضي اهلل عنهما(ال ربا فيما كان يد ًا بيد) �صحيح م�سلم باب بيع الطعام مث ًال مبثل
حديث رقم (.50/5 )4174
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فلعله قد فهم احل�رص من هذه ال�صيغة الثانية وهي متفق عليها ال من الأوىل).
الدلي ��ل ال�ساد� ��س :قوله �صل ��ى اهلل عليه و�سلم �(:مَّإن ��ا الأعمال بالنيات) (((،وقول ��ه �صلى اهلل عليه
و�سلم �( :مَّإنا الوالء ملن �أعتق)� (((،إذ يتبادر منَّه عدم �صحة العمل بال نية،وعدم الوالء لغري املعتق(((.
اعرت� ��ض عل ��ى ه ��ذا الدليل :ب� ��أنَّ العموم م�ستفاد م ��ن الألف وال�ل�ام فكل عمل بني ��ة وكل والء
للمعتق ،فينتفي مقابله وهو اجلزئي ال�سالب ،وهو :لي�س عمل بنية ولي�س بع�ض الوالء للمعتق(((.
ن ��وع داللة احل�رص بـ(� مَّإنا) :اختلف القائلون ب�إفادة (� مَّإنا)للح�رص يف نوع داللتها هل هي
من املنطوق� ،أو املفهوم �إىل مذهبني:
املذهب الأولَّ � :أن � مَّإنا تفيد احل�رص بطريق املنطوق ال�رصيح ،مبعنى �أنَّها و�ضعت للإثبات
والنفي مع ًا ،وهو مذهب بع�ض احلنفية (((،وحكاه ال�شريازي عن القا�ضي �أبي حامد املروزي(((،
و�إلي ��ه مييل الإمام الرازي (((،و�أتباعه (((،والبي�ض ��اوي قال الإ�سنوي( :لأنَّه ا�ستدل ب� َّأن (� َّإن)
للإثبات ،و)ما(للنفي)((1(،وهو مذهب �أبي اخلطاب الكلوذاين((1(.
ودليله ��مَّ � :إن ك ًال م ��ن الإثب ��ات والنفي يتب ��ادر �إىل الفهم م ��ن لفظ (� مَّإنا)فتك ��ون مو�ضوعة
للمجموع لأن التبادر تابع للو�ضع((1(.
َّ
املذه ��ب الث ��اينَّ � :إن(� مَّإنا)تفي ��د احل��ص�ر لغ ��ة ع ��ن طري ��ق الإ�ش ��ارة ،و�إليه ذه ��ب القا�ضي
الباق�ل�اين حي ��ث ق ��ال(:وال يبع ��د � ْأن يقالَّ � :إن ظاه ��ر تعليقه ب� مَّإنا ي ��دل على � َّأن ما ع ��دا املذكور
بخالفه)((1(،والغزايل ((1(،قال ابن ال�سبكي �((:مَّإنا) ال تفيد احل�رص ،و�أبو �إ�سحق ال�شريازي،
(((

((( الغيث الهامع �رشح جمع اجلوامع لويل الدين عبد الرحيم العراقي .136/1
((( �صحيح البخاري كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي حديث رقم( 3/1 )1و�صحيح م�سلم باب قوله �صلى اهلل عليه و �سلم:
�إمنا الأعمال بالنية ،حديث رقم(.1515/3)1907
((( �صحيح البخاري باب املكاتب وما ال يحل من ال�رشوط حديث رقم (.981/2 )2584
((( �رشح خمت�رص املنتهي الأ�صويل للقا�ضي ع�ضد الدين عبد الرحمن الإيجي .195/3
((( حتفة امل�س�ؤول يف �رشح خمت�رص منتهي ال�سول لأبي زكريا يحي بن مو�سى الرهوين .359/3
((( التحرير يف �أ�صول الفقه للكمال ابن الهمام مع �رشحه التي�سري  132/1والتقرير والتحبري �رشح التحرير للمرداوي .143/1
((( التب�رصة يف �أ�صول الفقه لأبي �إ�سحق ال�شريازي �ص 239.والتمهيد يف �أ�صول الفقه لأبي اخلطاب الكلوذاين .224/2
((( املح�صول من علم الأ�صول للرازي مع �رشحه الكا�شف .455/2
((( التح�صيل من املح�صول ل�رساج الدين الأرموي .253/1
( ((1نهاية ال�سول �رشح منهاج الو�صول للإ�سنوي .351/1
( ((1التمهيد يف �أ�صول الفقه لأبي اخلطاب الكلوذاين  224/2و�رشح لكوكب املنري للفتوحي .277/2
( ((1تعليقات ال�شيخ عادل �أحمد عبد املوجود وال�شيخ علي حممد معو�ض على الكا�شف �رشح املح�صول .457 /2
( ((1التقريب ولإر�شاد للقا�ضي �أبي بكر حممد بن الطيب الباقالين .361/3
( ((1امل�ست�صفى من علم الأ�صول للغزايل .207-206/1
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والغزايل ،والكِيا ،والإمام تفيد فهم ًا وقيل نطق ًا) �أي بالإ�شارة .
الدليـ ��ل� :أ ّما كون ��ه منطوق ًا فل َّأن قولك � :مَّإن ��ا زيد قائم ،و� مَّإنا القائ ��م زيد،معناه يف الأول ال
قاع ��د ويف الث ��اين ال عم ��رو ،فمح ��ل النط ��ق يف الأول زيد ويف الث ��اين القائم ،والنف ��ي يف كل حال
م ��ن �أحوال ��ه فيكون النف ��ي منطوق ًا،لأنَّه معنى دل عليه اللفظ يف حم ��ل النطق،ثم هذا النفي غري
مو�ض ��وع ل ��ه اللفظ ،ب ��ل الزم للمو�ضوع فيك ��ون غري �رصيح ،ث� � َّم هو غري مق�ص ��ود للمتكلم ال
يتوقف عليه ال�صدق وال ال�صحة فيكون �إ�شارة(((.
املذه ��ب الثال ��ث� :إنَّ (� مَّإنا)ت ��دل عل ��ى احل��ص�ر املفه ��وم ،وه ��و مذه ��ب الأك�ث�ر ،قال اب ��ن النجار
الفتوحي(:وعن ��د القا�ض ��ي واب ��ن عقيل واحلل ��واين والأكرث فهم ًا يعن ��ى باملفه ��وم) (((،ورجحه ابن
ال�سبكي بقوله(:تفيد فهم ًا) (((،وقال ال�شوكاين(:هل هو منطوق �أو مفهوم واحلق �أنَّه مفهوم)(((.
الدليلَّ � :إن (� مَّإنا) لق�رص الأول على الثاين بحيث ال يتجاوزه �إىل غريه فتكون لإثبات احلكم
للمذك ��ور يف ال ��كالم �آخ ��ر ًا ونفيه عن غ�ي�ره فيكون النفي ح ��ا ًال لغري املذكور يف ال ��كالم ،فيكون
مفهوم ًا ل�صدق حده عليه(((.
الرتجي ��ح :مما �سب ��ق من عر�ض املذاهب يرتجح عن ��دي � َّأن (� مَّإنا) تفي ��د احل�رص فهما وهو
املذهب الثالث ال�سابق ،وذلك لقوة ما ا�ستدلوا به.
امل�س�أل ��ة الثاني ��ة :املذه ��ب الث ��اينَّ � :أن (� مَّإن ��ا) ال تفيد احل�رص ب ��ل تفيد ت�أكي ��د الإثبات وهو
املنق ��ول ع ��ن احلنفي (((،وه ��و املخت ��ار للآمدي (((،و�أب ��ي حي ��ان ((1(،ونقله ع ��ن النحويني((1(،
ون�سب لبع�ض املتكلمني((1(.
((( (((

األدلــة :استدل لهذا المذهب باألدلة اآلتية:

ُون ا َّل ِذي � َ�ن ِ�إ َذا ُذ ِك َر َ
اللهُّ
لمُْ�ؤ ِمن َ
الدلي ��ل الأولّ �:إن َ(� مَّإن ��ا) مل تف ��د احل�رص يف قوله تع ��اىل� (:إِ مَّنَا ا ْ

((( �رشح جمع اجلوامع جلالل الدين املحلي مع حا�شية العطار .329،339/1
((( جمع اجلوامع يف �أ�صول الفقه لتاج الدين عبد الوهاب بن ال�سبكي مع حا�شية العطار.339/1
((( حا�شية العطار على �رشح املحلي على جمع اجلوامع لل�شيخ ح�سن العطار .330/1
((( �رشح الكوكب املنري البن النجار الفتوحي .277/2
((( جمع اجلوامع يف �أ�صول الفقه لتاج الدين عبد الوهاب بن ال�سبكي مع حا�شية العطار .339/1
((( �إر�شاد الفحول لل�شوكاين .266/1
((( تعليقات ال�شيخ عادل �أحمد عبد املوجود وال�شيخ علي حممد معو�ض على الكا�شف �رشح املح�صول .457 /2
((( التحرير يف �أ�صول الفقه للكمال ابن الهمام مع �رشحه التي�سري .132/1
((( الإحكام يف �أ�صول الأحكام للآمدي .232/2
( ((1التمهيد يف تخريج الفروع على الأ�صول للإ�سنوي �ص.218 .
( ((1نهاية ال�سول �رشح منهاج الو�صول للإ�سنوي .349/1
( ((1التمهيد يف �أ�صول الفقه لأبي اخلطاب الكلوذاين .224/2
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ون) (((،ل َّأن الإجماع
َو ِج َل � ْ�ت ُقلُو ُب ُه� � ْم َو ِ�إ َذا ُت ِل َي ْت َع َل ْي ِه ْم �آ َيا ُت� � ُه زَا َد ْت ُه ْم ِ�إ َميانًا َو َع َلى َر ِّب ِه� � ْم َي َت َو َّكلُ َ
ني
منعق ��د عل ��ى � َّأن من مل يكن كذلك يكن م�ؤمن ًا �أي�ض ًا (((،وال يف قوله تعاىل�(:إِ مَّنَا َك َان َق ْو َل المُْ�ؤْ ِم ِن َ
ون)((( ،
�إِ َذا ُد ُع ��وا �إِلىَ هَّ ِ
الل َو َر ُ�سو ِل� � ِه ِل َي ْح ُك� � َم َب ْي َن ُه ْم �أَن َيقُو ُل ��وا َ�س ِم ْعنَا َو�أَ َط ْعنَا َو�أُو َلئ َِك ُه� � ُم المُْ ْفل ُِح َ
الآي ��ة �إذ لي� ��س قولهم منح�رص يف ذلك ،وال يف قول ��ه تعاىل� (:إِ مَّنَا َح َّر َم َع َل ْي ُك� � ُم المْ َ ْي َت َة َوال َّد َم َولحَ ْ َم
اللَ َغفُور ر يم)(((،
الخْ ِنزِي ِر َو َما �أُهِ َّل ِب ِه ِل َغيرْ ِ هَّ ِ
الل َف َم ِن ْ
ا�ض ُط َّر َغيرْ َ َب ٍاغ َو َال َعا ٍد َفال �إِ ْث َم َع َل ْي ِه �إِ َّن هَّ ٌ َّ حِ ٌ
ل َّأن ح ��رم ما عدا املذكور يف الآية فح ��رم �أ�شياء �أخر والإ�شرتاك واملجاز خالف الأ�صل ،فوجب
جعل ��ه حقيق ��ة يف القدر امل�شرتك بني �صور اال�ستعمال كله ��ا ،وهو ثبوت احلكم يف املذكور فقط،
م ��ع قطع النظر عن داللته على احلكم عما عداه نفي� � ًا و�إثبات ًا (((،قال ال�صفي الهندي يف الفائق:
(�إنَّها ال تفيد احل�رص ،والأ�صل احلقيقة الواحدة)(((.
اعرت� ��ض على ه ��ذا الدليل :ب�أنَّا منن ��ع �أنَّ كل واحدة منها ال تفيد احل��ص�ر ،و�سنده ال يخفى على
الفطن اللبيب (((،قال ابن ال�سبكي( :ب�أن املراد بامل�ؤمنني الكاملون يف الإميان جمعا بني الأدلة وعلى
هذا يكون قد �أفادت احل�رص كما هو املدعي� ...إىل � ْأن قال� :إن اللبيب ال يقدر �أن يدفع عن نف�سه فهم
�أن �إمن ��ا للح��ص�ر) (((،قال الزخم��ش�ري�( :أي � مَّإنا الكاملو الإميان م ��ن �صفتهم كيت وكيت والدليل
عليه قوله� (:أُو َلئ َك هم المُْ�ؤمن ح ًّقا َّلهم درجات عِند ربهم ومغفر ٌة ورزْقٌ َكرمي)(((((1(.
ْ ِ ُ ُ ْ ِ ُونَ َ ُ ْ َ َ َ ٌ َ َ ِّ ِ ْ َ َ ْ ِ َ َ ِ ِ ٌ
الدلي ��ل الث ��اينَّ � :إن كلم ��ة � مَّإنا قد ترد وال ح�رص كقوله �صلى اهلل علي ��ه و�سلم �( :مَّإنا الربا يف
الن�سيئ ��ة) ((1(،وهو غري منح��ص�ر يف الن�سيئة النعقاد الإجماع على حت ��رمي ربا الف�ضل،ف�إنَّه مل
يخالف فيه �سوى ابن عبا�س ثم رجع عنه ،وقد ترد واملراد بها احل�رص كقوله تعاىلُ (:ق ْل �إِ مَّنَا �أَنَا
ب�شرَ م ْثلُ ُكم يوحى �إليَ َّ �أَنَا �إ َله ُكم �إ َله و د َفا�ستقِيموا �إ َليه وا�ستغفروه ووي ٌل ّللْم� كني)((1(،
َ ٌ ِّ ْ ُ َ ِ مَّ ِ ُ ْ ِ ٌ َ احِ ٌ ْ َ ُ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ ِ ُ ُ َ َ ْ ِ ُ شرْ ِ ِ َ
وعند ذلك فيجب اعتقاد كونها حقيق ًة يف القدر امل�شرتك بني ال�صورتني ،وهو ت�أكيد �إثبات اخلرب
((( �سورة الأنفال �آية.)2( .
((( الإبهاج �رشح املنهاج البن ال�سبكي /3
((( �سورة النور �آية.51 .
((( �سورة البقرة �آية 173 .والنحل �آية .115
((( نهاية الو�صول يف دراية الأ�صول لل�صفي الهندي .459/2
((( الفائق يف �أ�صول الفقه لل�صفي الهندي .459/
((( نهاية الو�صول يف دراية الأ�صول لل�صفي الهندي .459/2
((( الإبهاج �رشح املنهاج لتاج الدين عبد الوهاب بن ال�سبكي .918/3
((( �سورة الأنفال �آية .4 .
( ((1الك�شاف للزخم�رشي الك�شاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه الت�أويل لأبي القا�سم حممود بن عمر الزخم�رشي .335/2
(� ((1صحيح م�سلم باب بيع الطعام بالطعام حديث رقم(.50/5)4175
(� ((1سورة ف�صلت �آية.6 .
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للمبت ��د�أ ،نفي� � ًا للتجوز واال�شرتاك عن اللفظ لكونه على خالف الأ�صل ،ول َّأن كلمة � مَّإنا لو كانت
للح�رص لكان ورودها يف غري احل�رص على خالف الأ�صل(((.
اعرت�ض على هذا الدليل :ب�أنَّها لو مل تكن للح�رص ،لكان فهم احل�رص يف �صورة احل�رص من
غري دليل ،وهو خالف الأ�صل(((.
�أجيب عن هذا االعرتا�ض :ب�أنَّه � مَّإنا يكون فهم ذلك بغري دليل لو كان دليل احل�رص منح�رص
يف كلمة (�إنا)ولي�س كذلك(((.
مَّ
الدليل الثالثَّ � :إن � مَّإنا مركبة من � َّإن وما و� َّإن للتوكيد وما زائدة كافة فال تدل على نفي ،كما
لو قال �إمنا النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم(((.
اعرت� ��ض عل ��ى ه ��ذا الدليل :ب�أ َّن ��ه فا�سد ف� ��إن لفظة �إمن ��ا مو�ضوعة للح��ص�ر والإثبات تثبت
املذك ��ور وتنف ��ي ما عداه لأنَّها مركبة من حريف نفي و�إثباتَّ � ،إن للإثبات وما للنفي فتدل عليهما
ولذلك ال ت�ستعمل يف مو�ضع ال يح�سن فيه النفي واال�ستثناء منه(((.
الدلي ��ل الراب ��عَّ � :أن كلمة(� مَّإنا)تدخل يف الكالم لت�أكيد املذك ��ور� ،أما يف نفي �أو �إثبات (فال(،
لأن النفي ال يدل على الإثبات والإثبات ال يدل على النفي(((.
َّ
اعرت�ض ال�شريازي على هذا الدليل:بقوله�(:إنَّا قد بينا �أنَّه يدخل لإثبات احلكم املذكور بعده
ونفي ما عداه ف�سقط ما قالوه)(((.
الرتجيح :بعد ا�ستعرا�ض مذهبي الأ�صوليني يف حجية مفهوم احل�رص ب� مَّإنا ،يرتجح عندي
� َّأن املذه ��ب الراج ��ح هو املذه ��ب الأول ،وهو مذهب اجلمه ��ور وذلك ِل ُق ّوة �أد ّلت ��ه و�سالمتها م َِن
املناقَ�شة واالعرتا�ض ،وقد �ضعف الكمال ابن الهمام ن�سبة نفي داللة � مَّإنا على احل�رص للحنفية
وه ��م �أعظ ��م طائفة م ��ن طوائف نفاة املفه ��وم بقوله(:وقد تك ��رر منهم ن�سبت ��ه) �أي (احل�رص)
�إىل (� مَّإن ��ا) و�أي�ض� � ًا مل يج ��ب �أح ��د من احلنفي ��ة مبنع �إفادته ��ا يف اال�ست ��دالل :بـ(� مَّإن ��ا الأعمال

((( الإحكام يف �أ�صول الأحكام للآمدي .233-232 /2
((( الإحكام يف �أ�صول الأحكام للآمدي .233/2
((( الإحكام يف �أ�صول الأحكام املرجع ال�سابق �ص.233 .
((( رو�ضة الناظر وجنة املناظر البن قدامة .139/1
((( رو�ضة الناظر املرجع ال�سابق �ص.140.
((( التب�رصة يف �أ�صول الفقه لأبي �إ�سحق ال�شريازي �ص.239.
((( التب�رصة يف �أ�صول الفقه املرجع ال�سابق� .ص.239.
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بالني ��ات)((( (((،ق ��ال ابن �أم�ي�ر احلاج(:وحا�صل ه ��ذا ت�ضعيف ن�سبة نفي دالل ��ة احل�رص على
النف ��ي �إىل احلنفية لأن كالمهم م�شحون باعتباره) (((،كما �أرجح � َّأن داللتها عن طريق املفهوم،
وذلك لقوة الأدلة التي �أ�ستدل بها من قال به كما �سبق.
المطلب الثاني :حجية مفهوم الحصر بالنفي واالستثناء أو االستثناء المنفي:

قب ��ل الوق ��وف عل ��ى مذاه ��ب الأ�صوليني يف حجي ��ة مفهوم احل��ص�ر بالنف ��ي واال�ستثناء �أو
اال�ستثناء املنفي ،البد من تعريفه حتى يت�ضح احلكم عليه ،وقد عرف بتعريفات منها:
/1عرف ��ه الآم ��دي بقوله(:ه ��و لف ��ظ مت�صل بجمل ��ة ال ي�ستق ��ل بنف�سه دال بح ��رف(�إال) �أو
�أخواتها على �أن مدلوله غري مراد مما ات�صل به ،لي�س ب�رشط ،وال �صفة،وال غاية)(((.
َّ
/2عرفه البي�ضاوي بقوله(:هو الإخراج ب�إال غري ال�صفة ونحوها)(((.
/3عرف ��ه الإ�سنوي:ب�أنَّه (تقدمي النفي على (�إال):هو الإخ ��راج حتقيق ًا �أو تقدير ًا بـ(�إال)�أو
ما يف معناها)(((.
التعريف املختار :هو الإخراج حتقيق ًا �أو تقدير ًا بـ (�إال)�أو ما يف معناها ،غري ال�صفة ونحوها.
امل�س�ألة الأوىل :حترير مو�ضع النزاع وحترير مذاهب الأ�صوليني:
�أو ًال :حتري ��ر مو�ض ��ع الن ��زاع :قبل اخلو� ��ض يف معرفة مذاهب الأ�صولي�ي�ن يف حجية النفي
واال�ستثن ��اء �أو اال�ستثن ��اء املنف ��ي الب ��د من حترير مو�ض ��ع اخلالف ويتوقف ذل ��ك على معرفة
�أنواعه حيث يتنوع �إىل نوعني:
الن ��وع الأول:اال�ستثن ��اء من الإثبات نحو(:قام القوم �إال زيد) ،يكون نفي ًا للقيام عن زيد(((،
قال ابن التلم�ساين(:اتفقوا على �أن اال�ستثناء من الإثبات نفي)(((.
َّ
الن ��وع الث ��اين :اال�ستثناء م ��ن النفي نحو(:ما قام �أح ��د �إال زيد) ،فقد اختل ��ف الأ�صوليون
يف ه ��ل هو �إثب ��ات �أم ال؟ (((،يت�ضح م ��ن �أنواع اال�ستثن ��اء ال�سابقة � َّأن الن ��وع الأول متفق عليه،
((( �صحيح البخاري كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي حديث رقم( 3/1 )1و�صحيح م�سلم باب قوله �صلى اهلل عليه و �سلم:
�إمنا الأعمال بالنية ،حديث رقم(.1515/3)1907
((( التحرير يف �أ�صول الفقه للكمال ابن الهمام مع �رشحه التي�سري .132/1
((( التقرير والتحبري �رشح التحرير ملحمد بن حممد ابن �أمري احلاج احلنبلي .326/1
((( الإحكام يف �أ�صول الأحكام للآمدي .121/2
((( منهاج الو�صول �إىل علم الأ�صول للبي�ضاوي مع �رشحه نهاية ال�سول .492/1
((( الكوكب الدري فيما يتخرج على الأ�صول النحوية من الفروع الفقهية للإ�سنوي .364/1
((( نهاية ال�سول �رشح منهاج الو�صول للإ�سنوي .502/1
((( �رشح املعامل يف �أ�صول الفقه البن التلم�ساين عبد اهلل بن حممد بن علي الفهري امل�رصي .476/1
((( التمهيد يف تخريج الفروع على الأ�صول للإ�سنوي �ص،292 .ونهاية ال�سول املرجع ال�سابق �ص 502 .و �رشح املعامل املرجع ال�سابق �ص.476 .
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ومل ي ��ر االتف ��اق عليه بع� ��ض الأ�صوليني قال بن ال�سبكي(:اال�ستثناء م ��ن الإثبات نحو قام القوم
�إال زي ��دا نف ��ي للقيام عن زيد باالتفاق وزع ��م بع�ضهم �أنَّ اخلالف جار فيه �أي�ض ��ا)((( وكذلك قال
الزرك�شي (((،قال القرايف(:اتفق العلماء �أبو حنيفة وغريه على �أنَّ (�إال) للإخراج ،و�أنَّ امل�ستثنى
خم ��رج ،و�أنَّ كل م ��ن خرج م ��ن نقي�ض دخ ��ل يف النقي�ض الآخر ،فه ��ذه ثالثة �أم ��ور متفق عليها،
وبق ��ى �أم ��ر رابع خمتل ��ف فيه ،وهو �أ َّن ��ه �إذا قلنا :قام الق ��وم ،فهناك �أمران،القي ��ام واحلكم به،
فاختلفوا،هل امل�ستثنى يخرج من القيام� ،أو احلكم به،فنحن نقول :من القيام ،فيدخل يف نقي�ضه
وهو عدم القيام،واحلنفية يقولون :من احلكم به ،فيدخل يف نقي�ضه وهو عدم احلكم،فيكون غري
حمك ��وم علي ��ه ،ف�أمك ��ن � ْأن يكون قائم ًا ،و�أال يك ��ون قائم ًا ،فعندنا انتقل �إىل ع ��دم القيام ،وعندهم
انتقل �إىل عدم احلكم ،وعند الفريقني هو خمرج ،وداخل يف نقي�ض ما �أخرج منه ،فافهم ذلك حتى
يتحرر لك حمل النزاع) ((( ،من هذا يتبني �أنَّ اخلالف قد ح�صل يف النوع الثاين :وهو اال�ستثناء
من النفي هل هو �إثبات �أم ال ،وقد اختلف الأ�صوليون يف ذلك �إيل مذهبني:
املذهب الأولّ � :إن مفهوم اال�ستثناء ُح َّجة ،وهو مذهب اجلمهور((( ،و�أَكرث منكري املفهوم،
منهم احلنفية (((،الآمدي(((،واختاره الغزايل (((،والفخر الرازي(((،
وابن قدامة((( ،والفتوحي ((1( ،وابن ال�سبكي ((1( ،والزرك�شي ((1(،وغريهم.
األدلــة :استدل أصحاب هذا المذهب باألدلة اآلتية:

الدلي ��ل الأول�( :إنَّ القائ ��ل �إذا ق ��ال( :ال �إله �إال اهلل) كان موحد ًا مثبت� � ًا للألوهية هلل �سبحانه وتعاىل،
ونافي� � ًا له ��ا عما �س ��واه ،ولو كان نافي ًا للألوهية عما �سوى الرب تعاىل غ�ي�ر مثبت لها بالن�سبة �إىل الرب
تعاىل ملا كان ذلك توحيد ًا هلل تعاىل ،لعدم �إ�شعار لفظه ب�إثبات الألوهية هلل تعاىل وذلك خالف الإجماع)((1(.
((( الإبهاج �رشح املنهاج لتقي الدين ال�سبكي وولده عبد الوهاب . 205/3
((( البحر املحيط يف �أ�صول الفقه للزرك�شي .443 /3
((( نفائ�س الأ�صول يف �رشح املح�صول للقرايف .603/2
((( نهاية الو�صول يف دراية الأ�صول لل�صفي الهندي 1540/4
((( ك�شف الأ�رسار عن �أ�صول فخر الإ�سالم البزدوي لعالء الدين عبد العزيز البخاري .130/3
((( الإحكام يف �أ�صول الأحكام للآمدي . 138/2
((( امل�ست�صفى من علم الأ�صول للغزايل . 210-209/1
((( املح�صول من علم الأ�صول للرازي مع �رشحه نفائ�س الأ�صول .600/2
((( جنة املناظر البن قدامة املقد�سي .131/1
(� ((1رشح الكوكب املنري البن النجار الفتوحي .327/3
( ((1جمع اجلوامع يف �أ�صول الفقه لتاج الني عبد الوهاب بن ال�سبكي مع حا�شية العطار .329/1
( ((1البحر املحيط يف �أ�صول الفقه للزرك�شي  135/3وت�شنيف امل�سامع بجمع اجلوامع له .175-174/1
( ((1الإحكام يف �أ�صول الأحكام للآمدي .138/2
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اعرت� ��ض على هذا الدليل:ب� ّأن كلمة (ال �إل ��ه �إال اهلل) احتفت بها القرائن واملقا�صد ،وا�شتهر
� َّأن هذا هو املق�صود ،فلذلك �أفادت الوحدانية،ومل يفد ذلك منها اللفظ مبا هو لفظ،فمن زعم � َّأن
هذه ال�صيغة تتجرد عن هذه القرائن ،فهذا بعيد عن الإن�صاف(((.
الدليل الثاينَّ � :أن املتبادر �إىل الفهم عند �سماع قول القائل(:ال عامل يف البلد �إال زيد)،
�إثب ��ات كون ��ه عامل ًا ونفي غريه من � ْأن يكون كذلك ،ويفهم منه من كمال علمه ما ال يفهم من قولنا:
زي ��د ع ��امل ،ولو مل يكن اال�ستثناء من النفي مفيد ًا للإثبات مل ��ا فهم ذلك ،ف�ض ًال عن � ْأن يكون متبادر ًا،
و�إحالة الفهم �إىل قرينة املدح و�إىل العرف خالف الأ�صل� ،إذ الأ�صل الفهم بال قرينة وال عرف(((.
الدلي ��ل الثال ��ث :قوله تعاىلَ (:فذُوقُوا َف َلن َّنزِي َد ُك ْم �إِ َّال َع َذا ًب ��ا) (((,وجه اال�ستدالل� :أنَّه ابتد�أ
بنف ��ي الزي ��ادة بح ��رف ت�أبيد النفي وهو(ل ��ن)و�أردف اال�ستثن ��اء املقت�ضي ثب ��وت نقي�ض حكم
امل�ستثنى منه للم�ستثنى ،ف�صارت داللة اال�ستثناء على معنى�(:سنزيدكم عذاب ًا)م�ؤبد ًا(((.
املذهب الثاين� :أن مفهوم اال�ستثناء لي�س بحجة� ،أي ال يفيد احل�رص وهو ما عليه احلنفية(((،
ّ
ّ
ُ َّ
(((
واخت ��ار الإم ��ام الرازي يف املعامل ،و ُم ْنكِرو املفهوم قال الغزايل(:ال عامل يف البلد �إال زيد وهذا
قد �أنكره غالة منكري املفهوم وقالوا هذا نطق بامل�ستثنى عنه و�سكوت عن امل�ستثنى)(((.
األدلــة :استدل أصحاب هذا المذهب باألدلة اآلتية:

الدليل الأولَّ � :أن الألفاظ تدل على ال�صورة املرت�سمة يف الأذهان)مبعنى �أنَّها حقيقة بالو�ضع
الأول فيها)والأح ��وال ،الذهني ��ة مطابق ��ة للأم ��ور اخلارجي ��ة واال�ستثناء املذك ��ور يف اللفظ � ْإن
�رصفناه �إىل احلكم� ،أفاد زوال احلكم ،و� ْإن �رصفناه �إىل ذلك العدم �أفاد زوال ذلك العدم،فحينئ ٍذ
يفي ��د الثبوت ،ال � َّأن الأول �أوىل ،ل َّأن تعلق اللفظ باحلكم الذهني بغري وا�سطة،وتعلقه بالأحوال
الثابتة يف اخلارج بوا�سطة الأحكام الذهنية ،فكان الأول �أوىل(((.
اعرت� ��ض عل ��ى هذا الدليل :ق ��ال ابن التلم�س ��اين( :هذا الرتجي ��ح مبني على ما ق ��رر من � َّأن
الألف ��اظ حقيق ��ة يف ال�صور الذهنية وه ��و باطل:ل َّأن �أ�سماء الإ�ش ��ارة والأعالم مو�ضوعة للمعني
((( نفائ�س الأ�صول يف �رشح املح�صول للقرايف .601/2
((( نهاية الو�صول يف دراية الأ�صول لل�صفي الهندي  .1542/4والفائق يف �أ�صول الفقه لل�صفي الهندي .324-323/1
((( �سورة .النب�أ �آية (.)3.
((( التحرير والتنوير لل�شيخ حممد الطاهر بن عا�شور .42/30
((( �أ�صول ال�رسخ�سي لأبي بكر حممد بن �أحمد ال�رسخ�سي �ص 318.والتي�سري �رشح التحرير ملحمد �أمني املعروف ب�أمري باد �شاه
294/1والتلويح على التو�ضيح للتفتازاين .45/2
((( املعال يف �أ�صول الفقه للرازي مع �رشحه البن التلم�ساين.476/1
((( امل�ست�صفى يف �أ�صول الفقه للغزايل .209/1
((( املعامل يف �أ�صول الفقه للرازي مع �رشحه البن التلم�ساين .476/1
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اخلارجي،و�أم ��ا النك ��رات فه ��ي املو�ضوع ��ات ل�شيء يف اخل ��ارج ولكل ما �شابه ��ه ،بخالف علم
اجلن� ��س ف�إنَّه مو�ضوع للماهية الذهنية ك�أ�سامة للأ�سد ،والذي يحققَّ � ،أن �أكرث الو�ضع باعتبار
اخلارجَّ � -أن اال�سم �إذا كان �شائع ًا ي�ستعمله اخلا�ص والعام ،فيمتنع حمله على معنى ال يدركه
�إال اخلوا� ��ص ،واملاهي ��ات الذهني ��ة ال يدركه ��ا �إال اخلوا�ص ،ولف ��ظ الإن�س ��ان والفر�س والبعري
ي�ستعمله اخلا�ص والعام ،فال ت�صح هذه الدعوى مطلق ًا)(((.
الدليل الثاين :لو كان اال�ستثناء من النفي �إثبات فحيث ال يفيد الإثبات كما يف قوله �صلى اهلل
علي ��ه و�سلم(:ال �صالة �إال بطهور) (((،وقوله(:ال نكاح �إال بويل) (((،ومل يلزم منه حتقق النكاح
عند ح�ضور الويل ،وال حتقق ال�صالة عند ح�ضور الو�ضوء،بل يدل على عدم �صحتهما عند عدم
هذين ال�رشطني ،فيدل على �أن اال�ستثناء من النفي لي�س �إثبات ًا(((.
َّ
اعرت� ��ض عل ��ى ه ��ذا الدليل :ب� �� َّأن القول ب� �� َّأن اال�ستثناء م ��ن النف ��ي �إثبات ًا � مَّإنا ه ��و فيما عدا
ال��ش�روط ،ل َّأن ال��ش�رط يلزم من عدم ��ه العدم وال يلزم من وجوده وج ��ود وال عدم ،ف� َّإن وجود
الو�ض ��وء ال يل ��زم منه �صحة ال�صالة ،وال ع ��دم �صحتها ،وكذلك وجود الويل يف امل�رشوط حالة
ثب ��وت ال��ش�رط مبجرده،ف�ل�ا يحتج يف ال�رشوط عل ��ى � َّأن اال�ستثناء من النفي لي� ��س �إثبات ًا ف�إنَّها
م�ستثن ��اة من القاعدة ،فال حج ��ة للحنفية يف هذه ال�صور كلها (((،ق ��ال الآمدي( :وال�رشط و� ْإن
ل ��زم م ��ن فواته فوات امل�رشوط ،فال يلزم من وجوده وج ��ود امل�رشوط ،جلواز �إنتفاء املقت�ضي
�أو فوات �رشط �آخر �أو وجود مانع)(((.
الدلي ��ل الثالث� :أننا لو قلن ��اَّ �(:إن اال�ستثناء من النفي �إثبات) ،فحيث ال يفيد الإثبات ،كما يف
قوله �صلى اهلل عليه و�سلم(:ال �صالة �إال بطهور) (((،وقوله(:ال نكاح �إال بويل) (((،يلزم خمالفة
الدليل(،يعن ��ي �أ َّن ��ه ل ��و �أفاد يلزم من وجود الطه ��ارة �صحة ال�صالة مطلق� � ًا ،ومن وجود الويل
�صح ��ة الن ��كاح مطلق� � ًا ،ولي�س كذلك فيلزم خمالف ��ة الدليل� ،أما �إذا قلنا (�إن ��ه ال يفيد الإثبات(-
فحي ��ث يح�ص ��ل الإثبات ،مل حت�ص ��ل خمالفة الدليل ،بل يح�صل حكم زائ ��د ،مل يدل اللفظ الأول
((( �رشح املعامل يف �أ�صول الفقه البن التلم�ساين عبد اهلل بن حممد بن علي الفهري امل�رصي .477/1
((( �سنن الرتمذي ملحمد الرتمذي باب ما جاء ال تقبل �صالة بغري طهور حديث رقم ( )1قال �أبو عي�سى هذا احلديث �أ�صح �شيء يف هذا الباب و �أح�سن .5/1
((( �سنن �أبي داود لأبي داود كتاب النكاح ،باب يف الويل حديث رقم( ،635/1)2085و�صححه ابن حبان واحلاكم فتح الباري �رشح
�صحيح البخاري البن حجر  329/25من املكتبة ال�شاملة.
((( املح�صول من علم الأ�صول للرازي مع �رشحه نفائ�س الأ�صول .600/2
((( نفائ�س الأ�صول يف �رشح املح�صول للقرايف .602/2
((( الإحكام يف �أ�صول الأحكام للآمدي .139/2
((( �سبق تخريجه.
((( �سبق تخريجه.
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عليه ال بالثبوب وال بالإنتفاء ،فكان الثاين �أوىل.
اعرت� ��ض عل ��ى هذا الدلي ��ل :ب� َّأن ه ��ذا التقدير وجب � ْأن يك ��ون قولنا( :ال �إل ��ه �إال اهلل)ال يفيد
الإقرار بثبوت الإله(((.
�أجي ��ب ع ��ن هذا االعرتا�ض :ب� �� َّأن الإقرار بوجود الإله موجود يف بديه ��ة العقل لكل �أحد كما
ال�س َما َواتِ َوالأَ ْر َ�ض َل َيقُو ُل َّن َ
اللهُّ ُق ِل الحْ َ ْم ُد للِ هَّ ِ َب ْل �أَكْثرَُ ُه ْم
قال اهلل تعاىلَ (:و َلئِن َ�س�أَ ْل َت ُهم َّم ْن خَ َلقَ َّ
ال يع َلمون)((( ،واملق�صود من هذه الكلمة نفي ال�رشكاء والأنداد(((.
َْ ُ َ
ر َّد ه ��ذا اجل ��واب :ب�أ َّن ��ا ال ن�سلم � َّإن ه ��ذه الق�ضية بدهي ��ة يف العقل لكل �أحد ،ف� �� َّإن من الكفار
نمَُوت َون َْح َيا َو َما ُي ْه ِل ُكنَا
الدهرية ،وقد قالوا كما يف قوله تعاىلَ (:وقَا ُلوا َما هِ َي �إِ َّال َح َيا ُتنَا ال ُّد ْن َيا ُ
ون)(((  ،ومن يقول بالعلة �أو الطبيعة ينفي الإله
ِ�إ َّال ال َّد ْه� � ُر َو َم ��ا َل ُهم ِب َذل َِك ِم ْن ِعلْ ٍم ِ�إ ْن ُه ْم ِ�إ َّال َي ُظ ُّن َ
ال�س َما َواتِ َوا َلأ ْر� �َ�ض َل َيقُو ُل َّن َ
اللهُّ ُق ِل
ال ��ذي نثبت ��ه نحن ،فقوله تع ��اىلَ ( :و َلئِن َ�س�أَ ْل َت ُهم َّم ْن خَ َل ��قَ َّ
ون)(((،هنا -يف حق طائفة
الحْ َ ْم ُد للِ هَّ ِ َب ْل �أَكْثرَُ ُه ْم ال َي ْع َل ُم َ
اعرتفت بالإله ،وعبدت الأ�صنام �أو املالئكة ،قالوا كما يف قوله تعاىل� ( :أَال للِ هَّ ِ ال ِّدي ُن الخْ َ ا ِل�صُ
الل ُز ْلفَى �إِ َّن هَّ
اللَ َي ْح ُك ُم َب ْي َن ُه ْم فيِ َما ُه ْم
ِين ا َتّخَ ذُوا مِن ُدو ِن ِه �أَ ْو ِل َياء َما َن ْع ُب ُد ُه ْم �إِ َّال ِل ُي َق ِّر ُبونَا �إِلىَ هَّ ِ
َوا َّلذ َ
ُون �إِ َّن هَّ
اللَ ال َي ْهدِي َم ْن ُه َو َكاذ ٌِب َك َّفا ٌر)((( ،وكذلك قوله تعاىل قالوا كما يف قوله تعاىل:
فِي ِه َيخْ َت ِلف َ
ال�س َما َواتِ َوالأَ ْر ِ�ض َي ْد ُعو ُك ْم ِل َي ْغ ِف َر َل ُكم ِّمن ُذنُو ِب ُك ْم َويُ�ؤَ ِّخ َر ُك ْم
( قَا َل � ْ�ت ُر ُ�سلُ ُه ْم َ�أفيِ هَّ ِ
الل �شَ ٌّك َفاطِ ِر َّ
ون َ�أن َت�صُ ُّدو َن ��ا َع َّما َك َان َي ْع ُب ُد �آ َبا ُ�ؤنَا َف�أْتُونَا
�إِلىَ �أَ َج� � ٍل ُّم َ�س ًّم ��ى قَا ُلو ْا ِ�إ ْن �أَن ُت ْم �إِ َّال َب�شرَ ٌ ِّم ْثلُنَا ُترِي ُد َ
ِب ُ�سلْ َط ��انٍ ُّم ِب�ي ٍ�ن)(((  ،يعن ��ي �أنَّه ال �شك فيه ،م ��ع العلم ب�أنَّه فاطر ال�سم ��وات والأر�ض،وهذا علم
حا�صل بالنظر واال�ستدالل ،ال ببداهة العقل(((.
ن ��وع داللة احل�رص بالنفي واال�ستثناء �أو اال�ستثن ��اء املنفي :اختلف القائلون ب�إفادة (داللة
احل��ص�ر بالنفي واال�ستثن ��اء �أو اال�ستثناء املنفي) للح�رص يف نوع داللت ��ه هل هي من املنطوق،
�أو املفه ��وم ،واالخت�ل�اف يف هذه امل�س�ألة هو نف�س االخت�ل�اف يف امل�س�ألة ال�سابقة و�أدلة كل فريق
(((

((( املعامل يف �أ�صول الفقه للرازي و�رشحه البن التلم�ساين .482/1
((( املعامل يف �أ�صول الفقه للرازي و�رشحه البن التلم�ساين .482/1
((( �سورة لقمان �آية رقم (. )25
((( املعامل يف �أ�صول الفقه للرازي و�رشحه البن التلم�ساين .482/1
((( �سورة اجلاثية �آية رقم (. )24
((( �سورة لقمان �آية رقم (. )25
((( �سورة الزمر �آية رقم (. )3
((( �سورة �إبراهيم �آية رقم (. )10
((( �رشح املعامل يف �أ�صول الفقه البن التلم�ساين .483-482/1
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ه ��ي نف� ��س الأدلة ،و� ْإن بع�ض الذين ذهبوا �إىل � َّأن داللة � مَّإنا م ��ن املفهوم ذهب هنا �إىل �أن الداللة
هن ��ا منط ��وق كالزرك�شي حي ��ث قال(:ثم اختلفوا يف دالل ��ة النفي واال�ستثناء عل ��ى الثبوت قيل:
باملفه ��وم وال�صحيح �أ َّنه ��ا باملنطوق) (((،وق ��ال يف ت�شنيف امل�سامع(:و�أق ��وى املفاهيم من باب
احل�رص النفي و�إال ،ل َّأن �إال مو�ضوعة لال�ستثناء وهو الإخراج ،فداللته على الإخراج باملنطوق
ال باملفه ��وم ،ولك ��ن الإخراج من عدم القيام لي�س هو عني القيام بل قد ي�ستلزمه ،فلذلك كان من
املفهوم) (((،ولذلك يرتجح عندي � َّأن داللته باملفهوم.
التـرجـيـح :بعد ا�ستعرا�ض مذاهب الأ�صوليني يف امل�س�ألة يت�ضح يل �أنَّ املذهب الراجح هو املذهب
الأول القائ ��ل ب� ��أنَّ مفهوم اال�ستثناء ُح َّجة ،وهو مذهب اجلمه ��ور ،وذلك لقوة �أدلتهم وردودهم على
�أذلة �أ�صحاب املذهب الثاين ،وقد ذهب �إليه �أكرث منكري املفاهيم ،و�أنَّ داللته باملفهوم.
المطلب الثالث :مفهوم حصر المبتدأ في الخبر:

اخت َلف الأ�صول ّيون يف ُح ِّج َّية َح�صرْ املبتد�أ يف اخلرب على مذْهبينْ :
املذه ��ب الأول� :أ َّن ��ه حج ��ة ،في ��دل عل ��ى احل��ص�ر ،وه ��و مذه ��ب اجلمه ��ور ،واخت ��اره �إم ��ام
احلرم (((،والغزايل(((،وابن قدامة(((،وابن تيمية(((،والقرايف (((،وابن ال�سبكي ((( ،والزرك�شي(((.
ينْ

األدلـــة :استدل أصحاب هذا المذهب باألدلة اآلتية:

الدليل الأول� :أنَّه لو مل يفد احل�رص لكان املبتد�أ �أعم من اخلرب،لأنَّ قولنا� :صديقي مبتد�أ ،وقولنا:
زيد خربه ،يف قولنا� :صديقي زيد،لأنَّ املعرفتني �إذا اجتمعتا ف�أيهما قدمت فهي املبتد�أ،فلو مل تنح�رص
ال�صداقة يف زيد لزم �أنْ يكون املبتد�أ �أعم من اخلرب ،فلو كان له �صديق �آخر كان املبتد�أ
�أعم من اخلرب واخلرب �أخ�ص وكان كقوله اللون �سواد واحليوان �إن�سان وذلك ممتنع((1(.
اعرت�ض على هذا الدليل :ب�أنَّه يلزم ما ذكرمت ،لو كان قوله�( :صديقي زيد) يفيد العموم�،أما
بتقدي ��ر �أال يفيد ذل ��ك مل يلزم ما ذكرمت من املحذور ،لأنَّه ي�صري تقدي ��ر الكالم بع�ض �أ�صدقائي
((( البحر املحيط يف �أ�صول الفقه للزرك�شي  132/3وت�شنيف امل�سامع بجمع اجلوامع له .175-174/1
((( ت�شنيف امل�سامع بجمع اجلوامع للزرك�شي  ،176/1ورفع احلاجب عن خمت�رص ابن احلاجب لتاج الدين ابن ال�سبكي .86/3
((( الربهان يف �أ�صول الفقه لإمام احلرمني .179/1
((( امل�ست�صفى من علم الأ�صول للغزايل .207/2
((( رو�ضة الناظر املرجع ال�سابق �ص.140.
((( امل�سودة يف �أ�صول الفقه لآل تيمية .119/1
((( �رشح تنقيح الف�صول يف اخت�صار املح�صول للقرايف �ص.80.
((( جمع اجلوامع يف �أ�صول الفقه لتاج الني عبد الوهاب بن ال�سبكي مع حا�شية العطار .329/1
((( البحر املحيط يف �أ�صول الفقه للزرك�شي .135/3
( ((1امل�ست�صفى يف �أ�صول الفقه للغزايل  207/1ونهاية الو�صول يف دراية الو�صول لل�صفي الهندي .2109/5
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زي ��د ،ومعل ��وم � َّأن هذا ال يفيد احل�رص ،فكذا ما هو يف تقديره،وهذا التقدير بعينه يف قوله �صلى
اهلل عليه و�سلم(:حترميها التكبري وحتليلها الت�سليم)(((.
�أجي ��ب ع ��ن ه ��ذا االعرتا�ض :ب�أنَّ م ��ا ذكرمت م ��ن االحتمال موج ��ود يف قولن ��ا :احلي ��وان �إن�سان،
والإن�سان زيد ،فكان ينبغي � يجوز ،ولو �سلمناه :لكن املفرد املعرف يفيد العموم كما هو معلوم(((.
أنْ
الدلي ��ل الثاين �:مَّإنا ن ��درك التفرقة بني ق ��ول :القائل( :زيد �صديقي) وب�ي�ن قوله�(:صديقي
زي ��د) ،وبني قوله التكبري حترميه ��ا ،والت�سليم حتليلها ،وقوله( :حترميه ��ا التكبري وحتليلها
الت�سلي ��م) ،ولوال � َّأن الثاين يفي ��د احل�رص ملا ح�صلت التفرقة بينهم ��ا،ل َّأن كل من قال:بالتفرقة
بينهم ��ا ،قال :تلك التفرق ��ة ب�إفادة احل�رص وعدم �إفادته ،فالقول بح�ص ��ول التفرقة مع � َّأن تلك
التفرقة غري ما ذكرناه من �إفادة احل�رص ،وعدم �إفادته مل يقل به �أحد (((،قال �إمام احلرمني(:ما
�ص ��ار �إلي ��ه املحقق ��ون � َّأن قول ��ه �صل ��ى اهلل عليه و �سل ��م)( :حت ��رمي ال�صالة التكب�ي�ر وحتليلها
الت�سلي ��م) (((،يت�ضم ��ن ح�رصه ��ا بني الق�ضيتني يف التكب�ي�ر والت�سلي ��م � ...إىل � ْأن قال� :أحدهما
النق ��ل والإحت ��كام �إىل ذوي احلجا والأحكام يف كل ل�سان ولغة ف� ��إذا قال القائل زيد �صديقي مل
يت�ضم ��ن ه ��ذا نفي ال�صداقة ع ��ن غريه والقول باملفهوم ال يت�ضمن يف �سي ��اق هذا الكالم ح�رص ًا
لل�صداق ��ة وال ق�رص ًا لها على زيد املذك ��ور �صدر ًا ومبتد�أ ولو قال القائل �صديقي زيد ،اقت�ضى
ه ��ذا �أ َّن ��ه ال �صديق ل ��ه غريه ،وهذا مما ال يبعد ادعاء �إجماع �أه ��ل الل�سان فيه ومن �أبدى يف ذلك
مراء كان مباهت ًا حمكوم ًا عليه بالعناد)(((.
ً
ن ��وع داللة مفهوم ح�رص املبتد�أ يف اخلرب :اختل ��ف القائلون بحجية مفهوم ح�رص املبتد�أ يف
اخلرب ،يف هل �أفادته احل�رص باملنطوق� ،أم باملفهوم ؟� ،إىل قولني :فمنهم م ْن قال :يفيد احل�رص
باملنط ��وق (((،ومنهم م ْن قال :يفيده باملفهوم (((،ق ��ال ال�شوكاين( :ح�رص املبتد�أ يف اخلرب وذلك
ب� �� ْأن يكون معرف ًا بال�ل�ام �أو الإ�ضافة ،نحو العامل زيد ،و�صديقي عم ��رو ،ف�إنَّه يفيد احل�رص �إذ
املراد بالعامل ،وب�صديقي ،هو اجلن�س فيدل على العموم �إذا مل تنب هناك قرينة تدل على العهد،
فهو يدل على نفي العلم من غري زيد ،ونفي ال�صداقة من غري عمرو ،وذلك � َّأن الرتتيب الطبيعي
((( امل�ستدرك على ال�صحيحني للحاكم الني�سابوري ،كتاب الطهارة حديث رقم( )457قال احلاكم:هذا حديث �صحيح الإ�سناد على �رشط
م�سلم و مل يخرجاه .223/1
((( نهاية الو�صول يف دراية الو�صول لل�صفي الهندي .2110/5
((( نهاية الو�صول يف دراية الو�صول لل�صفي الهندي .2109/5
((( املعجم الكبري للطرباين حديث رقم(.257/9 )9271
((( الربهان يف �أ�صول الفقه لإمام احلرمني .179/1
((( الربهان يف �أ�صول الفقه املرجع ال�سابق �ص.179.
((( حتفة امل�س�ؤول يف �رشح خمت�رص منتهى ال�سول للرهوين.361/3
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� ْأن يق ��دم املو�صوف على الو�صف ،ف�إذا قدم الو�صف على املو�صوف معرف ًا بالالم �أو الإ�ضافة
�أفاد العدول مع ذلك التعريف � َّأن نفي ذلك الو�صف عن غري املو�صوف مق�صود للمتكلم ،وقيل:
�إنَّه يدل على ذلك باملنطوق ،واحلق �أن داللته مفهومية ،ال منطوقية)(((.
َّ
املذه ��ب الث ��اين� :أنَّه لي�س حجة ،فال يدل على احل�رص ،وهو ما عليه احلنف ّية (((،والقا�ضي �أبو
بك ��ر الباقالين وجماع ��ة ِم َن املتكلِّمني (((،واختاره الآمدي حيث ق ��ال( :ذهبت احلنيفة والقا�ضي
�أبو بكر وجماعة من املتكلمني �إىل �أنه ال يدل على احل�رص � ...إىل �أن قال :واملختار �أنَّه ال يدل)(((.
ْ
األدلـــة :استدل لهذا المذهب باألدلة اآلتية:

الدلي ��ل الأولَّ � :إن (ح��ص�ر املبت ��د�أ يف اخلرب)ل ��و �أفاد احل�رص ،لكان ق ��ول القائل�( :صديقي
زي ��د وعمرو)تناق�ض� � ًا ،ل َّأن قوله� :صديقي زيد يفيد احل�رص ،وقول ��ه :عمرو ،يقت�ضي �أال تكون
�صداقته منح�رصة يف زيد ،بل توجد فيه ويف عمرو ،فكان تناق�ض ًا(((.
اعرت� ��ض عل ��ى هذا الدليل :ب�أ َّن ��ه � مَّإنا يفيد احل�رص � ْأن لو مل يقرتن ب ��ه ما يغريه عن و�ضعه،
ف�أ َّم ��ا �إذا اق�ت�رن مبا يغريه عنه فال ،واملعطوف عليه يغ�ي�ره عنه،لأنَّه حينئ ٍذ ي�صري املعطوف مع
املعط ��وف عليه جمل ��ة واحدة ،واملعطوف عليه بدون املعطوف بع� ��ض الكالم ،وبع�ض الكالم ال
اقت�ضاء له على االنفراد ،وهذا كحال امل�ستثنى منه مع اال�ستثناء ،ف�إنَّه لو مل يقرتن به كان متام
الكالم ،وبتقدير االقرتان به ي�صري بع�ض الكالم(((.
الدلي ��ل الث ��اين� :أنَّه لو �أفاده ،لأفاد العك�س ،وهو زيد �صديقي ،وزيد العامل ،لأنَّه (�أي املبتد�أ
فيهم ��ا) �أي يف املثال�ي�ن �صديقي زيد ،والع ��امل زيد ،ال ي�صلح للجن�س،وه ��و احلقيقة الكلية ،ل َّأن
الإخب ��ار عنه ��ا ب�أ َّنه ��ا زيد اجلزئ ��ي كاذب ،وال ملعه ��ود معني لع ��دم القرينة ال�صارف ��ة �إليه كما
فر�ضن ��اه ،فكان مل ��ا ي�صدق عليه اجلن�س مطلقا ،فيفيد � َّأن كلما �صدق عليه العامل فهو زيد ،وهو
معن ��ى احل�رص،وه ��و بعين ��ه دليلهم على احل�رص ،ف� ��إذا كان الدليل �آتيا يف زي ��د العامل ،كما �أتى
يف:العامل زيد ،وجب ا�شرتاكهما يف احلكم  ،وال قائل ب�إفادة احل�رص يف  :زيد العامل(((.
الدليل الثالث :لو كان العامل زيد للح�رص ،وعك�سه لي�س للح�رص ،لكان التقدمي يغري مدلول
((( �إر�شاد الفحول لل�شوكاين �ص.183-182.
((( التي�سري �رشح التحرير يف �أ�صول الفقه ملحمد �أمني �أمري باد �شاه .102/1
((( �إر�شاد الفحول املرجع ال�سابق �ص.183 .
((( الإحكام يف �أ�صول الأحكام للآمدي .233/2
((( نهاية الو�صول يف دراية الو�صول املرجع ال�سابق �ص.2110.
((( نهاية الو�صول يف دراية الو�صول لل�صفي الهندي .2110/5
((( رفع احلاجب عن خمت�رص ابن احلاجب لتاج الدين ابن ال�سبكي .82/3
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الكلمة ،والالزم باطل ،لأنَّه � مَّإنا يتغري بالتقدمي ،والت�أخري الهيئة الرتكيبية دون املفردات ،و�أ َّما
املالزم ��ة ،فلأ َّن ��ه ال فرق بني الأ�ص ��ل وعك�سه �إال التقدمي والت�أخري ،وق ��د ادعيتم تغاير املفهوم،
ف�إذا كان التقدمي والت�أخري ال يفيده ،مل ت�صح الدعوى ،بل كان املفهوم واحد ًا(((.
اعرت� ��ض عل ��ى هذا الدليل :ب�أ َّن ��ه يرتكب من دليلني،الأول :قوله (:فلأ َّن ��ه ال فرق بني الأ�صل
وعك�س ��ه �إال التق ��دمي والت�أخري) قال القا�ضي ع�ضد الدين( :وقد يق ��ال عليهماَّ � :إن الو�صف �إذا
وقع م�سند ًا �إليه ق�صد به الذات املو�صوفة به ،و�إذا وقع م�سند ًا ،ق�صد به كونه ذات ًا مو�صوفة،
وهو عار�ض الأول ،فاندفع الأول)(((.
و�أما الثاين :قوله(:وقد ادعيتم تغاير املفهوم ،ف�إذا كان التقدمي والت�أخري ال يفيده ،مل ت�صح
الدع ��وى ،ب ��ل كان املفهوم واحد ًا) فاعرت�ض عليه بقوله(:ف� ��إن �أردت بتغري املفهوم هذا القدر،
منعنا بطالنه ،و�إن �أردت غريه منعنا املالزمة)(((.
التــرجـــــيـــ ��ح :بع ��د ا�ستعرا� ��ض �أدلة كل مذهب فيما �سبق يرتجح عن ��دي املذهب الأول وهو
مذهب اجلمهور القائل بحجية مفهوم ح�رص املبتد�أ يف اخلرب ،وذلك لقوة �أدلتهم و�سالمتها عن
املعار�ضة وردودهم على �أدلة �أ�صحاب املذهب الثاين ،ويقوي ترجيحي قول ال�شوكاين (:مفهوم
احل��ص�ر وهو �أن ��واع� ... :إىل � ْأن قال :وح�رص املبتد�أ يف اخلرب وذلك ب�أن يكون معرفا بالالم �أو
الإ�ضاف ��ة نحو الع ��امل زيد و�صديقي عمرو ف�إن ��ه يفيد احل�رص �إذ املراد بالع ��امل وب�صديقي هو
اجلن�س فيدل على العموم �إذ مل تنب هناك قرينة تدل على العهد فهو يدل على نفي العلم من غري
زيد ونفي ال�صداقة من غري عمرو وذلك �أن الرتتيب الطبيعي �أن يقدم املو�صوف على الو�صف
ف� ��إذا قدم الو�صف على املو�صوف معرفا بال�ل�ام �أو الإ�ضافة �أفاد العدول مع ذلك التعريف �أن
نفي ذلك الو�صف عن غري املو�صوف مق�صود للمتكلم)(((.
المطلب الرابع :مفهوم اإلتيان بضمير الفصل بين المبتدأ والخبر ومفهوم الحصر بتقديم المعموالت
على عواملها:

و�ضعته ��ا يف مطلب واح ��د لتقاربها يف الرتبة واالحتجاج ،قال ال�شيخ حلولو(:ظاهره �أنَّهما
يف مرتبة واحدة)(((
امل�س�ألة الأوىل :مفهوم الإتيان ب�ضمري الف�صل بني املبتد�أ واخلرب
((( خمت�رص املنتهى الأ�صويل البن احلاجب و�رشحه رفع احلاجب عن خمت�رص ابن احلاجب لتاج الدين ابن ال�سبكي .82/3
((( �رشح خمت�رص املنتهى الأ�صويل لع�ضد الدين الإيجي.200/3
((( �رشح الع�ضد املرجع ال�سابق �ص.200.
((( �إر�شاد الفحول لل�شوكاين �ص.183-182.
((( ال�ضياء الالمع �رشح جمع اجلوامع لل�شيخ حلولو .118/2
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وه ��و �صيغ ��ة �ضمري مرفوع منف�صل ي�ؤتى ب ��ه بني املبتد�أ واخلرب كقولك زي ��د هو القائم �أو
م ��ا �أ�صل ��ه املبتد�أ واخلرب نحو كان زيد ه ��و القائم (((،قال العطار(:و�ضم�ي�ر الف�صل ،لأنَّه يفيد
احل��ص�ر واحل��ص�ر �إثبات وه ��و منطوق ونفي وه ��و مفهوم) (((،ق ��ال الزرك�شي نق�ل ً�ا عن ابن
احلاجب �صار �إليه بع�ض العلماء لأمرين:
�ون)(((  ،ف�إنَّه مل ي�سق �إال للإعالم ب�أنَّهم
�أحدهم ��ا :مث ��ل قوله تعاىلَ ( :و�إِ َّن ُجن َدنَا َل ُه ُم ا ْلغَا ِل ُب � َ
الغالب ��ون دون غريه ��م ،وكذلك قوله تعاىل(:ال َج� � َر َم �أَ مَّنَا َت ْد ُعو َننِي �إِ َل ْي ِه َل ْي َ�س َل� � ُه َد ْع َو ٌة فيِ ال ُّد ْن َيا
�اب ال َنّا ِر)((( ،وقول ��ه تعاىلَ ( :ت َكا ُد
َوال فيِ الآخِ � � َر ِة َو َ�أ َّن َم َر َّد َن ��ا �إِلىَ هَّ ِ
الل َو�أَ َّن المُْ�سرْ ِ ِف�ي َ�ن ُه� � ْم �أَ ْ�ص َح � ُ
ون لمِ َن فيِ الأَ ْر ِ�ض �أَال
ون ِب َح ْم� � ِد َر ِّب ِه ْم َو َي ْ�س َت ْغ ِف ُر َ
ات َي َتف ََّط ْر َن مِن َف ْو ِق ِه َّن َوالمْ َال ِئ َك ُة ُي َ�س ِّب ُح َ
ال�س َم ��ا َو ُ
َّ
(((
(((
�إِ َّن هَّ
اللَ ُه َو ا ْل َغفُو ُر ال َّرحِ ي ُم)  ،وقوله تعاىلَ ( :و َما َظ َل ْمنَا ُه ْم َو َلكِن َكانُوا ُه ُم َّ
ني) .
الظالمِ ِ َ
والث ��اين� :أنَّه مل يو�ض ��ع �إال للفائدة ،وال فائدة يف مثل قولهَ ( :و َم ��ا َظ َل ْمنَا ُه ْم َو َلكِن َكانُوا ُه ُم
الظا ني)((( � ،سوى احل�رص(((.
َّ لمِ ِ َ
امل�س�ألة الثانية :مفهوم احل�رص بتقدمي املعموالت على عواملها :يدخل يف املعمول املفعول واحلال
والظرف وتقدمي اخلرب (((،وقد اختلف الأ�صوليون يف �إفادته للح�رص �إىل املذاهب الآتية:
املذه ��ب الأول� :إن ��ه ي ��دل علي احل�رص وه ��و مذهب كثري م ��ن الأ�صوليني منه ��م ابن النجار
الفتوحي ((1(،والقرايف ((1( ،الإ�سنوي ((1( ،وابن ال�سبكي((1( ،والزرك�شي((1( ،و�شيخ الإ�سالم
زكريا الأن�صاري ((1( ،وحمققو البيانيني ،والزخم�رشي ((1(،وغريه((1(.
((( الكوكب الدري فيما يتخرج على الأ�صول النحوية من الفروع الفقهية للإ�سنوي.12/1
((( حا�شية العطار على �رشح املحلي على جمع اجلوامع لل�شيخ ح�سن العطار .329/1
((( �سورة ال�صافات �آية (.)173
((( �سورة غافر �آية (.)43
((( �سورة ال�شورى �آية (.)5
((( �سورة الزخرف �آية (.)76
((( �سورة الزخرف �آية (.)76
((( البحر املحيط يف �أ�صول الفقه للزرك�شي .135/3
((( الغيث الهامع �رشح جمع اجلوامع الدين عبد الرحيم العراقي .128/1
(� ((1رشح الكوكب املنري البن النجار .521/3
( ((1نفائ�س الأ�صول �رشح املح�صول يف علم الأ�صول للقرايف .28/2
( ((1نهاية ال�سول �رشح منهاج الو�صول للإ�سنوي .351/1
( ((1جمع اجلوامع يف �أ�صول الفقه لتاج الني عبد الوهاب بن ال�سبكي مع حا�شية العطار .339/1
( ((1البحر املحيط يف �أ�صول الفقه للزرك�شي. 139/3
( ((1غاية الو�صول �رشح لب الو�صول ل�شيخ الإ�سالم �أبي يحي زكريا الأن�صاري �ص..
( ((1الك�شاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه الت�أويل لأبي القا�سم حممود بن عمر الزخم�رشي .1/1
( ((1الكوكب الدري فيما يتخرج على الأ�صول النحوية من الفروع الفقهية للإ�سنوي .129/1
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الدلي ��ل الأول:ما ذكره البياني ��ون يف فن املعاين من �إفادته االخت�صا� ��ص (((،وذلك �أخذ ًا من
موارد الكالم البليغ،لأنا وجدنا البلغاء �إذا �أرادوا احل�رص قدموا املعمول(((.
الدليل الثاينَّ �:أن تقدمي املعمول خالف الرتتيب الطبيعي،فيفهم من العدول �إليه ق�صد النفي
عن الغري مع �صالحية املقام له(((.
الدلي ��ل الثال ��ثَّ �:أن تقدمي املعمول البد له م ��ن فائدة ،ف� ْإن مل يظهر ل ��ه فائدة �سوى احل�رص
�أف ��اد احل��ص�ر ،قال اب ��ن ال�سبكي(:الذي يظهر لن ��ا� :أن التقدمي يفيد االهتم ��ام ،وقد يكون معه
االخت�صا� ��ص ،وقد ال يكون ،ف� ��إن ظهر بدليل انتفاء جميع الفوائد ع ��ن التقدمي �سوى احل�رص
�أفاد احل�رص)(((.
املذه ��ب الث ��اين � :أن ��ه يفي ��د االهتم ��ام والعناي ��ة ال احل�رص ،وه ��و اختيار اب ��ن احلاجب(((،
َّ
وال�شيخ �أَبي حيان (((،وال�سبكي  (((،ون�سبه الإ�سنوي يف الكوكب الدري للجمهور(((.
ّ
الأدلــة :ا�ستدل �أ�صحاب هذا املذهب بالأدلة الآتية:
الدليل الأول� :أنَّه لو دل على احل�رص لدل ت�أخريه على عدمه،وهو غري الزم فت�أخريه ال يدل على
ح�رص وال على عدمه (((،فلو دل التقدمي يف نحو :قوله تعاىلَ (:ب ِل هَّاللَ َفا ْع ُب ْد َو ُكن ِّم ْن َّ
ال�شا ِك ِري َن)(،((1
على احل�رص لدل الت�أخري يف نحو فاعبد اهلل على عدم احل�رص لكونه نقي�ضه وهو باطل((1(.
اعرت� ��ض عل ��ى هذا الدليل:ب�أن نقي� ��ض الداللة على احل�رص هاهنا ع ��دم الداللة على نفيه وال
يلزم من عدم لزوم �إفادة احل�رص �إفادة نفيه((1(.
الدلي ��ل الث ��اينَّ � :إن التقدمي لالهتم ��ام والعناية� ،إنَّهم يقدم ��ون الذي �ش�أنه �أه ��م وهم ببيانه
((( �رشح املحلي على جمع اجلوامع جلالل الدين املحلي مع حا�شية العطار .338/1
((( حا�شية العطار على �رشح املحلي على جمع اجلوامع لل�شيخ ح�سن العطار .329/1
((( تقريرات ال�رشبيني على �رشح املحلي على جمع اجلوامع لل�شيخ عبد الرحمن ال�رشبيني مع حا�شية البناين .258/1
((( رفع احلاجب عن خمت�رص ابن احلاجب لتاج الني عبد الوهاب بن ال�سبكي .85/3
((( رفع احلاجب املرجع ال�سابق �ص.85.
((( البحر املحيط يف �أ�صول الفقه للزرك�شي .139/3
((( الدر اللوامع �رشح جمع اجلوامع للكوراين �ص.153.
((( الكوكب الدري املرجع ال�سابق� .ص.129.
((( الغيث الهامع �رشح جمع اجلوامع لويل الدين العراقي .134/1
(� ((1سورة الزمر �آية (.)66
( ((1حا�شية العطار على �رشح املحلي على جمع اجلوامع لل�شيخ ح�سن العطار .338/1
( ((1حا�شية العطار املرجع ال�سابق �ص.338 .
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�أعن ��ى ،قال �أب ��و حيان يف �أول تف�سريه نق ًال عن �سيبوي ��ه( :و�إذا قدمت اال�سم فهو عربي جيد
كم ��ا كان ذلك ،يعن ��ي ت�أخريه عربي ًا جيد ًا وذلك قولك :زيد ًا �رضب ��ت ،واالهتمام والعناية هنا يف
التقدمي والت�أخري� ،سواء مثله يف �رضب زيد عمر� ،أو �رضب زيد ًا عمر)(((.
اعرت�ض على هذا الدليل :ب�أن االهتمام ال ينايف االخت�صا�ص فال يلزم من �إثباته نفي االخت�صا�ص،
نعم االخت�صا�ص الزم لتقدمي املعمول غالب ًا فقد يكون ملجرد االهتمام والتربك والتلذذ بذكره وغري
ذلك (((،و� التقدمي ي�شعر باالهتمام واالعتناء وال يلزم من ذلك نفي االخت�صا�ص(((.
أنَّ
التـرجــيــح :مما تقدم من ذكر مذهبي الأ�صوليني يف تقدمي املعمول يت�ضح يل � َّأن الراجح هو
املذه ��ب الأول وذلك لقوة �أدلته ورد �أ�صحاب ��ه على �أدلة �أ�صحاب املذهب الثاين ،و� َّأن داللته عن
طري ��ق املفه ��وم قال الزرك�شي(:قال بع�ضهم :وال خالف يف �إف ��ادة هذا احل�رص عند القائلني به
م ��ن جهة املفهوم ال املنطوق) (((،وق ��ال التفتازاين بعد � ْأن ذكر ط ��رق الق�رص(:ومنها التقدمي،
كقول ��ك يف ق�رصه(:متيمي �أن ��ا)� ...إىل � ْأن قال :وهذه الطرق تختلف م ��ن وجوه ،فداللة الرابع
(وهو التقدمي)بالفحوى ،والباقية بالو�ضع)(((.
املطلب اخلام�س :حترير مذاهب الأ�صوليني يف مفهوم احل�رص وبيان الراجح منها وترتيب �أنواعه:
امل�س�ألة الأوىل :حترير مذاهب الأ�صوليني يف مفهوم احل�رص وبيان الراجح منها:
�أو ًال :حتري ��ر مذاه ��ب الأ�صولي�ي�ن يف مفهوم احل�رص :من ا�ستعرا� ��ض مذاهب الأ�صوليني
يف حجي ��ة �أن ��واع احل��ص�ر ال�سابقة ،يت�ضح لنا تباي ��ن وتفاوتت �آرا�ؤهم يف اعتب ��ار داللة مفهوم
احل�رص على نفي احلكم عن غري املذكور ،ولكن ميكن ح�رصها يف املذاهب الآتية:
املذهب الأول� :إنَّ مفهوم احل�رص بكل �أنواعه ال�سابقة حجة يفيد نفي احلكم عما �سوى املذكور،
وهو مذهب جمهور الأ�صوليني (((،قال ابن ال�سبكي(:و�أعاله(�أي ما ذكر من �أنواع مفهوم املخالفة
(ال عامل �إال زيد) �أي مفهوم ذلك ونحوه (� ...إىل �أن واملفاهيم (املخالفة) �إال اللقب حجة)(((.
ْ
(((

((( حا�شية العطار املرجع ال�سابق �ص.338 .
((( تف�سري البحر املحيط لأبي حيان الأندل�سي .14/1
((( حا�شية العطار املرجع ال�سابق �ص.338 .
((( �رشح الكوكب املنري البن النجار .282/2
((( البحر املحيط يف �أ�صول الفقه للزرك�شي. 139/3
((( املطول �رشح تلخي�ص املفتاح ل�سعد الدين التفتازاين �ص.)40(.
((( نفائ�س الأ�صول �رشح املح�صول للقرايف  29-28/2و�رشح تنقيح الف�صول للقرايف �ص 82-80 .ونهاية الو�صول يف دراية الأ�صول
لل�صفي الهندي 2108-2105/5وجمع اجلوامع لتاج الدين عبد الوهاب ابن ال�سبكي مع حا�شية العطار  338/1والبحر املحيط يف �أ�صول
الفقه للزرك�شي  142-132/3والغيث الهامع �رشح جمع اجلوامع لأبي زرعة عبد الرحيم العراقي.128-127/1
((( جمع اجلوامع املرجع ال�سابق �ص.338 .
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املذه ��ب الث ��اينَّ � :إن مفه ��وم احل�رص بكل �أنواع ��ه ال�سابقة لي�س بحج ��ة وال يفيد نفي احلكم
عم ��ا �س ��وى املذكور،وهو مذهب جمهور احلنفية (((،قال اب ��ن ال�سبكي(:و�أنكر �أبو حنيفة الكل
مطلق ًا�)،أي مل يقل ب�شيء من مفاهيم املخالفة((( ((
املذهب الثالثَّ � :إن احل�رص ب� مَّإنا واال�ستثناء املنفي يفيد ح�رص احلكم يف املذكور ونفيه عن
غريه ،وهو مذهب ابن احلاجب(((.
املذه ��ب الرابعَّ � :إن احل��ص�ر (ب� مَّإنا)حجة يفيد نفي احلكم عما �سوى املذكور وال يفيد غريه
من �أنواع مفهوم احل�رص وهو مذهب �أبي الوليد الباجي لأنَّه ق�رص �أدوات احل�رص يف � مَّإنا فقط
ومل يعترب غريها من �أنواع مفهوم احل�رص(((.
املذه ��ب اخلام� ��سَّ � :إن تقدمي النفي عل ��ى (�إال) حجة يفيد نفي احلكم عم ��ا �سوى املذكور وال
يفي ��د غريه من �أنواع مفه ��وم احل�رص وهو مذهب الآمدي ،قال يف الإحكام( :اختلفوا يف مفهوم
(ال ع ��امل يف البل ��د �إال زيد)فالذي عليه اجلمهور و�أكرث منكري املفهوم �أنَّه يدل على نفي كل عامل
�سوى زيد ،و�إثبات كون زيد عامل ًا وذهب بع�ض منكري املفهوم �إىل � َّأن ذلك ال يدل على كون زيد
عامل ًا ...واحلق �إنا هو املذهب اجلمهوري)(((.
مَّ
ثاني ًا:التـرجــيــح :الراجح من املذاهب ال�سابقة هو مذهب اجلمهور ،وهو �أن مفهوم احل�رص
بكل �أنواعه حجة ،وذلك لقوة �أدلتهم ،وموافقة املخالفني لهم يف حجية بع�ض �أنواعه.
امل�س�أل ��ة الثانية :ترتيب �أنواع�:أن ��واع مفهوم احل�رص تتفاوت يف قوة داللتها و�ضعفها فيما
بينها ،وفائدته كما قال ويل الدين العراقي(:وفائدته الرتجيح عند التعار�ض)(((.
ترتيب �أنواع مفهوم احل�رص فيما بينها:
ات�ض ��ح لن ��ا مما تق ��دم � َّأن �أنواع مفهوم احل�رص تتفاوت يف قوة داللته ��ا و�ضعفها ،فمنها ما
اتف ��ق على �إفادته احل�رص وقال بع�ضهم :داللته من قبيل املنطوق)الإ�شارة( ،ومنها ما اختلف
يف �إفادت ��ه احل��ص�ر ،ق ��ال ابن ال�سبكي(:و�أعاله ال ع ��امل �إال زيد ثم ما قيل منط ��وق بالإ�شارة ثم
((( التي�سري �رشح التحرير لأمري باد �شاه  102/1والتقرير والتحبري �رشح التحرير البن �أمري احلاج .393/1
((( جمع اجلوامع املرجع ال�سابق �ص.334 .
((( �رشح املحلي على جمع اجلوامع جلالل الدين املحلي مع حا�شية العطار .334/1
((( منتهى الو�صول ولأمل يف علمي الأ�صول واجلدل البن احلاجب �ص 149 .و�رشح الع�ضد على خمت�رص ابن احلاجب لع�ضد الدين
الإيجي .199 ،195 /2
((( �إحكام الف�صول يف �أحكام الأ�صول لأبي الوليد �سليمان بن خلف الباجي . 444/1
((( الإحكام يف �أ�صول الأحكام للآمدي .234/2
((( الغيث الهامع �رشح جمع اجلوامع لأبي زرعة عبد الرحيم العراقي.133/1
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غ�ي�ره) ،قال ويل الدين العراقي�(:أعلى �أنواع احل��ص�ر� ،أي �أقواها) ،بنا ًء على ذلك ميكن
ترتيبها كما يلي:
الأول :تق ��دمي النف ��ي على (�إال) :هو الإخراج حتقيق ًا �أو تقدي ��ر ًا بـ (�إال) �أو ما يف معناها(((،
نح ��و ما قام �إال زي� � ٌد ،قال الزرك�شي(:ل َّأن �إال مو�ضوعة لال�ستثن ��اء وهو الإخراج ،فداللته على
ولكن الإخراج من عدم القيام لي�س هو غري القيام بل قد ي�ستلزمه
الإخراج باملنطوق ال باملفهومَّ ،
ولذلك كان من املفهوم)(((.
الث ��اين :مفه ��وم احل��ص�ر ب� مَّإنا :هو َنفْي َغيرْ املذك ��ور يف الكالم �آخِ ��ر ًا (((،لأنَّها قيل منطوق
بالإ�شارة� ،أي ب�إ�شارة الن�ص �إليه ال بنف�س الن�ص(((.
الثـالـث :مفهوم ح�رص املبتد�أ يف اخلرب ،لأن داللته قيل باملنطوق قال ال�شوكاين( :وقيل �إنه
يدل على ذلك باملنطوق ،واحلق �أن داللته مفهومية ،ال منطوقية)(((.
َّ
الراب ��ع :مفه ��وم الإتي ��ان ب�ضم�ي�ر الف�ص ��ل بني املبت ��د�أ واخل�ب�ر ،ومفهوم احل��ص�ر بتقدمي
املعموالت على عواملها ،قال ال�شيخ حلولو(:ظاهره �أنَّهما يف مرتبة واحدة)(((.
(((

((( جمع اجلوامع يف �أ�صول الفقه لتاج الني عبد الوهاب بن ال�سبكي مع حا�شية العطار .329/1
((( الغيث الهامع �رشح جمع اجلوامع لأبي زرعة عبد الرحيم العراقي.128/1
((( الكوكب الدري فيما يتخرج على الأ�صول النحوية من الفروع الفقهية للإ�سنوي .364/1
((( البحر املحيط يف �أ�صول الفقه للزرك�شي .139/3
((( حا�شية التفتازاين على �رشح الع�ضد ل�سعد الدين التفتازاين .195/3
((( الغيث الهامع املرجع ال�سابق �ص.128.
((( �إر�شاد الفحول لل�شوكاين �ص.183-182.
((( ال�ضياء الالمع �رشح جمع اجلوامع لل�شيخ حلولو .118/2

(((
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ترت ��ب عل ��ى اخت�ل�اف الأ�صولي�ي�ن يف حجي ��ة مفهوم احل�رص اخت�ل�اف الفقه ��اء يف كثري من
الف ��روع الفقهي ��ة� ،سوف نذكر منه ��ا بع�ض الفروع التي تبني �أثر االخت�ل�اف يف هذه القاعدة يف
اختالف الفقهاء من غري ح�رص ،كما يلي:
المطلب األول :حكم تكبيرة اإلحرام في الصالة:

امل�سالة الأوىل :بناء اخلالف يف امل�س�ألة على القاعدة الأ�صولية:
اختلف الفقهاء يف الألفاظ التي يدخل بها امل�صلي يف ال�صالة ،بنا ًء على اختالف الأ�صوليني
يف حجي ��ة مفه ��وم احل��ص�ر ،قال ابن ر�شد(:ق ��ال مالك :ال يج ��زئ من لفظ التكب�ي�ر �إال اهلل �أكرب
وقال ال�شافعي :اهلل �أكرب ،واهلل الأكرب ،اللفظان كالهما يجزئ وقال �أبو حنيفة :يجزئ من لفظ
التكبري كل لفظ يف معناه مثل اهلل الأعظم واهلل الأجل ،و�سبب اختالفهم :هل اللفظ هو املتعبد به
يف االفتتاح� ،أو املعنى؟ وقد ا�ستدل املالكيون ،وال�شافعيون بقوله عليه ال�صالة وال�سالم :مفتاح
ال�ص�ل�اة الطهور ،وحترميها التكب�ي�ر ،وحتليلها الت�سليم قالوا :والألف والالم هاهنا للح�رص،
واحل�رص يدل على �أن احلكم خا�ص باملنطوق به و�أنه ال يجوز بغريه ،ولي�س يوافقهم �أبو حنيفة
عل ��ى ه ��ذا الأ�صل ،ف�إن هذا املفهوم ه ��و عنده من باب دليل اخلطاب ،وه ��و �أن يحكم للم�سكوت
عن ��ه ب�ض ��د حكم املنطوق ب ��ه ،ودليل اخلط ��اب ،عند �أبي حنيف ��ة غري معمول ب ��ه) (((،وقال ابن
النج ��ار(:و) لف ��ظ (حترميها التكبري ،وحتليلها الت�سليم) يفيد احل��ص�ر نطق ًا ،لأنَّه م�ضاف �إىل
�ضم�ي�ر عائد �إىل ال�صالة ،وفيها ال�سالم،وبه احتج �أ�صحابن ��ا ،و�أ�صحاب ال�شافعي على تعيني
لفظ ��ي التكبري والت�سليم ،بقوله �صلى اهلل عليه و�سل ��م( :حترميها التكبري ،وحتليلها الت�سليم)
ومنع ��ه احلنفية ملنعه ��م املفاهيم) (((،مما �سبق يت�ضح بناء اخلالف على اختالف الأ�صوليني يف
حجية مفهوم احل�رص.
امل�س�أل ��ة الثانية :مذاه ��ب الفقهاء يف امل�س�ألة و�أدلة كل مذهب:اختل ��ف الفقهاء يف اللفظ الذي
يج ��زي م ��ن التكبري �إىل ثالثة مذاه ��ب ،فمنهم من ق ��ال:ال يجزئ من لفظ التكب�ي�ر �إال اهلل �أكرب،
ومنه ��م م ��ن قال :اهلل �أكرب ،واهلل الأكرب ،اللفظان كالهما يجزئ ،ومنهم من قال :يجزئ من لفظ
التكبري كل لفظ يف معناه مثل اهلل الأعظم واهلل الأجل.
((( بداية املجتهد ونهاية املقت�صد البن ر�شد .100/1
((( �رشح الكوكب املنري البن النجار .518/3
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�أو ًال :املذه ��ب الأول و�أدلته :ذهب املالكية ،واحلنابلة ،قال النووي( :وجمهور ال�سلف
واخللف)� (((،إىل �أنَّه ال يجزئ من لفظ التكبري �إال اهلل �أكرب.
(((

(((

األدلـــة :استدل أصحاب هذا المذهب باألدلة اآلتية:

الدلي ��ل الأول :قوله �صلى اهلل عليه و�سل ��م (:حترميها التكبري ،وحتليلها الت�سليم) (((،وجه
اال�ست ��دالل به ما تق ��دم يف املقدمة �أن املبتد�أ يجب انح�صاره يف اخلرب فينح�رص �سببه يف التكبري
فال يح�صل بغريه(((.
اعرت� ��ض عل ��ى هذا الدليل :ب� �� َّأن هذا املفهوم هو عنده من باب دلي ��ل اخلطاب ،وهو �أن يحكم
للم�سكوت عنه ب�ضد حكم املنطوق به ،ودليل اخلطاب عند �أبي حنيفة غري معمول به(((.
الدلي ��ل الث ��اين :حديث �أبى هري ��رة ر�ضى اهلل عنه يف امل�سئ �صالت ��ه � َّإن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم قال له �(:إذا قمت �إيل ال�صالة ف�أ�سبغ الو�ضوء ثم ا�ستقبل القبلة فكرب ثم اقر�أ مبا تي�رس
معك من القر�آن ثم اركع حتى تطمئن راكع ًا ثم ارفع حتى ت�ستوي قائم ًا ثم ا�سجد حتى تطمئن
�ساج ��د ًا ث ��م ارفع حت ��ى تطمئن جال�س ًا ث ��م ا�سجد حتى تطمئ ��ن �ساجد ًا ثم ارف ��ع حتى تطمئن
جال�س� � ًا ثم افع ��ل ذلك يف �صالتك كله ��ا) (((،ومفهوم هذا � َّأن التكب�ي�رة الأوىل هي الفر�ض فقط،
ول ��و كان ما عدا ذلك م ��ن التكبري فر�ض ًا لذكره كما ذكر �سائر الفرو�ض (((،قال النووي(:وهذا
�أح�سن الأدلة لأنَّه �صلى اهلل عليه و�سلم مل يذكر له يف هذا احلديث �إال الفرو�ض خا�صة)(((.
الدليل الثالث :ما ثبت عن جماعات من ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم �أن النبي �صلي اهلل عليه و�سلم
( كان يكرب الإحرام)قال ابن جريج (:كان ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم� -إذا قام لل�صالة رفع
يدي ��ه حت ��ى تكونا ح ��ذو منكبيه ثم كرب) ((1(،وثب ��ت يف �صحيح البخاري عن مال ��ك بن احلويرث �أن
((( الذخرية يف فروع املالكية للقرايف  /1وال�رشح ال�صغري على �أقرب امل�سالك للإمام الدردير مع بلغة ال�سالك . 201 /1
((( الفروع البن مفلح  194/2واملغني البن قدامة املقد�سي  540/1وال�رشح املمتع على زاد امل�ستقنع .295/3
((( املجموع �رشح املهذب للنووي .292/3
((( �سنن الرتمذي ملحمد الرتمذي ،باب ما جاء �أن مفتاح ال�صالة الطهور حديث رقم( ،)3قال �أبو عي�سى هذا احلديث �أ�صح �شيء يف هذا
الباب و �أح�سن .8/1
((( الذخرية يف فروع املالكية للقرايف . 167 /2
((( بداية املجتهد ونهاية املقت�صد البن ر�شد .100/1
((( �صحيح البخاري باب من رد فقال عليك ال�سالم حديث رقم( 2307/5 )5897و�صحيح م�سلم باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة
حديث رقم(. 298/1 )397
((( الفقه املالكي و�أدلته للحبيب بن طاهر .197/1
((( املجموع �رشح املهذب للنووي .292/3
(� ((1صحيح م�سلم باب رفع اليدين حذو املنكبني حديث رقم(. 7/2 )889
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النبي �صلي اهلل عليه و�سلم قال�(:صلوا كما ر�أيتموين �أ�صلي) (((،وهذا يقت�ضى وجوب كل ما فعله
النبي �صلي اهلل عليه و�سلم �إال ما خرج وجوبه بدليل كرفع اليدين ونحوه(((.
اعرت�ض على هذا الدليل :ب�أن املراد ما يرى وهي الأفعال دون الأقوال(((.
َّ
�أجيب عن هذا االعرتا�ض بجوابني(((:
�أحدهم ��اَّ � :أن امل ��راد ر�ؤية �شخ�صه �صلى اهلل عليه و�سلم وكل �شئ فعله �صلي اهلل عليه و�سلم
�أو قاله وجب علينا مثله.
الثاين� :أن املراد بالر�ؤية العلم �أي �صلوا كما علمتموين �أ�صلي.
ثاني� � ًا :املذه ��ب الثاين و�أدلتهَّ � :أن لف ��ظ اهلل �أكرب ،واهلل الأكرب ،اللفظ ��ان كالهما يجزئ ،وهو
مذهب ال�شافعية(((.
بأن هذه زيادة ال تغير المعنى بل تقويه بإفادة الحصر(((.
األدلـــة :استدلوا ّ

اعرت� ��ض عل ��ى هذا الدليل :ب� َّأن التكبري تعبد ًا فيج ��ب � ْأن يتبع فعله عليه ال�سالم والأمة بعده
من غري قيا�س وال ت�رصف ،و�إال فال يقت�رص على الأكرب لوجود الثناء يف غريه كما قالت احلنفية
و�أي�ض� � ًا فينتق� ��ض بقولن ��ا الأك�ب�ر اهلل ف�إنه �أبلغ مم ��ا ذكر وال يقول ��ون به وكذل ��ك اهلل امل�ستعان
ويلزمهم �أن يقولوا ذلك يف �ألفاظ الفاحتة(((.
ْ
املذه ��ب الثالث :يج ��زئ من لفظ التكبري كل لفظ يف معناه مث ��ل اهلل الأعظم واهلل الأجل ،وهو
مذهب احلنفية (((،قال الن�سفي(:لو �رشع بالت�سبيح �أو بالتهليل �أو بالفار�سية �صح)(((.
الدليل الأول :قوله �صلى اهلل عليه و�سلم(:حترميها التكبري) ((1(،وجه اال�ستداللَّ � :إن املراد
به ��ا كل لف ��ظ هو ثناء خال�ص دال عل ��ى التعظيم ،ل َّأن �أفعل وفعي ًال يف �صفات ��ه تعاىل �سواء ،و� َّإن
التكبري لغة :التعظيم وهذه الألفاظ مو�ضوعة له خ�صو�ص ًا اهلل �أعظم فكانت تكبري ًا ،و� ْإن مل تكن

((( �صحيح البخاري باب الأذان للم�سافر �إذا كانوا جماعة حديث رقم(. 128/1 )631
((( املجموع �رشح املهذب املرجع ال�سابق �ص.292.
((( املجموع �رشح املهذب املرجع ال�سابق �ص.292.
((( املجموع �رشح املهذب املرجع ال�سابق �ص.292.
((( الأم للإمام ال�شافعي  122/1واحلاوي الكبري للماوردي 214/2واملجموع �رشح املهذب للنووي .292/3
((( حتفة املحتاج يف �رشح املنهاج �شهاب الدين �أبو العبا�س �أحمد بن حممد بن علي بن حجر الهيتمي درا�سة وحتقيق:عبد اهلل حممود عمر حممد .302/5
((( الذخرية يف فروع املالكية للقرايف .168/2
((( املب�سوط لل�رسخ�سي .94/1
((( البحر الرائق �رشح كنز الدقائق للن�سفي .216/3
(� ((1سنن الرتمذي ملحمد الرتمذي ،باب ما جاء �أن مفتاح ال�صالة الطهور حديث رقم( ،)3قال �أبو عي�سى هذا احلديث �أ�صح �شيء يف هذا
الباب و �أح�سن .8/1
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بلفظ التكبري املعروف.
اعرت�ض على هذا الدليل :ب� َّأن املبتد�أ يجب انح�صاره يف اخلرب فينح�رص �سببه يف التكبري فال
يح�صل بغريه(2).
ا�س� � َم َر ِّب ِه َف َ�ص َّل ��ى) (((،وجه اال�ستدالل� :أنَّ الآي ��ة تدل على �أنَّ
الدلي ��ل الث ��اين :قوله تعاىلَ (:و َذ َك َر ْ
الركن ذكر اهلل تعاىل على �سبيل التعظيم ،ف�إذا قال :اهلل �أعظم� ،أو اهلل �أجل ،فقد وجد ما هو الركن(((.
اعرت�ض على هذا الدليل :بقوله �صلى اهلل عليه و�سلم(:حترميها التكبري) (((،فال بد من لفظ
التكبري ،ويف العبادات البدنية يعترب املن�صو�ص عليه ،وال ي�شتغل بالتعليل حتى ال يقام ال�سجود
على اخلد والذقن مقام ال�سجود على اجلبهة والأنف(((.
التـرجـيــح :بعد ا�ستعرا�ض مذاهب الفقهاء يف امل�س�ألة يرتجح عندي املذهب الأول ،وذلك للآتي:
 /1لقوة �أدلتهم وبنائها على املذهب املختار من مذاهب الأ�صوليني يف القاعدة.
 /2مداومة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على افتتاح ال�صالة بالتكبري(اهلل �أكرب).
َّ � /3أن الر�س ��ول �صلى اهلل علي ��ه و�سلم قد بني ال�صالة ب�أقوال ��ه و�أفعاله وقال�(:صلوا كما
ر�أيتموين �أ�صلي)(((.
َّ � /4أن �أ�صحاب املذاهب قد �أجمعوا على � َّأن االفتتاح بها هو الأف�ضل بل قد ن�ص يف املذهب
احلنف ��ي عل ��ى كراهة االفتت ��اح بغريها للق ��ادر ،ق ��ال ال�رسخ�سي(:ف�أما لفظ التكب�ي�ر وردت به
الأخبار فيوجب العمل به حتى يكره افتتاح ال�صالة بغريه ملن يح�سنه)(((.
(((

المطلب الثاني :زكاة الجنين:

�أو ًال :معن ��ى امل�س�أل ��ةَّ � :أن زكاة اجلن�ي�ن الذي يخرج ميت ًا من بطن حي ��وان م�أكول بعد ذكاته
حم�صورة �أو حا�صلة يف زكاة �أمه في�ؤكل بذكاتها وال يحتاج �إىل زكاة(((.
ثاني ًا :بناء االختالف يف الفرع على االختالف يف مفهوم احل�رص:
اختل ��ف الفقه ��اء يف زكاة اجلنني ،هل جتزي عنها زكاة الأم �أم ال؟ ،وذلك بنا ًء على اختالف
((( البحر الرائق املرجع ال�سابق �ص.216.
((( الذخرية يف فروع املالكية املرجع ال�سابق �ص.168.
((( �سورة الأعلى �آية (.)15
((( املب�سوط املرجع ال�سابق �ص.94.
((( �سبق تخريجه.
((( املب�سوط املرجع ال�سابق �ص.94.
((( �صحيح البخاري باب الأذان للم�سافر �إذا كانوا جماعة حديث رقم(. 128/1 )631
((( املب�سوط لل�رسخ�سي .64/1
((( �رشح اخلر�شي على خمت�رص خليل .24/3
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الأ�صولي�ي�ن يف مفه ��وم احل�رص ،ق ��ال القرايف(:ومن�ش�أ اخلالف قوله علي ��ه ال�سالم يف �سنن �أبي
داود (زكاة اجلن�ي�ن زكاة �أمه)ي ��روى برف ��ع الذكات�ي�ن وه ��و الأ�ص ��ح الكثري وبن�ص ��ب الثانية
ورف ��ع الأوىل فعلى الرفع يحل بزكاة �أمه ل َّأن القاعدة � َّإن املبتد�أ يجب انح�صاره يف اخلرب ومنه
(حترميها التكبري وحتليلها الت�سليم) �أي ذكاته حم�صورة يف زكاة �أمه فال يحتاج لغريها وعلى
الن�صب معناه زكاة اجلنني � ْأن يذكى زكاة مثل زكاة �أمه ثم حذف مثل وما قبله ،و�أقيم امل�ضاف
�إليه مقام امل�ضاف فيفتقر اجلنني �إىل الزكاة)(((.
ثالث ًا :مذاهب الفقهاء يف امل�س�ألة :اختلف الفقهاء يف زكاة اجلنني الذي يخرج ميت ًا بعد زكاة
�أمه �إىل مذهبني كما يلي:
املذه ��ب الأولَّ � :أن اجلن�ي�ن �إذا خ ��رج ميت ًا �أو حي� � ًا ق�رصت مدة حياته ع ��ن ذكاته ،حل �أكله
ب ��زكاة �أمه ،وه ��و مذه ��ب املالكية(((،وال�شافعية (((،واحلنابل ��ة (((،و�صاحبي �أب ��ي حنيفة� ،أبو
يو�سف وحممد (((،والأوزاعي والثوري و�إ�سحاق ونقل املاوردي �إجماع ال�صحابة عليه(((.
األدلــة :استدل أصحاب هذا المذهب باألدلة اآلتية:

الدلي ��ل الأول :قول ��ه �صلى اهلل عليه و�سلم(زكاة اجلن�ي�ن زكاة �أمه)(((،وجه اال�ستداللَّ � :أن
لف ��ظ (زكاة) الثانية ه ��ي بالرفع ،وقد ح�رص النبي �صلى اهلل علي ��ه و�سلم زكاة اجلنني يف زكاة
�أم ��ه ،فيكون داخ ًال فيها ومندرج ًا (((،وهذا يقت�ضي ح�رص زكاة اجلنني يف زكاة �أمه فال يحوج
�إىل زكاة �أخرى ومعنى الكالم �أن زكاة اجلنني تغني عنها زكاة �أمه،ول َّأن املبتد�أ يجب انح�صاره
يف اخل�ب�ر ،واملبت ��د�أ هنا زكاة اجلنني فتنح��ص�ر يف زكاة �أمه فال يحت ��اج �إىل زكاة �أخرى و�إال ملا
انح�رصت يف زكاة �أمه(((.
((( الذخرية يف فروع املالكية للقرايف .414/3
((( الذخرية يف فروع املالكية املرجع ال�سابق �ص 414.و�رشح اخلر�شي على خمت�رص خليل  24/3وال�رشح ال�صغري على �أقرب امل�سالك
للإمام الدردير مع بلغة ال�سالك .572/2
((( الأم للإمام حممد بن �إدري�س ال�شافعي  257/2واملجموع �رشح املهذب للنووي  127/9وفتح الوهاب ب�رشح منهج الطالب ل�شيخ
الإ�سالم زكريا الأن�صاري .333/2
((( املغني البن قدامة املقد�سي  52/11واملبدع �رشح املقنع البن مفلح املقد�سي  474/9والإقناع ملو�سى احلجاوي .233/2
((( املب�سوط لل�رسخ�سي  9/12وبدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع للكا�ساين 153/10واجلوهرة النرية �رشح خمت�رص القدوري لأبي
بكر بن علي بن حممد احلداد الزبيدي .12/6
((( احلاوي الكبري للماوردي. 333/15
((( �سنن �أبي داود باب ما جاء يف زكاة اجلنني حديث رقم  2828و�صححه  114/2و�سنن الرتمذي يف ال�صيد باب ما جاء يف زكاة اجلنني،
حديث رقم  1476قال �أبو عي�سى هذا حديث ح�سن �صحيح .72/4
((( الفقه املالكي و�أدلته للحبيب بن طاهر .197/1
((( �أنوار الربوق يف �أنواع الفروق للقرايف 153/3و.297/5
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اعرت�ض على اال�ستدالل باحلديث :ب� َّأن ت�شبيه زكاة اجلنني بزكاة �أمه يقت�ضي ا�ستواءهما يف
االفتقار �إىل الزكاة ،ورواية الرفع حتتمل الت�شبيه �أي�ض ًا ،قال اهلل �سبحانه وتعاىلَ (:و َ�سا ِر ُعو ْا
ات َوالأَ ْر�ضُ �أُ ِع َّد ْت ِللْ ُم َّتقِني)� (((،أي:عر�ضها كعر�ض
ال�س َما َو ُ
�إِلىَ َم ْغ ِف َر ٍة ِّمن َّر ِّب ُك ْم َو َج َّن ٍة َع ْر�ضُ َها َّ
ال�سموات فيكون حجة عليكم ،ويحتمل الكناية كما قالوا فال تكون حجة مع االحتمال ،مع �أنَّه
من �أخبار الآحاد ورد فيما تعم به البلوى ،و�أنه دليل عدم الثبوت �إذ لو كان ثابتا ال�شتهر(((.
�أجاب املاوردي على هذا االعرتا�ض بثالثة �أجوبة كما يلي((( :
�أحده ��ا� :أن ا�س ��م اجلنني منطلق عليه� ،إذا كان م�ستجنا يف بطن �أم ��ه ،فيزول عنه اال�سم �إذا
ون َك َبا ِئ� � َر الإِ ْث ِم َوا ْل َف َواحِ َ�ش �إِ َّال ال َّل َم َم
ِين َي ْج َت ِن ُب َ
انف�ص ��ل عنه ��ا ،في�سمى ولدا ،قال اهلل تعاىل (:ا َّلذ َ
ِ�إ َّن َر َّب � َ�ك َوا�سِ � � ُع المْ َ ْغ ِف َر ِة ُه َو َ�أ ْع َل ُم ِب ُك ْم ِ�إ ْذ �أَن�شَ �أَ ُكم ِّم َن الأَ ْر ِ�ض َو ِ�إ ْذ �أَن ُت ْم �أَ ِج َّن ٌة فيِ ُب ُطونِ ُ�أ َّم َها ِت ُك ْم َفال
ُت َز ُّكوا �أَنف َُ�س ُك ْم ُه َو َ�أ ْع َل ُم بمِ َ ِن ا َّتقَى) (((،وهو يف بطن �أمه ال يقدر على ذكاته ،فبطل � ْأن يحمل على
الت�شبيه ،ووجب حمله على النيابة.
الث ��اين� :أ َّن ��ه لو �أراد الت�شبي ��ه دون النيابة ،ل�س ��اوى الأم غريها ،ومل يك ��ن لتخ�صي�ص الأم
فائدة ،فوجب �أن يحمل على النيابة دون الت�شبيه ،لي�صري لتخ�صي�ص الأم ت�أثري.
الثالث :لو �أراد الت�شبيه لن�صب ( زكاة �أمه) حلذف كاف الت�شبيه ،والرواية مرفوعة(:زكا ُة
�أم ��ه) فثبت �أ َّن ��ه �أراد النيابة دون الت�شبيه ،ف� �� ْإن قيل :فقد روي بالن�ص ��ب(:زكاة اجلنني زكا َة
�أم ��ه) ،قي ��ل :هذه الرواية غري �صحيح ��ة ،ولو �سلمت لكانت حممولة عل ��ى ن�صبها بحذف ( يا)
النياب ��ة دون كاف الت�شبي ��ه ملا قدمناه ،ول َّأن �إثبات الزكاة مل يج ��ز �أن يحمل على نفيها ،لأنَّهما
�ضدان ،وال نفعل النفي من الإثبات كما ال نفعل الإثبات من النفي ،ويكون معناه :زكاة اجلنني
بزكاة �أمه ،ولو احتمل الأمران لكانتا م�ستعملتني ،فت�ستعمل الرواية املرفوعة على النيابة �إذا
خرج ميتا ،وت�ستعمل الرواية املن�صوبة على الت�شبيه �إذا خرج حيا ،فيكون �أوىل ممن ا�ستعمل
�إحداهما ،و�أ�سقط الأخرى.
الدلي ��ل الث ��اين :عن �أب ��ي �سعيد ر�ضي اهلل عنه ق ��ال� :س�ألت ر�سول اهلل �صل ��ى اهلل عليه و�سلم
ع ��ن اجلن�ي�ن فق ��ال ( كل ��وه �إن �شئت ��م ( ،وق ��ال م�سدد :قلن ��ا يا ر�س ��ول اهلل ننحر الناق ��ة ونذبح
البق ��رة وال�ش ��اة فنج ��د يف بطنها اجلنني �أنلقيه �أم ن�أكله ؟ قال ( كل ��وه �إن �شئتم ف�إن ذكاته زكاة
((( �سورة �آل عمران �آية (.)133
((( بدائع ال�صنائع املرجع ال�سابق �ص.)154( .
((( احلاوي الكبري للماوردي. 336-335/15
((( �سورة النجم �آية (.)32
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�أمه)(((،وج ��ه اال�ستدالل�:أي ذكاتها التي �أحلته ��ا �أحلته تبع ًا لها ،وظاهر � َّأن �س�ؤالهم عن امليت
لأنَّه حمل ال�شك بخالف احلي املمكن الذبح فمن املعلوم �أنَّه ال يحل �إال بالتزكية فيكون اجلواب
عن امليت ليطابق ال�س�ؤال(((.
الدلي ��ل الثالث� :إجماع ال�صحابة:ق ��ال املاوردي(:ولأنَّه �إجماع ال�صحابة فقد روي ذلك عن
علي وابن عبا�س وابن عمر ر�ضي اهلل عنهم  ،وقال عبد الرحمن بن كعب بن مالك :كان �أ�صحاب
ر�س ��ول �صل ��ى اهلل عليه و�سلم يقول ��ون ( :زكاة اجلنني زكاة �أمه)( ،وم ��ا انعقد به �إجماعهم مل
يجز فيه خالفهم )(((.
الدلي ��ل الرابع�:إنَّ التزكية يف ال�رشع بح�سب القدرة والتمكني ،وتزكية اجلنني ال يو�صل �إليها
�إال ب� ْأن تذكى �أمه فيزكى بزكاتها ،ولأنَّه مت�صل ب�أمه تابع لها يف كل الأحكام الثابتة لها ،فكذلك يف
الزكاة ،ول ما امتنع مفرد ًا من امل�أكول يذكى بزكاة �أ�صله على وجه ك�سائر الأع�ضاء(((.
أنَّ
املذه ��ب الث ��اينَّ � :أن زكاة الأم لي�س زكاة للجنني ،ف� ْإن خرج حي ًا ذب ��ح و�أكل ،و� ْإن خرج ميت ًا
فهو ميتة (((،وهو قول �أبي حنيفة ر�ضي اهلل عنه وزفر واحل�سن بن زياد رحمهم اهلل(((.
األدلــة :استدل أصحاب هذا المذهب باألدلة اآلتية:

الدلي ��ل الأولَّ �:أن اهلل تع ��اىل ح ��رم امليت ��ة وهو ا�سم حليوان م ��ات من غ�ي�ر زكاة �أال ترى � َّأن
اهلل تع ��اىل ��ش�رط التزكية بقوله
تعاىل(:ح ِّر َم ْت َع َل ْي ُك ُم المْ َ ْي َت ُة َوال َّد ُم َولحَ ْ � � ُم الخْ ِنزِي ِر َو َما �أُهِ َّل ِل َغيرْ ِ
ُ
ال�س ُب ُع �إِ َّال َما َذ َّك ْي ُت� � ْم َو َما ُذ ِب َح َع َلى
هَّ ِ
الل ِب� � ِه َوالمُْ ْنخَ ِن َق� � ُة َوالمْ َ ْو ُق ��و َذ ُة َوالمُْترَ َ ِّد َي� � ُة َوال َنّطِ َ
يح ُة َو َم ��ا �أَ َك َل َّ
ِين َك َف ُرو ْا مِن دِي ِن ُك ْم َف َال تَخْ �شَ ْو ُه ْم
ال ُّن�صُ � ِ�ب َو َ�أن ت َْ�س َتقْ�سِ ُمو ْا ِبالأَزْال ِم َذ ِل ُك ْم ف ِْ�س ��قٌ ا ْل َي ْو َم َيئ َِ�س ا َّلذ َ
ا�ض ُط َّر
يت َل ُك ُم الإِ ْ�سال َم دِينًا َف َم ِن ْ
َواخْ �شَ ْونِ ا ْل َي ْو َم �أَ ْك َملْ ُت َل ُك ْم دِي َن ُك ْم َو�أَتمْ َ ْم ُت َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َمتِي َو َر ِ�ض ُ
فيِ مخَ ْ َم َ�ص� � ٍة َغ�ْي�ررْ َ ُمت ََجا ِن � ٍ�ف ِّ إِل ْث ٍم َف� ��إِ َّن هَّ
اللَ َغفُو ٌر َّرحِ ي� � ٌم) (((،وجه اال�ست ��داللَّ �:أن اهلل تعاىل حرم
املنخنق ��ة ،واجلن�ي�ن مات خنق ًا فيحرم بالكتاب،لأنَّه �أ�صل يف احلي ��اة حتى يت�صور تبيني حياته
بع ��د م ��وت �أمه فوج ��ب �إفراده بال ��زكاة ليخرج ال ��دم عنه فيحل ب ��ه  ،وال يحل ب ��زكاة غريه �إذ
((( �سنن �أبي داود باب ما جاء يف زكاة اجلنني حديث رقم  113/2 2827و�سنن ابن ماجة يف الذبائح باب زكاة اجلنني زكاة �أمه ،حديث
رقم .1067/2 ،3199
((( �رشح املنهاج للجالل املحلي.394/6
((( احلاوي الكبري للماوردي.336/15
((( �أدلة الفقه املالكي على ال�رشح ال�صغري الق�سم ال�ساد�س �ص.60 .
((( بداية املجتهد ونهاية املقت�صد البن ر�شد .363/1
((( املب�سوط لل�رسخ�سي  8/12وبدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع للكا�ساين  153/10وفتح القدير للعاجز الفقري للكمال ابن الهمام .54/22
((( �سورة املائدة �آية (.)3
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املق�صود بالزكاة �إخراج دمه ليتميز من اللحم فيطيب وال يكون تبعا لها.
الدليل الثاين :قوله �صلى اهلل عليه و�سلم (زكاة اجلنني زكاة �أمه) (((،وجه اال�ستدالل :روي
احلديث برفع الأول ون�صب الثاين ،ومعنى ذلك � ْأن يذكى اجلنني زكاة مثل زكاة �أمه ،ثم حذف
مث ��ل وما قبل ��ه و�أقيم امل�ضاف �إليه م ��كان امل�ضاف،فيفتق ��ر اجلنني �إىل زكاة.ق ��ال الكا�ساين(:
�أم ��ا احلدي ��ث فق ��د روي بن�صب ال ��زكاة الثانية معناه ك ��زكاة �أمه �إذ الت�شبيه ق ��د يكون بحرف
الت�شبي ��ه وقد يك ��ون بحذف حرف الت�شبيه ،ق ��ال اهللَ ( :و َت� � َرى الجْ ِ َبا َل تحَ َْ�س ُب َه ��ا َجا ِم َد ًة َوهِ َي
�ون) (((،وقال عز �ش�أنه( :
ال�س َح ِاب �صُ ْن َع هَّ ِ
الل ا َّلذِي َ�أ ْت َق � َ�ن ُك َّل �شَ ْي ٍء ِ�إ َّن ُه خَ ِب ٌري بمِ َ ا َت ْف َعلُ � َ
تمَُ � � ُّر َم� � َّر َّ
ِين
ِين �آ َمنُوا َل ْوال ُن ِّز َل � ْ�ت ُ�سو َر ٌة َف�إِ َذا ُ�أن ِز َل ْت ُ�سو َر ٌة مُحّ ْ َك َم ٌة َو ُذ ِك َر فِي َها ا ْل ِقتَا ُل َر َ�أ ْي َت ا َّلذ َ
َو َي ُق ��و ُل ا َّلذ َ
فيِ ُقلُو ِب ِه ��م َّم َر� �ٌ�ض َي ُ
ون ِ�إ َل ْي � َ�ك ن ََظ َر المْ َغْ�شِ ِّي َع َل ْي ِه م َِن المْ َ ْوتِ َف� � َ�أ ْولىَ َل ُه ْم)� (((،أي كنظر املغ�شي
نظ ُر َ
علي ��ه وهذا حج ��ة عليكم ،لأن ت�شبيه زكاة اجلنني بزكاة �أمه يقت�ضي ا�ستواءهما يف االفتقار �إىل
الزكاة ،ورواية الرفع حتتمل الت�شبيه �أي�ض ًا)(((.
اعرت�ض القرايف على هذا الدليل بالآتي� (((:أو ًالَّ � :أن احلديث �شاذ� ،أي روايته بالفتح �شاذة.
ثاني ًا� :أنَّه يحتاج �إىل �إ�ضمار والأ�صل عدمه.
ثالث� � ًاَّ � :إن معن ��اه زكاة اجلن�ي�ن يف زكاة �أم ��ه ث ��م حذف ح ��رف اجلر فن�صب كقول ��ه تعاىل( :
ني َر ُج ًال ِمّلِيقَا ِتنَا َف َل َّما �أَخَ َذ ْت ُه ُم ال َّر ْج َف ُة قَا َل َر ِّب َل ْو �شِ ئ َْت �أَ ْه َل ْك َت ُهم ِّمن
و�سى َق ْو َم� � ُه َ�س ْب ِع َ
َواخْ َت ��ا َر ُم َ
ال�س َف َهاء ِم َنّا �إِ ْن هِ َي �إِ َّال ِف ْت َنت َُك ت ُِ�ض ُّل ِب َها َمن تَ�شَ اء َو َت ْهدِي َمن تَ�شَ اء
َق ْب ُل َو�إِ َّي َ
اي �أَ ُت ْه ِل ُكنَا بمِ َ ا َف َع َل ُّ
ِين)� (((،أي من قومه وهذا �أوىل لقلة الإ�ضمار
نت خَ �ْيُرُْ ا ْلغَا ِفر َ
�أَن � َ�ت َو ِل ُّينَا َفا ْغ ِف ْر َلنَا َوا ْر َح ْمنَا َو�أَ َ
واتفاقه مع الرواية الأخرى ،و�إال نق�ض كل واحدة منهما الأخرى.
التـرجـيــح :بعد ا�ستعرا�ض مذاهب الفقهاء يف امل�س�ألة يرتجح عندي املذهب الأول ،وذلك للآتي:
 /1قوة �أدلة �أ�صحاب هذا و�سالمتها من االعرتا�ض.
 /2توافقه مع الراجح يف القاعدة الأ�صولية وهي � َّأن مفهوم احل�رص حجة.
 /3اجلمع بني الروايتني رواية الرفع ورواية الن�صب ،ودفع التعار�ض بينهما.
(((

((( تبيني احلقائق �رشح كنز الدقائق للن�سفي ..260-259/16
((( �سنن �أبي داود باب ما جاء يف زكاة اجلنني حديث رقم  2828و�صححه  114/2و�سنن الرتمذي يف ال�صيد باب ما جاء يف زكاة اجلنني،
حديث رقم  1476قال �أبو عي�سى هذا حديث ح�سن �صحيح .72/4
((( �سورة النمل �آية (.)88
((( �سورة حممد �آية (.)20
((( بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع للكا�ساين .154/10
((( الذخرية يف فروع املالكية للقرايف .415/3
((( �سورة الأعراف �آية (.)155
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المطلب الثالث :والء من أسلم على يد رجل:

اختل ��ف الفقه ��اء فيمن �أ�سلم على يديه رج ��ل هل يكون والءه ل ��ه� ،أم ال؟ ،وقبل ذكر مذاهب
الفقه ��اء يف امل�س�أل ��ة الب ��د من ذك ��ر بنائها على اخل�ل�اف يف القاعدة الأ�صولي ��ة ،وحتري مو�ضع
النزاع فيها.
�أو ًال :بناء االختالف يف الفرع على االختالف يف مفهوم احل�رص:
م ��ن الف ��روع الفقهي ��ة التي اختل ��ف فيها بناء عل ��ى اخت�ل�اف الأ�صوليني يف حجي ��ة مفهوم
احل�رص ،الوالء ب�سبب الإ�سالم ،قال ابن ر�شد(:اختلف العلماء فيمن �أ�سلم على يديه رجل هل
يك ��ون والءه ل ��ه؟� ...،إىل � ْأن قال :فعمدة الطائفة الأوىل قول ��ه �صلى اهلل عليه و�سلم (�إمنا الوالء
مل ��ن �أعتق)و� مَّإن ��ا هذه هي التي ي�سمونها احلا�رصة ،وكذلك الأل ��ف والالم هي عندهم للح�رص،
ومعن ��ى احل��ص�ر هو �أن يكون احلك ��م خا�ص ًا باملحكوم علي ��ه ال ي�شاركه فيه غ�ي�ره� :أعني �أن ال
يكون والء بح�سب مفهوم هذا القول �إال للمعتق فقط املبا�رش)(((.
مذاهب الفقهاء في المسألة:

اختلف الفقهاء يف هذه امل�س�ألة �إىل مذهبني:
املذهب الأول :ال والء له،وهو مذهب الإمام مالك (((،وال�شافعي (((،والثوري وداود وجماعة(((.
األدلـــة :استدل لهذا المذهب باألدلة التالية:

الدلي ��ل الأول :قوله تعاىلَ ( :و�إِ ْذ َتقُو ُل ِل َّلذِي َ�أ ْن َع� � َم َ
اللهُّ َع َل ْي ِه َو�أَ ْن َع ْم َت َع َل ْي ِه َ�أ ْم�سِ ْك َع َل ْي َك َز ْو َج َك
ّا�س َو َ
اللَ َوتُخْ ِف ��ي فيِ َنفْ�سِ َك َما َ
َوا َّت � ِ�ق هَّ
اللهُّ �أَ َح ��قُّ �أَن تَخْ �شَ ا ُه َف َل َّما ق ََ�ضى َز ْي ٌد
اللهُّ ُم ْبدِي ِه َوتَخْ �شَ ى ال َن َ
ني َح� � َر ٌج فيِ �أَ ْز َو ِاج �أَ ْد ِع َيا ِئ ِه� � ْم ِ�إ َذا ق ََ�ض ْوا ِم ْن ُه َّن
ِّم ْن َه ��ا َو َط� � ًرا َز َّو ْجنَا َك َها ِل َك � ْ�ي ال َي ُك َ
لمُْ�ؤ ِم ِن َ
ون َع َلى ا ْ
الل َم ْف ُعوال) (((،يعني زيد ب ��ن حارثة �أنعم اهلل عليه بالإ�سالم ،و�أنعم الر�سول
َو َط� � ًرا َو َك َان �أَ ْم� � ُر هَّ ِ
�صلى اهلل عليه و�سلم عليه بالعتق ،فكانت النعمة بالإ�سالم هلل تعاىل دون غريه ،وفرق بني النعمة
بالإ�سالم وبني النعمة بالعتق ،فلم جتز الت�سوية بينهما(((.
ون َع َل ْي َك �أَ ْن �أَ ْ�س َل ُموا قُل لاّ تمَُ ُّنوا َع َل � َّ�ي �إِ ْ�سال َم ُكم َب ِل َ
اللهُّ يمَُ ُّن
الدلي ��ل الثاين :قول ��ه تعاىل(:يمَُ ُّن َ
((( بداية املجتهد ونهاية املقت�صد البن ر�شد .148/3
((( حا�شية العدوي على كفاية الطالب الرباين  319/6والثمر الداين للآبي .548/1
((( احلاوي الكبري للماوردي .187/18
((( بداية املجتهد املرجع ال�سابق �ص.148.
((( �سورة الأحزاب �آية (.)37
((( احلاوي الكبري املرجع ال�سابق �ص.187.
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َع َل ْي ُك ْم َ�أ ْن َه َدا ُك ْم ِل ِلإ َمي ِان ِ�إن ُكن ُت ْم َ�صا ِد ِق َني) ،وجه اال�ستدالل� :أنَّ الهداية منه تعاىل دون غريه.
الدلي ��ل الثالث :قوله �صلى اهلل عليه و�سلم�(:إمنا ال ��والء ملن �أعتق) (((،ولي�س هذا مبعتق ،قال
اب ��ن عب ��د الرب(:ينف ��ي ذلك �إن يك ��ون ال ��والء �إىل املعت ��ق) (((،ولأنَّ �إ�سالمه من نف�س ��ه مبا علم من
�صحته ،فلم يكن ملن �أ�سلم على يده ت�أثري يف معتقده ،ولأنَّه لو كان �أخذ الإ�سالم على الكافر موجب ًا
لثبوت والئه عليه ،لكان طلحة والزبري من موايل �أبي بكر لإ�سالمهما على يده ،ولكان املهاجرون
والأن�صار موايل لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ولأوالده من بعده ،وهذا يخرج عن قول الأمة،
ف ��كان مدفوع ًا بهم (((،قال الإم ��ام ال�شافعي(:قول النبي �صلى اهلل علي ��ه و�سلم(:ف�إمنا الوالء ملن
�أعتق)ف ��دل ذلك على �أن الن�سب يثبت مبتقدم ال ��والدة كما ثبت الوالء مبتقدم العتق ،ولي�س كذلك
الذي ي�سلم على يدي الرجل ،فكان الن�سب �شبيها بالوالء والوالء �شبيها بالن�سب)(((.
الدليل الرابع :ما روى �سفيان الثوري عن من�صور عن �إبراهيم عن الأ�سود عن عائ�شة ر�ضي
اهلل عنها قالت :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم(:الوالء ملن �أعطى الثمن وويل النعمة)(((،
وه ��ذا تعليل ال�ستحقاق الوالء ،فلم ي�ستحق بغريه ،ولأنه لو كان الوالء ب�أخذ الإ�سالم م�ستحقا
لوج ��ب �إذا �أعت ��ق الرجل عبدا ن�رصانيا ،ف�أ�سلم على يد غري معتق ��ه فلمن يكون الوالء �أن يبطل
والء معتق ��ه ،و�إذا �أ�سل ��م العبد الن�رصاين على يد غري �سيده ،ثم �أعتقه ال�سيد فلمن يكون الوالء
�أال يكون عليه والء ملعتقه ،وهذا مدفوع بالإجماع ،فبطل ما اقت�ضاه بالإجماع(((.
الدلي ��ل اخلام� ��س :وق ��د روى الأ�شعث بن �سوار عن احل�سن �أن النبي �صل ��ى اهلل عليه و�سلم ر�أى
رج�ل ً�ا يباع ،ف�ساوم ب ��ه ثم تركه فا�شرتاه رجل ف�أعتقه ثم �أتى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال� :إين
ا�شرتي ��ت ه ��ذا ف�أعتقت ��ه ،فما ترى فيه ؟ ق ��ال� :أخوك وموالك،ق ��ال :فما ترى يف �صحبت ��ه؟ قال�( :إن
�شك ��رك فه ��و خ�ي�ر له و�رش عليك ،و�إن كفرك فه ��و خري لك و�رش له ،قال :فما ت ��رى يف ماله؟ قال�:إن
مات ،ومل يدع وارث ًا ،فلك ماله) (((،قال املاوردي:فاعترب والءه بعتقه دون �إ�سالمه((1(.
(((

((( �سورة احلجرات �آية (.)17
((( احلاوي الكبري للماوردي .187/18
((( �صحيح البخاري باب الوالء ملن �أعتق ومرياث اللقيط ،حديث رقم(. 2481/6 )6371
((( اال�ستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء الأم�صار البن عبد الرب . 270/2
((( احلاوي الكبري املرجع ال�سابق� .ص.188.
((( الأم للإمام حممد بن �إدري�س ال�شافعي .81/4
((( �سنن الرتمذي ملحمد الرتمذي باب ما جاء يف ا�شرتاط الوالء والزجر عن ذلك ،حديث رقم(.55/3 ،)1256
((( احلاوي الكبري املرجع ال�سابق� .ص.188 .
((( �سنن البيهقي لأبي بكر البيهقي باب املرياث بالوالء ،حديث رقم(. 371/2 )12756
( ((1احلاوي الكبري املرجع ال�سابق� .ص.188 .
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األدلـــة:استدل أصحاب هذا المذهب باألدلة اآلتية:

الدلي ��ل الأول :قوله تع ��اىلَ (:و ِل ُك ٍّل َج َعلْنَا َم َواليِ َ ممِ َّ ا َت� � َر َك ا ْل َوا ِل َد ِان َوا َلأ ْق َر ُب ��ونَ َوا َّلذِي َن َع َق َد ْت
�أَيمْ َ ا ُن ُك ْم َف�آتُو ُه ْم ن َِ�صي َب ُه ْم ِ�إ َّن هَّاللَ َكانَ َع َلى ُك ِّل �شَ ْي ٍء �شَ ِهي ًدا)(((،وجه الداللة� :أنَّ املراد من الن�صيب
املرياث ،لأنَّه �سبحانه وتعاىل �أ�ضاف الن�صيب �إليهم ،فيدل على قيام حق لهم مقدر يف الرتكة وهو
امل�ي�راث (((،و�أنَّ امل ��راد بها عقد املواالة نق ًال ع ��ن �أئمة التف�سري (((،قال �أب ��و بكر اجل�صا�ص:قوله
تع ��اىلَ ( :وا َّل ِذي� � َن َع َق� � َد ْت �أَيمْ َ ا ُن ُك ْم َف�آتُو ُه� � ْم ن َِ�صي َب ُه� � ْم) و�أويل الأ�شياء مبعنى الآي ��ة تثبيت التوارث
باحللف لأن قوله تعاىل والذين عقدت �أميانكم ف�آتوهم ن�صيبهم يقت�ضي ن�صيب ًا ثابت ًا ،لهم والعقل
وامل�ش ��ورة والو�صية لي�ست بن�صيب ثاب ��ت ،وهو مثل قوله تعاىلَ ( :و�آتُو ْا ال ِن َّ�ساء َ�ص ُد َقا ِت ِه َّن ن ِْح َل ًة
َف� ��إِن طِ �ْب�ننْ َ َل ُك ْم َع ��ن �شَ ْي ٍء ِّم ْن ُه َنف ًْ�س ��ا َف ُكلُو ُه َهنِي ًئ ��ا َّم ِري ًئا)(((،املفهوم من ظاه ��ره �إثبات ن�صيب من
امل�ي�راث كذل ��ك قوله تعاىلَ ( :وا َّلذِي َن َع َق� � َد ْت �أَيمْ َ ا ُن ُك ْم َف�آتُو ُه ْم ن َِ�صي َب ُه ْم) ،ق ��د اقت�ضى ظاهره �إثبات
ن�صي ��ب له ��م قد ا�ستحق ��وه باملعاقدة ،وامل�شورة ي�ست ��وي فيها �سائر النا�س فلي�س ��ت �إذ ًا بن�صيب،
فالعقل � مَّإنا يجب على حلفائه ولي�س هو بن�صيب له ،والو�صية �إن مل تكن م�ستحقة واجبة فلي�ست
بن�صي ��ب ،فت�أويل الآية على الن�صيب امل�سمى له يف عق ��د املحالفة �أوىل و�أ�شبه مبفهوم اخلطاب مما
قال الآخرون ،وهذا عندنا لي�س مبن�سوخ و�إمنا حدث وارث �آخر هو �أوىل منهم كحدوث ابن ملن له
�أخ مل يخرج الأخ من �أن يكون من �أهل املرياث �إال �أنَّ االبن �أوىل منه وكذلك �أولوا الأرحام �أوىل من
احلليف ف�إذا مل يكن رحم وال ع�صبة فاملرياث ملن حالفه وجعله له)(((.
اعرت�ض على هذا الدليل :ب�أن الآية قد ن�سخت بقوله تعاىلَ (:و ُ�أ ْو ُلوا الأَ ْر َحا ِم َب ْع�ضُ ُه ْم �أَ ْولىَ ِب َب ْع ٍ�ض
الل ِم� � َن ا ْلمُْ�ؤ ِم ِن َني َوالمُْ َه ِاج ِري� � َن )(((،قال ابن العربي(:اختلف النا� ��س فيه وابن عبا�س فتارة
�اب هَّ ِ
فيِ ِك َت � ِ
ق ��ال :كان الرج ��ل يعاقد الرجل �أيهما مات ورثه الآخ ��ر ،ف�أنزل اهلل تعاىلَ (:و�أُ ْو ُل ��وا الأَ ْر َحا ِم َب ْع�ضُ ُه ْم
�اب هَّاللِ)((( ،يعني ت�ؤتوهم من الو�صية جمي ًال و�إح�سان ًا يف الثلث امل�أذون فيه،وتارة
�أَ ْولىَ ِب َب ْع� �ٍ�ض فيِ ِك َت � ِ
(((اجلوهرة النرية يف �رشح خمت�رص القدوري لأبي بكر بن علي بن حممد احلداد الزبيدي  473/4وتبيني احلقائق �رشح كنز الدقائق
للن�سفي  208/15فتح القدير للعاجز الفقري للكمال ابن الهمام .436/20
((( �سورة الن�ساء �آية (.)33
((( بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع للكا�ساين .289/9
((( تبيني احلقائق املرجع ال�سابق �ص.208.
((( �سورة الن�ساء �آية (.)7
((( �أحكام القر�آن لأبي بكر اجل�صا�ص .4/3
((( �سورة الأحزاب �آية (.)6
((( �سورة الأحزاب �آية ()6

48

�أ.د /حممد ح�سب اهلل حممد علي

ق ��ال:كان املهاج ��رون مل ��ا قدموا املدين ��ة حالف النبي �صل ��ى اهلل عليه و�سلم بينهم  ،ف ��كان الأن�صاري
ي ��رث املهاج ��ري ،واملهاجري يرث الأن�صاري ؛ فنزلت هذه الآية  ،ثم انقطع ذلك فال تواخي بني �أحد
اليوم)(((.
الدليل الثاين:من ال�سنة:فما روي عن متيم الداري ر�ضي اهلل عنه �أنه قال� :س�ألت ر�سول اهلل
�صل ��ى اهلل عليه و�سلم عمن �أ�سلم على يدي رج ��ل ،ووااله ،فقال �صلى اهلل عليه و�سلم(:هو �أحق
النا� ��س ب ��ه حمياه ومماته) (((،قال الكا�ساين�(:أي حال حياته وح ��ال موته � ،أراد به �صلى اهلل
علي ��ه و�سلم حمي ��اه يف العقل ومماته يف امل�ي�راث) (((،وما روى را�شد بن �سعي ��د قال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم(:من �أ�سلم على يديه رجل فهو مواله ويرثه ويدي عنه)(((.
اعرت�ض على هذا الدليل :بالآتي:
�أو ًالَّ � :أن الأحادي ��ث �ضعيف ��ة ال يثبت به ��ا �رشع ،ل َّأن بع�ضها رواه جمه ��ول ،وبع�ضها رواه
مرتوك ،وبع�ضها مر�سل.
ُون
ثاني� � ًا� :أنه ��ا حممولة عل ��ى والية الإ�س�ل�ام املوجبة للتنا��ص�ر كما ق ��ال تع ��اىلَ (:والمُْ�ؤْ ِمن َ
ال�صال َة
ون ِبالمْ َ ْع� � ُر ِ
وف َو َي ْن َه ْو َن َع � ِ�ن المُْن َك ِر َو ُيقِي ُم � َ
�ات َب ْع�ضُ ُه� � ْم َ�أ ْو ِل َي ��اء َب ْع� �ٍ�ض َي�أْ ُم ُر َ
َوالمُْ�ؤْ ِم َن � ُ
�ون َّ
ون هَّ
اللهُّ �إِ َّن هَّ
اللَ َو َر ُ�سو َل ُه �أُ ْو َلئ َِك َ�سيرَ ْ َح ُم ُه ُم َ
اللَ َعزِي ٌز َحكِي ٌم)(((.
ُون ال َّز َكا َة َو ُيطِ ي ُع َ
َويُ�ؤْت َ
ثالث ًا� :أننا ن�ستعمل قوله:فهو مواله ،يريد �أي هو نا�رصه ،وقد �صار باتفاقهما يف الإ�سالم
وارث ��ا بع ��د �أن مل يكون ��ا باخت�ل�اف الدي ��ن متوارثني،وقوله� :أحق مبحي ��اه وممات ��ه� :أنَّه �أحق
مبراعاته يف حمياه ،واملمات(((.
الدليل الثالث الإجماع� :إنَّه روي عن عمرو وعلي وابن م�سعود وابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهم
�أجمعني� ،أنَّه يرثه ،ومل يرو عن �أحد غريهم خالف ذلك فكان �إجماع ًا(((.
املذهب الثالث� :أنه يرثه و�إن مل يواله،وهو رواية عن الإمام �أحمد (((،وهو قول �إ�سحاق ،قال
ابن قدامة(:وقد روى عن �أحمد رحمه اهلل رواية �أخرى �أنَّه يرثه ،وهو قول �إ�سحاق ،وحكى عن
((( �أحكام القر�آن لأبي بكر ابن العربي .332/2
((( �سنن البيهقي باب ما جاء يف علة حديث روي فيه عن متيم الداري مرفوعا حديث رقم(296/10 ،)21247ون�صب الراية لربهان
املريغناين قال �أخرجه �أ�صحاب ال�سنن الأربعة . 212/7
((( بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع للكا�ساين .290/9
((( �سنن �سعيد بن من�صور باب من �أ�سلم على املرياث قبل �أن يق�سم حديث رقم ( ،78/1 )201قال الدارقطني فيه ال�صديف وهو �ضعيف.
((( �سورة التوبة �آية (.)71
((( احلاوي الكبري للماوردي .190/18
((( تبيني احلقائق املرجع ال�سابق .209/15
((( ال�رشح الكبري البن قدامة املقد�سي . 3/7
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�إبراهي ��م �أن ل ��ه والءه ويعق ��ل عنه وعن ابن امل�سيب� :إن عقل عنه ورث ��ه و�إن مل يعقل عنه مل يرثه
وعن عمر بن اخلطاب ,وعمر بن عبد العزيز ر�ضي اهلل عنهما �أنه يرثه و�إن مل يواله)(((.
وا�ستدل لهذا املذهب ب�أدلة املذهب الثاين �إال �أنهم مل ي�شرتطوا عقد املواالة(((.
التـرجـيــح :بعد ا�ستعرا�ض مذاهب الفقهاء يف امل�س�ألة يرتجح عندي املذهب الأول ،وذلك للآتي:
 /1ق ��وة الأدل ��ة التي ا�ستدل ��وا بها و�سالمتها م ��ن املعار�ضة ،قال ابن عب ��د الرب(:وحديث
الوالء ملن اعتق �أ�صح)(((.
/2تخريج امل�س�ألة على املذهب الراجح من مذاهب الأ�صوليني يف القاعدة.

((( املغني البن قدامة املقد�سي . 278 /7
((( املغني املرجع ال�سابق �ص378 .وال�رشح الكبري املرجع ال�سابق �ص.3.
((( اال�ستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء الأم�صار البن عبد الرب . 358/7
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اخلــاتـمـة

احلم ��د هلل ال ��ذي وفق لإمتام هذا البحث على هذا الوجه ال ��ذي �أقر فيه بالتق�صري الذي هو
�ش� ��أن مثل ��ي ،فم ��ا كان فيه من �ص ��واب فمن اهلل وبتوفيق ��ه ،وما كان فيه من خط� ��أ فمن نف�سي
ُون * �إِ َّال
وال�شيطان ،و�أ�س�أله �أن يتقبل مني ويجعله يف ميزان ح�سناتيَ ( ،ي ْو َم ال َين َف ُع َما ٌل َوال َبن َ
َم� � ْن �أَ َت ��ى هَّ
اللَ ِب َقلْ ٍب َ�سلِي ٍم) ((( ،و� ْأن ينفع به طالب العلم �إنَّه ويل ذلك والقادر عليه ،وقد تو�صلت
فيه �إىل النتائج الآتية:
�أوال:ع ��رف مفهوم احل�رص عند الأ�صوليني بتعريف ��ات كثرية �ألفاظها متقاربة و� ْإن اختلفت
�ألفاظها ،والتعريف املختار هو�(:أن يرد احلكم حم�صور ًا ب�أحد حروف احل�رص).
ثاني� � ًا :اختل ��ف الأ�صولي ��ون يف ح��ص�ر ط ��رق احل��ص�ر �أو �صيغ ��ه� ،أو �ألفاظ ��ه ،فمنهم م ْن
ح�رص َه ��ا يف واحد ،ومنهم م ْن ح�رصها يف نوع�ي�ن ،ومنهم من قال :لفظ احل�رص �أربعة ،ومنهم
م ��ن قال :تزيد عل ��ى خم�سة ع�رش نوع ًا،وبتتب ��ع �أقوالهم تو�صل البحث �إىل �أنه ��ا خم�سة �أنواع
بح�صرْ املبتد�أ
هي:احل��ص�ر بــ (� مَّإنَا)،احل�رص بالنفي واال�ستثناء �أو اال�ستثناء املنفي ،احل�رص َ
يف اخلرب،احل�رص ب�ضمري الف�صل بني املبتد�أ واخلرب،احل�رص بتقدمي املعموالت على عواملها.
ثالث ًا :اتفق الأ�صوليون على � َّأن مفهوم احل�رص بكل �أنواعه لت�أكيد الإثبات ،اختلفوا يف داللة
مفهوم احل�رص على نفي احلكم عن غري املذكور ،وتفاوتت �آرا�ؤهم يف اعتباره على ح�سب �أنواعه
ال�سابق ��ة ،فمذه ��ب اجلمهور �أنَّه حجة �أي يفيد نفي احلكم عن غري املذكور ،وذهب جمهور نفاة
املفاهيم �إىل اعتبار بع�ض �أنواعه على تفاوت بينهم يف اعتبارها ،وذهب احلنفية �إىل عدم اعتباره
يف نفي احلكم عن غري املذكور واختلف النقل عنهم يف �إفادة � مَّإنا للح�رص.
رابع ًا :ترتب على اختالف الأ�صوليني يف حجية مفهوم احل�رص اختالف الفقهاء يف كثري من
الفروع الفقهية ،ذكرت منها بع�ض الفروع التي تبني �أثر االختالف يف هذه القاعدة يف اختالف
الفقهاء من غري ح�رص.
خام�س� � ًاَّ � :إن الفقهاء اختلفوا يف تكب�ي�رة الإحرام ،بناء على االختالف يف مفهوم قوله �صلى
اهلل عليه(:حترميه ��ا التكب�ي�ر) �إىل ثالث ��ة مذاهب :املذه ��ب الأول�:إنَّه ال يجزئ م ��ن لفظ التكبري
�إال اهلل �أكرب.املذه ��ب الث ��اينَّ � :إن لف ��ظ اهلل �أك�ب�ر ،واهلل الأك�ب�ر ،اللفظ ��ان كالهم ��ا يجزئ،املذهب
الثالث:يج ��زئ من لفظ التكبري كل لفظ يف معناه مث ��ل اهلل الأعظم واهلل الأجل،و� َّإن املذهب الأول
هو املذهب الراجح ،وذلك للآتي:
 /1لقوة �أدلتهم وبنائها على املذهب املختار من مذاهب الأ�صوليني يف القاعدة.
((( �سورة ال�شعراء �آية (.)89-88
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 /2مداومة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على افتتاح ال�صالة بالتكبري(اهلل �أكرب).
َّ � /3إن الر�س ��ول �صلى اهلل علي ��ه و�سلم قد بني ال�صالة ب�أقوال ��ه و�أفعاله وقال�(:صلوا كما
ر�أيتموين �أ�صلي)(((.
َّ � /4إن �أ�صحاب املذاهب قد �أجمعوا على � َّأن االفتتاح بها هو الأف�ضل بل قد ن�ص يف املذهب
احلنفي على كراهة االفتتاح بغريها للقادر.
�ساد�س� � ًاَّ �:إن الفقه ��اء اختلف ��وا يف زكاة اجلنني ،هل جتزي عنه ��ا زكاة الأم �أم ال؟ ،وذلك بنا ًء
عل ��ى اختالف الأ�صوليني يف مفهوم احل�رص�،إىل مذاهب املذهب الأولَّ �:إن اجلنني �إذا خرج ميت ًا
�أو حي� � ًا ق��ص�رت مدة حياته عن ذكاته ،ح ��ل �أكله بزكاة �أمه،املذهب الث ��اينَّ � :إن زكاة الأم لي�س
زكاة للجن�ي�ن ،ف� �� ْإن خ ��رج حي ًا ذب ��ح و�أكل ،و� ْإن خرج ميت� � ًا فهو ميتة،و� َّأن املذه ��ب الراجح هو
املذهب الأول ،وذلك للآتي:
 /1قوة �أدلة �أ�صحاب هذا و�سالمتها من االعرتا�ض.
 /2توافقه مع الراجح يف القاعدة الأ�صولية وهي � َّأن مفهوم احل�رص حجة.
 /3اجلمع بني الروايتني رواية الرفع ورواية الن�صب ،ودفع التعار�ض بينهما.
�سابع ًاَّ � :إن الفقهاء اختلفوا فيمن �أ�سلم على يديه رجل هل يكون والءه له� ،أم ال؟ ،وذلك بنا ًء
عل ��ى اخت�ل�اف الأ�صوليني يف مفهوم احل�رص �إىل ثالثة مذاهب:املذهب الأول :ال والء له ،املذهب
الث ��اينَّ � :إن والءه ملن �أ�سلم عل ��ى يديه �إذا وااله،املذهب الثالث� :أنه يرثه و�إن مل يواله،والراجح
هو املذهب الأول ،وذلك للآتي:
 /1ق ��وة الأدل ��ة التي ا�ستدل ��وا بها و�سالمتها م ��ن املعار�ضة ،قال ابن عب ��د الرب(:وحديث
الوالء ملن اعتق �أ�صح)(((.
 /2تخريج امل�س�ألة على املذهب الراجح من مذاهب الأ�صوليني يف القاعدة.

((( �صحيح البخاري باب الأذان للم�سافر �إذا كانوا جماعة حديث رقم(. 128/1 )631
((( اال�ستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء الأم�صار البن عبد الرب . 358/7

52

�أ.د /حممد ح�سب اهلل حممد علي

التو�صيات

�أو�صي يف خامتة هذا البحث بالآتي:
�أو ًال :االهتمام بعلم �أ�صول الفقه تدري�س ًا وت�أليف ًا حتى تب�سط عباراته مبا يتنا�سب مع طالب
العلم يف هذا الع�رص.
ثاني ًا :االهتمام مبباحث الألفاظ ملا لها من �أهمية يف ا�ستنباط الأحكام من الن�صو�ص ال�رشعية.
ثالث� � ًا :التو�س ��ع يف درا�سة مفاهي ��م املخالف خا�صة مفه ��وم احل�رص ملا له م ��ن �أهمية يظهر
�أثرها ما ترتب على اختالف الأ�صوليني فيه من اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية.
رابع ��ا :ربط القواعد الأ�صولية بالف ��روع الفقهية ،حتى تكون درا�ستها ذات جدوى يف حل
م�شكالت النوازل املتنوعة يف هذا الع�رص.
و�صلى اهلل و�سلم على حبيبه الأكرم وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
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� /1إر�شاد الفحول �إىل حتقيق احلق من علم الأ�صول لل�شوكاين ط .دار الفكر –بريوت
 /2الإبه ��اج �رشح املنهاج لتاج الدي ��ن عبد الوهاب بن علي ال�سبكي :ط .دار الكتب العلمية
بريوت الطبعة الأوىل 1424هـ2004-م.
/3الإحكام يف �أ�صول الأحكام� .سيف الدين �أبو احل�سن علي بن �أبي علي بن حممد الآمدي:
ط .دار الكتب العلمية – بريوت1403 -هـ1983 -م.
� /4إحكام الف�صول يف �أحكام الأ�صول.الباجي �أبو الوليد �سليمان بن خلف :حتقيق د .عبد
اهلل اجلبوري ط .م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت -الطبعة الأوىل �سنة 1409هـ 1989-م.
� /5أحكام القر�آن لأبي بكر �أحمد بن علي الرازي اجل�صا�ص ،ط .دار �إحياء الرتاث العربي
 بريوت 1405 ،هـ  .حتقيق  :حممد ال�صادق قمحاوي.� /6أحكام القر�آن البن العربي �أبو بكر حممد بن عبد اهلل :حتقيق علي حممد البجاوي ط.
دار املعرفة –بريوت –لبنان.
 /7اال�ستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء الأم�صار البن عبد الرب يو�سف بن عبد اهلل بن حممد.:
حتقيق :د.عبد املعطي قلعجي .النا�رش دار قتيبة دم�شق ط.الأويل 1414هـ.
 /8الإقن ��اع ملو�س ��ى احلج ��اوي مو�سى بن �أحمد ب ��ن مو�سى بن �سامل ب ��ن عي�سى بن �سامل
احلجاوى املقد�سي( ،موقع يع�سوب).
 /9الأم للإمام حممد بن �إدري�س ال�شافعي( ،موقع يع�سوب).
� /10أدل ��ة الفق ��ه املالكي على م�سائل ال��ش�رح ال�صغري الق�سم ال�ساد� ��س � ،إعداد �أ.د.حممد
الوثيق ،برعاية املجل�س اال�ست�شاري مل�رشوع الفقه املالكي بالدليل.
� /11أن ��وار ال�ب�روق ف ��ى �أنواع الفروق للإم ��ام �أحمد ب ��ن �إدري�س الق ��رايف( ،موقع �شبكة
م�شكاة الإ�سالمية).
� /12أ�سا� ��س البالغ ��ة لأبي القا�سم حمم ��ود بن عمر الزخم��ش�ري ،حتقيق :حممود حممد
�شاكر ،ط.مطبعة املدين  -القاهرة 1991 -م
�/13إع�ل�ام املوقعني عن رب العاملني البن القي ��م اجلوزية حممد بن �أبي بكر �أيوب الزرعي
ط .دار اجليل  -بريوت 1973 ،م حتقيق  :طه عبد الرءوف �سعد.
� /14أ�صول ال�رسخ�سي لأبي بكر حممد بن �أحمد بن �سهل ال�رسخ�سي حتقيق �أبي الوفاء
الأفغاين.ط .دار الفكر بريوت لبنان،الطبعة الأوىل 1426-1425هـ 2005 -م.
� /15أ�ص ��ول فخر الإ�سالم البزدوي مع �رشحه ك�شف الأ�رسار.ط .دار الكتاب العربي –
بريوت -الطبعة الأوىل 1394هـ 1974 -م.
� /16أ�ص ��ول مذه ��ب الإمام �أحمد د .عبد اهلل بن عبد املح�س ��ن الرتكي ط .م�ؤ�س�سة الر�سالة
الطبعة الثالثة 1408هـ
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 /17الآي ��ات البينات علي �رشح جمع اجلوامع الب ��ن قا�سم العبادي ط .دار الكتب العلمية
بريوت،الطبعة الأوىل1417هـ 1996م.
 /18بدائ ��ع ال�صنائ ��ع يف ترتيب ال�رشائع الكا�ساين عالء الدين بن �أبي بكر بن م�سعود :ط
العا�صمة – القاهرة.
 /19بداية املجتهد ونهاية املقت�صد البن ر�شد حتقيق ال�شيخ علي حممد معو�ض ،وال�شيخ
عادل �أحمد عبد املوجود .ط .دار الكتب العلمية .بريوت لبنان1424 .هـ2003-م.
 /20البح ��ر املحي ��ط الزرك�شي بدر الدين حممد بن بهادر :حتقي ��ق حممد حممد تامر.ط.
دار الكتب العلمية -بريوت -الطبعة الأوىل 1420هـ
 /21البح ��ر الرائ ��ق �رشح كن ��ز الدقائق لل�شيخ الإم ��ام �أبي الربكات عب ��د اهلل بن �أحمد بن
حمم ��ود املع ��روف بحافظ الدين الن�سف ��ي ط.دار الكتب العلمية ب�ي�روت – لبنان الطبعة الأوىل
1418هـ 1997 -م
 /22الربهان يف �أ�صول الفقه �إمام احلرمني �أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني :حتقيق
�صالح بن حممد بن عوي�ضة .ط .دار الكتب العلمية – بريوت -الطبعة الأوىل 1418هـ 1997 -م.
 /23ب ��ذل النظ ��ر يف الأ�صول للإمام حممد بن عبد احلمي ��د الأ�سمندي .حتقيق حممد زكي
عبد الرب ط.مكتبة دار الرتاث القاهرة .ط .الأوىل 1412هـ1992 -م.
 /24اجلامع ال�صحيح البخاري حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبد اهلل اجلعفي :حتقيق :م�صطفى
ديب البغا.ط :دار ابن كثري اليمامة .بريوت – الطبعة .الثالثة 1407هـ – 1987م.
 /25اجلام ��ع لأحكام الق ��ر�آن ،القرطبي حممد بن �أحمد بن �أبو بكر :حتقيق �أحمد بن عبد
العليم الربدوين ،طبعة دار ال�شعب-القاهرة ،الطبعة الثانية �سنة 1372هـ.
 /26اجلوهرة النرية يف �رشح خمت�رص القدوري لأبي بكر بن علي بن حممد احلداد الزبيدي
 /27جمع اجلوامع لتاج الدين عبد الوهاب ابن ال�سبكي مع حا�شية العطار ط.دار الفكر بريوت .بدون.
 /28ال ��درر اللوامع �رشح جم ��ع اجلوامع للكوراين حتقيق اليا� ��س قبالن الرتكي ط .دار
�صادر – بريوت لبنان -الطبعة الأوىل 1428هـ 2007 -م.
 /29الهداي ��ة ��ش�رح بداية املبتدي لربهان الدين علي بن �أب ��ي بكر للمريغناين ط.م�صطفى
البابي احللبي الطبعة الأخرية.
 /30الو�ص ��ول �إىل قواعد الأ�صول للخطيب التمرتا�ش ��ي احلنفي حتقيق د .حممد �رشيف
م�صطف ��ى دار الكت ��ب العلمية – بريوت -الطبعة الأوىل 1420هـ 2000 -م .ح �أحمد بن حممد
ط .دار املعارف الطبعة الأوىل 1984م.
 /31حا�شية البناين على �رشح املحلي على جمع اجلوامع ط .دار الفكر بريوت.
 /32احلاوي الكبري للإمام �أبي احل�سن علي بن حممد بن حبيب املاوردي حتقيق د.حممود
م�سطرجي ط .دار الفكر الطبعة الثانية1424هـ ـ 2003م
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 /33حا�شية العدوي على كفاية الطالب الرباين( ،موقع الإ�سالم).
 /34حا�شية العطار على �رشح املحلي على جمع اجلوامع لل�شيخ ح�سن العطار دار الفكر بريوت .بدون.
 /35حا�شي ��ة التفت ��ازاين على �رشح الع�ضد للعالمة �سعد الدي ��ن التفتازاين .حتقيق حممد
ح�سن �إ�سماعيل .دار الكتب العلمية .بريوت لبنان الطبعة الأوىل 1424هـ 2004م .
 /36حا�شي ��ة اجليزاوي على �رشح الع�ضد وحا�شية التفت ��ازاين لل�شيخ حممد �أبو الف�ضل
الوراقي اجليزاوي حتقيق حممد ح�سن �إ�سماعيل.ط .دار الكتب العلمية .بريوت لبنان الطبعة
الأوىل 1424هـ 2004م.
 /37الكا�ش ��ف �رشح املح�ص ��ول البن عباد العجلي الأ�صفهاين حتقي ��ق ال�شيخ عادل �أحمد
عبد املوجود وال�شيخ علي معو�ض .ط .دار الكتب العلمية .بريوت لبنان .بدون.
 /38الك�شاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه الت�أويل ،لأبي القا�سم حممود
بن عمر الزخم�رشي،ط :دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت حتقيق :عبد الرزاق املهدي.
 /39الكوك ��ب ال ��دري فيما يتخرج عل ��ى الأ�صول النحوية من الف ��روع الفقهية للإ�سنوي،
(املكتبة ال�شاملة).
/40ك�ش ��ف الأ�رسار عن �أ�صول فخر الإ�سالم البزدوي لع�ل�اء الدين عبد العزيز البخاري
ط .دار الكتاب العربي ،بريوت ،الطبعة الأوىل 1394هـ 1974 -م.
 /41لباب املح�صول يف علم الأ�صول البن ر�شيق العالمة احل�سني بن ر�شيق املالكي.ط .دار
البحوث للدرا�سات الإ�سالمية و�إحياء الرتاث ،الطبعة الأوىل 1422هـ 2001-م.
 /42ل�س ��ان الع ��رب البن منظور حممد بن مك ��رم بن علي الأفريق ��ي ط.دار �صادر بريوت
1375هـ 1956م.
 /43املبدع �رشح املقنع �إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح دار عامل الكتب،
الريا�ض ط1423 .هـ 2003/م.
 /44املب�سوط لأبي بكر حممد بن �أحمد بن �أبي �سهل ال�رسخ�سي ط .دار الكتب العلمية–
بريوت الطبعة :الأوىل 1421هـ ـ2001م.
 /45املجموع �رشح املهذب للإمام يحي بن �رشف النووي ط.مطبعة الإمام م�رص بدون.
 /46املح�صول يف �أ�صول الفقه للرازي مع �رشحه نفائ�س الأ�صول �رشح املح�صول ط .دار
الكتب العلمية – بريوت الطبعة :الأوىل 1421هـ2000م.
 /47املُحل ��ى الب ��ن حزم الظاهري �أبو حممد علي بن �أحمد الأندل�سي :حتقيق د.عبد الغفار
البنداري .ط .دار الفكر  -بريوت� -سنة 1421هـ 2001 -م.
 /47امل�ستدرك على ال�صحيحني ملحمد بن عبد اهلل �أبو عبد اهلل احلاكم الني�سابوري حتقيق
م�صطفى عبد القادر عطا ط .دار الكتب العلمية – بريوت الطبعة الأوىل 1411 ،ه – 1990م.
 /48امل�ست�صفى من علم الأ�صول الغزايل حجة الإ�سالم حممد بن حممد �أبو حامد .طبعة دار الفكر.
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 /49املط ��ول �رشح تلخي�ص املفتاح ل�سع ��د الدين التفتازاين تعليق �أحمد عزو عناية ط .دار
�إحياء الرتاث العربي بريوت لبنان .ط .الأوىل 1425هـ2005 -م.
 /50امل�سودة يف �أ�صول الفقه لآل تيمية ط:دار الكتاب العربي حتقيق :حممد حميي الدين
عبد احلميد.
 /51املعامل يف �أ�صول الفقه للإمام الرازي مع �رشحه البن التلم�ساين ط .عامل الكتب بريوت
ط .الأوىل 1419هـ 1999م حتقيق ال�شيخ عادل �أحمد عبد املوجود وال�شيخ علي معو�ض.
 /52املعج ��م الو�سي ��ط �إبراهيم م�صطفى،ـ �أحمد الزيات،ـ حام ��د عبد القادر ،حممد النجار
طبع :دار الدعوة حتقيق:جممع اللغة العربية.
 /53املعجم الكبري ل�سليمان بن �أحمد بن �أيوب �أبو القا�سم الطرباين النا�رش :مكتبة العلوم
واحلكم – املو�صل ط .الثانية 1404 ،ه – 198م حتقيق  :حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي.
 /54معجم مقايي�س اللغة �أبو احل�سني �أحمد بن فار�س بن زكريا عبد ال�سالم حممد هارون
النا�رش :دار الفكر .ط1399.هـ 1979 -م.
 /55املعتم ��د يف �أ�ص ��ول الفق ��ه لأبي احل�سني الب�رصي حتقيق خلي ��ل املي�س .ط .دار الكتب
العلمية -بريوت -الطبعة .الأوىل �ستة 1403
 /56مغني املحتاج �إىل معرفة معاين �ألفاظ املنهاج للخطيب ال�رشبيني ط .دار الفكر بريوت.
/57املغن ��ي يف فق ��ه الإم ��ام �أحمد بن حنبل ال�شيب ��اين البن قدامة املقد�س ��ي ط :دار الفكر :
بريوت -الطبعة  :الأوىل1405 .هـ .
 /58مفتاح الو�صول �إيل بناء الفروع على الأ�صول ال�رشيف التلم�ساين �أبو عبد اهلل حممد
بن �أحمد املالكي حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف طبع دار الكتب العلمية -بريوت -لبنان.
 /59منه ��اج الو�ص ��ول �إىل علم الأ�صول للبي�ضاوي مع �رشحه نهاي ��ة ال�سول ،ط .دار ابن
حزم – بريوت – الطبعة الأوىل 1420هـ1999 -م.
 /60منتهى الو�صول والأمل يف علمي الأ�صول واجلدل البن احلاجب ط.املكتبة الع�رصية
بريوت لبنان .الطبعة الأوىل 1432هـ 2011م.
 /61خمت ��ار ال�صح ��اح ملحم ��د ب ��ن �أبي بكر بن عب ��د القادر ال ��رازي النا��ش�ر :مكتبة لبنان
نا�رشون – بريوت ط1995 - 1415 :م حتقيق  :حممود خاطر.
 /62نهاي ��ة الو�ص ��ول يف دراي ��ة الأ�صول ل�صفي الدين حممد بن عب ��د الأرموي الهندي ط.
مكتبة م�صطفى الباز الريا�ض الطبعة الثانية 1433هـ 2012م.
 /63نهاية ال�سول �رشح منهاج الو�صول للإ�سنوي ط .دار ابن حزم – بريوت – الطبعة
الأوىل 1420هـ1999 -م.
 /64ن�ص ��ب الراي ��ة لأحاديث الهداية لعب ��د اهلل بن يو�سف �أبو حمم ��د احلنفي الزيلعي ط.
م�ؤ�س�سة الريان للطباعة والن�رش  -بريوت -لبنان الطبعة الأوىل1418 ،هـ1997/م.
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 /65نفائ� ��س الأ�صول �رشح املح�صول للقرايف �شه ��اب الدين �أبو العبا�س �أحمد بن �إدري�س
بن عبد الرحمن :ط دار الكتب العلمية – بريوت الطبعة :الأوىل 1421هـ2000م.
� /66سنن �أبي داود لأبي داود �سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين .ط .دار احلديث -حم�ص
�سوريا الطبعة الأوىل 1969م.
� /67سنن ابن ماجة ملحمد بن يزيد �أبو عبد اهلل القزويني ط :دار الفكر – بريوت حتقيق:
حممد ف�ؤاد عبد الباقي.
 /68ال�سنن الكربى للبيهقي �أحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى �أبو بكر :حتقيق :حممد
عبد القادر عطا .ط  :مكتبة دار الباز  :مكة املكرمة ط 1414 :هـ – 1994م.
� /69س�ن�ن الدار قطني للدارقطني علي بن عم ��ر �أبو احل�سن البغدادي حتقيق :ال�سيد عبد
اهلل ها�شم مياين املدين .ط :دار املعرفة :بريوت – �سنة1386 .هـ – 1966م
� ./70س�ن�ن الرتمذي حمم ��د بن عي�سى �أبو عي�سى ال�سلمي� :س�ن�ن الرتمذي حتقيق� :أحمد
حممد �شاكر و�آخرون .ط دار �إحياء الرتاث العربي :بريوت.
 /71ال�س�ن�ن الك�ب�رى لأحمد بن �شعيب �أبو عبد الرحمن الن�سائ ��ي :ط :دار الكتب العلمية:
ب�ي�روت  -ط - 1991 – 1411 :الطبع ��ة :الأوىل  -حتقي ��ق :د.عبد الغف ��ار �سليمان البنداري،
�سيد ك�رسوي ح�سن.
 /72الفائ ��ق يف �أ�ص ��ول الفق ��ه ل�صفي الدين حممد بن عبد الرحي ��م الهندي حتقيق حممود
ن�صار ط :دار الكتب العلمية ،بريوت  -الطبعة الأوىل 1426هـ 2005 -م.
 /73الف�ص ��ول يف الأ�ص ��ول اجل�صا� ��ص �أب ��و بك ��ر �أحمد بن عل ��ي ال ��رازي .ط .دار الكتب
العلمية-بريوت – الطبعة الأوىل 1420هـ2000 -م.
 /74فواحت الرحموت �رشح م�سلم الثبوت مع امل�ست�صفى ط .طبعة دار الفكر بدون.
 /75فتح الباري �رشح �صحيح البخاري البن حجر (املكتبة ال�شاملة).
 /76الفق ��ه املالك ��ي و�أدلته للحبيب ب ��ن طاهر ط .م�ؤ�س�سة املعارف ب�ي�روت ـ لبنان الطبعة
الثالثة 1426هـ ـ 2005م.
 /77الفقه الإ�سالمي و�أدلته للدكتور وهبة الزحيلي ط .دار الفكر � -سور َّية – دم�شق.
 /78الفروع البن مفلح� ،أبو عبد اهلل� ،شم�س الدين املقد�سي حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج،
حتقيق عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي ط .م�ؤ�س�سة الر�سالة،الطبعة الأوىل 1424هـ 2003 -م .
 /79فتح الوهاب ب�رشح منهج الطالب ل�شيخ الإ�سالم زكريا الأن�صاري(،موقع يع�سوب).
 /80فتح القدير للعاجز الفقري للكمال ابن الهمام ط .املطبعة الكربى الأمريية م�رص ط .الأوىل 1316هـ.
 /81القامو�س املحيط ملحمد بن يعقوب الفريوز �أبادي(،موقع يع�سوب).
 /82قواط ��ع الأدل ��ة يف �أ�ص ��ول الفق ��ه لأبي املظفر من�ص ��ور بن حممد بن عب ��د اجلبار /6
القامو� ��س املحيط ملج ��د الدين حممد ب ��ن يعقوب الفريوزب ��ادي ط .امل�ؤ�س�س ��ة العربية للطباعة
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والن�رش بريوت لبنان .بدون.
 /83رو�ضة الناظر وجنة املناظر البن قدامة �أبو حممد عبد اهلل بن �أحمد بن قدامة املقد�سي
النا�رش :جامعة الإمام حممد بن �سعود – الريا�ض الطبعة الثانية 1399 ،هـ حتقيق  :د.عبد
العزيز عبد الرحمن ال�سعيد.
 /84رف ��ع احلاج ��ب عن خمت�رص بن احلاجب تاج الدين عبد الوه ��اب بن علي ال�سبكي :ط
عامل الكتب الطبعة الأوىل 1419هـ 1999 -م.
�� /85ش�رح الكوك ��ب املن�ي�ر ملحمد بن عبد العزي ��ز الفتوحي املعروف باب ��ن النجار حتقيق
د.حممد الزحيلي ود.نزيه حماد ط .دار الفكر دم�شق � -سوريا 1400هـ 1980-م.
 /86ال�رشح الكبري البن قدامة املقد�سي املكتبة ال�شاملة (موقع يع�سوب).
 /87ال�رشح ال�صغري للإمام الدردير مع بلغة ال�سالك.ط .الدار ال�سودانية للكتب اخلرطوم
ط .الأوىل 1418هـ1998 -م.
� /88رشح تنقيح الف�صول ل�شـهاب الدين �أحمد بن �إدري�س القـرايف ط .دار الكتب العلمية-
بريوت – الطبعة الأوىل 1428هـ2007 -م
� /89رشح اخلر�شي على خمت�رص �سيدي خليل ط .دار �صادر بريوت لبنان.بدون.
�� /90ش�رح الع�ضد على خمت�رص ابن احلاجب حتقيق حمم ��د ح�سن �إ�سماعيل .دار الكتب
العلمية .بريوت لبنان الطبعة الأوىل 1424هـ 2004م .
�� /91ش�رح املحلي عل ��ى جمع اجلوامع مع حا�شية البن ��اين ط .دار الفكر بريوت 1415هـ
1995م.
 /92ال��ش�رح املمتع على زاد امل�ستقن ��ع لل�شيخ حممد بن �صالح بن حممد العثيمني ط.دار
ابن اجلوزي الطبعة :الأوىل� ،سنة الطبع 1428 - 1422 :هـ
� /93رشح املعامل البن التلم�ساين عبد اهلل بن حممد بن علي الفهري ط .عامل الكتب بريوت
ط .الأوىل 1419هـ 1999م حتقيق ال�شيخ عادل �أحمد عبد املوجود وال�شيخ علي معو�ض.
� /94رشح املنهاج ل�شم�س الدين حممود بن عبد الرحمن الأ�صفهاين حتقيق د .عبد الكرمي
بن علي النملة ط .مكتبة الر�شد الريا�ض .الطبعة الأوىل 1420هـ1999 -م
 95تب�ي�ن احلقائ ��ق �رشح كنز الدقائق لفخ ��ر الدين عثمان بن عل ��ي الزيلعي احلنفي ط.دار
الكتاب الإ�سالمي القاهرة �سنة 1313هـ/.
 /96التب��ص�رة يف �أ�ص ��ول الفقه لل�شيخ �أبي ا�سحق �إبراهي ��م بن علي ال�شريازي حتقيق د.
حممد ح�سن هيتو ت�صوير عن ط1980.م عام 1403هـ 1983 -م.
 /97التوقيف على مهمات التعاريف ملحمد عبد الر�ؤوف املناوي النا�رش  :دار الفكر املعا�رص,
دار الفكر  -بريوت  ,دم�شق،الطبعة الأوىل 1410هـ ،حتقيق  :د .حممد ر�ضوان الداية.
 /98حتف ��ة املحت ��اج يف �رشح املنهاج �شهاب الدين �أب ��و العبا�س �أحمد بن حممد بن علي بن
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حجر الهيتمي درا�سة وحتقيق:عبد اهلل حممود عمر حممد درا�سة وحتقيق:عبد اهلل حممود عمر
حممد ،ط.دار الكتب العلمية بريوت ـ لبنان.
 99حتف ��ة امل�س� ��ؤول ��ش�رح منتهى الره ��وين �أبو زكري ��ا يحي ب ��ن مو�سى :حتقي ��ق الهادي بن
احل�سني ال�شبيبي .ط .دار البحوث للدرا�سات الإ�سالمية و�إحياء الرتاث ط 1422هـ2002-م/ -
 /100التحرير والتنوير لل�شيخ حممد الطاهر بن عا�شور.
 /101التحرير يف �أ�صول الفقه للكمال ابن الهمام مع �رشحه التي�سري ط .دار الكتب العلمية .بدون.
 /102التح�صيل من املح�صول ل�رساج الدين الأرموي حتقيق د.عبد احلميد �أبو زنيد.ط.
م�ؤ�س�سة الر�سالة ط .الأوىل 1408هـ 1988 -م.
 103تي�سري التحرير ملحمد �أمني �أمري باد �شاه ط .دار الكتب العلمية .بدون.
 /104التلوي ��ح �إىل ك�ش ��ف حقائ ��ق التنقي ��ح ل�سعد الدي ��ن التفتازاين طبع ��ة دار الأرقم –
بريوت -لبنان الطبعة :الأوىل 1419هـ 1998 -م.
 /105التلخي�ص يف �أ�صول الفقه لإمام احلرمني حتقيق حممد ح�سن �إ�سماعيل .دار الكتب
العلمية .بريوت لبنان الطبعة الأوىل 1424هـ 2003م .
 /106التلخي�ص يف البالغة جلالل الدين حممد بن عبد الرحمن اخلطيب الغزويني ط .دار
الكتب العلمية بريوت لبنان ط1418.هـ 1997 -م.
 /107تعليق ��ات ال�شيخ عادل �أحمد عبد املوجود وال�شيخ علي حممد معو�ض على الكا�شف
�رشح املح�صول .ط .دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان،بدون.
 /108التعريفات علي بن حممد بن علي اجلرجاين النا�رش :دار الكتاب العربي – بريوت
الطبعة الأوىل  1405 ،حتقيق� :إبراهيم الأبياري.
 /109التمهي ��د يف تخريج الفروع على الأ�صول للإ�سنوي حتقيق د .حممد ح�سن هيتو ط.
م�ؤ�س�سة الر�سالة 1400هـ 1980 -م.
 /110التو�ضي ��ح ��ش�رح التنقيح �صدر ال�رشيعة عبيد اهلل بن م�سع ��ود املحبوبي :طبعة دار
الأرقم – بريوت -لبنان الطبعة :الأوىل 1419هـ 1998 -م
 /111التمهي ��د يف �أ�ص ��ول الفقه�.أب ��و خطاب الكلوذاين حمفوظ ب ��ن �أحمد بن احل�سن :ط.
م�ؤ�س�سة الريان الطبعة الثانية 1421هـ 2000 -م.
 /112تقري ��رات ال�رشبين ��ي على �رشح املحلي على جمع اجلوامع م ��ع حا�شية البناين ط.
دار الفكر بريوت 1415هـ 1995م.
 /113التقريب والإر�شاد يف �أ�صول الفقه للقا�ضي الباقالين حتقيق عبد احلميد �أبو زنيد،
ط .م�ؤ�س�سة الر�سالة،الطبعة الأوىل 1418هـ 1998-م.
 /114التقرير والتحبري البن �أمري احلاج ط .دار الكتب العلمية -بريوت -الطبعة الثانية .1403
 /115ت�شنيف امل�سامع بجمع اجلوامع للزرك�شي ط .دار الكتب العلمية بريوت ط .الأوىل
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�أ.د /حممد ح�سب اهلل حممد علي

1429هـ 2000م حتقيق �أبي عمر احل�سيني عمر بن عبد الرحيم.
 /116تق ��ومي الأدل ��ة يف �أ�ص ��ول الفقه لأبي زيد عبي ��د اهلل بن عمر الدبو�س ��ي حتقيق خليل
املي�س .ط .دار الكتب العلمية –بريوت لبنان ط .الأوىل1421هـ 2001 -م.
 /117ال�ضي ��اء الالم ��ع �رشح جم ��ع اجلوامع يف �أ�صول الفقه لل�شي ��خ حلولو �أحمد بن عبد
الرحم ��ن بن مو�سى ،الزليطني القروي املالكي،حتقيق د .عبد الكرمي النملة،ط.مكتبة الر�شد-
الريا�ض ،الطبعة الثانية1420 ،هـ 1999 -م.
 /118ال�رضوري يف �أ�صول الفقه لأبي الوليد حممد بن ر�شد احلفيد،تقدمي وحتقيق جمال
الدين العلوي ،ط .دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت -لبنان،الطبعة الأوىل 1994م.
 /119الذخ�ي�رة الكربى يف ف ��روع املالكية للقرايف حتقيق �أبي �إ�سح ��اق �أحمد عبد الرحمن
دار الكتب العلمية بريوت ط .الأوىل 1422هـ 2001 -م.
 /120غاية الو�صول �رشح لب الو�صول ل�شيخ الإ�سالم �أبي يحي زكريا الأن�صاري ط .دار
الفكر ،بريوت الطبعة الأوىل 1419هـ 1998م.
 /121الثم ��ر الداين يف تقري ��ب املعاين �رشح ر�سالة ابن �أبي زي ��د القريواين لل�شيخ �صالح
عبد ال�سميع الآبي الأزهري ،ط .املكتبة الثقافية – بريوت.
 /122الغي ��ث الهامع �رشح جمع اجلوامع لويل الدين �أحمد العراقي ط .الفاروق احلديثة
القاهرة ط .الأوىل 1420هـ2000 -م.
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م�ستخل�ص

العالق ��ات االجتماعي ��ة م ��ن منظور مقا�ص ��دي درا�س ��ة هدفت �إىل �إب ��راز �شمولي ��ة الإ�سالم
وا�ستغ ��راق �أحكامه وت�رشيعاته جلميع مناحي احلياة ،و�إىل �إظهار �أن �أحكام ال�رشع احلنيف
الت ��ي تقوم على مقا�ص ��د و�أهداف ،و�إظه ��ار مقا�صد ال�رشيعة يف العالق ��ات االجتماعية وبيان
و�سائ ��ل حمافظته ��ا على العالق ��ات االجتماعية من جه ��ة الوجود والعدم ،واله ��دف الأ�سا�سي
م ��ن الدرا�سة ه ��و الإ�سهام يف حل بع�ض م�ش ��كالت املجتمعات الإ�سالمية وف ��ق ر�ؤية ت�أ�صيلية،
ولتحقي ��ق هذه الأه ��داف �سلك الباحث املنه ��ج اال�ستقرائي لتتبع الن�صو� ��ص ال�رشعية املتعلقة
باملو�ض ��وع واملنه ��ج التحليلي للجم ��ع والربط بني الن�صو� ��ص ،و�أ�سفرت الدرا�س ��ة عن نتائج
متثل ��ت يف �شمول الت�رشي ��ع الإ�سالمي لكافة مناحي احلياة ،و�أن الإ�سالم لي�س عقيدة و�رشيعة
فق ��ط ب ��ل كذلك �سلوك ميار�سه امل�سلم مع غ�ي�ره من بني الب�رش ،و�أن العالق ��ات االجتماعية لها
�أه ��داف وغايات مق�صودة لل�شارع ،كما �أبرزت الدرا�سة دور العالقات االجتماعية يف ا�ستقرار
املجتمعات والدول ،و�أو�صت بت�ضمني املناهج التعليمة ما يغر�س القيم الإ�سالمية يف النفو�س،
ونب ��ذ الع�صبي ��ة القبلية ،وحتقي ��ق العدالة وامل�ساواة ب�ي�ن كافة �أفراد املجتم ��ع امل�سلم ،وجعل
القيم والأخالق الإ�سالمية واقعا معي�ش ًا يف احلياة.
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مقدمة

مقا�ص ��د ال�رشيع ��ة الإ�سالمي ��ة تعد من �أب ��واب �أ�صول الفق ��ه اجلليلة ؛لأنه ��ا بحثت �أهداف
الن�صو�ص و فل�سفة و�أ�رسار الت�رشيع ،ولكونها تربز �أن الت�رشيع الإ�سالمي يدور حول كليات،
تخدمه ��ا �أح ��كام جزئية كثرية متناثرة يف �أبواب �شتى من �أب ��واب الفقه الإ�سالمي ،وبا�ستقراء
وتتبع ن�صو�ص ال�رشع وجمع ما تفرق منها ،تربز الأهداف واملقا�صد التي رمى �إليها ال�شارع
احلكي ��م م ��ن هذه الت�رشيعات ،ويدلل هذا بدوره على �أن �أحكام ال�رشع احلنيف لي�ست منقطعة
مبت ��ورة ع ��ن بع�ضها ،بل يكمل و يخدم بع�ضها بع�ض ًا لتحقيق �أهداف ومقا�صد من�شودة ؛ ف�إذا
كان ال��ش�رع عل ��ى هذا القدر م ��ن الرقي والإح ��كام؛ فينعدم �إذا التناق�ض ب�ي�ن �أحكامه ،وكيف
كان
ون ا ْل ُق ْر� َآنَ ،و َل ْو َ
يوج ��د في ��ه تناق�ض وهو من عند اهلل العليم احلكيم قال تعاىل�( :أَ َفال َي َت َد َّب ُر َ
ِم ْن ِع ْن ِد َغيرْ ِ اللهَّ ِ َل َو َج ُدوا فِي ِه اخْ تِالف ًا َكثِري ًا)(((.
و بن ��ا ًء علي ��ه ف�إن النظرة املقا�صدية لل�رشيعة و�أحكامها هي النظرة املثلى؛ لكوننا ن�ستطيع بها
حتقيق �أهداف وغايات الت�رشيع ،بخالف النظرات اجلزئية القا�رصة التي رمبا ت�ؤدي �إىل خمالفة
مقا�صد ال�رشيعة العامة ،بل ت�ؤدي �إىل خمالفة املق�صد اجلزئي للن�ص املتم�سك به نف�سه.
�سب ��ب اختي ��ار املو�ض ��وع هو ما تعاني ��ه بع�ض جمتمع ��ات امل�سلم�ي�ن اليوم من فق ��د لل�سلم
االجتماع ��ي ال ��ذي �أدى �إىل تف ��كك وعدم ا�ستق ��رار وحروب يف هذه املجتمع ��ات ،في�سعى البحث
لتلم�س مواطن اخللل بغر�ض تلم�س و�سائل العالج.
�أهمية املو�ضوع تنبع من �أهمية ال�سلم االجتماعي الذي َينمو و يقوى يف املجتمع الذي ت�سوده
امل�ؤاخ ��اة والألف ��ة واملودة ،هذا ال�سلم الذي ي�ؤدي بدوره �إىل ق ��وة املجتمع ومتا�سكه وقوة الدولة
و�صالبته ��ا ،فق ��وة الدول لي�ست ناجتة كما يتوه ��م البع�ض عن قوة اجليو� ��ش وال�رشطة فقط بل
للجانب االجتماعي �أهمية كربى يف ا�ستقرار الدول وقوتها ،كما تربز �أهمية كذلك يف كونه ي�ؤ�صل
للعالقات االجتماعية من منظور مقا�صدي ويربز املقا�صد ال�رشعية التي تهدف ال�رشيعة لتحقيقها
م ��ن العالقات االجتماعية وو�سائل حتقيق هذه املقا�صد التي متثل منهج الإ�سالم التف�صيلي لبناء
جمتمع معافى من الأمرا�ض االجتماعية ،قائم على املبادئ وقيم الإ�سالم.
م�شكلة البحث تكمن يف بروز ظاهرة تفكك وتق�سيم املجتمعات امل�سلمة بل وحروب داخلها،
يرجع ذلك �إىل �أمور عديدة من �أهمها �أ�سباب اجتماعية،ويف غالب الظن �أن العالقات االجتماعية
ب�ي�ن �أفراد وجماعات ه ��ذه املجتمعات لعبت دورا بارزا فيما �آلت �إليه �أحوالهم ؛ لهذا فقد �أهتم
البح ��ث بتلم� ��س طري ��ق الهدى ومنه ��ج الإ�س�ل�ام يف الإبقاء عل ��ى العالقات االجتماعي ��ة �سليمة
((( �سورة الن�ساء٨٢ :

د� .أحمد حممد الفاحت من�صور ال�صديق

64

ومعافاة من الأمرا�ض.
يهدف الباحث من خالل هذا البحث لتحقيق الآتي:
� -1إبراز �شمولية الإ�سالم وا�ستغراق �أحكامه وت�رشيعاته جلميع مناحي احلياة.
� -2إظهار �إن �أحكام ال�رشع احلنيف تقوم على حِ كم وعلل ومقا�صد.
 -3اظهار مقا�صد ال�رشيعة يف العالقات االجتماعية.
 -4بيان و�سائل حمافظة ال�رشيعة على العالقات االجتماعية من جهة الوجود.
– 5بيان و�سائل حمافظة ال�رشيعة على العالقات االجتماعية من جانب العدم.
-6الإ�سهام يف حل بع�ض م�شكالت املجتمعات الإ�سالمية بطرح معامل احلل.
منهج البحث املنهج اال�ستقرائي التحليلي ،حيث يتم ا�ستقراء الن�صو�ص املتعلقة مبو�ضوع
حلك ��م واملقا�صد
البح ��ث وجمعه ��ا ودرا�س ��ة ه ��ذه الن�صو� ��ص وحتليلها ال�ستخ ��راج العل ��ل وا ِ
والأحكام التي دلت عليها هذه الن�صو�ص.
هيكل البحث:

املبحث الأول :تعريف مقا�صد ال�رشيعة واملقا�صد املرعية من العالقات االجتماعية.
املطلب الأول :تعريف مقا�صد ال�رشيعة والعالقات االجتماعية.
املطلب الثاين :املقا�صد املرعية يف العالقات االجتماعية.
املبحث الثاين :املحافظة على العالقات االجتماعية من جانب الوجود.
املطلب الأول :امل�ساواة.
املطلب الثاين :التكافل االجتماعي.
املطلب الثالث :مكارم الأخالق.
املطلب الرابع� :صلة الأرحام.
املبحث الثالث :املحافظة على العالقات االجتماعية من جانب العدم.
املطلب الأول :منع ف�ساد ذات البني.
املطلب الثاين :منع التمييز بني �أفراد املجتمع.
املطلب الثالث :النهي عن م�ساوئ الأخالق.
املطلب الرابع :النهي عن التع�صب و الع�صبية.
اخلامتة :ت�شتمل على �أهم النتائج والتو�صيات.
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المطلب األول :تعريف مقاصد الشريعة اإلسالمية والعالقات االجتماعية
أو ً
ال :تعريف مقاصد الشريعة:

املقا�ص ��د لغ ��ة :ق�ص ��د له ��ا عدة مع ��انٍ �أقرب ه ��ذه املعاين �إىل م ��ا نحن فيه ما ج ��اء يف خمتار
ال�صح ��اح( :الق�صد �إتي ��ان ال�شيء ،وبابه ��ض�رب ،تقول:ق�صده ،وق�صد ل ��ه ،وق�صد �إليه ،كله
مبعن ��ى واح ��د)((( ،وقيل اي�ض ًا( :ق�ص ��دت ال�شيء ،وله ،و �إليه ،ق�ص ��دا من باب �رضب طلبته
بعينه ،و �إليه ق�صدي،و مق�صدي بفتح ال�صاد ،و ا�سم املكان بك�رسها،نحو مق�صد معني)(((.
املقا�ص ��د مبعناها اللغوي العام ه ��ي( :الأعمال والت�رصفات املق�ص ��ودة لذاتها التي ت�سعى
النفو�س �إىل حت�صيلها مب�ساع �شتى)(((.
املقا�ص ��د ا�صطالح ًا :عرفها الدكتور �أحمد الري�س ��وين قوله( :هي املعاين والغايات والآثار
والنتائ ��ج الت ��ي يتعلق به ��ا اخلطاب ال�رشع ��ي والتكليف ال�رشع ��ي ويريد م ��ن املكلفني ال�سعي
والو�ص ��ول �إليه ��ا)((( ،فالأحكام ال�رشعية لي�ست مق�صودة لذاته ��ا بل مل�صالح حتققها ،فجميع
الأحكام ال�رشعية ما �رشعت �إال جللب م�صلحة �أو لدفع مف�سدة.
أقسام المقاصد:

ق�سمت املقا�صد �إىل �أق�سام عديدة ،باعتبارات خمتلفة ،والتق�سيم املتعلق مبا نحن فيه هو
تق�سميها باعتبار ال�شمول� :إىل مقا�صد عامة ،وخا�صة ،وجزئية.
املقا�صد العامة هي( :املعاين واحلكم امللحوظة لل�شارع يف جميع �أحوال الت�رشيع �أو معظمها،
بحي ��ث ال يخت� ��ص مالحظته ��ا بالكون يف نوع خا�ص م ��ن �أحكام ال�رشيعة فيدخ ��ل يف هذا �أو�صاف
ال�رشيع ��ة ،وغايته ��ا العامة ،واملع ��اين التي ال يخلو الت�رشيع عن مالحظته ��ا ،ويدخل يف هذا �أي�ضا
معان من احلكم لي�ست ملحوظة يف �سائر �أنواع الأحكام ،لكنها ملحوظة يف �أنواع كثري منها)(((.
(((

((( خمتار ال�صحاح :زين الدين �أبو عبد اهلل حممد بن �أبي بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي (املتوفى666 :هـ)
املحقق :يو�سف ال�شيخ حممد ،النا�رش :املكتبة الع�رصية  -الدار النموذجية ،بريوت – �صيدا،ط1420 ،5 :هـ 1999 /م ،ج�/1ص.224
((( امل�صباح املنري يف غريب ال�رشح الكبري� :أحمد بن حممد بن علي الفيومي ثم احلموي� ،أبو العبا�س(املتوفى :نحو 770هـ) ،النا�رش :املكتبة
العلمية – بريوت،د.ت ،ج�/2ص.504
((( مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية العالمة الطاهر بن عا�شور ،دار الكتاب اللبناين دار الكتاب امل�رصي2011.م� .ص.253
((( مدخل �إىل مقا�صد ال�رشيعة� ،أ.د .احمد الري�سوين ،دار الأمان ودار ال�سالم،ط1431-1 :ه2010-م�،ص . 7
((( مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية وعالقتها بالأدلة ال�رشعية :د .حممد �سعد بن �أحمد بن م�سعود اليوبي ،دار الهجرة للن�رش والتوزيع
ال�سعودية – الريا�ض ،ط1418 ،1:ه 1998-م� ،ص.178
((( مقا�صد ال�رشيعة ابن عا�شور �ص 82
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املقا�ص ��د اخلا�ص ��ة ه ��ي( :الأه ��داف والغاي ��ات واملع ��اين اخلا�صة بب ��اب معني م ��ن �أبواب
ال�رشيع ��ة �أو �أب ��واب متجان�سة منه ��ا� ،أو جمال معني م ��ن جماالتها :وذل ��ك كمقا�صد العبادات
جميع� � ًا ،ومقا�صد املعامالت،ومقا�صد اجلنايات� ،أو مقا�صد باب من �أبواب ال�رشيعة كمقا�صد
املتعلقة بباب الطهارة كله� ،أو باب البيوع )(((.
املقا�ص ��د اجلزئي ��ة وه ��ي :مقا�صد كل حك ��م على حدة من �أح ��كام ال�رشيعة م ��ن� :إيجاب�،أو
ندب�،أو حترمي� ،أو كراهة�،أو �رشط مثال ذلك قولنا:ال�صداق يف النكاح مق�صوده �إحداث املودة
بني الزوج والزوجة والإ�شهاد مق�صده تثبيت عقد النكاح دفعا للتنازع واجلحود)(((.
وعرفت ب�أنها هي( :الأ�رسار التي و�ضعتها ال�رشيعة عند كل حكم من �أحكامها)(((.
وهذا البحث ال يدور حول مق�صد ن�ص واحد ،كما ال يناق�ش املقا�صد العامة لل�رشيعة و�إمنا
يبح ��ث يف املقا�ص ��د اخلا�صة بباب واحد وهو باب العالقات االجتماعية،عليه ف�إن البحث يندرج
حتت املقا�صد اخلا�صة.
ثانيًا :تعريف العالقات االجتماعية:

وعرف ��ت العالق ��ات االجتماعية بتعريف ��ات عدة منها( :تفاعل فرد مع �أف ��راد �آخرين م�ؤثرا
فيهم ومت�أثر بهم )((( .فما دام انها عالقة فهي بني اثنني ف�أكرث.
واملق�ص ��ود بالعالقات االجتماعية يف هذا البحث الرواب ��ط التي تربط بني مكونات املجتمع
امل�سل ��م �سواء �أكان هذا الرابط بني الأفراد رجل وامر�أة� ،أو رجل ورجل مثال�،أو بني جمموعة
من النا�س مع جمموعة �أخرى مثل :الروابط التي تربط بني القبائل داخل املجتمع.
المطلب الثاني :المقاصد المرعية في العالقات االجتماعية

خل ��ق اهلل الإن�س ��ان وفطره على امليل لالجتماع مع بن ��ي جن�سه وجعل حاجاته عند غريه من
بن ��ي الب�رش ،يقول اب ��ن خلدون(((�( :أن االجتم ��اع الإن�ساين �رضوري ،يع�ب�ر احلكماء عن هذا
بقوله ��م الإن�سان مدين بالطبع� ،أي ال ب ��د له من االجتماع الذي هو املدنية يف ا�صطالحهم )(((،
((( مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية وعالقتها بالأدلة:اليوبي �ص 411
((( مدخل �إىل مقا�صد ال�رشيعة :الري�سوين� ،ص 12
((( مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية ومكارمها :عالل الفا�سي ،دار الغرب الإ�سالمي ،ط1993 ،5 :م� ،ص7 :
((( مبادئ علم االجتماع :احمد ر�أفت عبد اجلواد  ،مكتبة نه�ضة ال�رشق ،د.ت� ،ص.50
((( عبد الرحمن بن حممد بن حممد ،ابن خلدون امل�ؤرخ العامل االجتماعي ولد �سنة 732هـ ا�صله من ا�شبيليه ومولده ومن�ش�أه بتون�س
ا�شتهر بكتابه العرب وديوان املبتد�أ واخلرب يف تاريخ العرب والعجم والرببر و�أوله املقدمة وهي تعد من �أ�صول علم االجتماع تويف مب�رص
808هـ  -االعالم للزركلي ج�/3ص330
((( مقدمة ابن خلدون :ويل الدين عبد الرحمن بن حممد ،ابن خلدون ،حتقيق :عبد اهلل حممد الدروي�ش ،دار يعرب – دم�شق ،ط1425 ،1 :
ه 2004-م،،ج� /1:ص.137
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وباجتم ��اع اجلن� ��س الب�رشي تن�ش�أ بني �أفراده عالقات ،وه ��ذه العالقات التي تقوم بني النا�س
تتباي ��ن وتختل ��ف يف الن ��وع وال�شكل ،ومن �أعظم ه ��ذه العالقات و�أهمها ،العالق ��ة التي تربط
ب�ي�ن الرج ��ل واملر�أة حتت الرباط ال�رشعي ؛ لأن هذه العالق ��ة هي املكون الأوىل للمجتمع،وهي
الأ�رسة،يق ��ول اهلل تعاىلَ ( :و ِم� � ْن �آيا ِت ِه َ�أ ْن خَ َلقَ َل ُك ْم ِم� � ْن �أَ ْنفُ�سِ ُك ْم �أَزْواج ًا ِلت َْ�س ُك ُن ��وا �إِ َل ْيها َو َج َع َل
َب ْي َن ُك� � ْم َم� � َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة)((( ،تربز يف هذه العالقة املقا�صد املرعية لل�رشيعة الإ�سالمية يف العالقات
االجتماعي ��ة ،وه ��و حتقي ��ق املودة والرتاح ��م و التحابب بني �أف ��راد املجتمع امل�سل ��م ،فالعالقة
داخ ��ل بي ��ت الزوجية ويف نواة املجتم ��ع امل�سلم الأوىل قائمة على امل ��ودة واملحبة،وهذا ما كانت
علي ��ه حيات ��ه �صلى اهلل عليه و�سل ��م يف بيته،وينداح ه ��ذا املق�صد من داخل الأ��س�رة ليعم جميع
املجتمع،وه ��ذا املق�ص ��د مبثوث يف ن�صو� ��ص ال�رشع،ومما يدلل عليه كذلك قول ��ه تعاىل( :محُ َ َّم ٌد
ُون َف ْ�ض ًال م َِن
َر ُ�س ��و ُل اللهَّ ِ َوا َّل ِذي � َ�ن َم َع ُه �أَ�شِ َّدا ُء َع َلى ا ْل ُكفَّا ِر ُر َحما ُء َب ْي َن ُه� � ْم تَرا ُه ْم ُر َّكع ًا ُ�س َّجد ًا َي ْب َتغ َ
اللهَّ ِ َو ِر ْ�ضوان ًا)((( ،يقول الطربي يف تف�سريها(:رقيقة قلوب بع�ضهم لبع�ض ،لينة �أنف�سهم لهم،
هينة عليهم لهم)((( ،كما يربز هذا املعنى جليا يف �سنته �صلى اهلل عليه و�سلم من خالل كثري من
�أقواله و�أفعاله ،من ذلك ما يف ال�صحيحني من حديث النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنهما يقول :قال
ر�س ��ول اهلل �صل ��ى اهلل عليه و�سلم (:ت ��رى امل�ؤمنني يف تراحمهم وتواده ��م وتعاطفهم كمثل اجل�سد
�إذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر ج�سده بال�سهر واحلمى)((( ،فاملجتمع امل�سلم يقوم على هذه
القيم النبيلة والأهداف ال�سامية وهي :الرتاحم والتوادد والتعاطف ،وذهبت ال�رشيعة �إىل �أبعد من
ذلك ،فجعل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم التحابب �رشط ًا للإميان فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه
قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ( :ال تدخلوا اجلنة حتى ت�ؤمنوا وال ت�ؤمنوا حتى حتابوا
�أوال �أدلكم على �شيء �إذا فعلتموه حتاببتم �أف�شوا ال�سالم بينكم)(((.
ويظهر هذا املق�صد جلي ًا كذلك يف اللبنات الأوىل التي قامت عليها الدولة الإ�سالمية الأوىل يف
املدين ��ة املن ��ورة ،ف�إذا نظرنا �إىل �أفعاله �صلى اهلل عليه و�سلم عند ت�أ�سي�سه للدولة امل�سلمة جندها
انق�سمت �إىل �شقني�:شق ق�صد منه �إقامة الدين ،وذلك من خالل بنائه للم�سجد النبوي ،وال�شق
((( �سورة الروم٢١ :
((( �سورة الفتح29:
((( جامع البيان يف ت�أويل القر�آن :حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الآملي� ،أبو جعفر الطربي (املتوفى310 :هـ)،املحقق� :أحمد
حممد �شاكر ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،ط 1420 ،،1:هـ  2000 -م.ج�/22ص .261
((( �صحيح البخاري ت�أليف :حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ،دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،1987 - 1407 -ط،3 :
حت :د .م�صطفى ديب ،كتاب الآداب ،باب رحمة النا�س والبهائم،رقم  ،6011ج�:5ص.2238
((( �صحيح م�سلم :م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سن الق�شريي الني�سابوري ت261 :هـ ،حت :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،دار �إحياء الرتاث العربي
 -بريوت ،د.ت ،كتاب الإميان ،باب ال يدخل اجلنة �إال م�ؤمن و�أن حمبة امل�ؤمنني من الإميان ،رقم ،54ج� :1ص.74
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الأخ ��ر �إقام ��ة املجتم ��ع املعافى ال ��ذي يقيم ويطب ��ق هذا الدين،فق ��ام بامل�ؤاخاة ب�ي�ن املهاجرين
والأن�ص ��ار ؛ حت ��ى ال يق ��وم املجتمع امل�سل ��م على نظام الطبق ��ات طبقة الأن�ص ��ار وهم �أ�صحاب
الأر�ض واملال ،وطبقة املهاجرين الفقراء الذي تركوا �أر�ضهم و�أموالهم يف مكة ،فيقوم املجتمع
امل�سل ��م عل ��ى احلقد والكراهي ��ة املتولدة عن النظام الطبق ��ي ،فالواقع �أن املجتم ��ع امل�سلم( :قد
�أقام ��ه الر�سول �صل ��ى اهلل عليه و�سلم على الإخاء الكامل؛ الإخاء ال ��ذي متّحى فيه كلمة «�أنا»،
ويتح� � ّرك الف ��رد فيه ب ��روح اجلماعة وم�صلحته ��ا و�آمالها ،فال ي ��رى لنف�سه كيان ��ا دونها ،وال
امت ��دادا �إال فيه ��ا .ومعنى هذا الإخاء �أن تذوب ع�صبيات اجلاهلية؛ فال حمية �إال للإ�سالم .و�أن
ت�سقط فوارق النّ�سب واللون والوطن ،فال يت�أخّ ر �أحد �أو يتق ّدم �إال مبروءته وتقواه ،وقد جعل
الر�س ��ول �صل ��ى اهلل عليه و�سلم هذه الأخ ّوة عق ��دا نافذا؛ ال لفظا فارغا ،وعم�ل�ا يرتبط بالدماء
والأم ��وال؛ ال حتي ��ة ترثثر به ��ا الأل�سنة ،وال يقوم له ��ا �أثر .وكانت عواط ��ف الإيثار واملوا�ساة
وامل�ؤان�سة متتزج يف هذه الأخوة ،ومتلأ املجتمع اجلديد ب�أروع الأمثال.((().
�إذن حتقق هذا املق�صد و�أ�صبح واقعا معي�ش ًا يف حياة �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
وجتاوز جمتمع املدينة املنورة مرحلة حمبة امل�سلم لأخيه امل�سلم �إىل مرحلة الإيثار :وهي �أن يقدم
حاج ًة ممَِّ ا �أُوتُواَ ،ويُ�ؤْ ِث ُرونَ
امل�سلم �أخاه على نف�سه ،كما يف قوله تعاىلَ ...( :وال َي ِج ُدونَ فيِ �صُ ُدورِهِ ْم َ
�صا�ص ٌة َو َم ْن ُيوقَ �شُ َّح َن ْف�سِ ِه َف�أُو َل ِئ َك ُه ُم المُْ ْفل ُِحونَ )(((.
َعلى �أَ ْن ُف�سِ ِه ْم َو َل ْو كانَ ِب ِه ْم َخ َ
م ��ن خالل ما �سبق يب ��دو جليا �أن الإ�سالم لي�س عقيدة يحملها امل�سل ��م يف قلبه� ،أو عبادة ميار�سها
بين ��ه وب�ي�ن ربه فقط،بل ه ��و �أ�شمل و�أعم فهو بالإ�ضاف ��ة لذلك �سلوك ًا يعي�شه وي�سع ��ى به امل�سلم بني
�أبناء جن�سه وداخل جمتمعه ،نقل عالل الفا�سي(((عن الكاتب الفرن�سي مار�سيل كابي قوله ( :القر�آن
كتاب موحي به وهو يفوق ما عرف من هذا النوع كثريا ف�إن العقيدة الروحية التي بينها ؛ ت�صلح �أن
ينعك�س نورها على احلياة االجتماعية،وهذا �رس قوة الإ�سالم و�سماحته وحدته)(((.
وخال�صة ما �سبق ميكن القول �أن املقا�صد املرجو حتقيقها من العالقات االجتماعية داخل
املجتم ��ع امل�سلم هي بن ��اء جمتمع قوي مرتابط متما�سك م�سلم،ي�س ��وده الأمن وال�سالم يتحقق
ذلك بن�رش املودة واملحبة الألفة داخل املجتمع.
((( فقه ال�سرية :حممد الغزايل ال�سقا ،ت1416 :هـ ،دار القلم – دم�شق ،تخريج الأحاديث :حممد نا�رص الدين الألباين،ط 1427 ،1 :ه ،ـ�ص.190 :
((( �سورة احل�رش٩ :
((( عالل �أو حممد عالل بن عبد الواحد بن عبد ال�سالم بن عالل بن عبد هلل الفا�سي الفهري زعيم وطني ومن كبار اخلطباء والعلماء باملغرب
ولد بفا�س 1326هـ وتعلم بالقرويني �أ�س�س �أول نقابة للعمال ،وعمل �ضد اال�ستعمار �أن�ش�أ حزب اال�ستقالل ،م�صنفاته مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية
ومكارمها ،و النقد الذاتي ،واحلماية الإ�سبانية يف املغرب من الوجهة التاريخية والقانونية تويف 1394هـ .االعالم للزركلي ج�/4ص 246
((( مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية ومكارمها :عالل الفا�سي �ص209
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امل ��ودة واملحب ��ة والألف ��ة امل�ؤدي ��ة �إىل ال�سل ��م االجتماعي داخ ��ل املجتمع امل�سلم،ه ��و مق�صد
ال�رشع احلنيف،ولتحقيق هذا املق�صد �أر�ست ال�رشيعة مبادئ و�أحكام تقيم هذا املق�صد ومتنع
زواله،فالأح ��كام اجلزئية التي دلت عليه ��ا الأدلة التف�صيلية ما هي �إال و�سائل لتحقيق املقا�صد
الكلية لل�رشيعة الإ�سالمية.
ق ��ال بن جزي املالكي(((( :فاملقا�صد ه ��ي املق�صودة لنف�سها،والو�سائل هي التي تو�صل �إىل
املقا�صد)(((،عليه فقد مت املحافظة على ال�سلم االجتماعي داخل املجتمع امل�سلم بو�سائل حتقق
ه ��ذا ال�سلم وجتعل ��ه ماث ًال �أمام العيان ،فه ��ي و�سائل املحافظة على العالق ��ات االجتماعية من
جه ��ة الوج ��ود ،كما منعت ال�رشيعة كل ما ي�ؤثر على ال�سل ��م االجتماعي بو�سائل املحافظة على
العالقات االجتماعية من جهة العدم.
وق ��د حافظ ��ت ال�رشيع ��ة عل ��ى العالق ��ات االجتماعي ��ة من جه ��ة الوج ��ود من خ�ل�ال دعائم
ومرتكزات وا�ضحة املعامل �أر�ستها �أحكام ال�رشيعة وهي:
المطلب األول :المساواة

امل�س ��اواة داخل املجتمع الواح ��د يف احلقوق والواجبات بني جمي ��ع مكونات املجتمع دون
التميي ��ز ب�ي�ن �أف ��راده ب�سبب عرق �أو جن� ��س تُع ُد من الأ�سب ��اب امل�ؤدية �إىل �إح�سا� ��س �أفراد هذا
املجتم ��ع باالنتم ��اء �إليه ،االنتم ��اء الذي يقود �أفراد ه ��ذا املجتمع �إىل املحافظ ��ة على ا�ستقراره
والعمل على حتقيق م�صاحله ،لهذا كانت امل�ساواة من الدعائم الأ�سا�سية للمجتمع امل�سلم فهذا
ر�س ��ول اهلل �صل ��ى اهلل عليه و�سلم يف حجة الوداع التي �أكد فيها على القيم الأ�سا�سية التي �سعى
ط ��ول حياته لرت�سيخها و�أو�صى فيه ��ا ب�أهم الو�صايا للأمة،ي�ؤكد على قيمة امل�ساواة فيقول يف
و�سط �أيام الت�رشيق( :يا �أيها النا�س �أال �إن ربكم واحد،و�إن �أباكم واحد�،أال ال ف�ضل لعربي على
�أعجم ��ي،وال لعجمي على عربي وال لأحمر على �أ�سود وال �أ�سود على �أحمر �إال بالتقوى،((()...
فكانت امل�ساواة دعامة �أ�سا�سية من الدعائم التي قامت عليها الدولة امل�سلمة يف العهد النبوي،ويف
((( حممد بن �أحمد بن حممد بن عبد اهلل ،ابن جزي الكلبي� ،أبو القا�سم 741 - 693هـ =  1340 - 1294م :فقيه من العلماء بالأ�صول
واللغة ،من �أهل غرناطة .من كتبه « القوانني الفقهية يف تلخي�ص مذهب املالكية و تقريب الو�صول �إىل علم الأ�صول و الت�سهيل لعلوم التنزيل
يف التف�سري ،قال املقريزي :فقد وهو يحر�ض النا�س يوم معركة طريف ،الأعالم للزركلي ج�/5ص .325
((( تقريب الو�صول �إىل علم الأ�صول� :أبي القا�سم حممد بن �أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي املالكي  741 – 693هـ ،مكتبة ابن تيمية
ومكتبة العلم جدة ط1414 ،1:هـ،حت :حممد املختار ال�شنقيطي�،ص.253
((( م�سند الإمام �أحمد بن حنبل�:أبو عبد اهلل �أحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن �أ�سد ال�شيباين ت241 :هـ) ،حت� :شعيب الأرن�ؤوط  -عادل
مر�شد ،و�آخرون �إ�رشاف :د عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،ط 1421 ،1 :هـ  2001 -م،وطبعة م�ؤ�س�سة قرطبة للن�رش
– م�رص ،رقم  ،23489ج�:5ص ،411قال ال�شيخ �شعيب الأرنا�ؤوط� :إ�سناده �صحيح.
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عهد اخللفاء الرا�شدين ،ويحكي لنا التاريخ الإ�سالمي الكثري من الوقائع التي تثبت ذلك،من ذلك ما
رواه �أن� ��س اب ��ن مالك ر�ضي اهلل عنه قال� ( :أتى رجل م ��ن �أهل م�رص �إىل عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل
عن ��ه فق ��ال :يا �أمري امل�ؤمنني عائذ بك من الظلم قال :عذت مع ��اذ ًا قال� :سابقت ابن عمرو بن العا�ص
ف�سبقت ��ه فجع ��ل ي�رضبني بال�س ��وط ويقول� :أنا ابن الأكرم�ي�ن فكتب عمر �إىل عم ��رو ي�أمره بالقدوم
علي ��ه ويقدم بابن ��ه معه فقدم فقال:عمر �أين امل�رصي خذ ال�س ��وط فا�رضب ،فجعل ي�رضبه بال�سوط
ويقول عمر ا�رضب ابن الأكرمني قال �أن�س :ف�رضب فواهلل لقد �رضبه ونحن نحب �رضبه،فما �أقلع
عنه حتى متنينا �أنه يرفع عنه ،ثم قال عمر للم�رصي� :ضع على �صلعة عمرو فقال :يا �أمري امل�ؤمنني
�إمنا ابنه الذي �رضبني وقد ا�شتفيت منه حتى متنينا �أنه يرفع عنه فقال عمر لعمرو :مذ كم تعبدمت
النا�س وقد ولدتهم �أمهاتهم �أحرارا قال يا �أمري امل�ؤمنني مل �أعلم ومل ي�أتني)((( ،لذا فامل�ساواة قيمة
�أ�سا�سية من القيم التي يقوم عليها املجتمع امل�سلم ومرتكز من املرتكزات التي ينبني عليها.
المطلب الثاني :األخالق:

الأخالق من املرتكزات الأ�سا�سية التي تقوم عليها العالقات االجتماعية
وميكن تعريف الأخالق ب�أنها( :هيئة يف النف�س را�سخة عنها ت�صدر الأفعال ب�سهولة وي�رس
من غري حاجة �إىل فكر وروية)(((.
وبن ��اء عل ��ى ه ��ذا التعريف يدخ ��ل يف الأخالق م ��ا كان حميدا وم ��ا كان �سيئ ًا له ��ذا نبه عليه
الغزايل((( بقوله...( :الأفعال اجلميلة املحمودة عقال و�رشعا �سميت تلك الهيئة خلقا ح�سنا و�إن
كان ال�ص ��ادر عنها الأفعال القبيحة �سميت الهيئة التي هي امل�صدر خلقا �سيئا)(((،وامل�ساواة
ال تخرج عن هذا ،و�إمنا �أفردتها بالبحث لأهميتها.
الأخالق احل�سنة هي الدعامة الرئي�سة التي يقوم عليها املجتمع امل�سلم ،وهي ال�سمة البارزة
م ��ن �سمات هذا املجتمع ،ومن اخلط�أ النظ ��ر �إىل الأخالق على �أنها من الكماليات� ،أو �أنها �سمة
و�صف ��ة يت�صف بها الفرد ويزكي بها نف�سه ،ولي�س لها دخل بالعالقات االجتماعية فهذه نظرة
قا�رصة جدا للأخالق وذلك لالتي:
((( فتوح م�رص و�أخبارها ،ت�أليف� :أبو القا�سم عبد الرحمن بن عبد اهلل عبد احلكم بن �أعني القر�شي امل�رصي دار الفكر  -بريوت -
1416هـ1996 /م ،ط ،1 :حت :حممد احلجريي ،.ج�/1ص.290
((( �إحياء علوم الدين� :أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطو�سي 505هـ ،دار املعرفة  -بريوت ،ج�/3ص .53
((( حممد بن حممد بن حممد بن �أَحمد �أَ ُبو َحامِد الطو�سي الفقيه ال�شافعي قدم ني�سابور من �شيوخه �أَ َمام احلرمني و�صف بقُول (ا ْلغَزاليِّ
َبحر مغدق)� ،سافر �إىل القد�س ودم�شق العراق وم�رص من م�صنفاته �إحياء علوم الدين وامل�ست�صفى ،ورجع �إىل بلده طو�س ومات بها َكانَت
505ه .الوايف بالوفيات ج�/1ص ،211طبقات ال�شافعية الكربى لل�سبكي ج�/6ص 201
((( امل�صدر ال�سابق ج�/3ص 53
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�أو ًال :عالقة الأخالق بالعالقات االجتماعية يف كون ال�رشيعة نظرت اىل �صالح املجتمع من خالل
�صالح الفرد فال ي�صلح هذا املجتمع �إال ب�صالح �أفراده ،يقول العالمة الطاهر بن عا�شور((((:وملا
كان العامل كال مركبا من �آحاد النا�س ،ومملوء ًا ب�أفعالهم ،وهم يقرتبون ويبتعدون من هذه الدرجة
مبقدار نفوذ �سلطان الدين �إىل نفو�سهم وم�ساعيهم كان �إ�صالحه غري حا�صل �إال ب�إ�صالح �أجزائه
القابل ��ة للإ�صالح،وه ��و �إ�ص�ل�اح نفو�س �آحاد النا� ��س� ،إذ كما كان املبني عل ��ى الفا�سد فا�سد يكون
املبني على ال�صالح �صاحلا)((( ،فمن هذا الباب دعت ال�رشيعة للأخالق احلميدة.
ثاني� � ًا :للأخالق مكانة �سامية يف ديننا احلنيف ،يقول الر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إمنا بعثت
لأمت ��م �صال ��ح الأخ�ل�اق )(((فقوله�(:إمنا) �أداة ح�رص ،ف ��دل ح�رصه �صلى اهلل علي ��ه و�سلم الغر�ض من
مبعث ��ه عل ��ى �إمتام مكارم الأخالق على علو �ش�أن الأخالق يف الإ�سالم،ب ��ل �إن الأخالق مربوطة بالإميان
كما يف قوله �صلى اهلل عليه و�سلم(:الإميان ب�ضع و�ستون �شعبة ،واحلياء �شعبة من الإميان)((( ،وقوله
�صل ��ى اهلل علي ��ه و�سل ��م( :احلياء والإمي ��ان ُقرنا جميعا ،ف�إذا رف ��ع �أحدهما رفع الآخ ��ر)((( ،ويف ال�سنة
كذلك قول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :من كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر فال ي�ؤ ِذ جاره ،ومن كان
ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر فليكرم �ضيفه ،ومن كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر فليقل خريا �أو لي�صمت)(((،
ف ��كل م ��ن احلياء وعدم �إيذاء اجلار و�إكرام ال�ضي ��ف وال�صمت مقابل الكالم القبيح كل هذه الأفعال من
الأخالق وربطها بالإميان دال على عدم انفكاك الأخالق عن الإميان ،وعن تالزمهما.
الأخالق احل�سنة لي�س لها وقت �أو مكان حمدد ،بل هي �صفة ت�صاحب امل�سلم يف كل تعامالته
م ��ع النا� ��س فع ��ن �أبي ذر ر�ضي اهلل عنه ق ��ال :قال يل ر�سول اهلل �صلى اهلل علي ��ه و�سلم( :اتق اهلل
حيثما كنت ،و�أتبع ال�سيئة احل�سنة متحها ،وخالق النا�س بخلق ح�سن)(((.
((( حممد الطاهر بن عا�شور 1393 -1296هـ =  1973 - 1879م :رئي�س املفتني املالكيني بتون�س و�شيخ جامع الزيتونة وفروعه بتون�س.
مولده ووفاته ودرا�سته بها .عني (عام � )1932شيخا للإ�سالم مالكيا .وهو من �أع�ضاء املجمعني العربيني يف دم�شق والقاهرة .له م�صنفات
مطبوعة مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية و �أ�صول النظام االجتماعي يف الإ�سالم و التحرير والتنوير يف تف�سري القر�آن� ،صدر منه ع�رشة �أجزاء،
وغريها .الأعالم للزركلي ج� /6ص.174
((( �أ�صول النظام االجتماعي يف الإ�سالم حممد الطاهر ابن عا�شور ،ال�رشكة التون�سية للتوزيع تون�س وامل�ؤ�س�سة الوطنية للكتاب اجلزائر ط� ، 2 :ص.10
((( م�سند �أحمد :الإمام �أحمد بن حنبل ،م�سند �أبو هريرة ،رقم  ،8952ج� /14ص513
((( �صحيح البخاري :البخاري ،كتاب الإميان ،باب �أمور الإميان ،رقم ،9ج�/1ص .11
((( امل�ستدرك على ال�صحيحني ،ت�أليف :حممد بن عبداهلل �أبو عبداهلل احلاكم الني�سابوري ،دار الكتب العلمية  -بريوت 1411 -هـ -
1990م ،ط ،1:حت :م�صطفى عبد القادر عطا ،كتاب الإميان ،رقم  ،58ج�/1ص .73
((( �صحيح البخاري ،البخاري ،كتاب الأدب ،باب من كان ي�ؤمن باهلل واليوم الأخر فال ي�ؤ ِذ جاره ،رقم  ،6018ج� /8ص11
((( �سنن الرتمذي :حممد بن عي�سى بن َ�س ْورة الرتمذي� ،أبو عي�سى ت279 :هـ ،حت� :أحمد حممد �شاكر وحممد ف�ؤاد عبد الباقي و�إبراهيم
عطوة عو�ض� ،رشكة مكتبة ومطبعة م�صطفى البابي احللبي – م�رص ،ط 1395 ،2 :هـ  1975 -م� ،أبواب الرب وال�صلة ،باب ما جاء يف
معا�رشة النا�س ،رقم ،1987ج�/4ص .355

72

د� .أحمد حممد الفاحت من�صور ال�صديق

وم ��دار الأخ�ل�اق و�أركانها ثالث ��ة �أمور وهي ما ورد عن احل�سن الب��ص�ري قال( :ح�سن اخللق
ب�س ��ط الوج ��ه وب ��ذل الندى وك ��ف الأذى)((( ،فالرك ��ن الأول للأخ�ل�اق �سلبي هو االمتن ��اع عن �إيذاء
الآخري ��ن ،فال يكون �صاح ��ب ُخلق من ي�ؤذي النا�س ،ثم يليه ال�شق االيجابي وهو بذل الندى وب�سط
الوج ��ه ،ويدخ ��ل فيهما كل معروف ،وجماع ذلك قوله تعاىلُ :
(خ ِذ ا ْل َع ْف� � َو َو�أْ ُم ْر ِبا ْل ُع ْر ِف َو�أَ ْع ِر ْ�ض َع ِن
الجْ َ اهِ ِلنيَ)((( ،وعن جعفر ال�صادق((( �أنه قال يف هذه الآية� ( :أمر اهلل نبيه مبكارم الأخالق)(((.
والأخالق احلميدة كثرية لكن� ،أكرثها ت�أثريا على العالقات االجتماعية -يف نظري -هي:
1 .1الإح�سان:
(هو فعل ما ينفع غريه بحيث ي�صري الغري ح�سنا به ،ك�إطعام
اجلائع �أو ي�صري الفاعل به ح�سنا بنف�سه)(((،عليه فقد يكون الإح�سان �إىل الغري
وقد يكون الإح�سان للنف�س.
وعرف ��وا الإح�س ��ان كذل ��ك بقوله ��م( :فعل ما ينبغ ��ي �أن يفعل م ��ن اخلري)((( ،وه ��ذا املعنى
الع ��ام دل ��ت عليه الآيات والأحاديث منها قوله تعاىل�(:إِ َّن اللهَّ َ َي�أْ ُم ُر ِبا ْل َع ْدلِ َوالْ إِ ْح�سانِ َو ِ�إيتا ِء ذِي
ا ْل ُق ْرب ��ى)((( ،وقال تعاىل(:واعبدوا اهلل َولاَ ُت�شرْ ِ ُكوا ِب ِه �شَ ْيئا وبالوالدين �إح�سانا وبذي القربى
ال�س ِبيل َو َما
واليتام ��ى َوالمْ َ َ�ساكِني َوالجْ َ ��ار ذِي القربى َوالجْ َ ار الجْ نب وال�صاحب باجلنب َوا ْبن َّ
ني)( ،((1ويف ال�سنة قوله �صلى
ملكت �أميانكم )((( وقوله تعاىلَ ( :و�أَ ْح�سِ ُن َو ْا �إِ َّن اللهّ َ ُيحِ ُّب المُْ ْح�سِ ِن َ
(((

((( احل�سن بن �أبي احل�سن الب�رصي�،أبا �سعيد .وكان �أبوه من �أهل بي�سان ف�سبي فهو موىل الأن�صار ولد يف خالفة عمر وحنكه عمر بيده ،وكانت
�أمه تخدم �أم �سلمة زوج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فرمبا غابت فتعطيه �أم �سلمة ثديها تعلله به �إىل �أن جتيء �أمه فيدر عليه ثديها في�رشبه،
عا�رص احل�سن خلق ًا كثري ًا من ال�صحابة ف�أر�سل احلديث عن بع�ضهم ،و�سمع من بع�ضهم .وتويف احل�سن يف 110ه� .صفة ال�صفوة ج�/2ص .137
((( �إحياء علوم الدين :الغزايل ج�/3ص .53
((( �سورة الأعراف.199:
((( جعفر بن حممد بن علي بن احل�سني� ،أمه �أم فروة بنت القا�سم بن حممد بن �أبي بكر ال�صديق كان م�شغوال بالعبادة عن حب الريا�سة،
روى عن �أبيه وعن عطاء بن �أبي رباح وعكرمة و�آخرين ،وروي عنه من التابعني جماعة منهم �أيوب ال�سختياين ومن الأئمة مالك والثوري
و�شعبة و �آخرين .وتويف باملدينة �سنة 148ه�.صفة ال�صفوة ج�/1ص .391
((( اجلامع لأحكام القر�آن� :أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد بن �أبي بكر بن فرح الأن�صاري اخلزرجي �شم�س الدين القرطبي ت671 :هـ ،حت:
�أحمد الربدوين و�إبراهيم �أطفي�ش ،دار الكتب امل�رصية – القاهرة ،ط1384 2 :هـ  1964 -م ،ج� /7ص.345
((( الكليات معجم يف امل�صطلحات والفروق اللغوية� :أيوب بن مو�سى احل�سيني القرميي الكفوي� ،أبو البقاء احلنفي (املتوفى1094 :هـ),
حت :عدنان دروي�ش  -حممد امل�رصي ,م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت� ،,ص.53:
((( التعريفات :علي بن حممد بن علي الزين ال�رشيف اجلرجاين ت816 :ه ،حت :جماعة من العلماء ب�إ�رشاف النا�رش ،دار الكتب العلمية
بريوت –لبنان ،ط1403 ،1 :هـ 1983-م� ،ص.12 :
((( �سورة النحل90:
((( �سورة الن َِّ�ساء36:
(� ((1سورة البقرة195:
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اهلل عليه و�سلم ( � ّإن اهلل كتب الإح�سان على ك ِّل �شيء)(((.
الإح�س ��ان بهذا ال�شمول يدخل فيه كل خلق كرمي دع ��ت �إليه ال�رشيعة ال�سمحة وكل خ�صلة
حمي ��دة ،وكل عم ��ل فيه حتقي ��ق م�صلحة ومطلوب للغ�ي�ر ،وكل قول جميل للنا� ��س هو من باب
الإح�س ��ان ،،وت�أثري االح�سان عظيم على العالقات االجتماعي ��ة ،فبالإح�سان متلك قلوب النا�س
كما قال ال�شاعر(((
�أح�سن �إىل النا�س ت�ستعبد قلوبهم  ...فطاملا ا�ستعبد الإن�سان� ،إح�سان
ولع ��ل ال�رشيع ��ة �إذا دعت �إىل الإح�س ��ان فقط من غري تف�صيل يف �أم ��ر الأخالق لكفى لدخول
جميع الأخالق احلميدة يف الإح�سان.
2 .2العفو:
وه ��و (ت ��رك �إن�سان ا�ستوجب عقوبة فعفوت عنه)(((  ،وحاج ��ة النا�س للعفو لكون الإن�سان ُخ ِلقَ غري
كامل ي�صدر منه ال�صواب واخلط�أ :في�صدر منه اخلط�أ يف حق اهلل ،كما يف م�سلم عن �أبي هريرة قال :قال
ر�س ��ول اهلل �صل ��ى اهلل علي ��ه و�سل ��م ( والذي نف�سي بيده ل ��و مل تذنبوا لذهب اهلل بكم وجل ��اء بقوم يذنبون
في�ستغف ��رون اهلل فيغف ��ر له ��م)((( ،فلم ��ا كان اخلط�أ وارد ًا م ��ن الإن�سان يف حق اهلل ،فمن ب ��اب �أوىل يف حق
�أخي ��ه الإن�سان ،عليه �رشع اهلل العفو وال�صفح ع ��ن الزلل واخلط�أ الذي يقع من امل�سلم جتاه �أخيه امل�سلم،
ورغب فيه ،ورفع من درجة العافني عن النا�س فقال �سبحانه وتعاىل( :ا َّل ِذي َن ُي ْن ِف ُقونَ فيِ ال�سرََّّ ا ِء َوال�ضرََّّ ا ِء
ا�س َواللهَُّ ُي ِح � ُّ�ب المُْ ْح ِ�س ِنني)((( ،و�أثاب اهلل العاف�ي�ن عن النا�س بجن�س
َوا ْل َك ِاظ ِم�ي� َن ا ْل َغ ْي � َ�ظ َوا ْل َعا ِف َني َع � ِ�ن ال َّن ِ
فعله ��م ،ب� ��أن جعل جزاءهم العفو عن زالتهم ومعا�صيهم ،كما عفا ع ��ن زالت وهفوات �إخوانهم جتاههم،
فاجل ��زاء من جن� ��س العمل قال تعاىلَ ...(:و ْل َي ْع ُف ��وا َو ْل َي ْ�ص َف ُحوا�َ .أال تحُ ِ ُّبونَ �أَ ْن َي ْغ ِف� � َر اللهَُّ َل ُك ْم)((( .وت�أثري
قيم ��ة العف ��و عظيمة على العالقات االجتماعي ��ة؛ �إذ �أن املعتدي يكون متوقعا ل ��رد املعتدى عليه ،فيفاجئه
بع ��دم ال ��رد ،بل بال�صفح والعفو فيحيل هذا العالقة من ع ��داوة �إىل عالقة حميمة ،كما قال اهلل تعاىلَ ( :ولاَ
ال�س ِّي َئ ُة ا ْد َف ْع ِبا َّل ِتي ِه َي �أَ ْح َ�س ُن َف ِ�إ َذا ا َّل ِذي َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه َعدَا َو ٌة َك�أَ َّن ُه َوليِ ٌّ َح ِميم)(((.
َت ْ�س َت ِوي الحْ َ َ�س َن ُة َولاَ َّ
((( �صحيح م�سلم :م�سلم،كتاب ال�صيد و الذبائح ،باب الأمر ب�إح�سان الذبح والقتل ،رقم � :3 ،1955ص.1548
((( حياة احليوان الكربى :حممد بن مو�سى بن عي�سى بن علي الدمريي ،ال�شافعي ت808 :هـ)،النا�رش :دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،2 :
 1424هـ  ،قاله� :أبو الفتح علي بن حممد الب�ستي ،،ج�/1ص 250
((( العني� :أبو عبد الرحمن اخلليل بن �أحمد بن عمرو الفراهيدي الب�رصي (170ه)  ،حت مهدي املخوزمي و�إبراهيم ال�سامرائي ،دار
ومكتبة الهالل،د.ت.،ج�/2ص 258
((( �صحيح م�سلم :م�سلم كتاب التوبة ،باب �سقوط الذنب باال�ستغفار والتوبة،رقم 2749ج�:4ص.2106
((( �سورة �آل عمران١٣٤ :
((( �سورة النور٢٢ :
((( �سورة ف�صلت٣٤ :
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3 .3الوفاء:
هو (مالزمة طريق املوا�ساة وحمافظة عهود اخللطاء)((( من القيم الإ�سالمية الرفيعة وذات
�أثر كبري على العالقات بني النا�س ،فحينما توجد قيمة الوفاء بني �شخ�صني �أو جمموعتني من
النا�س،ي�سع ��ى كل م ��ن طريف هذه العالقة �إىل حتقيق م�صالح الطرف الأخر وم�صالح املجتمعني
مع ��ا ويتحق ��ق بذل ��ك االنتماء للمجتم ��ع ،الن البحث ع ��ن م�صلحة املجتمع هو م ��ن �أبرز �سمات
االنتم ��اء �إىل ه ��ذا املجتمع ،وقد ��ض�رب لنا النبي �صلى اهلل عليه و�سل ��م �أروع الأمثلة يف الوفاء،
كقيمة فعنه �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال يف �أ�سارى بدر (لو كان املطعم بن عدي(((حيا ثم كلمني
يف ه� ��ؤالء النتن ��ى((( لرتكتهم له )((( ،وكان املطعم بن عدي قد �أدخل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
يف ج ��واره عندم ��ا عاد من الطائف بعد رده �أهل الطائف ،فلم ين� ��س له ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم هذا املوقف رغم كفر املطعم وكان وفيا له .
4 .4حفظ الل�سان:
الل�سان من اجلوارح التي يقل اهتمام النا�س بها واملحافظة عليها ،رغم �أن ال�شارع احلكيم
اهتم به �أ�شد االهتمام؛ خلطورة الكلمة ،ولكونها �إذا خرجت �إما �أن ت�ؤدي �إىل خري �أو �إىل �رش،
ف�أم ��ر اهلل عب ��اده ب�أن ال يقولوا �إال خ�ي�ر ًا قال تعاىلَ (:و ُق ْل ِل ِع َب ��ادِي َيقُو ُلوا ا َّلتِي هِ � َ�ي َ�أ ْح َ�س ُن ِ�إ َّن
ال�شَّ ْي َط َان َي ْنز َُغ َب ْي َن ُه ْم �إِ َّن ال�شَّ ْي َط َان َك َان ل ْ إِِلن َْ�سانِ َع ُد ًّوا ُم ِبينًا)(((،ي�ؤكد هذا املعنى قوله �صلى اهلل
علي ��ه و�سلم( :من كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخ ��ر فليقل خري ًا �أو لي�صمت،((()...وما يرتكب من
معا�ص ��ي بالل�سان كثرية،و�أثرها مدم ��ر للعالقات االجتماعية بني النا�س؛ لذلك حرمها ال�شارع
احلكيم جميعها ،فقد حرمت ال�رشيعة الغيبة التي هي ذكر ال�شخ�ص مبا يكره يف غيبته و�إن كان
م ��ا ذك ��ر موجود ًا فيه ،قال تعاىلَ (:وال َي ْغ َت � ْ�ب َب ْع�ضُ ُك ْم َب ْع�ض ًا�َ .أ ُيحِ ُّب �أَ َح ُد ُك� � ْم �أَ ْن َي�أْ ُك َل لحَ ْ َم �أَخِ ي ِه
اب َرحِ ي ٌم)((( ،كما حرمت البهتان:وهو رمي الأبرياء مبا
َم ْيت� � ًا َف َك ِر ْه ُت ُمو ُه َوا َّت ُق ��وا اللهَّ َ �إِ َّن اللهَّ َ َت َّو ٌ
((( التعريفات :اجلرجاين �ص 253
َ
للهَُّ
َّ
َّ
((( املطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ،من �أ�رشاف قري�ش ،وكان �أقلهم �أذى لر�سول اهلل َ�صلى ا َعل ْي ِه َو َ�سل َمَ ،و ُه َو الذي �أجار َر ُ�سول
اللهَّ ِ �صلى اهلل َع َل ْي ِه و�سلم حني رجع من الطائف ،ومات املطعم مبكة كافرا ،قبل بدر وهو ابن ب�ضع وت�سعني �سنة .املنتظم يف تاريخ امللوك
والأمم �أبو الفرج بن اجلوزي ج�/3ص 155
((( الننت الرائحة الكريهة و�سمى امل�رشكني نتنى لكفرهم وقبح فعلهم ،بت�رصف من ل�سان العرب :ابن منظور ج� /13ص 426
((( �صحيح البخاري� ،صحيح البخاري ،كتاب فر�ض اخلم�س ،باب ما من النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على الأ�سارى من غري �أن يخم�س،
رقم،3139ج�/4ص .91
((( �سورة الإ�رساء٥٣ :
((( �صحيح م�سلم:م�سلم ،كتاب الإميان ،باب احلث على �إكرام اجلار وال�ضيف ،رقم  ،47ج� :1ص.68
((( �سورة احلجرات١٢ :
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اح َت َم َل ُب ْهتان ًا َو ِ�إ ْثم ًا
لي� ��س فيهم قال تعاىلَ ( :و َم ْن َي ْك�سِ ْب خَ طِ ي َئ� � ًة َ�أ ْو ِ�إ ْثم ًاُ ،ث َّم َي ْر ِم ِب ِه َبرِيئ ًاَ ،ف َق ِد ْ
ُم ِبينا)((( ،ومن معا�صي الل�سان النميمة.
5 .5ال�سماحة:
وقد عرف العالمة الطاهر بن عا�شور ال�سماحة بقوله�(:سهولة املعاملة فيما اعتاد النا�س فيه
امل�شادة ،فهي و�سط بني ال�شدة والت�ساهل)(((،وقد دعا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لهذا اخللق
كم ��ا ج ��اء ع ��ن جابر بن عبد اهلل ر�ض ��ي اهلل عنهما �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل علي ��ه و�سلم قال( :رحم
اهلل رج�ل�ا �سمحا �إذا باع و�إذا ا�شرتى و�إذا اقت�ضى)(((.يدعو النبي �صلى اهلل عليه و�سلم امل�ؤمنني
�إىل ال�سماحة يف تعاملهم و ال�سماحة �صفة �أ�صيلة من �صفات الإ�سالم ،يقول بن عا�شور( :فرجع
معن ��ى ال�سماح ��ة �إىل التي�سري املعتدل وهي معنى الي�رس املو�صوف به الإ�سالم )((( ،فالإ�سالم دين
ال�سماح ��ة والي��س�ر ،وقد �أثرت �سماح ��ة الإ�سالم وامل�سلم�ي�ن الأوائل يف غ�ي�ر امل�سلمني فدخلوا يف
الإ�سالم� ،أفال ت�ؤثر يف عالقة امل�سلمني فيما بينهم؟.
ومن الأخالق التي حتقق مق�صود ال�شارع من املحافظة على العالقات االجتماعية� ،أداء الأمانة:
َّا�س �أَ ْن تحَ ْ ُك ُموا ِبا ْل َع ْد ِل)(((.ومنها
(�إِنَّ اللهَّ َ َي�أْ ُم ُر ُك ْم �أَ ْن تُ�ؤَ ُّدوا الأ َما َناتِ �إِلىَ �أَ ْه ِل َها َو�إِ َذا َح َك ْم ُت ْم َبينْ َ الن ِ
الوفاء بالعهد،يقول تعاىلَ ( :يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آ َمنُوا �أَ ْو ُفوا ِبا ْل ُع ُقودِ)(((.
المطلب الثالث :التكافل االجتماعي

هو املرتكز الثالث الذي تقوم عليه العالقات االجتماعية يف الإ�سالم ،وميكن تعريف التكافل
االجتماع ��ي ب�أن ��ه� (:أن يت�ضامن �أبن ��اء املجتمع ويت�ساندوا فيما بينهم �س ��واء �أكانوا �أفرادا �أو
جماع ��ات ،حكاما �أو حمكومني على اتخاذ مواق ��ف �إيجابية كرعاية اليتيم�...أو �سلبية كتحرمي
االحتكار ..بدافع من �شعور وجداين عميق)(((.
التكافل االجتماعي بهذا املعنى �أ�صل من �أ�صول النظام االجتماعي يف الإ�سالم،ويظهر ذلك
جلي� � ًا من خ�ل�ال ا�ستقراء ن�صو� ��ص ال�رشع احلنيف،ولي� ��س ذكر بع�ض الأدل ��ة من باب ح�رص
الن�صو�ص التي دلت على هذا الأ�صل،بل هي من باب التمثيل فقط ،فقد �أمرت وحثت ال�رشيعة
((( �سورة الن�ساء١١٢ :
((( �أ�صول النظام االجتماعي ابن عا�شور �ص 25
((( �صحيح البخاري ,كتاب البيوع ،باب ال�سهولة وال�سماحة يف ال�رشاء والبيع،رقم  ،2076ج�/3ص .57
((( �أ�صول النظام االجتماعي ابن عا�شور �ص26
((( �سورة الن�ساء58 :
((( �سورة املائدة1:
((( التكافل االجتماعي يف الإ�سالم عبد اهلل نا�صح علوان دار ال�سالم للطباعة والن�رش والتوزيع ،د.ت� ،ص.9
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بالإنف ��اق عل ��ى املحتاجني والفقراء داخل املجتمع امل�سلم ،وجعلته من القربات التي يتقرب بها
�ون َّ
الطعا َم َعلى ُح ِّب ِه م ِْ�سكِين ًا َو َيتِيم� � ًا َو�أَ�سِ ري ًا * �إِ مَّنا ن ُْط ِع ُم ُك ْم
العب ��د لربه يقول تعاىلَ ( :و ُي ْط ِع ُم � َ
ِل َو ْج� � ِه اللهَّ ِ ال ُنرِي ُد ِم ْن ُك ْم َجزا ًء َوال �شُ ُكور ًا)((( ،وجعلت ال�رشيعة الزكاة ركنا �أ�سا�سيا من �أركان
الإ�س�ل�ام اخلم�سة،وفر�ض ��ا على امل�سلم يجب �أدا�ؤه ويعاقب على تركها يف الدنيا والآخرة ،و�إذا
نظرن ��ا �إىل �أه ��داف ال ��زكاة و�أثره ��ا يف حي ��اة املجتمع نتو�ص ��ل �إىل�( :إن الزكاة ج ��زء من نظام
التكاف ��ل االجتماع ��ي يف الإ�سالم ،ذلك التكاف ��ل الذي مل يعرفه الغ ��رب �إال يف دائرة �ضيقة وهي
دائ ��رة التكاف ��ل املعي�شي مب�ساعدة الفئ ��ات العاجزة والفقرية ،وعرفه الإ�س�ل�ام يف دائرة �أعمق
و�أف�سح بحيث ي�شمل جوانب احلياة املادية واملعنوية)(((.
ويدل ��ل عل ��ى التكافل كذلك ما يف ال�صحيحني عن �أب ��ي مو�سى ر�ضي اهلل عنه قال :قال النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم�( :إن الأ�شعريني �إذا �أرملوا يف الغزو �أو قل طعام عيالهم باملدينة جمعوا ما
كان عندهم يف ثوب واحد ثم اقت�سموه بينهم يف �إناء واحد بال�سوية فهم مني و�أنا منهم)(((،وهذا
مظهر من مظاهر التكافل،ميدحه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ويحث عليه.
يتعدى �ش�أن التكافل يف الإ�سالم جمرد الأمر به واحلث عليه،وي�صل �ش�أنه �إىل نفي الإميان
عم ��ن ال يح�س مبعاناة �إخوان ��ه وجريانه،وعن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم( :لي�س امل�ؤمن الذي يبيت وجاره �إىل جنبه جائع)((( .ومن مظاهر التكافل
االجتماعي يف الإ�سالم بل رمبا ميكن القول �أنها من �أ�سمى عمليات التكافل االجتماعي يف تاريخ
الب�رشية جميع ًا ،امل�ؤاخاة بني املهاجرين والأن�صار.
التكاف ��ل �أث ��ره عظيم عل ��ى املجتمع امل�سلم:ه ��و ترياقٌ للحق ��د االجتماعي،و�أح ��د و�سائل منع
اجلرائم الناجمة عن الفقر،يقول عبد اهلل نا�صح علوان(((( :وال يخفي �أن مبد�أ الزكاة حني طبق يف
الع�ص ��ور الإ�سالمية ال�سالفة جند فيه حماربة الفقر و�أقام التكافل االجتماعي ونزع من القلوب
حق ��د الفق ��راء على الأغنياء و قلل كثريا من اجلرائم اخللقية واالجتماعية ؛ وذلك ب�إزالة �أ�سبابها
من الفقر واحلاجة وعود امل�ؤمنني على البذل وال�سخاء ،وهي�أ �سبل العمل ملن ال يجد املال)(((.
((( �سورة الإن�سان9-8:
((( فقه الزكاة درا�سة مقارنة لأحكامها وفل�سفتها يف �ضوء القر�آن وال�سنة :يو�سف القر�ضاوي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1393. ،2 :ه1973،م� ،ص.880
((( �صحيح البخاري :البخاري ،كتاب ال�رشكة ،باب ال�رشاكة يف الطعام والنهد والعرو�ض ،رقم ،2354ج� :2ص.880
((( امل�ستدرك للحاكم كتاب الرب وال�صلة رقم  ،7307ج�:4ص.184
((( عبد اهلل نا�صح علوان 1407-1347هـ ،الفقيه والداعية ولد يف مدينة حلب تخرج من الأزهر كلية �أ�صول الدين 1952م ح�صل على
الدكتوراه من باك�ستانَّ ،د َر َ�س بجامعة امللك عبد العزيز بجدة ،و من م�صنفاته �أحكام الزكاة على �ضوء املذاهب الأربعة وتربية االوالد يف
الإ�سالم والتكافل االجتماعي يف الإ�سالم وغريها.تكملة معجم امل�ؤالفني :عمر ر�ضا� ،ص .356
((( التكافل االجتماعي يف الإ�سالم  ،عبد هلل نا�صح علوان�،ص62
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�إذن التكاف ��ل االجتماعي �أحد و�سائل املحافظة على العالقات االجتماعية من جهة الوجود،
ويتحقق هذا التكافل بالنفقات الواجبة واملندوبة ،وبكل �أداة م�رشوعة حتققه وال تتعار�ض مع
ن�صو�ص ال�رشع ،لثبوت كونه م�صلحة ت�سعى ال�رشيعة �إىل حتقيقها.
المطلب الرابع :صلة الرحم

اللبنة الأوىل للمجتمع امل�سلم تن�ش�أ من اجتماع رجل وامر�أة على وجه م�رشوع ولكل منهما
�أ�صول وينتج عن هذه الأ�رسة فروع فمن الطبيعي �أن ينتمي الفرع للأ�صل وال ينقطع الأ�صل
ع ��ن الفرع ،ه ��ذه العالقة الطبيعية ح�ض عليها الإ�سالم،ورتب اهلل تع ��اىل عليها الأجر والثواب
العظيم ،فعن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه ،قال� :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،يقول:
(م ��ن ��س�ره �أن يب�سط ل ��ه يف رزقه� ،أو ين�س�أ ل ��ه يف �أثره ،فلي�صل رحم ��ه)((( ،ويف امل�سند عن �أبي
هري ��رة ،ق ��ال :ق ��ال ر�سول اهلل �صل ��ى اهلل عليه و�سل ��م� ( :إن اهلل عز وجل ملا خل ��ق اخللق ،قامت
الرحم ،ف�أخذت بحقو الرحمن ،قالت :هذا مقام العائذ من القطيعة ،قال� :أما تر�ضني �أن �أ�صل
من و�صلك ،و�أقطع من قطعك)(((.
فه ��ذا الرتاب ��ط بني الأ�ص ��ول والفروع واحلوا�ش ��ي �سبب م ��ن الأ�سباب امل�ؤدي ��ة �إىل تقوية
الروابط االجتماعية داخل املجتمع امل�سلم.
م ��ن خ�ل�ال ما �سبق يظهر جليا عناي ��ة ال�رشيعة الفائقة ب�أ�سباب تقوي ��ة العالقات والروابط
االجتماعية بني �أفراد املجتمع امل�سلم ،فقد �سعت لتحقيق لذلك بو�سائل عدة وطرق خمتلفة.
املبحث الثاين:املحافظة على العالقات االجتماعية من جانب العدم
المطلب األول :منع فساد ذات البين

بع ��ث اهلل الر�سل وانزل الكت ��ب و�أقام ال�رشائع حتقيقا مل�صلحة النا� ��س ،يقول بن عا�شور:
(م ��راد اهلل يف الأدي ��ان كلها منذ الن�ش�أة �إىل ختم الر�سالة واح ��د وهو حفظ نظام العامل و�صالح
�أح ��وال �أهل ��ه فال�ص�ل�اح مراد هلل تع ��اىل ....وقال تع ��اىل على ل�سان بع� ��ض ر�سل ��ه (�إِ ْن �أُ ِري ُد �إِ َّال
ِيب)((( ((ف�إذا كان حتقيق
الْ إِ ْ�ص�ل َ
ا�ست ََط ْع ُت َوم ��ا َت ْوفِيقِي ِ�إ َّال ِب� �اللهَّ ِ َع َل ْي ِه َت َو َّكلْ � ُ�ت َو ِ�إ َل ْي� � ِه �أُن ُ
�اح َم ��ا ْ
ال�ص�ل�اح مق�صود ال�رشائع كلها ف�إن الف�ساد الذي هو �ضد ال�صالح �سعت ال�رشائع كلها بوجه
ع ��ام و ال�رشيع ��ة الإ�سالمية بوجه خا�ص ملنعه يف كل مناحي احلياة ق ��ال تعاىلَ ( :ت َولىَّ َ�سعى فيِ
((( �صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب من �أحب ب�سط الرزق ،رقم  ،2067ج� /3ص56
((( م�سند الإمام �أحمد ،رقم  ،8367ج�/14ص 103
((( �سورة هود88 :
((( �أ�صول النظام االجتماعي يف الإ�سالم :ابن عا�شور �ص10:
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ْ أَ
ال ْر ِ�ض ِل ُيفْ�سِ َد فِيها َو ُي ْه ِل َك الحْ َ ْرثَ َوالن َّْ�س َل َواللهَُّ ال ُيحِ ُّب ا ْل َف�سا َد) ،ومن �أعظم الف�ساد ما كان يف
العالقات االجتماعية بني النا�س .فعن �أبي الدرداء ر�ضي اهلل عنه قال :قال :ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم �أال �أخربكم ب�أف�ضل من درجة ال�صيام وال�صالة وال�صدقة قالوا بلى قال �إ�صالح ذات
الب�ي�ن وف�ساد ذات البني احلالقة)((( وذات البني هي( :اخل�صلة التي تكون و�صلة بني القوم من
قراب ��ة ومودة ونحوهما)((( ،فعرب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عن ف�سادها باحلالقة لعظم ما
يرتت ��ب على ف�ساد البني من �أ�رضار على الأفراد واملجتمع ��ات والدول ،ف�إذا كانت احلالقة تذهب
بال�شعر وال ترتك منه �شيئا ف�إن ف�ساد ذات البني يذهب بالدين وال يبقي منه �شيئا.
املت�أم ��ل للأح ��كام ال�رشعية املبثوث ��ة يف كثري من �أبواب الفق ��ه يجدها ت�ض ��ع ال�سياجات العالية
والأ�س ��وار املنيع ��ة ملن ��ع ف�ساد ذات البني من ه ��ذه االحكام على �سبيل املثال النه ��ي عن بيع وخطبة
امل�سل ��م عل ��ى بيع وخطبة �أخي ��ه ف َعن �أَ ِبي هري ��رة ر�ضي اللهَّ عنهَ ،ق ��ا َلَ ( :ن َهى َر ُ�س ��و ُل اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ
َع َل ْي� � ِه َو َ�س َّل� � َم �أَنَ ...و َال َي ِب ��ع ال َّر ُج ُل َع َلى َب ْي � ِ�ع �أَخِ يهَِ ،و َال َيخْ ُط ُب َع َل ��ى خِ ْط َب ِة �أَخِ ي� �هَِ ،و َال ت َْ�س�أَ ُل املَ ْر َ�أ ُة
َط َالقَ �أُخْ ِت َها ِل َت ْك َف�أَ َما فيِ �إِنَا ِئ َها)(((،يقول ابن القيم(((�(:أن ال�شارع �صلوات اهلل عليه نهى �أن يخطب
الرجل على خطبة �أخيه �أو ي�ستام على �سوم �أخيه �أو يبيع على بيع �أخيه ،وما ذاك �إال �أنه ذريعة �إىل
التباغ�ض والتعادي)((( ،ومنها كذلك النهي عن زواج املر�أة على عمتها وخالتها ،فعن َجا ِب ًرا َر ِ�ض َي
اللهَُّ َع ْنهَُ ،قا َلَ ( :ن َهى َر ُ�سو ُل اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �أَ ْن ُت ْن َك َح املَ ْر�أَ ُة َع َلى َع َّم ِت َها �أَ ْو َخا َل ِت َها)(((،يقول
بن القيم( :حتى لو ر�ضيت املر�أة بذلك مل يجز؛ لأن ذلك ذريعة �إىل القطيعة املحرمة)(((.
(((

((( �سورة البقرة205 :
((( �سنن �أبي داود� ،سليمان بن الأ�شعث �أبو داود ال�سج�ستاين الأزدي ،دار الفكر ،حت :حممد حميي الدين عبد احلميد.ج�:4ص ،280م�سند
الإمام �أحمد،د.ت ،كتاب الأدب ،باب ا�صالح ذات البني،رقم 4919ج� :6ص.444
((( حتفة الأبرار �رشح م�صابيح ال�سنة :القا�ضي نا�رص الدين عبد اهلل بن عمر البي�ضاوي ت685 :هـ ،حت :جلنة خمت�صة ب�إ�رشاف نور الدين
طالب ،النا�رش :وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية بالكويت 1433 ،هـ 2012 -م ،ج� :3ص.264
((( �صحيح البخاري� ،صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب ال يبع على بيع �أخيه ،رقم  ،2140ج�/3ص � ،69صحيح م�سلم ،كتاب النكاح،
باب حترمي اخلطبة على اخلطبة،رقم  ،1413ج�/2ص.1033
((( حممد بن �أبي بكر بن �أيوب بن �سعد بن حريز الزرعي احلنبلي املعروف بابن قيم اجلوزية اخذ عن جماعة و الزم ابن تيمية وعتقل
معه بالقلعة ،من ت�صانيفه مفتاح دار ال�سعادة،والتف�سري القيم ،وزاد املعاد ومراحل ال�سائرين بن منازل �إياك نعبد و�إياك ن�ستعني وغريها
كثري ت 751ه  .الويف بالوفيات :خليل ايبك ال�صفدي ج� /2ص ،196ذيل طبقات احلنابلة :زين الدين عبد الرحمن بن �أحمد بن رجب بن
احل�سن احلنبلي ت795 :هـ ،حت :د عبد الرحمن بن �سليمان العثيمني ،مكتبة العبيكان – الريا�ض،ط 1425 1 :هـ  2005 -م ج�/5ص.175
((( �إعالم املوقعني عن رب العاملني :حممد بن �أبي بكر بن �أيوب بن �سعد �شم�س الدين ابن قيم اجلوزية ت751 :ه ،حت :حممد عبد ال�سالم
�إبراهيم ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط1411 ،1 :ه 1991 -م.ج�/3ص .117
((( �صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب ال تنكح املر�أة على عمتها ،رقم ،5108ج�/7ص � ،12صحيح م�سلم ،كتاب النكاح ،باب حترمي
اجلميع بني املر�أة وعمتها وخالتها ،رقم ،1408ج�/2ص ،1028
((( �إعالم املوقعني عن رب العاملني ج�/3ص 11
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المطلب الثاني :منع التمييز بين أفراد المجتمع

التميي ��ز ب�ي�ن مكونات املجتمع الواحد له �آث ��ار �سالبة وخطرية على املجتم ��ع ؛ ف�إنه يخلق
احلق ��د والكراهي ��ة يف نفو�س من وقع عليهم التمييز جتاه الآخرين ،لهذا منعه ال�رشع احلنيف
ون َر َّب ُه ْم ِبا ْلغَدا ِة َوا ْل َع�شِ ِّي)� ...إىل
ِين َي ْد ُع َ
بجمي ��ع �أ�شكاله و�أنواعه ،يقول تعاىلَ ( :وال ت َْط� � ُر ِد ا َّلذ َ
�ون م َِن َّ
ني)((( ،نزل ��ت يف �ش�أن من جا�ؤوا للنبي �صل ��ى اهلل عليه و�سلم وقالوا:
قول ��ه ( َف َت ُك � َ
الظالمِ ِ َ
(�إِ َّن ��ا ُنرِي ُد �أَ ْن تجَ ْ َع َل َلنَا ِمن َْك مجَ ْ ل ًِ�سا َت ْعرِفُ َل َن ��ا ِب ِه ا ْل َع َر ُب َف ْ�ض َلنَا)((( ،فمنعت الآية التمييز؛ لأن
له �آثار ًا غري حميدة على املجتمع امل�سلم.
ويف ال�سن ��ة م ��ا ي�ؤكد منع التميي ��ز يف العالقات االجتماعي ��ة بني الفقراء الأغني ��اء ،فعن �أبي
هري ��رة ر�ض ��ي اهلل عنه� ،أنه كان يقول��( :ش�ر الطعام طعام الوليمة ،يدعى له ��ا الأغنياء ويرتك
الفقراء ،ومن ترك الدعوة فقد ع�صى اهلل ور�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم)(((.
املب ��د�أ ال�رشع ��ي هنا هو �أن كال م ��ن ال�رشفاء والو�ضع ��اء م�سخرون لبع�ضه ��م ،ف�صاحب املهنة
الو�ضيع ��ة م�سخر خلدم ��ة �صاحب املهنة املرموقة ،و�صاحب املهنة املرموقة بدوره م�سخر ل�صاحب
املهن ��ة الو�ضيع ��ة،وال غنى لبع�ضهما عن بع�ض ف�ل�ا امتياز لأحد على الآخر ،فه ��ذه �سنة اهلل يف خلقه
يق ��ول تعاىلَ ( :و َر َف ْعنا َب ْع َ�ض ُه ْم َف ْوقَ َب ْع ٍ�ض َد َرجاتٍ ِل َي َّتخِ � � َذ َب ْع�ضُ ُه ْم َب ْع�ض ًا ُ�سخْ ِر ًّيا َو َر ْح َم ُت َر ِّب َك َخيرْ ٌ
ممَِّ ا َي ْج َم ُعونَ )((( ،جاء يف تف�سريها( :ي�سخر الأغنياء للفقراء فيكون بع�ضهم �سببا ملعا�ش بع�ض)(((.
المطلب الثالث :النهي عن مساوئ األخالق

ف ��اذا كانت الأخ�ل�اق احلميدة لها ت�أثري �إيجابي على العالقات االجتماعية ،ف�إن �سوء اخللق
ل ��ه �أث ��ر �سلبي ي�ؤدي �إىل ف�س ��اد العالقات االجتماعية ،و لكرثة الأخ�ل�اق ال�سيئة التي نهي عنها
وه ��ي ذات ت�أثري عل ��ى العالقات االجتماعية اذك ��ر بع�ضها وعلى �سبيل االجم ��ال لعدم احتمال
املقام لال�ستق�صاء ،وهي:
1 .1الظل ��م :له �أث ��ر كبري وخطري على العالق ��ات االجتماعية ؛ �إذ ميتلأ قل ��ب املظلوم حقدا
وكراهية �ضد الظامل� ،سواء وقع الظلم من فرد �أو من جماعة �أو من الدولة ؛ لهذا فقد
ح ��رم اهلل الظل ��م ،و�ش ��ددت الن�صو�ص ال�رشعية يف النكري على الظلم ��ة من ذلك قول اهلل
((( �سورة الأنعام52:
((( اجلامع لأحكام القر�آن :القرطبي ج�/6ص 432
((( �صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب من تركة الدعوة فقد ع�صى اهلل ور�سوله ،رقم ،5177ج�/7ص .25
((( �سورة الزخرف32:
((( اجلامع لأحكام القر�آن :القرطبي ج�/16ص 83
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تع ��اىلَ ( :و َق� � ْد خَ َاب َم ْن َح َم َل ُظلْ ًما) وقوله�ِ ( :إ َّن ُه ال ُيحِ � ُّ�ب َّ
الظالمِ ِني ) ،وقولهَ ( :و َم ْن
َي ْظ ِل� � ْم ِم ْن ُك� � ْم ُن ِذ ْق� � ُه َع َذا ًبا َك ِب ًريا)((( ،و ع ��ن عبد اللهَّ بن عمر ر�ض ��ي اللهَّ عنهما ،عن النَّبي
�صلى اهلل عليه و�سلم قَالُّ :
ات َي ْو َم ال ِق َيا َمةِ)(((.
(الظلْ ُم ُظلُ َم ٌ
ِين �آ َمنُوا ال َي ْ�سخَ ْر َق ْو ٌم ِم ْن َق ْو ٍم َع َ�سى �أَ ْن َي ُكونُوا خَ يرْ ً ا
2 .2ال�سخرية :قال تعاىلَ ( :يا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
ِم ْن ُه� � ْم َوال ن َِ�س ��ا ٌء ِم ْن ن َِ�س ��ا ٍء َع َ�سى �أَ ْن َي ُك َّن خَ �ْي رًْ ا ِم ْن ُه َّن َوال َتلْ ِمزُوا �أَ ْنف َُ�س ُك� � ْم َوال َتنَا َبزُوا
َاب ِبئ َْ�س الاِ ْ�س ُم ا ْلف ُُ�سوقُ َب ْع َد الْ إِ َميانِ َو َم ْن لمَ ْ َيت ُْب َف�أُو َلئ َِك ُه ُم َّ
ون)(((.
الظالمُِ َ
ِبالْ أَ ْلق ِ
َّا�س َوال تمَ ِْ�ش فيِ الْ أَ ْر ِ�ض َم َر ًحا �إِ َّن اللهَّ َ ال
3 .3احتقار النا�س :قال تعاىلَ ( :وال ت َُ�ص ِّع ْر خَ َّد َك لِلن ِ
ُيحِ ُّب ُك َّل مخُ ْ تَالٍ فَخُ ور)(((.
اج َت ِن ُبوا
�4 .4س ��وء الظ ��ن والغيبة والنميمة و التج�س� ��س يقول تعاىلَ ( :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذي � َ�ن �آ َمنُوا ْ
الظ ِّن ِ�إ َّن َب ْع َ�ض َّ
َك ِث ًريا م َِن َّ
الظ ِّن ِ�إ ْث ٌم َولاَ تجَ ََّ�س ُ�سوا َولاَ َي ْغت َْب َب ْع�ضُ ُك ْم َب ْع ً�ضا �أَ ُيحِ ُّب �أَ َح ُد ُك ْم
اب َرحِ ي ٌم )(((.
�أَ ْن َي ْ�أ ُك َل لحَ ْ َم �أَخِ ي ِه َم ْيتًا َف َك ِر ْه ُت ُمو ُه َوا َّتقُوا اللهَّ َ ِ�إ َّن اللهَّ َ َت َّو ٌ
�ونَ ،و ِ�إ َذا
5 .5الغ� ��ش :ق ��ال تعاىلَ (:و ْي ٌل ِللْ ُم َط ِّف ِف�ي َ�ن ،ا َّل ِذي � َ�ن �إِ َذا ا ْكتَا ُلوا َع َل ��ى الن ِ
َّا�س َي ْ�س َت ْو ُف � َ
ِين �آ َمنُوا ال َت�أْ ُكلُوا �أَ ْم َوا َل ُك ْم
َكا ُلو ُه ْم �أَ ْو َو َزنُو ُه ْم ُيخْ �سرُِ ون)((( وقوله تعاىلَ ( :يا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
ا�ض ِم ْن ُك ْم)(((.
ون تجِ َا َر ًة َع ْن َت َر ٍ
َب ْي َن ُك ْم ِبا ْل َباطِ ِل �إِلاَّ �أَ ْن َت ُك َ
ِين �آ َمنُوا ال تَخُ و ُن ��وا اللهَّ َ َوال َّر ُ�سو َل
6 .6خيان ��ة الأمان ��ة ،وعدم الثقة :قال تعاىلَ (:ي ��ا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
وتَخُ ونُوا �أَمانَات ُكم)(((1
َ
َ ِ ْ
ني َوالمُْ�ؤْ ِمنَاتِ ِب َغيرْ ِ َما ا ْكت ََ�س ُبوا َف َق ِد
ِين يُ�ؤْذ َ
ُون المُْ�ؤْ ِم ِن َ
داع :قال تعاىلَ ( :وا َّلذ َ
7 .7الإي ��ذاء بال ٍ
اح َت َملُ ��وا ُب ْهتَا ًن ��ا َو�إِ ْث ًما ُم ِبي ًن ��ا)( ،((1وعن جابر قال �سمعت النب ��ي �صلى اهلل عليه و�سلم
ْ
(((1
يقول( :امل�سلم من �سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده) .
(((

(((

((( �سورة طه111:
((( �سورة ال�شورى40:
((( �سورة الفرقان19:
((( �صحيح البخاري ،كتاب املظامل والغ�صب ،باب الظلم ظلمات يوم القيامة ،رقم  ،2447ج�/3ص .129
((( �سورة احلجرات11:
((( �سورة لقمان18:
((( �سورة احلجرات١٢ :
((( �سورة املطففني2-1:
((( �سورة الن�ساء29:
(� ((1سورة الأنفال27:
(� ((1سورة االحزام58:
(� ((1صحيح البخاري ج  ،11/1كتاب الإميان ،باب امل�سلم من �سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده رقم،10م�سلم ج ،65/1كتاب الإميان ،باب
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8 .8نق�ض العهد :قال تعاىلَ (:وال َت ْن ُق�ضُ وا ْ أَ
اليمْ َ انَ َب ْع َد َت ْوكِي ِد َها َو َق ْد َج َعلْ ُت ُم اللهَّ َ َع َل ْي ُك ْم َك ِفيلاً )(((.
9 .9الغدر واخلداع :قال تعاىل�...( :إن اللهَّ َ ال ي ب من َكان خَ وانًا �أَثِيما)(((
ِ َّ
ً
ُحِ ُّ َ ْ َ َّ
ال�سو ِء م َِن ا ْل َق ْولِ �إِلاَّ َم� � ْن ُظ ِل َم َو َك َان اللهَُّ
1010ق ��ول ال�سوء :ق ��ال تعاىل( :ال ُيحِ ُّب اللهَُّ الجْ َ ْه� � َر ِب ُّ
َ�سمِي ًعا َعلِي ًما� ،إِ ْن ُت ْب ُدوا خَ يرْ ً ا �أَ ْو تُخْ فُو ُه َ�أ ْو َت ْعفُوا َع ْن ُ�سو ٍء َف ِ�إ َّن اللهَّ َ َك َان َع ُف ًّوا َقدِي ًرا)(((.
ال�سا ِئ َل َفال َت ْن َهر)(((.
�1111سوء معاملة اليتيم والفقري :قال تعاىلَ ( :ف�أَ َّما ا ْل َيتِي َم َفال َت ْق َه ْرَ ،و�أَ َّما َّ
1212النهي عن احل�سد :عن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
قال(:ال تباغ�ضوا وال حتا�سدوا وال تدابروا وكونوا عباد اهلل �إخوانا وال يحل مل�سلم �أن
يهجر �أخاه فوق ثالثة �أيام)(((.
1313التدخ ��ل ال�ض ��ار� :إذا كان يف التدخ ��ل ظل ��م للبع� ��ض عل ��ى ح�س ��اب البع� ��ض الآخر قال
تعاىلَ (:و َم ْن َي�شْ َف ْع �شَ فَا َع ًة َ�س ِّي َئ ًة َي ُك ْن َل ُه ِك ْف ٌل ِم ْن َها َو َك َان اللهَُّ َع َلى ُك ِّل �شَ ْي ٍء ُمقِيتًا)(((.
1414وه ��ذا قليل م ��ن كثري وغي�ض من في� ��ض ،ولعل كرثة ما دلت الن�صو� ��ص على منعه مما
ي��ض�ر بالعالقات االجتماعي ��ة يدل على رعاية ال�شارع احلكي ��م �أ�شد الرعاية للعالقات
االجتماعي ��ة ب�ي�ن النا� ��س ،و ال�سب ��ب �أثر العالق ��ات االجتماعي ��ة الكبري عل ��ى ا�ستقرار
املجتمعات والدول.
المطلب الرابع :النهي عن التعصب و العصبية

م ��ن الو�سائل الت ��ي اتخذتها ال�رشيعة للمحافظة على العالق ��ات االجتماعية من جانب العدم منع
الع�صبية والتع�صب فما هي الع�صبية ،وعلى ماذا ترتكز ،وما هي م�ضارها ،وكيف نتخل�ص منها ؟.
تعري ��ف الع�صبية :ذكرت معاج ��م اللغة عدة معاين للع�صبية(((و�أقرب املع ��اين ملا نحن فيه �أن �أ�صل
الع�صبية من ع�صبة الرجل وهم(:بنوه وقرابته لأبيه ،و� مَّإنا �س ُّموا ع�صب ًة لأ َّنهم َع َ�صبوا به �أي �أحاطوا به،
والتع�ص ُب من ال َع َ�صب َّية)(((.
فالأب طرف واالبن طرف ،والعم جانب والأخ جانب .واجلمع ال َع َ�صبات.
ُّ
تفا�ضل الإ�سالم و�أي �أموره �أف�ضل ،رقم .41
((( �سورة النحل91:
((( �سورة الن�ساء107:
((( �سورة الن�ساء148:
((( �سورة ال�ضحى11-10:
((( �صحيح البخاري ج�:5ص ،2253كتاب النكاح ،باب َغرية الن�ساء ووجدهن ،رقم .5728
((( �سورة الن�ساء85:
((( العني� :أبو عبد الرحمن اخلليل بن �أحمد بن عمرو بن متيم الفراهيدي الب�رصي ت170 :ه ،حت :د مهدي املخزومي ،د �إبراهيم
ال�سامرائي ،دار ومكتبة الهالل ،د.ت ،ج�/1ص .308
((( ال�صحاح :اجلوهري الفارابي ج�/1ص .182
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الع�صبي ��ة والتع�صب عرفها �صاحب ل�سان الع ��رب ب�أنها(:املحاماة واملدافعة .وتع�صبنا له
ومعه :ن�رصناه .وع�صبة الرجل :قومه الذين يتع�صبون له)(((.
الع�صبي ��ة للقبلي ��ة ،وجعل االنتماء لها ف ��وق كل انتماء ،له �آثار �سيئ ��ة جدا على املجتمعات
؛ وله ��ذا نه ��ى ال�شارع عنه ��ا ،فعن جابر بن عبد اهلل قال ك�سع((( رج ��ل من املهاجرين رجال من
الأن�صار ،فاجتمع قوم ذا وقوم ذا وقال ه�ؤالء يا للمهاجرين وقال ه�ؤالء يا للأن�صار فبلغ ذلك
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال دعوها ف�إنها منتنة قال ثم قال �أال ما بال دعوى �أهل اجلاهلية،
�أال م ��ا ب ��ال دعوى �أهل اجلاهلي ��ة)((( ،احلديث فيه داللة وا�ضحة على من ��ع الع�صبية واالنتماء
ال�ضي ��ق للقبيلة الذي ميث ��ل �صفة من �صفات املجتمع ��ات اجلاهلية املتخلف ��ة ،فاجلاهلية لي�ست
الفرتة الزمنية ،و�إمنا هي احوال و�صفات.
و�إذا نظرن ��ا �إىل فك ��رة الع�صبي ��ة جنده ��ا تقوم عل ��ى متيز جن� ��س على �آخر ،وفك ��رة متايز
الأجنا�س فكرة خاطئة للآتي:
�أو ًال� :أ�ص ��ل النا� ��س واحد فالب�رش جميعا من تراب،منه �أبيهم �آدم ،يقول تعاىلَ (:و َل َق ْد خَ َل ْقنَا
ْ�سان ِم ْن ُ�سال َل ٍة ِم ْن طِ ٍني)(((،ويف احلديث عن �أبي هريرة،قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
الْ إِن َ
و�سل ��م� “ :إن اهلل عز وج ��ل قد �أذهب عنكم عيبة اجلاهلية وفخره ��ا بالآباء ،م�ؤمن تقي ،وفاجر
�شق ��ي ،والنا� ��س بنو �آدم ،و �آدم من تراب ،لينتهني �أقوام فخرهم برجال� ،أو ليكونن �أهون عند
اهلل من عدتهم من اجلعالن التي تدفع ب�أنفها الننت)(((.
ثاني ًا:ع ��دم وجود جن�س خال�ص غري خمتلط بغريه حت ��ى يتميز عن الأخرين ،يقول �أهل علم
االجتم ��اع( :واحلقيق ��ة �أن ��ه ال يوجد يف عامل الي ��وم �ساللة �أو جن�س نق ��ي و�أ�صبح احلديث الآن
ع ��ن ذلك حديث خرافة وال ميت �إىل الواق ��ع الكائن ب�صلة ي�ستند �إليها،فا�شرتاك النا�س يف اللغة
�أو الدي ��ن و�أ�سل ��وب احل�ضارة ومنط احلياة يكفل وحدة يف فكره ��م ،ويف الوعاء املت�ضمن لهذا
الفك ��ر ،وم ��ن جهة �أخرى ف�إن االختالط بني الب�رش وعل ��ى �أو�سع نطاق بحكم تقدم املوا�صالت
والهج ��رات وامل�صاه ��رة )((( ،فكم ممن �سكن اجلزيرة العربي ��ة ولي�س بعربي ،وكم ممن �سكن
خارج اجلزيرة العربية وهو عربي �أ�صيل.
((( ل�سان العرب :حممد بن مكرم بن على� ،أبو الف�ضل ،جمال الدين ابن منظور الأن�صاري الإفريقى ت711 :ه ،دار �صادر – بريوت ،ط:
 1414 - 3هـ،ج�/1ص .606
((( ك�سع� :أن ت�رضب بيدك �أو برجلك ب�صدر قدمك على دبر �إن�سان �أو �شيء ،ل�سان العرب:ابن منظور ج�/8ص .309
((( �صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب ما ينهى من دعوة اجلاهلية ،ج�/4ص .183
((( �سورة امل�ؤمنون12:
((( م�سند �أحمد ،م�سند �أبو هريرة ،رقم  ،8736ج�/14ص � ،349صححه االلباين.
((( مبادئ علم االجتماع ر�أفت عبد اجلواد �ص 55
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ثالث� � ًا :اخت�ل�اف الأجنا� ��س جعله اهلل مل�صلح ��ة النا�س ،ولي� ��س للتناف�س ال�ض ��ار ،فالتباين يف
اجلن� ��س عام ��ل ق ��وة وخري ،فما من فرد �أو جماعة �إال وفيها نق�ص حتت ��اج �إىل من يكمله ،يقول
َّا�س ِ�إنَّا خَ َلقْنا ُك ْم ِم� � ْن َذ َك ٍر َو�أُنْثىَ ،و َج َعلْنا ُك ْم �شُ ُعوب ًا َوقَبا ِئ َل ِلتَعا َرفُوا،((()...
تع ��اىل( :يا �أَ ُّي َها الن ُ
فاالختالف من �أهدافه التعارف ال التناحر.
وللع�صبية م�ضار كثرية منها:
�أو ًال� :أنه ��ا �سب ��ب لل�ضعف االجتماعي ،يقول ابن خلدون�(:إن القل ��وب �إذا تداعت �إىل �أهواء
الباط ��ل ،وامليل �إىل الدنيا،ح�ص ��ل التناف�س وف�شا اخلالف و�إذا ان�رصف ��ت �إىل احلق ،ورف�ضت
الدني ��ا والباطل و�أقبلت على اهلل احتدت وجهتها فذهب التناف�س وقل اخلالف وح�سن التعاون
والتعا�ضد ،وات�سع نطاق الكلمة لذلك فعظمت الدولة )(((.
ثاني ًا� :سبب ل�ضعف الدول يقول ابن خلدون�(:إن الأوطان الكثرية القبائل والع�صائب قل
�أن ت�ستحك ��م فيها دولة ،وال�سبب يف ذلك اختالف الآراء والأهواء ...لأن كل ع�صبية ممن حتت
يدها تظن يف نف�سها منعة وقوة)(((.
حل م�شكلة الع�صبية يف االنتماء للإ�سالم ودخول اجلميع حتت مظلته ،فاالنتماء يف الإ�سالم
لي� ��س لل ��ون وال جلن�س وال لقومية،و�إمن ��ا الراية واللواء الذي ي�ضم اجلمي ��ع وينتمون �إليه هو
الإ�سالم ،والتمايز بني النا�س لي�س على �أي �أ�سا�س من هذه الأ�س�س� ،إمنا التمايز بالقرب والبعد
م ��ن اهلل ،يقول تعاىل�( :إِ َّن �أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد اللهَّ ِ �أَتْقا ُك� � ْم)((( ،يقول �شيخ علماء االجتماع�(:إن الدعوة
الديني ��ة تزيد الدول ��ة يف �أ�صلها قوى على قوى الع�صبية التي كان ��ت لها من عددها،وال�سبب يف
ذل ��ك كما قدمن ��اه �أن ال�صبغة الدينية تذهب بالتناف�س والتحا�س ��د الذي يف �أهل الع�صبية،وتفرد
الوجه ��ة �إىل احل ��ق ف�إذا ح�ص ��ل لهم �شيء لأن الوجه ��ة واحدة ،واملطلوب مت�س ��او عندهم وهم
م�ستميت ��ون عليه،و�أه ��ل الدول ��ة التي هم طالبوه ��ا و�إن كان ��وا �أ�ضعافهم ف�أغرا�ضه ��م متباينة
بالباطل وتخاذلهم لتقية املوت حا�صل فال يقاومونهم و�إن كانوا �أكرث منهم ،بل يغلبون عليهم
ويعاجله ��م الفن ��اء مبا فيهم من الرتف وال ��ذل ،((() ...والناظر �إىل ال�سرية النبوية يربز له ذلك
جليا من خالل معركة م�ؤتة والريموك والقاد�سية ،وي�ؤكد ابن عا�شور هذا املعنى وهو االنتماء
للإ�س�ل�ام( :فجع ��ل جامعة الدين هي اجلامع ��ة احلق للم�سلمني ،و�أبقى م ��ا عداها من اجلوامع
((( �سورة احلجرات١٣ :
((( مقدمة بن خلدون :ابن خلدون 313/1
((( مقدمة ابن خلدون :ابن خلدون ج�/1ص326
((( �سورة احلجرات13:
((( مقدمة بن خلدون :ابن خلدون ج�/1ص314
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جوامع فرعية تعترب �صاحلة ما مل تعد على اجلامعة الكربى باالنحالل )  ،فال يمُ نع االنتماء للقبيلة�،إمنا
املمنوع تقدمي القبيلة على الإ�سالم ،فاالنتماء للإ�سالم �أوال ثم ال ي�رض بعد ذلك االنتماء للقبيلة.
و�أخري ًا يجدر التنبيه عليه �أن ما يخت�ص بالعالقات االجتماعية داخل املجتمع امل�سلم لي�س خا�ص ًا
بامل�سلمني ،بل بامل�سلمني وغري امل�سلمني من �أهل الذمة ،وهذا بوجه عام �إال ما دل الدليل على ا�ستثنائهم
من ��ه من الأح ��كام التي فيها متكني وت�سليط الكافرين على امل�ؤمنني ،فه ��ذه لها �أحكام �أخرى ،يقول
اب ��ن القيم( :ف�إن اهلل �سبحانه ملا نهى يف �أول ال�س ��ورة عن اتخاذ امل�سلمني الكفار �أولياء،وقطع املودة
بينهم وبينهم ،توهم بع�ضهم �أن برهم والإح�سان �إليهم من املواالة واملودة ،فبني اهلل �سبحانه �أن ذلك
لي� ��س م ��ن املواالة املنهي عنها ،و�أنه مل ينه عن ذلك بل ه ��و من الإح�سان الذي يحبه و ير�ضاه ،وكتبه
على كل �شيء ،و�إمنا املنهي عنه تويل الكفار والإلقاء �إليهم باملودة)(((.
يق ��ول القرايف((( املالك ��ي( :و�أما ما �أمر به من برهم ومن غري م ��ودة باطنية ...فعلى �سبيل
اللط ��ف لهم والرحم ��ة ال على �سبيل اخلوف والذلة...وحفظ غيبته ��م �إذا تعر�ض �أحد لأذيتهم،
و�ص ��ون �أمواله ��م وعياله ��م و�أعرا�ضهم وجميع حقوقه ��م وم�صاحله ��م ،و�أن يعانوا على دفع
الظل ��م عنه ��م و�إي�صالهم جلميع حقوقهم وكل خري يح�سن م ��ن الأعلى مع الأ�سفل �أن يفعله....
وينبغ ��ي لن ��ا �أن ن�ستح�رض يف قلوبنا ما جبلوا عليه من بغ�ضنا وتكذي ��ب نبينا � -صلى اهلل عليه
و�سل ��م  -و�أنهم لو قدروا علينا ال�ست�أ�صلوا �ش�أفتنا وا�ستولوا على دمائنا و�أموالنا ،و�أنهم من
�أ�ش ��د الع�ص ��اة لربنا ومالكنا عز وجل ثم نعاملهم بعد ذلك مبا تق ��دم ذكره امتثاال لأمر ربنا عز
وجل ،و�أمر نبينا � -صلى اهلل عليه و�سلم  -ال حمبة فيهم وال تعظيما لهم)(((.
(((

((( ا�صول النظام االجتماعي :ابن عا�شور �ص 107
((( �أحكام �أهل الذمة :حممد بن �أبي بكر بن �أيوب بن �سعد �شم�س الدين ابن قيم اجلوزية ت751 :هـ ،رمادى للن�رش – الدمام ،يو�سف بن
�أحمد البكري � -شاكر بن توفيق العاروري ،ط1997 – 1418 ،1:م ج�/ 1ص .602
((( �أحمد بن �أبي العالء ادري�س بن عبد الرحمن ال�صنهاجي امل�رصي القرايف انتهت �إليه رئا�سة الفقه على مذهب مالك �أخذ عن العز بن عبد
ال�سالم وال�رشيف الكوكي من م�صنفاته الذكرية يف الفقه والتنقيح يف الأ�صول و الفروق �سمي القرايف ن�سبة للقرافة (وماهي القرافة حتى
يتم املعني حتى ال تكون ف�رست املاء باملاء ) ،تويف �سنة 684هـ ،الديباج املذهب يف معرفة �أعيان علماء املذهب� :إبراهيم بن علي بن حممد ،ابن
فرحون ،برهان الدين اليعمري ت799 :هـ،حت :الدكتور حممد الأحمدي �أبو النور ،دار الرتاث للطبع والن�رش ،القاهرة ،د.ت،ج �/1ص .236
((( الفروق :للقرايف ج�/3ص 15
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بعد هذا التطواف يف مو�ضوع العالقات االجتماعية من منظور مقا�صدي نخرج بالنتائج التالية:
�شمول الت�رشيع اال�سالمي جلميع مناحي احلياة.
الإ�س�ل�ام لي� ��س عقيدة يحملها امل�سلم يف قلبه �أو عب ��ادة ميار�سها بينه وبني ربه فقط ،بل هو
�أ�شمل و�أعم فهو بالإ�ضافة لذلك �سلوك يعي�شه وي�سعى به بني �أبناء جن�سه وداخل جمتمعه.
العالقات االجتماعية لها �أهداف مق�صودة لل�شارع احلكيم.
الرعاية الكبرية من الت�رشيع الإ�سالمي للعالقات االجتماعية يدلل على �أهمية هذه العالقات
يف ا�ستقرار املجتمعات والدول.
معافاة املجتمع من الأمرا�ض االجتماعية �أحد �أ�سباب ا�ستقرار الدول.
بناء على ما �سبق من نتائج يو�صى باالتي:
1 .1ت�ضمني املناهج التعليمية ما يغر�س القيم الإ�سالمية مثل الأخالق ونبذ الع�صبية القبلية
والدع ��وة للأنفاق على الفقراء ،هذه القيم التي م ��ن �ش�أنها حتقيق مقا�صد ال�رشع من
العالقات االجتماعية.
2 .2حتقيق العدالة وامل�ساواة بني كافة �أفراد املجتمع امل�سلم ،يف احلقوق والواجبات دون
التمييز ب�سبب لون �أو عرق.
 3 .3جع ��ل القي ��م والأخالق الإ�سالمية واقعا معي�ش ًا يف احلي ��اة ،وال�سعي لتحقيق ذلك بكل
الو�سائل املمكنة.
4 .4دور الدولة كبري يف تقوية و�سائل املحافظة على العالقات االجتماعية من جانب الوجود،
ومنع كل و�سيلة ت�ؤدي �إىل هدم املجتمع امل�سلم ،لأن من الو�سائل ماال ِق َب َل للأفراد به.
و�أخ�ي�را �أق ��ول هذا جه ��د املقل ،ف�إن �أخط� ��أت فمني وم ��ن ال�شيط ��ان ،و�إن �أ�صبت فمن اهلل
و�أ�س�أل اهلل العظيم �أن يجعله خال�ص ًا لوجهه و�أن ينفع به.
واحلمد هلل رب العاملني
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امل�صادر واملراجع

�1 .1أح ��كام �أه ��ل الذمة :حمم ��د بن �أبي بكر ب ��ن �أيوب بن �سع ��د �شم�س الدين اب ��ن قيم اجلوزية
(املتوف ��ى751 :ه� �ـ) رم ��ادى للن�رش – الدمام ،يو�سف بن �أحم ��د البكري � -شاكر بن توفيق
العاروري ،الأوىل1997 – 1418 ،م.
�2 .2إحي ��اء عل ��وم الدين� :أب ��و حامد حممد بن حمم ��د الغ ��زايل الطو�سي 505ه� �ـ ،دار املعرفة -
بريوت ،بدون طبعة ،بدون تاريخ.
�3 .3أ�صول النظام االجتماعي يف الإ�سالم حممد الطاهر ابن عا�شور ،ال�رشكة التون�سية للتوزيع
تون�س وامل�ؤ�س�سة الوطنية للكتاب اجلزائر الطبعة الثانية ،د .ت.
4 .4الإع�ل�ام :خري الدي ��ن بن حممود بن حممد بن عل ��ي بن فار�س ،الزركل ��ي الدم�شقي (املتوفى:
1396هـ) ،دار العلم للماليني ،الطبعة :اخلام�سة ع�رش � -أيار  /مايو  2002م.
�5 .5إع�ل�ام املوقع�ي�ن ع ��ن رب العاملني :حممد ب ��ن �أبي بكر بن �أي ��وب بن �سعد �شم� ��س الدين ابن
قي ��م اجلوزية (املتوف ��ى751 :هـ)،حتقيق :حممد عبد ال�سالم �إبراهيم ،دار الكتب العلمية –
بريوت،الطبعة :الأوىل1411 ،هـ 1991 -م.
�6 .6أن ��وار الربوق يف �أن ��واء الفروق� :أبو العبا� ��س �شهاب الدين �أحمد بن �إدري� ��س بن عبد الرحمن
املالكي ال�شهري بالقرايف (املتوفى684 :هـ) ،عامل الكتب ،الطبعة :بدون طبعة ،د.ت.
7 .7حتف ��ة الأب ��رار �رشح م�صابي ��ح ال�سن ��ة :القا�ضي نا�رص الدي ��ن عبد اهلل بن عم ��ر البي�ضاوي
ت685 :ه� �ـ ،حتقيق :جلنة خمت�ص ��ة ب�إ�رشاف نور الدين طال ��ب ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية بالكويت 1433 ،هـ 2012 -م
8 .8التعريف ��ات :عل ��ي بن حممد بن علي الزي ��ن ال�رشيف اجلرجاين (املتوف ��ى816 :هـ)حققه و
�ضبط ��ه و�صححه جماعة م ��ن العلماء ب�إ�رشاف النا�رش ،دار الكت ��ب العلمية بريوت –لبنان
الطبعة الأوىل 1403هـ 1983-م.
9 .9تقري ��ب الو�صول �إىل علم الأ�صول� :أبي القا�سم حمم ��د بن �أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي
املالكي  741 – 693هـ .كتبة ابن تيمية ومكتبة العلم بجدة الطبعة الأوىل 1414هـ ،حتقيق
حممد املختار ال�شنقيطي.
1010التكافل االجتماعي يف الإ�سالم عبد اهلل نا�صح علوان دار ال�سالم للطباعة والن�رش والتوزيع
د .ط ،د .ت.
1111تَكم َل ��ة معج ��م امل ُ�ؤلفنيَ ،وفيات ( 1415 - 1397هـ) = ( 1995 - 1977م) :حممد خري بن
رم�ض ��ان ب ��ن �إ�سماعيل يو�سف ،دار ابن حزم للطباع ��ة والن�رش والتوزيع ،بريوت – لبنان،
الطبعة :الأوىل 1418 ،هـ  1997 -م.
1212جامع البيان يف ت�أويل القر�آن :حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الآملي� ،أبو جعفر
الطربي (املتوف ��ى310 :هـ)،املحقق� :أحمد حممد �شاكر ،م�ؤ�س�س ��ة الر�سالة،الطبعة الأوىل،
 1420هـ  2000 -م.
1313اجلام ��ع لأح ��كام الق ��ر�آن �أو تف�سري القرطب ��ي� :أبو عبد اهلل حمم ��د بن �أحمد بن �أب ��ي بكر بن فرح
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الأن�صاري اخلزرجي �شم�س الدين القرطبي (املتوفى671 :هـ)،حتقيق� :أحمد الربدوين و�إبراهيم
�أطفي�ش ،دار الكتب امل�رصية – القاهرة،الطبعة :الثانية1384 ،هـ  1964 -م.
1414حي ��اة احلي ��وان الك�ب�رى :حمم ��د بن مو�سى ب ��ن عي�سى ب ��ن عل ��ي الدم�ي�ري ،ال�شافعي ت:
808هـ)،النا�رش :دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :الثانية 1424 ،هـ.
1515الديب ��اج املذه ��ب يف معرفة �أعي ��ان علماء املذه ��ب� :إبراهيم بن علي بن حمم ��د ،ابن فرحون،
بره ��ان الدين اليعمري (املتوفى799 :ه)،حتقيق :الدكت ��ور حممد الأحمدي �أبو النور ،دار
الرتاث للطبع والن�رش ،القاهرة ،د.ت.
ال�سالمي،
1616ذي ��ل طبق ��ات احلنابلة :زي ��ن الدين عبد الرحمن ب ��ن �أحمد بن رجب بن احل�س ��نَ ،
البغ ��دادي ،ثم الدم�شقي ،احلنبلي ت795 :هـ ،املحقق :د عبد الرحمن بن �سليمان العثيمني،
مكتبة العبيكان – الريا�ض،الطبعة :الأوىل 1425 ،هـ  2005 -م
�1717سنن �أبي داود ،ت�أليف� :سليمان بن الأ�شعث �أبو داود ال�سج�ستاين الأزدي ،دار الن�رش :دار
الفكر  ،- -حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،د.ت.
�1818س�ن�ن الرتمذي :حممد ب ��ن عي�سى بن َ�س ْورة بن مو�سى بن ال�ضح ��اك ،الرتمذي� ،أبو عي�سى
(املتوف ��ى279 :هـ)،حتقيق�،أحم ��د حممد �شاكر وحمم ��د ف�ؤاد عبد الباق ��ي و�إبراهيم عطوة
عو� ��ض املدر� ��س يف الأزه ��ر ال�رشي ��ف� ،رشكة مكتب ��ة ومطبع ��ة م�صطفى الباب ��ي احللبي –
م�رص،الطبعة :الثانية 1395 ،هـ  1975 -م.
1919ال�صح ��اح ت ��اج اللغ ��ة و�صح ��اح العربية�:أبو ن�رص �إ�سماعي ��ل بن حماد اجلوه ��ري الفارابي
(املتوف ��ى393 :هـ)،حتقيق� :أحمد عبد الغفور عطار ،النا�رش :دار العلم للماليني – بريوت،
الطبعة :الرابعة  1407هـ 1987 -م.
�2020صحي ��ح البخ ��اري ت�أليف :حممد بن �إ�سماعي ��ل �أبو عبداهلل البخاري اجلعف ��ي ،دار الن�رش :دار ابن
كثري ،اليمامة  -بريوت  ،1987 - 1407 -الطبعة :الثالثة ،حتقيق :د .م�صطفى ديب.
2121طبق ��ات ال�شافعي ��ة الكربى:ت ��اج الدي ��ن عب ��د الوه ��اب ب ��ن تق ��ي الدي ��ن ال�سبك ��ي (املتوفى:
771هـ)،املحق ��ق :د .حممود حممد الطناح ��ي د .عبد الفتاح حممد احللو ،دار هجر للطباعة
والن�رش والتوزيع،الطبعة :الثانية1413 ،هـ.
2222عل ��م الأخ�ل�اق الإ�سالمية:مق ��داد ياجل ��ن حممد عل ��ي ،دار عامل الكت ��ب للطباع ��ة والن�رش –
الريا�ض ،الأوىل 1413هـ1992 -م الطبعة الثانية 1424هـ2003-م.
2323الع�ي�ن� :أبو عب ��د الرحمن اخلليل بن �أحمد ب ��ن عمرو بن متيم الفراهي ��دي الب�رصي (املتوفى:
170هـ) حت :د مهدي املخزومي ،د �إبراهيم ال�سامرائي ،دار ومكتبة الهالل ،د.ت.
2424فت ��وح م��ص�ر و�أخبارها ،ت�ألي ��ف� :أبو القا�سم عب ��د الرحمن بن عبد اهلل عب ��د احلكم بن �أعني
القر�ش ��ي امل�رصي ،دار الن�رش :دار الفك ��ر  -بريوت 1416 -هـ1996 /م ،الطبعة :الأوىل،
حتقيق :حممد احلجريي.
2525فقه الزكاة درا�سة مقارنة لأحكامها وفل�سفتها يف �ضوء القر�آن وال�سنة :يو�سف القر�ضاوي،
م�ؤ�س�سة الر�سالة الطبعة الثانية1393.ه1973،م.
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2626فق ��ه ال�س�ي�رة :حمم ��د الغزايل ال�سق ��ا ت1416 :ه� �ـ ،النا��ش�ر :دار القلم – دم�ش ��ق ،تخريج
الأحاديث :حممد نا�رص الدين الألباين،الطبعة :الأوىل 1427 ،ه.
2727ل�سان العرب :حممد بن مكرم بن على� ،أبو الف�ضل ،جمال الدين ابن منظور الأن�صاري الرويفعى
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م�ستخل�ص البحث

يتعل ��ق ه ��ذا البحث بدرا�سة النف�س الإن�سانية ،درا�سة مقا�صدية مقارنة بني ما ذكره علماء
املقا�ص ��د م ��ن و�سائل وطرق للمحافظ ��ة عليها ،وم ��ا ورد يف القانون اجلنائ ��ي ال�سوداين ل�سنة
1991م ،ميك ��ن �أن تدخل من �ضم ��ن و�سائل املحافظة على النف�س� ،سواء من جانب الوجود �أو
من جانب العدم ،ويهدف البحث �إىل ابراز ما للنف�س من �أهمية يف نظر ال�رشيعة الإ�سالمية ،و�إىل
ت�سلي ��ط ال�ضوء على الدرا�س ��ات املقا�صدية املقارنة لطرق املحافظة عليها ،ولقد اقت�ضت طبيعة
البحث �أن اتبع املنهج اال�ستقرائي التحليلي ،وقمت بتق�سيمه �إىل ثالثة مباحث ،حتدثت يف الأول
منها عن تعريف النف�س وبيان النف�س املق�صودة باحلفظ ،وذكرت يف الثاين طرق املحافظة على
النف� ��س م ��ن جانب الوجود ،ويف الثالث طرق املحافظة على النف� ��س من جانب العدم ،وتو�صلت
�إىل جمل ��ة من النتائ ��ج والتو�صيات �أبرزه ��ا� ،أن امل�رشع ال�سوداين كفل للنف� ��س �ضمانات �أكرب
للمحافظ ��ة على النف� ��س من جانب الوجود ،ومن التو�صيات�� ،ض�رورة �إبراز و�سائل املحافظة
على مق�صد النف�س من خالل القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م.

النف�س الإن�سانية درا�سة مقا�صدية يف طرق املحافظة عليها مقارنة مع القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م

91

مقدمة

احلم ��د هلل ال ��ذي بنعمته تتم ال�صاحل ��ات وبف�ضله تتنزل الربكات ،وال�ص�ل�اة وال�سالم على
�أ�رشف خلق اهلل اجمعني �سيدنا حممد بن عبد اهلل ال�صادق االمني ،وبعد:
�أ�صبح ��ت مقا�ص ��د ال�رشيعة من العلوم الت ��ي وجدت اهتمام ًا متزاي ��د ًا وملحوظ ًا ،يف الآونة
االخرية ،ذلك ملا لها من �أهمية يف االطالع على ا�رسار الت�رشيع وحكمه.
ولق ��د ظ ��ل الفكر املقا�ص ��دي طيلة العق ��ود املا�ضية ،منبه� � ًا على ال�رضوري ��ات اخلم�سة� ،أو
املقا�صد الكلية اخلم�سة (الدين ،النف�س ،العقل ،الن�سل ،املال) ملا لها من الأهمية والأثر يف قوام
�أم ��ر الأمة ونه�ضتها ،ولقد ظل ��ت النف�س كمق�صد من هذه املقا�صد من حيث الرتتيب يف الدرجة
الثانية بعد مق�صد الدين مبا�رشة ،ذلك ملا للنف�س من �أهمية يف بقاء نوع االن�سان وجن�سه ،ولقد
كفل ��ت ال�رشيعة لهذه النف�س من الطرق والو�سائل م ��ا به تقوم وت�صان وتوجد ،وما يدر�أ عنها
كل خل ��ل واق ��ع �أو متوقع فيها ،وقد ف�صل العلماء هذه الط ��رق �إىل نوعني ،من جانب الوجود،
وم ��ن جان ��ب العدم ،وي�أت ��ي هذا البحث لت�سليط ال�ض ��وء على هذه امل�س�ألة ب�ش ��يء من التف�صيل
والبيان ،مع مقارنة ذلك مبا ورد يف القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م.
أسباب اختيار الموضوع:

�1 .1أهمية تفعيل وتنزيل املقا�صد وربط العلوم بها.
� 2 .2أهمي ��ة النف� ��س م ��ن حي ��ث املحافظ ��ة عليه ��ا وملا يتوق ��ف على ذلك م ��ن قوام �أم ��ر الأمة
با�ستمرار ن�سلها.
 3 .3قل ��ة عدد الأبحاث املتخ�ص�ص ��ة يف جمال النظر املقا�صدي للت�رشيعات القانونية املتعلقة
بالكليات اخلم�س.
م�شكل ��ة البحث :تتمثل م�شكلة البحث يف بيان النف� ��س الإن�سانية املق�صودة باحلفظ ،وكيفية
املحافظ ��ة عليه ��ا ،وما الو�سائل التي ن�ص عليها القانون اجلنائ ��ي ال�سوداين ل�سنة 1991م من
طرق للمحافظة عليها.
أهداف البحث :يهدف هذا البحث إلى:

� 1 .1إبراز ما للنف�س من �ضمانات حتقق لها بقاءها وا�ستمرارها.
 2 .2ت�سليط ال�ضوء على �أهمية الدرا�سات املقا�صدية املقارنة.
� 3 .3إبراز و�سائل املحافظة على النف�س يف القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م.
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أهمية البحث:

ت�أتي �أهمية هذا البحث من كونه يبحث عن ما قررته ال�رشيعة الإ�سالمية من طرق للمحافظة
عل ��ى النف� ��س الإن�سانية من ناحية ،وما قرره امل�رشع ال�س ��وداين يف القانون اجلنائي ال�سوداين
ل�سنة 1991م من ناحية �أخرى ،وكذلك ت�أتي �أهميته من كونه يفتح الباب �أمام درا�سات مقارنة
�أخري ملا تبقى من الكليات املقا�صدية الأخرى.
منهج البحث :اتبعت يف هذا البحث املنهج اال�ستقرائي التحليلي ،وذلك با�ستقراء و�سائل املحافظة
على النف�س من جانبي الوجود والعدم يف كل من ال�رشيعة والقانون ،ثم حتليلها وترتيبها.
خطة البحث :اقت�ضت طبيعة املو�ضوع �أن �أق�سمه �إىل ثالثة مباحث على النحو الآتي:
املبحث الأول :تعريف النف�س وبيان النف�س املق�صودة باحلفظ ،وفيه مطالبان
املطلب الأول :تعريف النف�س يف اللغة واال�صطالح
املطلب الثاين :بيان معنى النف�س املق�صودة باحلفظ
املبحث الثاين :طرق املحافظة على النف�س من جانب الوجود ،وفيه مطلبان
املطلب الأول :بيان معنى احلفظ من جانب الوجود
املطلب الثاين :بيان الطرق التي يحافظ بها على النف�س من جانب الوجود
املبحث الثالث :طرق املحافظة على النف�س من جانب العدم ،وفيه مطلبان
املطلب الأول :بيان معنى احلفظ من جانب العدم
املطلب الثاين :بيان الطرق التي يحافظ بها على النف�س من جانب العدم
ثم ذكرت خامتة للبحث �ضمنت فيها �أهم النتائج والتو�صيات ،ثم مراجع البحث وم�صادره.
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المطلب األول :تعريف النفس في اللغة واالصطالح

�أو ًال :تعريف النف�س يف اللغة :تعرف النف�س لغة ((( ب�أنها :م�صطلح م�شتق من اجلذر الثالثي
(نَف� � َ�س) وله ��ا مع ��ان عدة منه ��ا :اجل�س ��د ،ومنها ال ��دم ،و�سمي ال ��دم نف�س� � ًا لأن النف�س تخرج
بخروجه ،تقول� :سالت نف�س فالن �أي دمه ،ويف احلديث( :ما لي�س له نف�س �سائلة ال ينج�س املاء
اذا مات فيه)((( والنف�س :الذات ،في�شار للفرد بنف�سه �أي بذاتهِ ،والنف�س طبيعة الإن�سان احلي
املتمثل ��ة بج�سم ��ه الذي توجد فيه ال ��روح ،والنف�س ما يكون به التمييز ،كم ��ا يف قوله �سبحانه:
َ
تمَُت فيِ َمنَا ِم َها َف ُي ْم�سِ ُك ا َّلتِي ق ََ�ضى َع َل ْي َها المْ َ ْو َت َو ُي ْر�سِ ُل
(اللهُّ َي َت َو َفّى الأَنف َُ�س حِ َ
ني َم ْو ِت َها َوا َّلتِي لمَ ْ ْ
ون) ((( فالنف�س الأوىل :هي التي تزول
الأُخْ � � َرى ِ�إلىَ �أَ َج� � ٍل ُم َ�س ًّم ��ى ِ�إ َّن فيِ َذل َِك َلآ َياتٍ ِّل َق ْو ٍم َي َت َف َّك� � ُر َ
بزوال احلياة ،والنف�س الثانية :التي تزول بزوال العقل ،والنف�س يعرب بها عن الإن�سان جميعه
نب
طت فيِ َج ِ
كقوله ��م :عندي ثالثة �أنف�س ،وكقوله تع ��اىل�( :أَن َتقُو َل َنف ٌْ�س َيا َح�سرْ َ تَى َع َلى َما َف َّر ُ
ال�ساخِ ِري � َ�ن)((( ،والنف�س من معانيها كذلك :الروح :تقول :خرجت نف�سه� ،أي
هَّ ِ
الل َو�إِن ُكن � ُ�ت لمَ َِن َّ
روحه ،والنف�س :العني ،تقول � :أ�صابت فالن ًا نف�س� ،أي �أ�صابته عني.
وم ��ن كل ذل ��ك يتح�ص ��ل �أن النف�س يف معناه ��ا اللغوي جمعت ب�ي�ن ،اجل�سد وال ��روح والدم
وغريها ،وكلها مكونات للنف�س ،ال حقيقتها ،واملق�صود بالنف�س هنا املعنى الذي ي�شمل االن�سان
جميعه ،بج�سده ،وروحه ،ودمه.
ثاني ًا :تعريف النف�س ا�صطالح ًا :عرفت النف�س ا�صطالح ًا بتعريفات عدة منها:
•تعري ��ف الإمام الغ ��زايل ،حيث قال ب�أنه ��ا( :اللطيفة التي هي الإن�س ��ان باحلقيقة ،وهى
نف�س الإن�سان وذاته)((( ،وبناء على ذلك ف�إن النف�س عند الغزايل ت�شمل حقيقة الإن�سان
املتمثلة يف ذاته ،من ج�سد ودم وكل مكونات نف�س االن�سان.
•وعرفه ��ا القرطب ��ي ،بقول ��ه( :هي ج�س ��م لطي ��ف م�شاب ��ك للأج�س ��ام املح�سو�سة يجذب
ويخ ��رج ،وفى �أكفانه يلف وي ��درج ،و به �إىل ال�سماء يعرج ،ال ميوت وال يفنى ،وهو مما
له �أول ولي�س له �آخر ،وهو بعينني ويدين و�أنه ذو ريح طيبة وخبيثة)((( ،وهذا التعريف
((( انظر :ل�سان العرب – ابن منظور – مادة (نف�س)  233 /6وما بعدها – طبعة دار �صادر – بريوت لبنان ،ال�صحاح ،تاج العربية
و�صحاح اللغة – �إ�سماعيل بن حماد اجلوهري – حتقيق� /أحمد عبد الغفور عطار  – 984/3 -دار العلم للماليني – ط1990 4م
((( انظر :ن�صب الراية يف تخريج احاديث الهداية – جمال الدين عبد اهلل بن يو�سف –  – 220/1رقم( – )37ط1415 1ه1995 ،م – دار احلديث.
((( �سورة الزمر – �آية 42
((( �سورة الزمر – �آية .56
((( انظر� :إحياء علوم الدين � -أبى حامد الغزاىل  - 5/3 -ط  /دار �إحياء الكتب العربية .
((( انظر :تف�سري اجلامع لأحكام القر�آن – القرطبى  - 262 ، 261 /15 -ط 1423 3ه2003 ،م -درا عامل الكتب – الريا�ض – اململكة
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يف تقديري و�صف حلقيقة النف�س بالنظر �إىل مكوناتها من ناحية – عينني ،يدين  ،....و
من�ش�أها وم�صريها من ناحية �أخرى.
•وق ��ال �أبو حمم ��د بن ح ��زم يف تعريفها( :ج�سم طوي ��ل عري�ض عميق ذات م ��كان ،عاقلة
مميزة ،م�رصفة للج�سد)(((
•وعرف ��ت النف� ��س كذلك ب�أنها(((( :النف� ��س الإن�سانية املتمثل ��ة يف ذات الإن�سان الذي يقوم
باجل�س ��د والعق ��ل وال ��روح ،ويدخ ��ل يف م�شموالتها جمي ��ع �أع�ضاء الإن�س ��ان و�أجهزته
وحوا�س ��ه املختلفة) ،وهذا تعريف �أ�شمل من التعريفات التي �سبقت ،لأنه نظر مبا�رشة
�إىل ما به تتكون حقيقة النف�س.
والذي يجمع هذه التعريفات �أنها و�صفت النف�س ب�أنها ج�سم لطيف ،و�أن لها مكونات تت�شكل
منها حقيقتها ،وهي الطول والعر�ض ،والعيون وغريها مما ي�شمل املظهر اخلارجي للنف�س.
و�أخل�ص من ذلك �إىل �أن النف�س ت�شمل كيان الإن�سان ،املتمثل يف مكوناتها اخلارجية الظاهرة� ،أو ما
ميكن �أن نطلق عليه �صورة العبد ،و�أ�سا�س وجوده ،وكل ما يدل على ت�أثريه يف بيته ،وعمله ،وجمتمعه.
المطلب الثاني :بيان معنى النفس المقصودة بالحفظ

واملق�صود بالأنف�س التي عنيت ال�رشيعة الإ�سالمية بحفظها هي :الأنف�س املع�صومة بالإ�سالم
�أو اجلزية �أو العهد �أو الأمان ((( ،واملحمية من القتل واملع�صومة من االزهاق وهي ثالثة:
1 .1نف�س مع�صومة بالإ�سالم وتكون للم�سلمني.
2 .2نف�س مع�صومة باجلزية وتكون لأهل الكتاب املقيمني مع امل�سلمني يف بلد واحد.
3 .3نف�س مع�صومة بالأمان وتكون للحربي الذي يطلب من امل�سلمني الدخول ايل �أر�ضهم لأغرا�ض مدنية.
و�أم ��ا غ�ي�ر ذلك كنف�س املح ��ارب فلي�ست مما عني ��ت ال�رشيعة بحفظه ،لك ��ون عدائه للإ�سالم
وحماربت ��ه ل ��ه �أعظم يف مي ��زان ال�رشيع ��ة من �إزه ��اق نف�سه ،بل وق ��د تكون النف� ��س مع�صومة
بالإ�س�ل�ام �أو اجلزي ��ة �أو العهد �أو الأمان ومع ذلك يجيز ال�رشع للحاكم �إزهاقها بالق�صا�ص �أو
الرجم �أو التعزير ،وال يقال :هذا مناف ملق�صد حفظ النف�س ،لكون م�صلحة حفظها واحلالة هذه
عور�ضت مب�صلحة �أعظم ،ف�أخِ ذ ب�أعظم امل�صلحتني (((.
العربية ال�سعودية.
((( انظر :الف�صل يف امللل والأهواء والنحل  -لأبى حممد بن حزم  . 202/5ط 1416 2ه1996 ،م.
((( معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�صولية –  – 626/3ط1434 1ه2013 ،م.
((( انظر :رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني – لأبي زكريا حمي الدين يحي بن �رشف النووي  -148/9 -ط1405 2ه – املكتب
الإ�سالمي  -بريوت – لبنان.
((( مقا�صد ال�رشيعة وعالقتها بالأدلة – د /حممد �سعد بن �أحمد بن م�سعود اليوبي � -ص  – 211ط1998 ،1418 1م – دار الهجرة
للن�رش والتوزيع – اململكة العربية ال�سعودية.
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المطلب األول :بيان معنى الحفظ من جانب الوجود

يق�ص ��د باحلف ��ظ من جان ��ب الوجود :ما يقيم �أركانه ��ا ويثبت قواعده ��ا ((( ،ويكون ذلك مبا
ي�ضم ��ن بقاءه ��ا يف اال�ستمرار كتوف�ي�ر امل�أكل وامل��ش�رب اللذين يقيمانها م ��ن الداخل ،وامللب�س
وامل�سكن اللذين يقيمانها من اخلارج ،وذلك ابتغاء املحافظة على حقها يف احلياة ((( .ويدخل يف
ذل ��ك �أي�ض ًا ،احلفاظ على عنا�رصه ��ا املعنوية ،كحق االبتكار واالكت�شاف ،وكرامتها الإن�سانية،
وجميع ما يطلق عليه ا�سم حقوق الإن�سان من وجهة نظر ال�رشع (((
�أم ��ا حف ��ظ النف�س فيق�ص ��د به :حفظ النفو� ��س والأرواح من التلف �أف ��را ًدا وجماعات ،لأن
الع ��امل مرك ��ب من �أفراد الإن�سان ،ويف كل نف�س خ�صائ�صها التي بها بع�ض قوام العامل ،ولي�س
امل ��راد حفظها بالق�صا�ص كما يفهم بع�ض الفقهاء ،ب ��ل جند الق�صا�ص هو �أ�ضعف �أنواع حفظ
النفو� ��س ،لأنه تدارك بع ��د الفوات ،بل احلفظ �أهمه حفظها عن التلف قبل وقوعه ،مثل مقاومة
الأمرا�ض ال�سارية ،والتحوط منها قبل انت�شاره بالطرق والو�سائل املتاحة(((.
و�أما و�سائل حتقيق مق�صد حفظ النف�س فيق�صد به :الأحكام ال�رشعية التي تُعنى بطرق
�إيج ��اد النف�س وتكوينها ،ورعايته ��ا ثم تنميتها ،وم ِّدها ب�أ�سباب البقاء والقُوة التي ت�ؤهلها
لأداء املهام املنوطة بها ،والت�رشيعات التي جاءت بها ال�رشيعة الإ�سالمية لتحقيق هذا املق�صد
بتوفري كل ما من �ش�أنه �أن يقيم حياة الإن�سان ويدمي وجوده على �أح�سن وجه.
المطلب الثاني :بيان طرق المحافظة على النفس من جانب الوجود

ويت�ضم ��ن ذلك و�ض ��ع ال�ضمانات لوجود الإن�سان وا�ستمراره وبي ��ان امل�صالح وامل�ضار له
م ��ن حت�صيل مطالبه وبيان حاالت ال�ضيق وال�سع ��ة واالنتقال من الع�رس �إىل الي�رس ،مبقت�ضى
ما و�ضع له من مبادئ وقواعد ال�رشيعة اال�سالمية.
ل ��ذا يت�ضمن هذا املطلب ،ما ذك ��ره علماء املقا�صد من طرق للمحافظة على النف�س من جانب
الوج ��ود من ناحية ،وم ��ا ورد يف القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م ،من ن�صو�ص ميكن
�أن ن�سميها طرق �أو و�سائل يحافظ بها على النف�س من جانب الوجود.
((( �أنظر :املوافقات يف �أ�صول ال�رشيعة – �أبي �إ�سحاق ال�شاطبي – حتقيق /عبد اهلل دراز –  - 8/2طبعة املكتبة التجارية – رقم الطبع بدون.
((( املقا�صد العامة  -بن زغيبة عز الدين � -ص  – 176ط1417 1ه1996 ،م – مطابع دار ال�صفوة للطباعة والن�رش والتوزيع – القاهرة – م�رص.
((( انظر :املرجع ال�سابق – �ص  ،177معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�صولية – .627/3
((( انظر :مقا�صد ال�رشيعة – حممد الطاهر بن عا�شور – حتقيق /حممد الطاهر املي�ساوي – �ص  – 212ط1418 1ه1988 ،م – دار
الب�صائر للإنتاج العلمي.
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د .الهندي �أحمد ال�شريف خمتار الأمني

�أو ًال :ما ذكره علماء املقا�صد من طرق املحافظة على النف�س:
لق ��د ذكر علماء املقا�صد جملة من الطرق والو�سائل التي و�ضعتها ال�رشيعة للمحافظة على
النف�س من جانب الوجود ،ومن تلك الطرق الآتي:
الطريق األول :رعاية اإلنسان منذ مولده:

رتب اال�سالم حياة الإن�سان وعمل على احلفاظ عليها وحدد امل�سئولية عنه منذ وجوده نطفة
يف الرحم وكلف الآباء برعاية �أبنائهم ،وعمل الإ�سالم على �ضمان هذه الرعاية عن طريقني:
1 .1مبقت�ضى ما ركب يف الآباء من وازع العاطفة.
2 .2مبقت�ض ��ى م ��ا �رشع لهم م ��ن احكام ملزمة اذ اوج ��ب النفقة على الزوج ��ة احلامل ولو
طلقت مراعاة للطفل الذي مل يولد بعد.
الطريق الثاني :تشريع الزواج:

يعت�ب�ر ت�رشيع ال ��زواج من �أول و�أهم طرق املحافظة على النف� ��س ،وذلك ملا فيه من �ضمانة
التنا�س ��ل والتكاث ��ر و�إيج ��اد النفو� ��س لتعمر الع ��امل وت�شكل ب ��ذرة احلياة الإن�ساني ��ة يف اجليل
اخلال ��ف ،وق ��د �رشع الإ�سالم ال ��زواج ليكون �سبب ًا لوج ��ود احلياة النظيفة عل ��ى هذه الأر�ض،
ول�ضمان بقاء النوع الإن�ساين وا�ستمراره ب�أف�ضل الطرق و�أح�سن الو�سائل ،وحرم كل ال�سبل
التي تكون �سبب ًا لوجود الإن�سان على غري �أ�سا�س الزواج(((.
كم ��ا �أن ��ه قد نوه بالعالقة املقد�سة بني الزوج�ي�ن و اعتربها �آية من �آيات اهلل ،ومن ذلك قوله
اجا ِّلت َْ�س ُكنُوا ِ�إ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة
تع ��اىلَ ( :و ِم ْن �آ َيا ِت ِه �أَ ْن خَ َلقَ َل ُكم ِّم ْن َ�أنفُ�سِ ُك� � ْم َ�أ ْز َو ً
ون)(((.
ِ�إ َّن فيِ َذل َِك َ آل َياتٍ ِّل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
كم ��ا جند كذلك �أن الإ�س�ل�ام حث على الزواج ورغب فيه ومن ذلك قوله تعاىلَ ( :و�إِ ْن خِ ْف ُت ْم
�اب َل ُكم ِّم َن ال ِن َّ�ساء َم ْث َن ��ى َو ُثالثَ َو ُر َب َاع َف� ��إِ ْن خِ ْف ُت ْم َ�أ َّال
�أَ َّال ُتقْ�سِ ُط ��و ْا فيِ ا ْل َيتَا َم ��ى َفانك ُِح ��و ْا َما َط � َ
ِين َف َّرقُوا
َت ْع ِد ُل ��و ْا َف َواحِ َد ًة �أَ ْو َم ��ا َم َل َك ْت �أَيمْ َ ا ُن ُك ْم َذل َِك �أَ ْدنَى �أَ َّال َت ُعو ُلو ْا) ((( .وقوله تعاىل(:م َِن ا َّلذ َ
ون) (((.
دِي َن ُه ْم َو َكانُوا �شِ َي ًعا ُك ُّل حِ ز ٍْب بمِ َ ا َل َد ْي ِه ْم َفر ُِح َ
ويف ال�سن ��ة جند كثري ًا من الأحادي ��ث التي ترغب وحتث على الزواج ،ومن ذلك على �سبيل
املث ��ال ال احل��ص�ر ،ما رواه �أبو �أيوب الأن�صاري ر�ضي اهلل عنه ق ��ال :قال :ر�سول اهلل �صلى اهلل
((( انظر :مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية – د /زياد حممد احميدان – �ص  132وما بعدها – ط1429 1ه2008 ،م  -م�ؤ�س�سة الر�سالة
– بريوت – لبنان.
((( �سورة الروم – �آية .21
((( �سورة الن�ساء – �آية .3
((( �سورة الروم – �آية .32
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عليه و�سلم�(:أربع من �سنن املر�سلني ،احلياء ،والتعطر ،وال�سواك ،النكاح)(((.
وقول ��ه �صلى اهلل عليه و�سلم( :يا مع��ش�ر ال�شباب من ا�ستطاع منكم الباءة فليتزوج ،ف�إنه
�أغ�ض للب�رص ،و�أح�صن للفرج ،ومن مل ي�ستطع فعليه بال�صوم ف�إنه له وجاء)(((.
فه ��ذه الن�صو� ��ص وغريه ��ا كثري ،تو�ض ��ح بجالء مدى حر� ��ص ال�رشيعة عل ��ى دوام الن�سل
و��ض�رورة املحافظة علي ��ه ،وذلك ملا فيها من الرتغيب واحلث على الن ��كاح ،والذي ال �شك ميثل
ال�ضمان الوحيد حلفظ النف�س الب�رشية من االنقرا�ض.
الطريق الثالث :توفير كفاية النفس من الطعام والشراب ببيان الحالل والحرام:

بع ��د �إيج ��اد النف�س بالتنا�سل ال بد من تعهدها بالرعاية والعناية ،وذلك بتوفري كل مقومات
حياتها ،ولهذا جند ال�رشيعة الإ�سالمية �أمرت بتناول ما تقوم به النف�س من �أكل و�رشب وعالج،
وجعل ��ت من الواجبات ال�رشعي ��ة على كل �إن�سان يف حق نف�س ��ه �أن يتعاطى من امل�أكل وامل�رشب
وامللب� ��س وامل�سكن م ��ا يحفظ وجوده ،على الوج ��ه الذي يكون به قوي� � ًا لأداء مهامه يف احلياة،
وال يخف ��ى ما للطعام وال�رشاب من �أهمية حلفظ النف�س ،والأ�صل فيهما حل الطيبات ،وحترمي
ون ال َّر ُ�سو َل ال َّن ِب َّي الأُ ِّم َّي ا َّلذِي َي ِج ُدو َن ُه َم ْكتُو ًبا
ِين َي َّت ِب ُع َ
اخلبيث منهما((( ،وذلك يف قوله تعاىل( :ا َّلذ َ
وف َو َي ْن َها ُه ْم َع ِن المُْن َك� � ِر َو ُيحِ ُّل َل ُه ُم َّ
الط ِّي َباتِ َو ُي َح ِّر ُم
جني ِل َي ْ�أ ُم ُر ُهم ِبالمْ َ ْع ُر ِ
عِن َد ُه� � ْم فيِ ال َّت� � ْو َرا ِة َوا ِلإ ِ
ِين �آ َم ُن ��و ْا ِب ِه َو َع َّز ُرو ُه
َع َل ْي ِه� � ُم الخْ َ َبا ِئ ��ثَ َو َي َ�ض ُع َع ْن ُه ْم ِ�إ�صرْ َ ُه� � ْم َوالأَغْال َل ا َّلتِي َكا َن � ْ�ت َع َل ْي ِه ْم َفا َّلذ َ
ون)(((  ،وقوله تعاىلَ (:ي ْ�س�أَ ُلون ََك َما َذا
َو َن��َص�ررَُ و ُه َوا َّت َب ُع ��و ْا ال ُّنو َر ا َّلذ َِي ُ�أن ِز َل َم َع ُه �أُ ْو َلئ َِك ُه ُم المُْ ْفل ُِح َ
ني ُت َع ِّل ُمو َن ُه َّن ممِ َّ ا َع َّل َم ُك ُم َ
�أُحِ � � َّل َل ُه� � ْم ُق ْل ُ�أحِ َّل َل ُك ُم َّ
اللهُّ َف ُكلُو ْا
ات َو َما َع َّل ْمتُم ِّم َن الجْ َ َوا ِر ِح ُم َك ِّل ِب َ
الط ِّي َب ُ
اللَ �إِ َّن هَّ
الل َع َل ْي ِه َوا َّتقُو ْا هَّ
اللَ �سرَ ِي ُع الحْ َِ�س ِاب)(((.
ا�س َم هَّ ِ
ممِ َّ ا �أَ ْم َ�س ْك َن َع َل ْي ُك ْم َوا ْذ ُك ُرو ْا ْ
الطري ��ق الثالث :الإنفاق على الف ��رع والأ�صل :من �ضمن ما و�ضعه الإ�سالم من طرق للمحافظة
عل ��ى النف�س من جانب الوجود ،ما �رشعه من �إيجاب الإنفاق على النف�س ،وي�شمل ذلك الأوالد الذين
ال م ��ال له ��م ،فتجب النفق ��ة ب�أنواعها على ا ُ
حلر لطفل ��ه الفقري ،الذي مل يبلغ ح ��د الك�سب ،وكذا على
الكبري العاجز عن الك�سب ،وطالب العلم ،الذي يتفرغ للطلب ،كما جتب على الأبوين الفقريين(((.
((( �أخرجه الرتمزي يف �سننه – كتاب النكاح – باب يف ف�ضل ما جاء يف التزوج واحلث عليه – رقم احلديث( -377/2 – )1080حتقيق
الدكتور /ب�شار عواد معروف – ط1996 1م – دار الغرب الإ�سالمي.
((( اخرجه البخاري يف �صحيحه – كتاب النكاح – باب من مل ي�ستطع الباءة فلي�صم – رقم (� – )5066ص  – 725ط1427 2ه2007 ،م – مكتبة الر�شد.
((( انظر :مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية – د /زياد حممد احميدان – �ص .138
((( �سورة الأعراف – �آية .157
((( �سورة املائدة – �آية .4
((( انظر :مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية – د /زياد حممد احميدان – �ص .137
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ثاني ًا :ما ورد يف القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م من طرق املحافظة على النف�س.
�إن املتتب ��ع لن�صو� ��ص القان ��ون اجلنائي ال�س ��وداين ل�سنة 1991م ،يجد �أن ��ه ومن �ضمن ما
ن� ��ص عليه جترمي ًا وعقاب ًا ،ما يتعل ��ق باملحافظة على النف�س ،من جانب الوجود ،ويتمثل ذلك يف
ع ��دد من الن�صو�ص التي فيها جترمي وعق ��اب لكل من يقدم �صنفا من الطعام �أو ال�رشاب يكون
�ض ��ارا بال�صح ��ة ،وال يخف ��ى ما يف ذل ��ك من حر�ص امل�رشع عل ��ى �سالمة النف� ��س و�صيانتها من
الأ��ض�رار ،وق ��د خ�ص�ص لها امل�رشع ال�س ��وداين الباب التا�سع من القان ��ون ,والذي ورد حتت
م�سمى اجلرائم املتعلقة بال�سالمة وال�صحة العامة ،ومن تلك الن�صو�ص:
(�أ) :املادة ( )70من القانون ،واملتعلقة بتلويث موارد املياه والتي:
1 .1م ��ن يعر� ��ض حياة النا�س �أو �سالمتهم للخطر بو�ضع مادة �سامة �أو �ضارة يف بئر �أو
خزان مياه �أو �أي مورد عام من موارد املياه يعاقب بال�سجن مدة ال جتاوز ثالث �سنوات
كما جتوز معا قبته بالغرامة.
2 .2من يف�سد �أو يلوث ماء بئر �أو خزان مياه �أو �أي مورد عام من موارد املياه بحيث يجعله
�أقل �صالحية لال�ستعمال فيما خ�ص�ص له يعاقب بال�سجن مدة ال جتاوز ثالثة �أ�شهر �أو
بالغرامة �أو بالعقوبتني مع ًا
(ب) :امل ��ادة ( )82م ��ن القان ��ون بي ��ع �أطعمة �ضارة بال�صح ��ة :من يقوم ق�ص ��د ًا بالبيع �أو
العر� ��ض ل�صنف من الطعام �أو ال�رشاب يكون �ض ��ار ًا بال�صحة �أو غري �صالح للأكل �أو ال�رشب
يعاقب بال�سجن مدة ال جتاوز �سنة �أو بالغرامة �أو بالعقوبتني مع ًا.
(ج) :املادة(  )83من القانون والتي بعنوان :غ�ش الأطعمة والتعامل فيها
 1 .1م ��ن يغ�ش �صنف ًا م ��ن الطعام �أو ال�رشاب بانتزاع جزء منه �أو �إ�ضافة �شيء �إليه بحيث
ينق� ��ص بذلك من نوع ��ه �أو مادته �أو طبيعته ب�أي وجه قا�صد ًا بيع ��ه باعتباره �سامل ًا �أو
يبي ��ع �أو يعر� ��ض للبي ��ع �أو يقدم �صنف ًا مغ�شو�ش� � ًا من الطعام �أو ال��ش�راب ب�سوء ق�صد
يعاقب بال�سجن مدة ال جتاوز ثالثة �أ�شهر �أو بالغرامة �أو بالعقوبتني مع ًا.
 2 .2من يبيع �صنف ًا من الطعام �أو ال�رشاب يختلف يف نوعه �أو مادته �أو طبيعته عما يطلبه
امل�ش�ت�ري �أو عم ��ا يزعمه البائع لذل ��ك ال�صنف مع علمه بذلك يعاق ��ب بال�سجن مدة ال
جتاوز �شهر ًا �أو بالغرامة �أو بالعقوبتني مع ًا.
(د) :املادة ( )85من القانون والتي بعنوان :بيع امليتة:
1 .1من يبيع �أو يعر�ض للبيع �أو يقدم حلم امليتة عامل ًا ب�أنه �سوف ي�ستعمل غذاء للإن�سان
يعاقب بال�سجن مدة ال جتاوز �سنة �أو بالغرامة �أو بالعقوبتني مع ًا.
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 2 .2يق�صد بامليتة ميتة احليوان الربي �سواء مات حتف انفه �أم ذبح بطريقة غري م�رشوعة.
(هـ) :املادة ( )86من القانون بعنوان :عر�ض طعام �أو �رشاب حمرم :من يعر�ض على �شخ�ص
طعام� � ًا �أو �رشاب� � ًا وهو يعلم �أنه حمرم يف دينه �أو دين ذلك ال�شخ�ص �أو يعر�ض على اجلمهور غذا ًء
للإن�سان يحتوى على مادة يعلم �أنها حمرمة يف دينه �أو دين بع�ضهم دون �أن يبني ذلك لل�شخ�ص �أو
للجمهور يعاقب بال�سجن مدة ال جتاوز �ستة �أ�شهر �أو بالغرامة �أو بالعقوبتني مع ًا.
ه ��ذه املواد وغريه ��ا((( ت�ؤكد بجالء ما كفله امل�رشع ال�سوداين م ��ن �ضمانات حلماية النف�س
ورعايته ��ا و�صيانته ��ا ،ولعل ما يالحظ يف هذه الن�صو�ص جمتمع ��ة �أنها جرمت وعاقبت كل من
ي�سبب �رضر ًا للنف�س �أيا كان نوعه ،وهذا لعمري �أبلغ يف الزجر واحلماية لها ،ولعل هذا امل�سلك
من امل�رشع ال�سوداين ي�أتي على خالف ما ذكره علماء املقا�صد ،حيث �أنهم ذكروا من الو�سائل
ما به تقوم النف�س وت�صان وحتفظ� ،أما امل�رشع ال�سوداين فقد ذكر ما به تت�رضر النف�س وتعدم،
فعلماء املقا�صد ركزوا ب�صورة �أ�سا�سية على ما به توجد النف�س من بيان ما هو حالل من �أنواع
الطعام وال�رشاب وغريها� ،أما امل�رشع فقد ركز على ما ي�سبب ال�رضر للنف�س من �أنواع الطعام
وال�رشاب وغريها ،و�أغفل جانب احلل ليبقى على �أ�صل الإباحة الأ�صلية.

((( كاملواد(  71تلويث البيئة - 72 ،تعري�ض طرق وو�سائل املوا�صالت للخطر - 73،التوقف عن اخلدمة الذي ي�سبب خطر ًا على احلياة
�أو �رضر ًا للجمهور74،ـ الإهمال الذي ي�سبب خطر ًا على النا�س �أو الأموال75 ،ـ االمتناع عن امل�ساعدة ال�رضورية76 ،ـ الإخالل بااللتزام
القانوين جتاه �شخ�ص عاجز84 ،ـ غ�ش الأدوية والتعامل فيها.
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املبحث الثالث
طرق املحافظة على النف�س من جانب العدم

المطلب األول :بيان معنى الحفظ من جانب العدم

يق�ص ��د باملحافظ ��ة عل ��ى النف�س من جانب العدم :م ��ا يدر�أ االختالل الواق ��ع �أو املتوقع على
النف� ��س((( ويتمث ��ل ذل ��ك يف حمايتها م ��ن التلف �س ��واء �أكان ذلك على وجه االف ��راد �أو العموم،
وي�شم ��ل ذلك درء املفا�سد التي ميكن �أن تتعلق به ��ا ،كتحرمي القتل ،وت�رشيع الق�صا�ص عقوبة
للقت ��ل ،وغريها(((لأن النف�س الب�رشية تنف ��رد مبقومات وخ�صائ�ص جتعلها تختلف عن بع�ضها
البع� ��ض ،ف� ��إن يف اخت�ل�اف بع�ضه ��ا قد ي� ��ؤدي �إىل انخرام يف ق ��وام نظام املجتم ��ع وذلك لثقلها
املعنوي وقوة �أثرها فيه(((.
المطلب الثاني :بيان الطرق التي يحافظ بها على النفس من جانب العدم

�أتناول يف هذا املطلب طرق املحافظة على النف�س من جانب العدم عند كل من علماء املقا�صد،
وما جاء يف القانون اجلنائي ل�سنة 1991م ،من طرق وذلك على النحو الآتي:
أو ً
ال :ما ذكره علماء المقاصد

لق ��د ذك ��ر علماء املقا�صد جمموعة من الطرق والو�سائ ��ل للمحافظة على النف�س من جانب
الع ��دم ،وذل ��ك �س ��د ًا جلميع الطرق التي ق ��د تت�سبب يف �إحل ��اق الأذى بالنف� ��س املع�صومة ،بدء ًا
بالإ�رضار بها وانتهاء ب�إزهاقها و�إتالفها ،ومن ذلك:
الطريق األول :تحريم الجناية على النفس المعصومة(((:

فهناك العديد من الآيات القر�آنية والأحاديث ال�رشيفة ال�صحيحة التي وردت بالوعيد
ال�شديد لكل من يعتدي على نف�س غري املع�صومة بالقتل ،ومن ذلك قوله تعاىلَ (:و َمن َي ْق ُت ْل مُ�ؤْ ِم ًنا
ُّم َت َع ِّم� � ًدا َف َج� �زَا�ؤُ ُه َج َه َّن ُم َخا ِل ًدا فِي َها َو َغ ِ�ض َب َاللهُّ َع َل ْي ِه َو َل َع َن ُه َو َ�أ َع َّد َل ُه َع َذا ًبا َعظِ ي ًما)((( ،وهذه الآية من
�أ�ش ��د الآي ��ات التي تت�ضمن تهديد ًا �شديد ًا ووعيد ًا �أكيد ًا مل ��ن يرتكب هذه اجلرمية((( .وقد قرنت هذه
الل �إِ َل ًها
اجلرمية بال�رشك باهلل يف غري ما �آية يف كتاب اهلل ،ومن ذلك قوله تعاىلَ ( :وا َّلذِي َن ال َي ْد ُعونَ َم َع هَّ ِ
((( املوافقات يف �أ�صول ال�رشيعة .8/2 -
((( انظر :معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�صولية – .627/3
((( املقا�صد العامة – بن زغيبة عز الدين – �ص  ،178مقا�صد ال�رشيعة ابن عا�شور -
((( انظر :و�سائل ال�رشيعة الإ�سالمية حلفظ النف�س املع�صومة – مقال يف االنرتنت على الرابطhttp://almoslm.net//233675:
(بتاريخ ربيع الثاين 1438هـ)
((( �سورة الن�ساء – �آية .93
((( انظر :تف�سري بن كثري –  203/4وما بعدها – ط1421 1ه2000 ،م – م�ؤ�س�سة قرطبة.
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� َآخ َر َوال َي ْق ُتلُونَ ال َّنف َْ�س ا َّلتِي َح َّر َم َاللهُّ ِ�إ َّال ِبالحْ َ ِّق َوال َي ْزنُونَ َو َمن َي ْف َع ْل َذ ِل َك َيلْقَ �أَ َثا ًما)
�أما يف ال�سنة النبوية فنجد من االحاديث ما فيه حتذير وتهديد لكل من يقرتف جرمية قتل
النف� ��س املع�صوم ��ة ،ومن ذلك ما رواه �أَبو هريرة ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم،
ق ��ال( :اجتنبوا ال�سبع املوبق ��ات ،قالوا يا ر�سول اهلل وما هن ،قال :ال�رشك باهلل وال�سحر وقتل
النف�س  ((()...فقد اعترب هذا احلديث قتل النف�س بغري حق من املوبقات و�أكرب الكبائر.
ومن ذلك �أي�ض ًا ،قوله �صلى اهلل عليه و�سلم فيما رواه عنه ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما ،قال :قال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :ال يزال امل�ؤمن يف ف�سحة من دينه ما مل ي�صب دم ًا حرام ًا)(((.
فقد �أ�شار هذا احلديث �إىل �أن الف�سحة يف الدين حم�صورة مبن مل ي�صب دم ًا ،واملق�صود من
الف�سح ��ة يف الدين ال ��واردة يف احلديث�( :سعة الأعمال ال�صاحلة حت ��ى �إذا جاء القتل �ضاقت)؛
لأنها ال تفي بوزره (((.
وبن ��اء عل ��ى ذلك ف�إن قتل النف�س يعد من �أعظم مفا�سد الدنيا ،متاما كما الكفر �أعظم مفا�سد
الدين ،ملا فيه من �إعدام للنف�س عن احلياة.
(((

الطريق الثاني :تحريم قتل االنسان لنفسه والوعيد الشديد على ذلك:

ِين �آ َمنُو ْا َال َت�أْ ُكلُو ْا �أَ ْم َوا َل ُك ْم
حرم اهلل تعاىل على االن�سان قتل نف�سه ،حيث قالَ ( :يا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
اللَ َكان ب ُكم ر يما)(((
ون تجِ َا َر ًة َعن َت َر ٍ
َب ْي َن ُك ْم ِبا ْل َباطِ ِل ِ�إ َّال �أَن َت ُك َ
ا�ض ِّمن ُك ْم َو َال َت ْق ُتلُو ْا �أَنف َُ�س ُك ْم ِ�إ َّن هَّ َ ِ ْ َ حِ ً
ويف ذل ��ك حف ��ظ للنف�س من اعتداء �صاحبها ،ف ��اهلل تعاىل وحده هو واهب احلياة ،وهو وحده من
ميلك النف�س الب�رشية ،و�أن الإن�سان ال ميلك الت�رصف بحياته بالإزهاق والإتالف.
ويف احلدي ��ث ،ع ��ن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه ،قال قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :من
قتل نف�سه بحديدة فحديدته يف يده يتوج�أُ بها يف بطنه يف نار جهنم خالد ًا خملد ًا فيها �أبد ًا ،ومن
��ش�رب �سم� � ًا فقتل نف�سه فهو يتح�ساه يف نار جهنم خالد ًا خملد ًا فيها �أبد ًا ،ومن تردى من جبل
فقتل نف�سه فهو يرتدى يف نار جهنم خالد ًا خملد ًا فيها �أبد ًا)((( ،فانظر رحمني اهلل و�إياك �إىل ما
ت�ضمنه هذا احلديث من التهديد والوعيد على من قتل نف�سه؟ و�إىل ما ينتظره من عذاب وعقاب
((( �سورة الفرقان – �آية .68
((( �أخرجه البخاري – كتاب الو�صايا – باب قوله تعاىل ”:الذي ي�أكلون �أموال اليتامى – ”...رقم (� – )2766ص .374
((( �أخرجه البخاري – كتاب الديات – باب قوله تعاىل” ومن يقتل م�ؤمن متعمد “ رقم( � – )6862ص.945
((( فتح الباري �رشح �صحيح البخاري – البن حجر –  12حتقيق /عبد القادر �شيبة احلمد – 195 /12 -ط1421 1ه2001 ،م –
طبعة �شيبة احلمد.
((( �سورة الن�ساء – �آية .29
((( �أخرجه البخاري – كتاب الطب – باب �رشب ال�سم والدواء به ومبا يخاف منه – رقم ( � – )5778ص .815
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�أبدي ،فمن الذي يفكر بعد ذلك يف قتل نف�سه .وهذا �إن دل ف�إمنا يدل على حر�ص ال�رشيعة على
املحافظة على النف�س الإن�سانية ،ملا لها من قد�سية وكرامة عند اهلل تعاىل.
الطريق الثالث :مشروعية القصاص(((:

ال �ش ��ك �أن فر� ��ض عقوبة الق�صا�ص ملن يقتل نف�س ��ا مع�صومة بغري وجه حق ،فيه من الردع
ما مينع من تكرار هذه اجلرمية يف املجتمع ،وهو ما ي�ساهم يف حفظ النفو�س و�صيانة الأرواح،
ِين �آ َمنُو ْا ُكت َِب َع َل ْي ُك ُم ا ْلق َِ�صا�صُ فيِ ا ْل َق ْت َلى الحُْ ُّر ِبالحُْ ِّر َوا ْل َع ْب ُد
ورد ذلك يف قوله تعاىلَ (:يا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
وف َو َ�أ َداء �إِ َل ْي ِه ِب�إِ ْح َ�سانٍ َذل َِك
ِبا ْل َع ْب� � ِد َوا ُلأن َثى ِبا ُلأن َثى َف َم ْن ُعف َِي َل ُه ِم ْن �أَخِ ي� � ِه �شَ ْي ٌء َفا ِّت َب ٌاع ِبالمْ َ ْع ُر ِ
اب �أَلِي ٌم)((( ،ولعل يف قوله �سبحانهَ (:و َل ُك ْم
تَخْ فِيفٌ ِّمن َّر ِّب ُك ْم َو َر ْح َم ٌة َف َم ِن ا ْع َت َدى َب ْع َد َذل َِك َف َل ُه َع َذ ٌ
�ون)((( ما ي�شري �إىل م�ساهمة �رشعة الق�صا�ص يف
فيِ ا ْلق َِ�صا� �ِ�ص َح َي ��ا ٌة َياْ ُ�أوليِ ْ الأَ ْل َب ِاب َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُق � َ
حفظ النفو�س و�صيانتها ،وذلك ملا فيه من حكمة عظيمة لنا� ،أال وهي بقاء املهج و�صونها؛ لأنه
�إذا علم القاتل �أنه يقتل انكف عن �صنيعه ،فكان يف ذلك حياة النفو�س.
ثانيًا :ما ورد في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م من طرق المحافظة على النفس من جانب العدم.

لق ��د نحى امل��ش�رع ال�سوداين يف طرق املحافظة على النف�س من جان ��ب العدم ،نف�س ما نحاه
علم ��اء املقا�ص ��د يف ذلك ،حيث اعت�ب�ر امل�رشع �أن قتل النف� ��س ،واالنتح ��ار والق�صا�ص ،من �أهم
الط ��رق التي يحافظ به ��ا على النف�س من جانب العدم ،ذلك �أنها تعت�ب�ر تهديد ًا مبا�رش ًا للنف�س،
وق ��د ذكر امل��ش�رع جترمي هذه الأفع ��ال يف الباب ال�سابع من ��ه ،بعنوان( اجلرائ ��م الواقعة على
النف�س) ومن �ضمنها املواد الآتية:
(�أ) القتل و�أنواعه :املادة  129ـ القتل هو ت�سبيب موت �إن�سان حي عن عمد �أو �شبه عمد �أو خط�أ.
(ب) القتل العمد :املادة 130ـ
( )1يعد القتل قت ًال عمد ًا �إذا ق�صده اجلاين �أو �إذا ق�صد الفعل وكان املوت نتيجة راجحة لفعله.
( )2من يرتكب جرمية القتل العمد يعاقب بالإعدام ق�صا�ص ًا ف�إذا �سقط الق�صا�ص
يعاقب بال�سجن مدة ال جتاوز ع�رش �سنوات دون م�سا�س باحلق يف الدية.
(ج) القتل �شبه العمد :املادة 131ـ
( )1يع ��د القت ��ل قت ًال �شبه عمد �إذا ت�سبب فيه اجلـ ��اين بفعل جنائي على ج�سم الإن�سان ومل
((( انظر :و�سائل ال�رشيعة الإ�سالمية حلفظ النف�س املع�صومة – مقال يف االنرتنت على الرابط:
(بتاريخ ربيع الثاين 1438ه)
((( �سورة البقرة – �آية .178
((( �سورة البقرة – �آية 179

)(http://almoslm.net//233675
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يق�صد اجلاين القتل ومل يكن املوت نتيجة راجحة لفعله.
( )2بالرغم من حكم املادة  )1( 130يعد القتل قت ًال �شبه عمد يف �أي من احلاالت الآتية:
(�أ) �إذا جت ��اوز املوظ ��ف الع ��ام �أو ال�شخ�ص املكلف بخدمة عامة بح�س ��ن نية حدود ال�سلطة
املخولة له قانون ًا وهو يعتقد ب�أن فعله الذي �سبب املوت �رضوري لت�أدية واجبه.
(ب) �إذا ارتك ��ب اجل ��اين القت ��ل متجاوز ًا بح�س ��ن نية احلدود املقررة قانون� � ًا ملمار�سة حق
الدفاع ال�رشعي.
(ج) �إذا ارتكب اجلاين القتل حتت ت�أثري الإكراه بالقتل.
(د) �إذا ارتكب اجلاين القتل وهو يف حالة �رضورة لوقاية نف�سه �أو غريه من املوت
(هـ) �إذا ارتكب اجلاين القتل بنا ًء على ر�ضا املجني عليه.
(و) �إذا قتل اجلاين يف �أثناء فقدانه ال�سيطرة على نف�سه ال�ستفزاز �شديد مفاجئ ال�شخ�ص
الذي ا�ستفزه �أو �أي �شخ�ص �آخر خط�أ.
(ز) �إذا �أ�رسف اجلاين �أو جتاوز القدر امل�أذون له فيه من الفعل امل�رشوع ووقع املوت نتيجة لذلك.
(ح) �إذا ارتك ��ب اجل ��اين القت ��ل دون �سبق �إ��ص�رار �أثناء عراك مفاجئ من غ�ي�ر �أن ي�ستغل
الظروف �أو ي�سلك �سلوك ًا قا�سي ًا �أو غري عادى.
(ط) �إذا ارتكب اجلاين القتل حتت ت�أثري ا�ضطراب عقلي �أو نف�سي �أو ع�صبي بدرجة ت�ؤثر
ت�أثري ًا بين ًا على قدرته يف التحكم يف �أفعاله �أو ال�سيطرة عليها.
( )3م ��ن يرتكب جرمية القتل �شبه العمد يعاقب بال�سجن مدة ال جتاوز �سبع �سنوات دون
م�سا�س باحلق يف الدية.
(د) القتل اخلط�أ :املادة 132ـ ( )1يعد القتل قت ًال خط�أ �إذا مل يكن عمد ًا �أو �شبه عمد وت�سبب
فيه اجلاين عن �إهمال �أو قلة احرتاز �أو فعل غري م�رشوع.
( )2م ��ن يرتك ��ب جرمية القتل اخلط�أ يجوز معاقبت ��ه بال�سجن مدة ال جتاوز ثالث �سنوات
دون م�سا�س باحلق يف الدية.
(ه� �ـ) ال��ش�روع يف االنتح ��ار :امل ��ادة 133ـ من ي�رشع يف االنتح ��ار مبحاولة قت ��ل نف�سه ب�أي
و�سيلة يعاقب بال�سجن مدة ال جتاوز �سنة �أو بالغرامة �أو بالعقوبتني مع ًا.
(و) حتري� ��ض ال�صغ�ي�ر �أو املجن ��ون على االنتح ��ار :املادة 134ـ من يحر� ��ض على االنتحار
�صغ�ي�ر ًا غ�ي�ر بال ��غ �أو جمنون ًا �أو �شخ�ص ًا يف حال ��ة �سكر �أو حتت ت�أث�ي�ر ا�ضطراب عقلي �أو
نف�س ��ي يعاق ��ب بال�سجن مدة ال جت ��اوز �سنة ف�إذا ح ��دث االنتحار نتيج ��ة للتحري�ض يعاقب
بالعقوبة املقررة للقتل العمد.
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(ز) الإجها�ض :املادة 135ـ ( )1يعد مرتكب ًا جرمية الإجها�ض من يت�سبب ق�صد ًا يف �إ�سقاط
جنني المر�أة �إال �إذا حدث الإ�سقاط يف �أي من احلاالت الآتية �إذا:
(�أ) كان الإ�سقاط �رضوري ًا للحفاظ على حياة الأم.
(ب) كان احلبل نتيجة جلرمية اغت�صاب ومل يبلغ ت�سعني يوم ًا ورغبت املر�أة يف الإ�سقاط.
(ج) ثبت �أن اجلنني كان ميت ًا يف بطن �أمه.
( )2من يرتكب جرمية الإجها�ض يعاقب بال�سجن مدة ال جتاوز ثالث �سنوات �أو بالغرامة
�أو بالعقوبتني معا وذلك دون م�سا�س باحلق يف الدية.
(ح) الفعل امل�ؤدى �إىل الإجها�ض :املادة 136ـ من يرتكب فع ًال ي�ؤدى �إىل �إجها�ض حبلى وهو
يعل ��م �أنه ��ا حبلى يعاقب بال�سج ��ن مدة ال جتاوز �سنة �أو بالغرام ��ة �أو بالعقوبتني مع ًا وذلك
دون م�سا�س باحلق يف الدية.
(ط) ت�سبي ��ب م ��وت اجلنني :املادة 137ـ من يرتكب فع ًال ي�ؤدى �إىل موت اجلنني يف بطن �أمه
�أو يف�ضي �إىل �أن يولد ميت ًا �أو �إىل �أن ميوت بعد والدته وذلك دون �أن يكون الفعل �رضوري ًا
لإنق ��اذ حي ��اة الأم �أو حمايته ��ا م ��ن �رضر ج�سيم يعاق ��ب بال�سجن مدة ال جت ��اوز �سنتني �أو
بالغرامة �أو بالعقوبتني مع ًا وذلك دون م�سا�س باحلق يف الدية.
وال ��ذي يت�ض ��ح من خالل هذه الن�صو�ص� ،أنها تتج ��ه �إىل جترمي ومعاقبة كل فعل يت�سبب يف
ازهاق النف�س� ،سواء بالقتل ب�أنواعه املختلفة� ،أو االنتحار� ،أو االجها�ض ،وقد ذهب امل�رشع �إىل
ابعد من كون االنتحار جرمية فقط ،بل اعترب �أن جمرد ال�رشوع يف االنتحار يعد جرمية معاقب
عليها اي�ض ًا ،ويف هذا من ال�ضمان ما يكفي حلفظ النف�س ،وكذلك الت�سبب يف موت اجلنني.
�أم ��ا الق�صا�ص فق ��د ذكره امل�رشع يف املادة( )28ب�أنه (معاقب ��ة اجلاين املتعمد مبثل فعله)
وذك ��ر يف املواد التي تليها� ،رشوط الق�صا�ص ((( ،وتعدد الق�صا�ص ((( ،م�سقطات الق�صا�ص(((،
والذي يعنينا هنا �إقرار امل�رشع للق�صا�ص باعتباره طريق ًا للمحافظة على النف�س.
ولع ��ل هذه املواد من القانون اجلنائ ��ي ال�سوداين ل�سنة 1991م ،جمتمع ًة تت�سق متام ًا مع
ما ذكره علماء املقا�صد من طرق للمحافظة على النف�س من جانب العدم ،ذلك كونها متثل �إطار ًا
حلماية النف�س من االعتداء عليها.
((( املادة ( )29من القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م.
((( املادة(  )30من القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م.
((( املادة ( )31من القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م.

النف�س الإن�سانية درا�سة مقا�صدية يف طرق املحافظة عليها مقارنة مع القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م

خامتة البحث

105

احلم ��د هلل حم ��د ًا كثري ًا طيب ًا مبارك ًا فيه كما يحب ربن ��ا وير�ضى ،وكما ينبغي جلالل وجهه
وعظيم �سلطانه ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد بن عبد اهلل عليه �أف�ضل ال�صالة والت�سليم
وعلى �آله و�صحبه �أجمعني .وبعد:
بعون اهلل وتوفيقه �أختم احلديث يف هذا البحث ،بذكر �أهم ما تو�صلت �إليه من نتائج وتو�صيات.
النتائج:

تو�صلت من خالل هذا البحث �إىل جملة من النتائج �أبرزها:
� 1 .1أن النف�س ت�أتي يف املرتبة الثانية من حيث املحافظة عليها ،وهذا ما ي�ؤكد مدى رعايتها
و�أهميتها يف نظر ال�رشع.
� 2 .2أن م�رشوعي ��ة الزواج واحلث عليه والرتغيب فيه ،من �أهم طرق املحافظة على النف�س
من جانب الوجود ،ذلك ملا فيه من حفظ للنوع من االنقرا�ض.
� 3 .3أن امل�رشع ال�سوداين كفل للنف�س �ضمانات كثرية للمحافظة عليها من جانب الوجود والعدم.
� 4 .4أن املحافظ ��ة عل ��ى النف�س من جانب الوجود ،تعني ما ي�ضمن له ��ا ا�ستمرارية �أمنه يف
احلياة ،ومن جانب العدم ،ما مينع عنها ال�رضر الواقع �أو املتوقع عليها.
التوصيات :أما التوصيات فأبرزها:

� 1 .1رضورة االهتمام بالدرا�سات املقا�صدية املقارنة.
�� 2 .2ض�رورة �إبراز و�سائل املحافظة على املقا�صد االربعة االخرى(الدين ،العقل ،الن�سل ،املال)
من خالل القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م.
� 3 .3رضورة �إبراز الت�أ�صيل املقا�صدي من خالل املقا�صد ال�رضورية اخلم�سة
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امل�صادر واملراجع

 1 .1احياء علوم الدين – �أبو حامد الغزايل .
2 .2تف�س�ي�ر الق ��ر�آن العظيم – عماد الدين �أبي الف ��داء بن كثري – حتقيق /جمموعة من
العلماء – م�ؤ�س�سة قرطبة – الطبعة الأوىل 1421ه2000 ،م.
 3 .3اجلام ��ع لأح ��كام الق ��ر�آن – �أبي عبد اهلل حمم ��د بن �أحمد بن �أبي بك ��ر القرطبي – دار
عامل الكتب – الريا�ض – اململكة العربية ال�سعودية -الطبعة الثالثة 1432ه2003 ،م.
 4 .4رو�ض ��ة الطالب�ي�ن وعم ��دة املفتني – البي زكري ��ا بن حمي الدين بن ��ش�رف النووي –
املكتب اال�سالمي – بريوت – لبنان – الطبعة الثانية 1405ه.
� 5 .5سنن الرتمزي – حتقيق /ب�شار عواد معروف – دار الغرب – الطبعة الأوىل 1996م.
 6 .6ال�صح ��اح ت ��اج العربية و�صحاح اللغة – ا�سماعيل حماد اجلوهري – حتقيق� /أحمد
عبد الغفور عطا – دار العلم للمالين – الطبعة الرابعة 1990م.
�7 .7صحيح البخاري – مكتبة الر�شد – الطبعة الثانية 1427ه2007 ،م.
8 .8فت ��ح الباري ب��ش�رح �صحيح البخاري – ابن حجر الع�سق�ل�اين – حتقيق /عبد القادر
�شيبة احلمد – الطبعة الأوىل 1421ه2001 ،م – طبعة �شيبة احلمد.
 9 .9الف�ص ��ل يف املل ��ل والأه ��واء والنح ��ل – �أبي حممد علي ب ��ن �أحمد املع ��روف بابن حزم
الظاهري – دار اجليل – بريوت لبنان – الطبعة الثانية 1416ه1996 ,م.
 1010ل�سان العرب – ابن منظور الأفريقي – طبعة �صادر – بريوت – لبنان – بدون رقم طبع.
 1111معلم ��ة زائ ��د للقواع ��د الفقهية والأ�صولي ��ة – طبعة م�ؤ�س�سة زاي ��د للأعمال اخلريية –
الطبعة الأوىل 1424ه2013 ،م.
1212مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية – د /زياد حممد احميدان – م�ؤ�س�سة الر�سالة – الطبعة
الأوىل 1429ه2008 ،م.
1313مقا�ص ��د ال�رشيع ��ة الإ�سالمية – حمم ��د الطاهر بن عا�شور – حتقي ��ق /حممد الطاهر
املي�ساوي – دار الب�صائر للإنتاج الإعالمي – الطبعة الأوىل 1418ه1988 ،مز
 1414مقا�ص ��د ال�رشيع ��ة وعالقته ��ا بالأدل ��ة – د /حمم ��د �سعد ب ��ن �أحمد بن �سع ��ود اليوبي – دار
الهجرة للن�رش والتوزيع – اململكة العربية ال�سعودية – الطبعة الأوىل 1418ه1998 ،م.
1515املقا�صد العامة لل�رشيعة الإ�سالمية – بن زغيبة عز الدين – دار ال�صفوة – القاهرة
– الطبعة الأوىل 1417ه.1996 ،
 1616املوافق ��ات يف �أ�ص ��ول ال�رشيع ��ة – �أبي ا�سحاق ال�شاطبي – حتقي ��ق /عبد اهلل دراز –
املكتبة التجارية – بدون.
1717ن�ص ��ب الراي ��ة يف تخريج احاديث الهداي ��ة – جمال الدين عبد اهلل بن يو�سف الزيلعي –
دار احلديث – الطبعة الأوىل 1415ه1995 ،م.
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املعامالت امل�صرفية املعا�صرة (درا�سة فقهية ت�أ�صيلية)

(((

د .حممد الأمني علي حممد

((( �أ�ستاذ م�ساعد ـ كلية ال�رشيعة ـ مدين ـ جامعة القر�آن الكرمي
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م�ستخل�ص البحث

يتن ��اول ه ��ذا البحث حقيقة ودائع احل�سابات اجلارية ،والتط ��ور التاريخي للعمل امل�رصيف
وال�ص�ي�ريف يف احل�ض ��ارة الإ�سالمية ،ويهدف هذا البح ��ث �إىل معرفة �أهمي ��ة ودائع احل�سابات
اجلاري ��ة والإ�ش ��كاالت الواردة على تخريجه ��ا قر�ض ًا ،والأحكام والآث ��ار املرتتبة على تكييف
ودائ ��ع احل�ساب ��ات اجلاري ��ة ب�أنه ��ا قر� ��ض ،واتب ��ع الباح ��ث املنه ��ج اال�ستقرائ ��ي والو�صفي
والتحليل ��ي ،وقد تو�صل الباحث من خالل هذا البحث �إىل عدة نتائج من �أبرزها ،حتليل حقيقة
ودائع احل�سابات اجلارية يف املعامالت امل�رصفية املعا�رصة وبيان حكم ال�رشع م�سائلها ،و�أن
لها �أحكام خا�صة بها ،وكذلك الفرق بينها وبني غريها من املعامالت امل�رصفية ،وكذلك تو�صل
الباح ��ث �إىل ع ��دد م ��ن التو�صيات �أبرزها التو�س ��ع يف بحث كثري من م�سائ ��ل ودائع احل�سابات
اجلاري ��ة يف املعام�ل�ات امل�رصفي ��ة املعا��ص�رة وكذلك رب ��ط �أح ��كام ودائع احل�ساب ��ات اجلارية
بالتطبيقات الفقهية وت�أ�سي�سها على الأدلة املقا�صد ال�رشعية.
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مقدمة

احلم ��د هلل نحمده �سبحانه وتعاىل ون�ستعين ��ه ون�ستهديه ،ون�س�أله عزوجل العون والإر�شاد
و�أن يجنبن ��ا الزل ��ل يف الق ��ول والعمل وال�صالة وال�س�ل�ام على الر�س ��ول امل�صطفى خري الب�رش
وعلى �آله و�صحبه ومن اهتدى بهدية و�أتبع �سنته �إىل يوم الدين.
�أما بعد-:
فمن املعلوم �أن املعامالت يف الإ�سالم جتمع بني الثبات والتطور ،فاملعامالت غري ال�رشعية هي
ح ��رام �إىل ي ��وم الدين يف كل زمان ويف كل مكان مهما اختلف ��ت ال�صور والأ�شكال ،فلي�س لأحد �أن
يحل �صورة م�ستحدثة �أو �شك ًال جديد ًا مادام يف جوهره يدخل حتت ماحرمه اهلل �سبحانه وتعاىل.
والبي ��ع ح�ل�ال �إىل يوم يبعثون ولكن الآن ا�ستحدث النا�س �أ�شكا ًال من املعامالت يتعامل بها
النا� ��س يف بيوعهم ومادام البي ��ع يخلو من املحظور فلي�س لأحد �أن يقف به عند �شكل تعامل به
امل�سلمون يف ع�رص معني.
له ��ذا كان م ��ن ال�رضوري ملن يدر�س فقه املعامالت املعا�رص ة �أن مييز بني الثابت واملتطور
و�أن ينظر �إىل التكييف ال�رشعي بال�صور امل�ستحدثة حتى ميكن بيان احلكم ال�رشعي.
أسباب اختيار الموضوع-:

•ماكت ��ب يف بع� ��ض املقاالت وال�صح ��ف عن ودائ ��ع اال�ستثمار و�شه ��ادات اال�ستثمار مما
يجايف �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية
•معاجل ��ة ه ��ذه الق�ضية التي ت�شكل على كثري من النا�س وط�ل�اب العلم ،وهي ق�ضية الآن
�أ�صبحت تت�صل بحياة كثري من النا�س
•مطالبة بع�ض الأخوة الأفا�ضل بالكتابة يف هذا املو�ضوع املهم
•�أهمية املو�ضوع وعظيم الفائدة العلمية املرتتبة عليه لتعلقه باملعامالت امل�رصفية

الدراسات السابقة-:

حقيقة مل �أجد كتاب ًاُ �أو م�ؤلف ًا بهذا العنوان ولكن هناك مقاالت متعلقة باالقت�صاد الإ�سالمي للمرحوم
ح�س ��ن البنا الت ��ي كان ين�رشها يف جملة الدعوة 1949م والتي ن��ش�رت بعد ذلك عام 1952م جمموعة يف
كتاب بعنوان م�شكالتنا يف �ضوء النظام الإ�سالمي وتتعلق مو�ضوعات هذا الكتاب ببحث امل�شكالت التي
يعاين منها امل�سلمون يف م�رص و�سائر البالد الإ�سالمية واحللول التي يقدمها لهذه امل�شكالت.
أهمية الموضوع-:

تنبع �أهمية هذا املو�ضوع من كونه �أحد �أعمدة النظام امل�رصيف الإ�سالمي

110

د .حممد الأمني علي حممد

1 .1ربط هذه الأن�شطة ب�أ�صولها الفقهية وال�رشعية
2 .2متابعة التفكري الفقهي الذي �أثارته التجربة امل�رصفية الإ�سالمية
�3 .3أن يتعرف امل�سلم على الأ�س�س ال�رشعية التي ت�ضبط عمل امل�صارف الإ�سالمية

منهج البحث-:

املنهج املتبع يف هذا البحث هو املنهج اال�ستقرائي والو�صفي والتحليلي
مشكلة البحث-:

ترد يف هذا البحث عدة ت�سا�ؤالت منها-:
1 .1هل الودائع امل�رصفية اجلارية هي عقد قر�ض �أم وديعة ؟
2 .2هل يجوز �أخذ الفائدة عن الودائع امل�رصفية اجلارية مادام �أنها يف ح�ساب امل�رصف �أم ال
�3 .3إذا هلكت الوديعة اجلارية هل امل�رصف �أو البنك �ضامن �أم ال ؟
4 .4هل ودائع البنوك تدخل يف حكم الإجارة ؟
5 .5ما الفرق بني الوديعة والقر�ض يف املعامالت امل�رصفية ؟
حقيق ��ة م�شكلة البحث تكمن يف هذه الت�سا�ؤالت ولكن من خالل ثنايا البحث �ستت�ضح الإجابة
عل ��ى هذه الت�سا�ؤالت ويزال الغمو�ض الذي يكتنف كثري من النا�س �إزاء هذه املعامالت ،ومعرفة
الإيداع امل�رصيف وما يتعلق به من �أحكام.
خطة البحث-:

املبحث الأول-:
التط ��ور التاريخي للعمل امل�رصيف الإ�سالمي قبل الع��ص�ر احلديث وال�صريفه يف احل�ضارة
الإ�سالمية ،وي�شتمل على مطلبني-:
املطلب الأول  :التطور التاريخي للعمل امل�رصيف الإ�سالمي قبل الع�رص احلديث
املطلب الثاين  :ال�صريفة يف احل�ضارة الإ�سالمية
املبحث الثاين-:
حقيقة ودائع احل�سابات اجلارية و�أهميتها وي�شتمل على مطلبني :
املطلب الأول-:تعريف ودائع احل�سابات اجلارية وحقيقتها
املطلب الثاين�-:أهمية ودائع احل�سابات اجلارية
املبحث الثالث -:
التكيي ��ف الفقهي لودائع احل�سابات اجلارية والإ�ش ��كاالت الواردة عليه والأحكام املرتتبة
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على ذلك وي�شتمل على ثالثة مطالب-:
املطلب الأول  :التكييف الفقهي لودائع احل�سابات اجلارية
املطلب الثاين  :الإ�شكاالت الواردة على تخريجها قر�ض ًا
املطلب الثالث  :الأحكام والآثار املرتتبة على تكييف ودائع احل�سابات اجلارية ب�أنها قر�ض.
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املبحث الأول
التطور التاريخي للعمل امل�صريف الإ�سالمي قبل
الع�صر احلديث ،وال�صريفة يف احل�ضارة الإ�سالمية.

المطلب األول-:
التطور التاريخي للعمل المصرفي اإلسالمي قبل العصر الحديث

�س ��اد ف�ت�رة طويلة االعتقاد ب�أن �أول بنك ظه ��ر �إىل الوجود هو بنك البندقية الذي �أن�شئ عام
 1170م لتمويل قر�ض حكومي .وقد ا�ستبعد هذا االعتقاد بف�ضل االبحاث التي قام بها كل من
الت�س وفريارا اللذان برهنا على قيام ال�صيارفة منذ فرتة �أقدم من ذلك بجميع �أعمال البنوك،
وه ��م الذين ميثلون البداية احلقيقة لظهور العمل امل�رصيف .ويف ر�أيهما �أن الأ�سباب التي قادت
�إىل ظه ��ور ال�سف ��اجت يف التعامل التج ��اري هي ذاتها التي �أدت �إىل ظه ��ور العمل امل�رصيف .و�أهم
هذه الأ�سباب تي�سري التبادل التجاري وخف�ض تكلفة نقل النقود واتقاء �أخطار الطريق وحفظ
النقود وا�ستثمارها و�رصفها (((.
ويرتب ��ط عم ��ل ال�صيارف ��ة م ��ن الناحي ��ة التاريخي ��ة با�ستعمال النق ��ود والتعام ��ل فيها ،وهو
ماعرفته الب�رشية منذ عهود بعيدة ترجع �إىل عدد من احل�ضارات القدمية ،كاحل�ضارات ال�سومرية
والإغريقي ��ة والبابلي ��ون عرفوا �أنواعا عديدة م ��ن الن�شاط امل�رصيف كالإي ��داع والتمويل يف املجال
الزراع ��ي وغ�ي�ره .ويت�ضمن قانون حمورابي الذي يرج ��ع �إىل القرن الثامن قبـــل امليالد الأحكام
الت ��ي تنظ ��م التعام ��ل بالوديع ��ة واالقرتا�ض بفائ ��دة ربوية .ومل يق ��م الإغري ��ق وال الرومان بدور
ملحوظ يف تطوير الأعمال امل�رصفية ،وا�ستمرت �أن�شطة ال�صيارفة يف ح�ضارتهم على النحو الذي
كان �سائ ��د ًا من قب ��ل .ويبدو �أن ال�صيارفة كانوا يجل�سون �إىل موائ ��د ي�ضعون عليها بع�ض �أنواع
العم�ل�ات الت ��ي كانوا يتاجرون يف �رصفه ��ا ،و�أن هذه العادة قد �أنتقل ��ت �إىل ال�صيارفة االيطاليني
الذي ��ن �أقرتن عملهم يف �أذهان النا�س بهذه املوائ ��د ،حتى �أ�صبح ي�شار �إىل ال�صرييف بلقب)(Banco
التي تعني املائدة �أو املن�ضدة .وقد وردت يف الإجنيل عدة �إ�شارات �إىل عادة جلو�س ال�صيارفة �إىل
املوائ ��د يف دور العب ��ادة ومواطن التج ��ارة .و�شارك ال�صائغون ال�صيارف ��ة يف �إدارة جتارة النقود
و�رصفه ��ا وحفظه ��ا وا�ستثماره ��ا ،كما قام اليهود منذ ف�ت�رة باكرة يف التط ��ور التاريخي بالعمل
امل��ص�ريف .وي�ش�ي�ر القر�آن الك ��رمي �إىل عوائدهم ومنهجهم يف ذلك بقوله تعاىل َ ( :و ِم� � ْن �أَ ْه ِل ا ْل ِكت َِاب
((( بحوث قانونية يف البنوك للدكتور ح�سني النوري �ص 8وما بعدها ،مكتبة عني �شم�س 1974وتطوير الأعمال امل�رصفية مبا يتفق
وال�رشيعة الإ�سالمية للدكتور �سامي حمود �ص  38ومابعدها .وكتاب النظام امل�رصيف اال�سالمي د .حممود �أحمد �رساج – دار الثقافة
للن�رش والتوزيع القاهرة
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َم ْن ِ�إن َت ْ�أ َم ْن ُه ِبق َ
ِنطا ٍر ي َُ�ؤ ِّد ِه ِ�إ َل ْي َك َو ِم ْن ُهم َّم ْن ِ�إن َت ْ�أ َم ْن ُه ِبدِينَا ٍر َّال ي َُ�ؤ ِّد ِه ِ�إ َل ْي َك ِ�إ َّال َما ُد ْم َت َع َل ْي ِه َقا ِئ ًما َذ ِل َك
الل ا ْل َكذ َِب َو ُه ْم َي ْع َل ُمونَ )(((.
ِب�أَ َّن ُه ْم َقا ُلو ْا َل ْي َ�س َع َل ْينَا فيِ الأُ ِّم ِّي َني َ�س ِبي ٌل َو َيقُو ُلونَ َع َلى هَّ ِ
المطلب الثاني-:
الصيرفة في الحضارة اإلسالمية :

ازده ��رت ال�صريف ��ة يف احل�ض ��ارة الإ�سالمي ��ة لع ��دة �أ�سب ��اب ،م ��ن �أهمها ازده ��ار التجارة
وات�س ��اع حركتها بني بالد الع ��امل الإ�سالمي التي نعمت بوح ��دة �سيا�سية فرتة طويلة .وكذلك
ق ��اد امل�سلم ��ون الن�شاط التج ��اري العاملي بني ال��ش�رق والغرب .وقد اقت�ض ��ى ازدهار التجارة
الداخلي ��ة واخلارجي ��ة رواج الن�ش ��اط امل��ص�ريف تي�سري ًا لتمويل ه ��ذه التجارة وت ��داول النقود
ونقلها بني املراكز التجارية .ويتمثل ازدهار الن�شاط امل�رصيف يف الأمور التالية-:
الأمر الأول  :قيام ال�صيارفة من امل�سلمني و�أهل الذمة بالأن�شطة التقليدية التي كانت لل�صيارفة
يف احل�ضارات ال�سابقة كوزن النقود وحتديد قيمتها عند تداولها وحفظها ب�إيداعها نظري �أجر �أو
بدون ��ه ،فيم ��ا يدل عليه تق�سيم الوديعة يف الفقه الإ�سالمي �إىل وديعة ب�أجر �أو بغري �أجر .وال يخفى
�أنهم كانوا يقومون كذلك بامل�صارفة وا�ستبدال �أجنا�س النقود املختلفة ،مما يعد فيما يبدو �أ�شهر
�أعماله ��م ،حتى �أ�شتق اال�سم املهني لهم م ��ن �أدائهم لهذه الوظيفة .وتدل بع�ض الإ�شارات الفقهية
عل ��ى �أنه ��م كان ��وا يت�صارفون يف الدي ��ون و�أن عدد ًا من الفقه ��اء مل يجد به با�س� � ًا .مما مكن هوالء
ال�صيارفة من تو�سيع ن�شاطهم ومده �إىل مناطق بعيدة عن حمال �إقامتهم (((
الأم ��ر الث ��اين  :ق ��ام ال�صيارفة �إىل جان ��ب ذلك مبعاونة الدول ��ة يف تي�سري �إدارته ��ا لأموالها
و�أدائه ��ا العمالها ،فكان ��ت احلكومة توكلهم �أحيان ًا يف �رصف روات ��ب عمالها وموظفيها ،ففي
وفيات الأعيان �أن املهدي �أحال قا�ضيا على �أحد ال�صيارفة لأخذ م�ستحقاته وقب�ض رزقه الذي
كان يجريه عليه (((.
وت ��دل �سياق ��ات عدي ��دة عل ��ى �أن اخللفاء كث�ي�ر ًا ما كان ��وا يلج� ��ؤون �إىل ال�صيارف ��ة لتوفري
القرو� ��ض احلكومي ��ة ((( .وقد احت ��ل ال�صيارفة لهذا مكانة اجتماعي ��ة و�سيا�سية مرموقة فيما
ي ��دل علي ��ه متابعة ن�شاط �أبي �سلمة اخلالل ،الذي كان ي�شتغل بال�صريفة يف الدعوة �إىل اخلالفة
العبا�سي ��ة واخل ��روج على الدولة الأموية ((( .وكثري ًا م ��ا كان ي�ست�شريهم يف االمور املالية ،فقد
((( �آل عمران الآية رقم ()75
((( اختالف الفقهاء للطربي 63 -60/1
((( وفيات الأعيان البن خلكان 170/2
((( الأغاين البي الفرج اال �صفهاين  (48/23بدون)
((( فوات الوفيات للكتبي 234/1و�سري �أعالم النبالء للذهبي  .7/6النظام امل�رصيف اال�سالمي  /مرجع �سابق �ص 19-18
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جمعهم الأمري بر�سباي للنظر يف الدراهم امل�ؤبدية .
والأم ��ر الثال ��ث  :قي ��ام ال�صيارف ��ة بان�شط ��ة �أخ ��رى غ�ي�ر تقليدي ��ة مم ��ا مل يك ��ن معروف ًا يف
احل�ض ��ارات ال�سابق ��ة �أو كان معروف� � ًا يف نط ��اق �ضي ��ق وتو�سع في ��ه ال�صيارف ��ة يف احل�ضارة
الإ�سالمي ��ة ،وذلك ك�إ�صدار ال�صكوك وحترير ال�سفاجت ورقاع ال�صيارفة مما كان له �أكرب الأثر
يف ت�سي�ي�ر الأعمال التجارية وازده ��ار �أن�شطتهم االئتمانية وقد �أنتقل االقت�صاد الإ�سالمي على
�أيديه ��م بف�ض ��ل جهودهم يف حتويل النقود ب�ي�ن املتعاملني يف مراكز التج ��ارة دون نقل حقيقي
للنق ��ود بني هذه املراكز التي يكون �إقت�صاد ًا ورتقي ًا يعتمد على الوثائق وال�صكوك والرقاع يف
اال�ستدانة والوفاء على حد تعبري جويتني(((.

((( النجوم الزاهرة البن تغري بردي 226/14
((( املرجع ال�سابق نف�سه� ،ص .227

(((
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(((

احل�س ��اب اجلاري ه ��و �أحد العمليات امل�رصفية املعا�رصة ،وتندرج يف عرف امل�صارف حتت
م�سم ��ى الوديع ��ة النقدية ال�رصفية ،و�سي�أت ��ي بيان �أهميته � -إن �شاء اهلل تع ��اىل  ،-واملراد هنا
تعريفه وبيان حقيقته.
والناظر يف كتب الباحثني املعا�رصين الذين كتبوا يف هذه امل�سائل� ،سواء �أكانت من الناحية
ال�رشعي ��ة �أم القانوني ��ة� ،أم االقت�صادية البحت ��ة ،يلحظ اختالف امل�سميات الت ��ي �أطلقوها على
احل�ساب اجلاري مع احتاد امل�سمى ،ومن تلك الت�سميات:
( )1احل�ساب اجلاري.
( )2احل�ساب حتت الطلب.
( )3الوديعة اجلارية.
( )4الوديعة املتحركة.
( )5الودائع حتت الطلب.
( )6ودائع احل�ساب اجلاري.
( )7الودائع الواجبة للدفع عند الطلب.
( )8ودائع بدون تفوي�ض باال�ستثمار ،وهذه ت�سمية بنك دبي الإ�سالمي (ت�أ�س�س عام 1395هـ).
وم ��ن امل�سميات ال�سابقة يظهر �أن بع�ضها ا�ستخدم عب ��ارة احل�ساب ،وبع�ضها الآخر ا�ستخدم
عبارة الوديعة ،مع تعدد الو�صف على كلٍ ،فبع�ضها ي�صفها باجلارية �أو حتت الطلب �أو املتحركة.
واالخت�ل�اف يف هذه الإطالق ��ات هو من باب التنوع ال الت�ض ��اد� ،إال �أن بع�ضها نظر �إىل ذات
املبل ��غ الذي مت التعاقد عليه بني امل�رصف والعميل ف�أطلق لفظ الوديعة ،والق�سم الآخر نظر �إىل
املعاملة والقائمة التي تقيد بها املعامالت املتبادلة بني الطرفني فاختار لفظ احل�ساب.
واحلقيق ��ة �أن الوديعة امل�رصفية �أو املبال ��غ �أو النقود التي يعهد بها ال�شخ�ص �إىل امل�رصف
((( احل�ساب يف اللغة م�أخوذ من الفعل ح�سب ،واحلاء وال�سني والياء �أ�صول �أربعة� ،أحدها :الع ّد ،وثانيها :الكفاية.
واحل�ساب واحلِ�سابة :عدك ال�شيء ،وح�سب ال�شيء يح�سبه بال�ضم ح�سب ًا وح�ساب ًا وح�سابة :ع ّده.
ُ
ونقل ابن منظور عن الأزهري قوله :و�إمنا �سمي احل�ساب يف املعامالت ح�ساب ًا؛ لأنه ُيعلم به ما فيه كفاية لي�س فيه زيادة على املقدار وال
نق�صان .ينظر :معجم مقايي�س اللغة �ص  ،244ل�سان العرب 161/3
و�أما لفظ (اجلاري) فقد قال ابن فار�س يف معجم مقايي�س اللغة (�ص :)195
“اجليم والراء والياء �أ�صل واحد ،وهو ان�سياق ال�شيء ،يقال :جرى املاء يجري جرية وجري ًا وجريان ًا.
ويف املعجم الو�سيط �ص“ :171واحل�ساب اجلاري (يف االقت�صاد) اتفاق بني �شخ�صني بينهما معامالت م�ستمرة( .مج)”..
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هي التي تن�شئ احل�ساب اجلاري ،ولي�ست هي احل�ساب اجلاري ذاته.
وق ��د يقال� :إن من التج ّوز تعريف احل�ساب اجلاري ب�أن ��ه النقود �أو املبالغ ،كمن �أطلق لفظ
ال�سفتجة على النقود املقر�ضة ،وهي يف الأ�صل ورقة يكتب فيها الدين.
والذي يظهر �أن البحث من�صب على حكم املال �أو النقود التي يعهد بها �صاحبها �إىل امل�رصف،
ويتعاقد عليها ،ولي�س البحث يف احل�ساب �أو القائمة التي تق ّيد فيها املعامالت بني الطرفني.
ولأن عنوان البح ��ث املطروح هو:ودائع احل�سابات اجلارية يف املعامالت امل�رصفية ،وحتى
�أجتن ��ب احلكم املبكر عل ��ى امل�س�ألة؛ ف�إين �سوف �أ�ستعمل هذا الإط�ل�اق يف هذا البحث فيما ي�أتي
من املباحث ،واهلل املوفق.
تعريف الحساب الجاري:

�أو ًال :عرف احل�ساب اجلاري :ب�أنه القائمة التي تق َّيد بها املعامالت املتبادلة بني العميل والبنك(((.
ثاني� � ًا  :وعرف ��ت ودائع احل�ساب اجل ��اري :ب�أنها (املبالغ التي يودعه ��ا �أ�صحابها يف البنوك
ب�رشط �أن يردها عليهم البنك كلما �أرادوا)(((.
�أو (ه ��ي النق ��ود التي يعهد بها الأفراد �أو الهيئات �إىل البنك على �أن يتعهد الأخري بردها �أو
برد مبلغ م�ساوٍ لها لدى الطلب �أو بال�رشوط املتفق عليها)(((.
�أو (ه ��ي املبال ��غ التي يودعه ��ا �أ�صحابها يف البنوك بق�ص ��د �أن تكون حا�رضة الت ��داول ،وال�سحب
عليها حلظة احلاجة بحيث ترد مبجرد الطلب ،ودون توقف على �أي �إخطار �سابق من �أي نوع)(((.
والتعاري ��ف ال�سابقة يف جممله ��ا متقاربة ،وبع�ضها اهتم بتعريف املعامل ��ة �أو املعاقدة التي تكون بني
الطرفني (امل�رصف والعميل) ،وبع�ضها الآخر عرف انطالق ًا من املال الذي يتم عليه العقد بني الطرفني.
وميك ��ن الق ��ول  -كما �سبق  -ب� ��أن الوديعة امل�رصفية �أو املال املو�ض ��وع لدى امل�رصف هو
الذي ين�شئ احل�ساب اجلاري؛ فاحل�ساب اجلاري عبارة عن قائمة تقيد بها املعامالت امل�رصفية
املتبادل ��ة ب�ي�ن العميل وامل�رصف؛ ويق ��وم �صاحب املال بفتح هذا احل�س ��اب يف امل�رصف لو�ضع
مال ��ه فيه ،بغر�ض حفظه ��ا و�صونها ثم طلبها عند احلاجة �إليه ��ا� ،أو لأغرا�ض التعامل اليومي
والتجاري ،دون اال�ضطرار �إىل حمل النقود(((.
وقد ي�سلم امل�رصف للعميل دفرت �شيكات ،ي�سمح له مبوجبه  -وبح�سب �إجراءات معروفة -
((( الودائع امل�رصفية ،د .ح�سني كامل فهمي( ،جملة جممع الفقه الإ�سالمي.)689/1/9 ،
((( �أحكام الودائع امل�رصفية ،حممد تقي العثماين (جملة املجمع .)792/1/9
((( امل�صارف والأعمال امل�رصفية يف ال�رشيعة الإ�سالمية والقانون ،د .غريب اجلمال (�ص.)36
((( الودائع امل�رصفية النقدية ،وا�ستثمارها يف الإ�سالم ،د .ح�سن عبد اهلل الأمني (�ص.)209
((( ينظر :امل�صارف الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق ،د .عبد الرزاق الهيتي (�ص.)259 ،258
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بال�سحب متى �شاء من ح�سابه ،بحيث ال تزيد املبالغ عن مقدار املال الذي مت ت�سليمه للم�رصف
عالي� � ًا ،وقد يدفع �صاحب املال للم�رصف م�صاريف ي�سرية مقابل االحتفاظ باحل�ساب اجلاري
على هذا النحو.
وبه ��ذا يتب�ي�ن �أن ودائ ��ع احل�ساب ��ات اجلاري ��ة �أو حت ��ت الطلب ه ��ي ح�سابات لي� ��س هدفها
اال�ستثم ��ار و�إمن ��ا هي ح�سابات لغر�ض حف ��ظ هذه الأموال و�صيانتها م ��ن ال�رسقة �أو الهالك،
�أو لغر�ض ت�سهيل التعامل التجاري واملعامالت امل�رصفية الأخرى التي تقدمها هذه امل�صارف
لعمالئه ��ا؛ لذا ف�إن هذه احل�سابات لي�س له ��ا �أي عالقة بامل�ضاربة �أو امل�شاركة ،وال ت�ستحق �أي
عائد �أو ربح يف امل�صارف الإ�سالمية ،بل �إنه قد يتقا�ضى امل�رصف عليها �أجر ًا �أو عمالة يف مقابل
ما مينحه لأ�صحابها من امتيازات(((.
و�إمن ��ا �سم ��ي احل�ساب اجلاري بهذا اال�سم؛ لأن طبيعته جتعله يف حركة م�ستمرة من زيادة
بالإي ��داع �أو نق�صان ب�سبب ما يط ��ر�أ عليه من قيود باحل�سب والإيداع فتغري من حاله بحيث ال
يبقى على �صفة واحدة(((.
وتختلف طرق امل�صارف يف التعامل مع ودائع احل�سابات اجلارية ،وميكن ح�رصها يف �أربعة طرق(((:
الأول� :أال يتقا�ض ��ى امل��ص�رف �أية �أجور مقابل خدمة فت ��ح احل�ساب وما يتعبه من خدمات؛
ك�إ�صدار ال�شيكات ،وبطاقة ال�سحب الآيل ،وغريها.
الثاين� :أن يتقا�ضى امل�رصف �أجور ًا مقابل خدمة فتح احل�ساب اجلاري ،وما يتبعه من خدمات.
الثال ��ث� :أن يتقا�ضى امل��ص�رف �أجور ًا مقابل ما �سبق �إذا نق� ��ص ر�صيد العميل يف احل�ساب
عن مبلغ حمدد.
الراب ��ع� :أن مين ��ح امل�رصف فوائد للعميل مقابل وجود املبلغ يف احل�ساب ،وبع�ضها ي�شرتط
مبلغ ًا معين ًا لأجل منح الفوائد ،وهذا هو املعمول به يف البنوك الربوية.
المطلب الثاني  :أهمية ودائع الحسابات الجارية:

تت�ض ��ح �أهمي ��ة ودائع احل�سابات اجلاري ��ة يف املنافع التي يح�صل عليه ��ا طرفا العقد ،وهما
امل�رصف والعميل من فتح هذه احل�سابات والتعامل بها ،وفيما يلي ذكر لأهم املنافع والفوائد
التي يح�صل عليها كل منهما:
((( ينظر :امل�صارف الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق (�ص.)245
((( ينظر :بنوك جتارية بدون ربا ،د .حممد بن عبد اهلل ال�شيباين (�ص.)74
((( ينظر :احل�سابات والودائع امل�رصفية ،د .حممد علي القري (جملة املجمع  ،)721 ،720/1/9الربا واملعامالت امل�رصفية ،...د .عمر
املرتك (�ص ،)346البنوك الإ�سالمية ،عائ�شة ال�رشقاوي املالقي (�ص ،)228امل�صارف الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق ،للهيتي (�ص.)245
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أو ً
ال :المنافع التي تعود على المصرف

 -1ا�ستثم ��ار الأموال املوج ��ودة يف احل�سابات اجلارية دون �أن ي�شرتك عمال�ؤه � -أ�صحاب
هذه الأموال  -يف الأرباح التي تدرها هذه اال�ستثمارات.
ويتب�ي�ن هذا �إذا علمنا �أن �أم ��وال احل�سابات اجلارية تعد �أهم موارد امل�رصف ،ومتثل ما قد
يزي ��د يف غال ��ب الأح ��وال على  %90من جممل امل ��وارد ،ونادر ًا ما تقل ع ��ن  ،((( %20وبهذا
ي�ستفيد منها امل�رصف يف توفري ال�سيولة والوفاء باحتياجاته واحتياجات عمالئه(((.
 -2فت ��ح ح�س ��اب جا ٍر لأحد العمالء ي�ؤدي غالب ًا �إىل �أن ه ��ذا العميل يحتاج �إىل خدمات م�رصفية
�أخرى  -ي�ستفيد منها امل�رصف ،وطبعي �أن يلج�أ العميل �إىل امل�رصف الذي به ح�سابه اجلاري.
 -3فت ��ح احل�ساب ��ات اجلارية يزيد من قدرة امل��ص�رف على تو�سيع االئتم ��ان �أو ما ي�سمى
(بخل ��ق الودائع) وا�ستثمارها ،حي ��ث يزيد الر�صيد النقدي لهذا امل��ص�رف ،وبالتايل يزيد
ربحه من جراء ا�ستثمار هذه املبالغ.
 -4الأج ��ور التي تتقا�ضاه ��ا بع�ض امل�صارف مقابل اخلدمات الت ��ي تقدمها للعمالء؛ كفتح
احل�ساب ،و�إ�صدار ال�شيكات ،وبطاقات ال�سحب الآيل وغريها.
 -5ي�ستفي ��د امل��ص�رف من ودائع احل�سابات اجلارية الت ��ي تفتحها لديه امل�صارف الأخرى
الت ��ي تعام ��ل معها  -وهي متثل قرابة  %10م ��ن جمموع اخل�صوم  -يف عمليات املقا�صّ ة يف
ال�شي ��كات املحررة م ��ن قبل عمالء امل�ص ��ارف الأخرى ،ويف عملية احل ��واالت التي يقومون
به ��ا م ��ن امل�صارف الأخرى ،وال �سيم ��ا التحويالت من بلد �إىل �آخر ،وغ�ي�ر ذلك من الأعمال
امل�رصفية التي ت�ستدعي وجود ر�صيد كاف لدى امل�رصف.
ثانيًا :المنافع التي تعود على العميل (صاحب الحساب الجاري)(((.

 -1حف ��ظ �أموال ��ه من املخاطر املختلفة؛ كال�رسقة �أو ال�ضي ��اع ،وهذا يتبني �أكرث كلما كانت
الأموال كثرية؛ بحيث ي�شق حفظها يف املنزل �أو يف املحل التجاري ،ولذا يالحظ يف ال�رشكات
التجاري ��ة الك�ب�رى وامل�صانع الكبرية التي تكرث فيها عملي ��ات البيع والتح�صيل �أن موظف
اخلزينة ال ي�ستبق لديه �أية مبالغ نقدية يف اخلزينة ،بل عليه �أن يودعها يف امل�رصف يومي ًا.
((( ينظر :بنوك الودائع ،كمال الدين �صدقي (�ص ،)104الودائع امل�رصفية النقدية ،ح�سن الأمني (�ص.)211
((( ينظر :احل�سابات والودائع امل�رصفية ،د .حممد علي القري (جملة املجمع .)720/1/9
((( ينظر :النظام امل�رصيف الإ�سالمي ،د .حممد �أحمد �رساج (�ص.)87
((( ينظر :بنوك الودائع ،كمال الدين �صدقي (�ص ،)105احل�سابات والودائع امل�رصفية ،د .حممد علي القري (جملة املجمع ،)724/1/9
الودائع امل�رصفية النقدية ،ح�سن الأمني (�ص ،)216الربا واملعامالت امل�رصفية (�ص ،)349الرت�شيد ال�رشعي للبنوك القائمة ،جهاد عبد
اهلل �أبو عومير (�ص.)166-164
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� -2إ�ضاف ��ة �إىل مي ��زة حف ��ظ امل ��ال ف�إنه يك ��ون م�ضمون ًا عل ��ى امل��ص�رف ،ول�صاحبه حرية
الت�رصف فيه متى �شاء.
 -3االنتف ��اع م ��ن اخلدمات التي يقدمها امل��ص�رف ل�صاحب احل�ساب اجل ��اري غالب ًا بدون
مقابل ،ومن ذلك:
�أ -احل�ص ��ول عل ��ى دف�ت�ر ال�شي ��كات مما ي�سهل عل ��ى �صاحب احل�س ��اب الوف ��اء بالتزاماته
واحتياجاته املختلفة دون احلاجة �إىل حمل النقود وعدها ومراجعتها مع الأمن من �ضياعها
و�رسقتها وبخا�صة يف املبالغ الكبرية.
ب -احل�صول على بطاقة ال�سحب الآيل ،والتي ميكنه بوا�سطتها:
 �سحب ما يحتاجه من �أموال يف �أي زمان ومكان.ت -ت�سديد قيمة م�شرتياته عن طريق �أجهزة نقاط البيع بوا�سطة ال�شبكة الإلكرتونية.
ث -ت�سديد فواتري اخلدمات العامة؛ كفواتري الكهرباء والهاتف واملاء ونحوها.
ج -اال�ستعالم عن ر�صيده يف ح�سابه اجلاري ،وطلب ك�شف حل�سابه.
ح -التحويالت والإيداعات امل�رصفية.
 يع ��د فتح احل�س ��اب اجلاري امل�رصيف �أ�سهل و�أي�رس طريقة لعم ��ل ح�سابات نظامية دقيقةعن �أي نوع من �أنواع الن�شاط الذي يقوم به العميل؛ ك�أن يعرف ربحه بالفرق بني ر�صيد �أول
ال�سنة ور�صيد �آخر ال�سنة.
 -5توثي ��ق احل�ساب ��ات و�ضبطه ��ا ،بحي ��ث يح�ص ��ل العمي ��ل يف نهاي ��ة كل �شه ��ر �أو �أقل �أو
�أك�ث�ر  -على ك�شف مف�صل يت�ضم ��ن جميع املدفوعات وتواريخها ومبالغه ��ا واملدفوعة �إليهم،
وكذل ��ك احلال يف الأم ��وال التي يتلقاها من الآخرين مثل �أثمان ال�سلع التي يبيع �أو موارده من
الإيجارات والأرباح� ...إلخ ،وهذا يغنيه عن موظف متخ�ص�ص يف املحا�سبة.
 -6متكني العميل من �إثباته وتوثيقه ملدفوعاته للآخرين� ،سواء عن طريق ال�شبكات تكفي
ع ��ن الإي�صاالت؛ لأن امل�ستفيد من ال�شيك يوقع على ظهر ال�شيك عند حت�صيله من امل�رصف� ،أم
عن طريق بطاقة ال�سحب الآيل يف ت�سديد فواتري اخلدمات.
 -7احل�ص ��ول عل ��ى اخلدم ��ة امل�رصفي ��ة عن طري ��ق الهات ��ف  -بوا�سطة البطاق ��ة  -بحيث
ي�ستطي ��ع �صاحب احل�ساب اجلاري حتريك معامالته امل�رصفي ��ة والتجارية عن طريق الهاتف
مما يوفر عليه وقت ًا طوي ًال يف التنقل و�إجراء هذه املعامالت.
� -8سهول ��ة و�رسع ��ة حت�صي ��ل النق ��ود املحول ��ة �إىل امل�رصف م ��ن جهات حكومي ��ة �أو غري
حكومية؛ كتحويل الرواتب ال�شهرية مث ًال.
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 -9الأ�سعار املميزة للخدمات الأخرى التي يقدمها امل�رصف ،والتي تتعلق غالب ًا باحلواالت
وال�رصف الأجنبي ور�سوم فتح االعتمادات وبطاقات االئتمان وخطابات ال�ضمان.
� -10شه ��ادة امل�رصف مب�ل�اءة العميل (�صاحب احل�س ��اب) و�أكرث ما يحت ��اج لهذا التجار
ورجال الأعمال الذين يحتاجون �إىل �شهادة تثبت مالءتهم يقدمونها �إىل اجلهات احلكومية
�أو اخلا�صة بحيث يتمكنون مبوجبها من الدخول يف املناق�صات واملزايدات �أو عقود املقاولة
�أو التوريد وغريها.
 -11ا�ستخ ��دام الأم ��وال يف احل�ساب اجلاري كرهن ،وذلك ب� ��أن يتفق العميل مع م�رصفه
عل ��ى حج ��ز مبلغ من امل ��ال يف ح�سابه اجل ��اري ال ي�سمح ل ��ه �أن ي�سحبه �أو يح ��رر ال�شيكات
مقابله؛ ليكون رهن ًا ل�ضمان وفائه بالتزاماته الواجبة �أو التي م�آلها �إىل الوجوب للم�رصف
�أو مل�ؤ�س�س ��ة �أخ ��رى ،مثل حاالت فت ��ح االعتماد امل�ستن ��دي لال�سترياد� ،أو �إ�ص ��دار البطاقة
االئتمانية� ،أو كفالة جهة �أخرى من قبل ذلك العميل.
 -12يع ��د ك�ش ��ف احل�ساب للعمي ��ل م�ستند ًا قوي ًا ملا ج ��اء فيه من �أرق ��ام ،وي�ستفيد من هذا
املوظف ��ون امللزمون بتقدمي تقارير �سنوية عن التغي�ي�رات الطارئة يف ثرواتهم طبق ًا لأنظمة
الك�سب غري امل�رشوع يف بع�ض الدول.
�إ�ضاف ��ة �إىل م ��ا �سبق ف�إن احل�ساب اجلاري ي�ستفيد منه الطرفان يف تي�سري واخت�صار كثري من
العملي ��ات الت ��ي حت�صل بينهم ��ا؛ �إذ �إن ت�سوية كل عملية م ��ن العمليات املتتابع ��ة ي�سبب كثري ًا من
التعقي ��د ،بينم ��ا ميكن بوا�سطة احل�ساب اجلاري جتميع العملي ��ات كلها و�إخ�ضاعها لنظام واحد،
وكذل ��ك ف� ��إن من فوائد احل�سابات اجلارية عدم تعطيل ر�ؤو�س الأموال؛ لأنه �إذا ا�ستحق على �أحد
طرفيه دين ف�إنه ال يدفعه نقد ًا ومبا�رشة ،بل ي�ستغله ويقيد يف ح�ساب الدائن ما يقابله.
وم ��ن فوائده ��ا كذل ��ك �أنها تق ��وم بوظيفة نقدية مهم ��ة؛ �إذ �إنها متثل و�سائ ��ل دفع يف املجال
االقت�ص ��ادي والتج ��اري ،و�أداة وفاء لت�سوية الديون عن طري ��ق نقل ملكيتها من �شخ�ص لآخر
با�ستعمال ال�شيكات والتحويل امل�رصيف واملقا�صة.
وبهذا يتبني �أن �أموال احل�سابات اجلارية هي مما ميثل قطب الرحى بالن�سبة ملوارد البنوك
وحمور ن�شاطاتها يف املجال االقت�صادي والتجاري ويف ميادين �أن�شطتها الأخرى.

�أحكام ودائع احل�سابات اجلارية يف املعامالت امل�صرفية املعا�صرة (درا�سة فقهية ت�أ�صيلية)

املبحث الثالث
التكييف الفقهي لودائع احل�سابات اجلارية
والإ�شكاالت الواردة عليه والأحكام املرتتبة

121

المطلب األول  :التكييف الفقهي لودائع لحسابات الجارية

اختلفت �آراء الفقهاء والباحثني املعا�رصين يف التكييف الفقهي للح�سابات ،ومما يلي عر�ض للخالف:
أو ً
ال :األقوال في المسألة:

القول الأول� :إنها قر�ض؛ فاملودع هو املقر�ض ،وامل�رصف هو املقرت�ض.
وه ��ذا قول �أكرث الفقهاء والباحثني املعا�رصين((( ،وهو ر�أي جممع الفقه الإ�سالمي املنبثق
م ��ن منظم ��ة امل�ؤمتر الإ�سالمي بجدة ،ون� ��ص عليه بالقرار رق ��م  )9/3( 86يف دورته التا�سعة
املنعقدة يف �أبي ظبي  5-1ذي القعدة 1415هـ ،وفيما يلي ن�ص القرار:
(�إن جمل�س جممع الفقه الإ�سالمي املنعقد يف دورة م�ؤمتره التا�سع ب�أبي ظبي بدولة الإمارات
العربي ��ة املتحدة م ��ن  6-1ذي القعدة 1415ه� �ـ ،املوافق  6-1ني�سان (�أبري ��ل) 1995م ،بعد
اطالع ��ه على البح ��وث ا لواردة �إىل املجمع بخ�صو�ص مو�ض ��وع الودائع امل�رصفية (ح�سابات
امل�صارف) ،وبعد ا�ستماعه �إىل املناق�شات التي دارت حوله ،قرر ما يلي:
�أو ًال :الودائع حتت الطلب (احل�سابات اجلارية)� ،سواء �أكانت لدى البنوك الإ�سالمية �أو البنوك
الربوي ��ة ه ��ي قرو�ض باملنظور الفقهي ،حي ��ث �إن امل�رصف امل�ستلم لهذه الودائ ��ع يده يد �ضمان لها
وهو ملزم �رشع ًا بالرد عند الطلب ،وال ي�ؤثر على حكم القر�ض كون البنك (املقرت�ض) مليئ ًا(((.
القول الثاين� :إنها وديعة باملعنى الفقهي ،وقال به بع�ض الباحثني املعا�رصين((( ،وبه �أخذ
بنك دبي الإ�سالمي(((.
((( ينظر :جملة جممع الفقه الإ�سالمي ( ،)906 ،890 ،888 ،883 ،838 ،802 ،777 ،730/1/9حكم ودائع البنوك و�شهادات
اال�ستثمار يف الفقه الإ�سالمي ،د .علي ال�سالو�س (�ص )55 ،52بحوث يف املعامالت امل�رصفية ،د .رفيق يون�س امل�رصي (�ص ،)203موقف
ال�رشيعة الإ�سالمية من امل�صارف املعا�رصة ،د .عبد اهلل العبادي (�ص ،)199 ،198امل�صارف والأعمال امل�رصفية يف ال�رشيعة الإ�سالمية
والقانون ،د .غريب اجلمال (�ص ،)59ال�شامل يف معامالت وعمليات امل�صارف الإ�سالمية ،د .حممود عبد الكرمي الر�شيد (�ص،)160 ،159
الربا واملعامالت امل�رصفية يف نظر ال�رشيعة الإ�سالمية ،د .عمر املرتك (�ص ،)346النظام امل�رصيف الإ�سالمي ،د .حممد �أحمد �رساج
(�ص ،)93الودائع امل�رصفية� ،أحمد بن ح�سن احل�سني ،املعامالت املالية املعا�رصة يف الفقه الإ�سالمي ،د .حممد عثمان �شبري (�ص.)222
((( قرارات وتو�صيات جممع الفقه الإ�سالمي ،الدورات  ،10-1القرارات �( ،97-1ص ،)196جملة املجمع ،العدد التا�سع ،اجلزء الأول (�ص.)931
((( وممن قال بهذا القول :الدكتور :ح�سن عبد اهلل الأمني يف كتابه (الودائع امل�رصفية النقدية �ص ،)233والدكتور عي�سى عبده (م�ست�شار
�سابق لبنك دبي الإ�سالمي) يف كتابه العقود ال�رشعية احلاكمة للمعامالت املالية املعا�رصة (�ص ،)113نق ًال عن :د .رفيق امل�رصي يف كتابه
(بحوث يف املعامالت امل�رصفية) (�ص ،)193والدكتور عبد الرزاق الهيتي يف كتابه (امل�صارف الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق) (�ص،)261
والدكتور �أحمد عبيد الكبي�سي يف بحثه املقدم ملجمع الفقه الإ�سالمي (جملة املجمع .)755/1/9
((( ن�صت املادة  53من النظام الأ�سا�سي للبنك الذي ت�أ�س�س عام 1975-1395م على �أن البنك يقبل نوعني من الودائع -1:ودائع
بدون تفوي�ض باال�ستثمار :وت�أخذ �صورة احل�سابات اجلارية ودفاتر االدخار املعمول بها يف النظم امل�رصفية املعا�رصة ،وهذه ت�أخذ حكم
(الوديعة) املعتمدة يف ال�رشيعة الإ�سالمية.ينظر :بحوث يف امل�صارف الإ�سالمية ،د .رفيق امل�رصي (�ص..)190
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وم ��ال �إليه الدكت ��ور ح�سني كامل فهم ��ي ،ور�أى �رضورة �إعادة النظ ��ر يف التكييف الفقهي
املعم ��ول به حالي ًا بالن�سبة للح�سابات اجلارية يف البنوك الإ�سالمية لي�صبح :وديعة (مبفهومها
ال�رشع ��ي) ل ��دى كل م ��ن البن ��ك الإ�سالمي ،والبن ��ك املركزي يف نف� ��س الوقت ،م ��ع الإذن للبنك
املركزي فقط با�ستخدامها(((.
القول الثالث� :إنها تدخل حتت عقد الإجارة.
�أي �أن الإج ��ارة واقع ��ة عل ��ى النق ��ود ،و�أن م ��ا يدفع ��ه امل��ص�رف ل�صاحب النق ��ود هو �أجر
ال�ستعمال هذه النقود ،وهذا القول نقله بع�ض الباحثني ومل ين�سبه لأحد ،وانتقد ب�أنه قول من
�أراد �أن ي�ستحل فوائد الربا من البنوك(((.
وهناك قوالن �آخران ،يغلب عليهما �أنهما من �أقوال القانونيني؛ ف�أكتفي ب�إيرادهما فقط:
الأول� :إنها وديعة �شاذة �أو ناق�صة� ،أي :وديعة مع الإذن باال�ستعمال.
الثاين� :إنه عقد ذو طبيعة خا�صة� ،أو �إنه لي�س من العقود امل�سماة.
�أدلة الأقوال:
�أدلة القول الأول:
•� -1إن امل ��ال يف احل�س ��اب اجلاري عبارة عن نقود ي�ضعه ��ا �صاحب احل�ساب وهو يعلم
�أن امل��ص�رف يت�رصف فيه ��ا ،ويخلطها بالأموال التي لديه مبج ��رد ا�ستالمها و�إدخال
بياناته ��ا باحلا�سب ،ثم ي�ستثمرها ،وقد دفعها �إليه را�ضي ًا بذلك فكان �إذن ًا بالت�رصف؛
فهذه الأموال يف حقيقتها قر�ض ولي�ست وديعة(((.
•� -2أن امل��ص�رف ميل ��ك املال يف احل�ساب اجلاري ،ويت�رصف فيه فيكون قر�ض ًا ،ولي�س
�إيداع ًا� ،إذ يف عقد الإيداع ال ميلك الوديع الوديعة ،ولي�س له �أن يت�رصف فيها ،والعربة
يف العق ��ود للمعاين ال للألف ��اظ واملباين ،وت�سميتها وديعة �إمنا ه ��و على �سبيل املجاز ال
احلقيقة لعدم توفر حقيقة الوديعة فيها(((.
•� -3أن امل�رصف يعد �ضامن ًا لأموال احل�ساب اجلاري برد مثلها ،ولو كانت هذه الأموال
وديع ��ة باملعنى احلقيقي ملا �ضمنها امل�رصف ،واملديونية وال�ضمان ينافيان الأمانة ،بل
ل ��و ��ش�رط رب الوديعة على الوديع �ضمان الوديع ��ة مل ي�صح ال�رشط ؛ لأنه �رشط ينايف
مقت�ض ��ى العقد ،وكذلك ل ��و قال الوديع� :أنا �ضامن للوديعة مل ي�ضمن ما تلف بغري تعد
((( ينظر :جملة املجمع .700 ،694/1/9
((( ينظر :حكم ودائع البنوك ،لل�سالو�س (�ص ،)51احل�سابات اجلارية ،د .م�سعود الثبيتي (جملة املجمع �ص.)835
((( ينظر :بحوث يف امل�صارف الإ�سالمية (�ص.)201
((( ينظر :حكم ودائع البنوك (�ص ،)61النظام امل�رصيف الإ�سالمي ،د .حممد �رساج (�ص ،)93جملة املجمع (�ص.)730
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�أو تفريط؛ لأن �ضمان الأمانات غري �صحيح ،وهذا على خالف املعمول به يف امل�صارف
قول على �أن مال احل�ساب اجلاري قر�ض ولي�س وديعة(((.
• -4م ��ن املعل ��وم �أن امل�رصف ال ي�أخ ��ذ �أموال احل�سابات اجلاري ��ة ك�أمانة يحتفظ بيعها
ل�ت�رد �إىل �أ�صحابها ،و�إمنا ي�ستهلكها وي�ستثمره ��ا يف �أعماله ،ومن عرف �أعمال البنوك
عل ��م �أنه ��ا ت�ستهلك ن�سبة كبرية من ه ��ذه احل�سابات ،وتلتزم برد مثله ��ا ،وهذا وا�ضح
يف �أم ��وال احل�سابات اجلارية التي تدف ��ع بع�ض امل�صارف عليها فوائد ربوية ،فما كان
امل�رصف ليدفع هذه الفوائد مقابل االحتفاظ بالأمانات وردها �إىل �أ�صحابها فقط(((.
�أدلة القول الثاين:
(� )1أن �أم ��وال احل�س ��اب اجلاري عبارة عن مبالغ تو�ضع لدى امل��ص�رف وي�سحب منها يف الوقت
الذي يختاره املودع ،وذلك كل ما يطلب يف الوديعة احلقيقية ،وال توجد �أي �شائبة يف ذلك(((.
ونوق� ��ش هذا اال�ستدالل بعدم الت�سليم؛ وذل ��ك لأن الوديعة و�إن كان املق�صود ردها عند الطلب� ،إال
�أن ��ه يق�ص ��د بها �أي�ض ًا ع ��دم الت�رصف فيها ،و�أم ��وال احل�سابات اجلارية يت��ص�رف فيها امل�رصف
مبجرد ا�ستالمها ثم يرد بدلها ،وهذا ينطبق على القر�ض مبعناه ال�رشعي ال على الوديعة(((.
(� )2أن امل�رصف ال يت�سلم هذه الوديعة على �أنها قر�ض ،بدليل �أنه يتقا�ضى �أجرة (عمولة)
على حفظ الوديعة حتت الطلب ،بعك�س الوديعة لأجل التي يدفع هو عليها فائدة((((.)2
ونوق� ��ش ب� ��أن الأجور الت ��ي ي�أخذها امل�رصف من �صاح ��ب احل�ساب اجل ��اري ال ُي�سلم على
�أنه ��ا يف مقابل احلفظ ،ب ��ل هي يف مقابل اخلدمات التي يقدمها امل�رصف ل�صاحب احل�ساب؛
ك�إ�ص ��دار دفرت ال�شيكات ،وبطاق ��ة ال�سحب الآيل ،وك�شوف احل�ساب وغريها من اخلدمات،
مع �أن الواقع �أن �أغلب امل�صارف ال ت�أخذ �أجور ًا يف مقابل فتح احل�ساب.
(� )3أن امل��ص�رف يتعامل بحذر �شدي ��د عند ا�ستعمال �أموال احل�سابات اجلارية والت�رصف
فيها ،ثم يبادر بردها فور ًا عند طلبها مما يدل على �أنها وديعة(((.
نوق� ��ش ب� ��أن ه ��ذا الت�رصف من امل��ص�رف ال يغري من حقيق ��ة العقد ،والواق ��ع �أن امل�رصف
يت��ص�رف يف م ��ال احل�ساب اجلاري بخالف ما ذُكر حيث يق ��وم بخلطها مباله ومال العمالء
((( ينظر :الودائع امل�رصفية ،للح�سني (�ص ،)105حكم ودائع البنوك (�ص ،)52النظام امل�رصيف الإ�سالمي (�ص ،)88الربا واملعامالت
امل�رصفية ،للمرتك (�ص ،)347جملة املجمع (�ص.)883
((( ينظر :حكم ودائع البنوك (�ص ،)52بحوث يف امل�صارف الإ�سالمية (�ص.)201
((( ينظر :الودائع امل�رصفية ،للأمني (�ص.)233
((( ينظر :املنفعة يف القر�ض (�ص.)304
((( ينظر :الودائع امل�رصفية (�ص.)233
((( ينظر :الودائع امل�رصفية (�ص.)234
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الآخرين مبجرد ا�ستالمها ،ثم يت�رصف فيها كما لو كانت ملكه.
و�أم ��ا كون ��ه يبادر برده ��ا عند طلبها فهذا ال ينف ��ي كونها قر�ض� � ًا؛ لأن املقر�ض له طلب بدل
القر�ض يف احلال مطلقا(((؛ لأن القر�ض يثبت يف الذمة حا ًال فكان له طلبه ك�سائر الديون احلالة،
ولأنه �سبب يوجب رد املثل �أو القيمة فكان حا ًال(((.
وكذلك ف�إن املبادرة بردها عند طلبها فيه حفاظ على �سمعة امل�رصف ،وحتفيز للتعامل معه،
ويف هذا التعامل فوائد ترجع �إىل امل�رصف ،كما هو معلوم.
(� )4أن امل ��ودع عندم ��ا يدفع املال يف احل�س ��اب اجلاري للم�رصف ال يق�ص ��د �أبد ًا �أن يقر�ض
امل��ص�رف ،وال �أن ي�شارك ��ه يف الأرب ��اح العائدة للم�رصف من ا�ستغالل مل ��ال املودع ومال غريه،
و�إمنا مق�صوده � -أي املودع  -حفظ ماله ثم طلبه عند احلاجة �إليه وهذا مقت�ضى عقد الوديعة؛
فال ي�سمى فعله �إقرا�ض ًا(((.
نوق� ��ش ب� ��أن كون امل ��ودع ال يق�ص ��د �إقرا�ض امل��ص�رف ال ي�ؤث ��ر يف حقيقة العق ��د؛ لأن عامة
املتعاملني مع امل�صارف ال يدركون الفرق بني معنى القر�ض ومعنى الوديعة ،وال ي�ستح�رضون
الف ��روق بينهم ��ا ،فهم ال تهمهم امل�صطلح ��ات بقدر ما تهمهم النتائ ��ج والغايات ،واحلا�صل �أن
املتعامل�ي�ن م ��ع امل�ص ��ارف بو�ضع �أمواله ��م يف احل�ساب ��ات اجلارية يريدون حف ��ظ �أموالهم مع
�ضمانها من امل�رصف ،وهذا يف حقيقته قر�ض ال وديعة ،ومن املعلوم كذلك �أن امل�رصف ال يقبل
حف ��ظ هذه الأم ��وال �إال لأجل الت�رصف فيها ،وه ��ذا هو معنى القر�ض ،والقاع ��دة �أن العربة يف
العقود باملقا�صد واملعاين ال بالألفاظ واملباين(((.
الترجيح:

ال ��ذي يرتج ��ح  -والعلم عند اهلل تعاىل � -أن الأموال الت ��ي ي�ضعها �أ�صحابها يف ح�ساب جا ٍر
لدى امل�رصف الأقرب �أنها قر�ض ولي�ست وديعة ،وذلك للأ�سباب الآتية:
� -1أن تعري ��ف القر�ض و�أحكام ��ه متم�شية مع هذه امل�س�ألة؛ فقد عرف القر�ض ب�أنه (عبارة
ع ��ن دف ��ع مال �إىل الغ�ي�ر؛ لينتفع به وي ��رد بدله)(((.ومال احل�ساب اجل ��اري يدفعه �صاحبه �إىل
امل�رصف ،لينتفع به ويرد بدله.
� -2أن �صاحب احل�ساب اجلاري يعلم �أن امل�رصف الذي يتلقى ماله لن يحتفظ له بهذا املال
((( ينظر :ال�رشح الكبري مع املقنع والإن�صاف ( ،)332/12ك�شاف القناع (.)314/3
((( ينظر :ك�شاف القناع (.)314/3
((( ينظر :الودائع امل�رصفية (�ص.)234 ،233
((( ينظر :جملة املجمع (�ص.)795
((( الإن�صاف (.)323/12
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�ساكن� � ًا م�ستق ��ر ًا يف �صناديقه ليعيده بعينه عند الطلب ،ب ��ل �إنه �سوف يختلط بغريه من الأموال
وب�أم ��وال امل��ص�رف ،كما �أن امل�رصف �س ��وف ي�ستعمل ه ��ذه الأموال يف �أعمال ��ه وا�ستثماراته،
وه ��ذا يعن ��ي �أن امل�رصف لن يعيد عني املال ،بل يعيد مثله عند الطلب ،وهذه الأموال يف حقيقتها
قرو�ض ال ودائع(((.
� -3أن �صاحب املال �إذا و�ضعه يف ح�ساب جا ٍر ال يق�صد جمرد احلفظ فقط ،بل يريد احلفظ
وال�ضمان مع ًا ،بدليل �أنه ال يقوم على الإيداع ما مل يكن املال م�ضمون ًا ،وكذلك امل�رصف ال يقبل
هذه الأموال حلفظها فقط ،بل لالنتفاع بها مع �ضمانها ،وهذه حقيقة القر�ض.
 -4يف القر�ض ي�ضمن املقرت�ض ،ويف الوديعة ي�ضمن املودع  -ما مل يكن املودع مفرط ًا  -وكل منهما
�ضامن لأنه مالك ،وعلى هذا فالوديعة يف العرف امل�رصيف القائم قر�ض يف ال�رشع الإ�سالمي(((.
� -5أن القاع ��دة الفقهي ��ة امل�شه ��ورة ن�ص ��ت على �أن الع�ب�رة يف العقود باملقا�ص ��د واملعاين ال
بالألف ��اظ واملب ��اين ،وت�سمي ��ة هذا العقد بني �صاح ��ب املال وامل�رصف وديع ��ة ال يغري من حقيقة
العقد و�أنه قر�ض ،و�إمنا �سمي وديعة �أو �إيداع ًا لأ�سباب منها(((:
�أ� -أن ه ��ذه الكلم ��ة ا�ستعملت مبعناه ��ا اللغوي؛ ف�إنه ��ا فعيلة من (ودع ي ��دع) :مبعنى �أنها
مرتوكة عند املودع ،وهو امل�رصف هنا بغ�ض النظر عن كونها �أمانة �أو م�ضمونة.
ب -لأن ت�أريخها بد�أت ب�شكل ودائع وتطورت خالل جتارب امل�صارف وات�ساع �أعمالها �إىل
قرو� ��ض؛ فظلت حمتفظة من الناحية اللفظية با�سم الودائ ��ع ،و�إن فقدت امل�ضمون الفقهي
له ��ذا امل�صطل ��ح ،وعليه فا�ستخدام لف ��ظ (ودائع) بد ًال من (قرو�ض) �إمن ��ا كان �صحيح ًا يف
مرحلة ت�أريخية من مراحل التطور امل�رصيف ،حيث كان النا�س يودعون نقودهم عند ال�صائغ
�أو ال�ص�ي�ريف مقابل �أجر يتقا�ضاه ،لكن عندما بد�أ ه� ��ؤالء ال�صيارفة با�ستغالل هذه الأموال
وب�إقرا�ضه ��ا �إىل غريه ��م �أو ا�ستغاللها ،مل تعد هذه العمليات ودائ ��ع ،وكان ينبغي منذ ذلك
الوقت هجر هذه الت�سمية وتركها لعمليات �أخرى؛ (ك�إيداع الأ�شياء الثمينة) واالنتقال �إىل
الت�سمية احلقيقية قرو�ض.
و�إذا �أغفلت البنوك الربوية هذا فحري بامل�صارف الإ�سالمية �أن تتنبه لهذا ،و�أال تقلد البنوك
الربوية يف هذه الت�سمية وغريها� ،سواء كان ذلك يف املقا�صد واملعاين� ،أم يف الألفاظ واملباين.
((( ينظر :بحوث يف امل�صارف الإ�سالمية (�ص.)202 ،201
((( ينظر :املرجع نف�سه (�ص.)203
((( ينظر� :أحكام الودائع امل�رصفية ،حممد تقي العثماين (جملة املجمع  ،)794/1/9الربا واملعامالت امل�رصفية ،..د .عمر املرتك
(�ص ،)348جملة املجمع  782/1/9بحوث يف امل�صارف الإ�سالمية (�ص.)204

126

د .حممد الأمني علي حممد

المطلب الثاني :اإلشكاالت الواردة على تخريجها قرضًا:

عل ��ى القول الراجح ب�أن الأقرب يف �أموال احل�ساب اجلاري تخريجها �أنها قر�ض ال وديعة،
قد يرد من الإ�شكاالت ما يلي:
الإ�ش ��كال الأول� :إن الأ�صل يف م�رشوعية القر�ض هو الإرفاق ،و�أدلة م�رشوعيته ت�ؤكد هذا،
ولذا عرفه بع�ض الفقهاء ب�أنه :دفع مال �إرفاق ًا ملن ينتفع به ويرد بدله(((.
وم ��ن املعل ��وم �أن الذي ��ن يدفع ��ون �أمواله ��م �إىل امل�صارف  -عل ��ى �شكل ح�ساب ��ات جارية -
ال يق�ص ��دون الرف ��ق بامل�ص ��ارف والإح�سان �إليه ��ا ،وامل�صارف لي�ست فق�ي�رة �أو حمتاجة حتى
تقر�ض ،و�إمنا يريدون نفع �أنف�سهم بحفظ �أموالهم ثم طلبها عند احلاجة.
اجل ��واب :ميك ��ن �أن يجاب عن هذا الإ�شكال ب�أن القر� ��ض  -و�إن كان الأ�صل يف م�رشوعيته هو
الإرف ��اق  -ق ��د يخ ��رج عن هذا الأ�ص ��ل؛ فلي�س يف جميع حاالت ��ه من باب الإرف ��اق ،ولي�س الإرفاق
�رشط ًا يف �صحته؛ مبعنى �أن الإرفاق �صفة غالبة على القر�ض ال مقيدة له ،ويدل على هذا ما يلي:
 - 1م ��ا ثب ��ت يف ال�صحيح من حدي ��ث ه�شام بن عروة عن �أبيه عن عبد ا هلل بن الزبري _ر�ضي
اهلل تعاىل عنه_ قال ...( :و�إمنا كان دينه � -أي الزبري ر�ضي اهلل تعاىل عنه  -الذي عليه �أن الرجل
كان ي�أتيه باملال في�ستودعه �إياه؛ فيقول الزبري :ال ،ولكنه �سلف ،ف�إين �أخ�شى عليه ال�ضيعة..
قال عبد اهلل بن الزبري :فح�سبت ما عليه من الدين فوجدته �ألفي �ألف ومائتي �ألف...
قال :وكان للزبري �أربع ن�سوة ،ورفع الثلث ف�أ�صاب كل امر�أة �ألف �ألف ومائتا �ألف).
ويف بع�ض الن�سخ( :فجميع ماله خم�سون �ألف �ألف ومائتا �ألف)(((.
وج ��ه الدالل ��ة من احلديث� :أن الزبري  -ر�ضي اهلل تعاىل عنه  -كان قد قبل تلك الأموال على
�أنه ��ا قر� ��ض م�ضمون ال وديعة مع عدم حاجته �إليها ،بل كان  -ر�ضي اهلل تعاىل عنه  -من �أكرث
ال�صحاب ��ة  -ر�ض ��ي اهلل تع ��اىل عنهم  -ما ًال؛ ف ��دل على �أنه ال ي�شرتط يف القر� ��ض ق�صد الإرفاق
باملقرت�ض ،وال �أن كونه فقري ًا �أو حمتاج ًا.
قال ابن حجر  -رحمه اهلل تعاىل  :-قوله( :ال ،ولكنه �سلف) �أي ما كان يقب�ض من �أحد وديعة �إال
�إن ر�ضي �صاحبها �أن يجعلها يف ذمته ،وكان غر�ضه بذلك �أنه كان يخ�شى على املال �أن ي�ضيع؛ ف ُيظن
به التق�صري يف حفظه؛ فر�أى �أن يجعله م�ضمون ًا فيكون �أوثق ل�صاحب املال و�أبقى ملروءته.
زاد ابن بطال( :وليطيب له ربح ذلك املال)(((.
((( ك�شاف القناع(.)312/3
((( �أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب فر�ض اخلم�س ،باب بركة الغازي يف ماله ح ّي ًا وميت ًا مع النبي _�صلى اهلل عليه و�سلم_ ووالة الأمر،
حديث رقم ( ،3129الفتح  )273/6ط دار ال�سالم.
((( فتح الباري (.)277/6
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وق ��ال ابن حج ��ر( :وفيه مبالغة الزبري يف الإح�س ��ان لأ�صدقائه؛ لأنه ر�ض ��ي �أن يحفظ لهم
ودائعه ��م يف غيبتهم ،ويقوم بو�صاياه ��م على �أوالدهم بعد موتهم ،ومل يكتف بذلك حتى احتاط
لأموالهم وديعة �أو و�صية ب�أن كان يتو�صل �إىل ت�صيريها يف ذمته مع عدم احتياجه �إليها غالب ًا،
و�إمنا ينقلها من اليد للذمة مبالغة يف حفظها لهم)(((.
 - 2م�س�أل ��ة ال�سفتج ��ة ( ،)40وهي قر�ض مل يق�ص ��د به الإرفاق ،ومع ذلك فهي جائزة على
ال�صحيح ،قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية  -رحمه اهلل تعاىل ( :-وال�صحيح اجلواز؛ لأن املقرت�ض
ر�أى النف ��ع ب�أم ��ن خطر الطري ��ق �إىل نقل دراهمه �إىل بلد دراهم املقرت� ��ض؛ فكالهما منتفع بهذا
االقرتا� ��ض ،وال�ش ��ارع ال ينه ��ى عما ينفع النا� ��س وي�صلحهم ويحتاجون �إلي ��ه ،و�إمنا نهى عما
ي�رضهم ويف�سدهم ،وقد �أغناهم اهلل عنه ،واهلل �أعلم)(((.
 - 3ما ذكره العلماء من �أن للو�صي قر�ض مال اليتيم يف بلد �آخر لريبح خطر الطريق ،قال
اب ��ن قدامة  -رحم ��ه اهلل تعاىل ( :-وال�صحيح جوازه؛ لأنه م�صلحة لهما من غري �رضر بواحد
منهما ،وال�رشع ال يرد بتحرمي امل�صالح التي ال م�رضة فيها ،بل مب�رشوعيتها)(((.
وم ��ن املعلوم �أن الغاية من �إقرا�ض مال اليتيم الرفق باليتيم ال باملقرت�ض ،وم�صلحة اليتيم
ال م�صلح ��ة املقرت�ض ،وامل ��راد واملق�صود الإي ��داع واحلفظ غري �أن الوديع ��ة ال ت�ضمن؛ فف�ضل
الإقرا�ض لغني �أمني حتى يحفظ املال ل�صالح اليتيم ال ل�صالح الغني(((.
وبهذا يتبني �أنه ال ي�شرتط يف القر�ض �أن يكون �إرفاق ًا من غني ملحتاج ،و�إن كان الأ�صل فيه
كذلك الإ�شكال الثاين� :إن اعتبار مال احل�ساب اجلاري قر�ض يرتتب عليه بع�ض ال�صعوبات يف
�إخ�ضاع ا�ستعمالها و�سيلة دفع و�أداة وفاء من الناحية ال�رشعية ،ومن ذلك(((:
� - 1أن ��ه ال يج ��وز ل�صاح ��ب احل�ساب اجلاري �أن ي�ش�ت�ري ب�ضاعة م�ؤجل ��ة � -أي �سلم ًا  -ويكتب
ل�صاحب الب�ضاعة �شيك ًا بالثمن على امل�رصف؛ لأنه ي�ؤدي �إىل بيع الكالئ بالكالئ؛ فيبطل ال�رشاء.
� - 2أنه ال يجوز ل�صاحب احل�ساب اجلاري �أن يهب �شيئ ًا من مال ح�سابه اجلاري ل�شخ�ص
ثالث؛ لأنه من هبة الدائن للدين الذي ميلكه يف ذمة �شخ�ص �آخر؛ فالهبة باطلة عند من يرى من
(((املرجع نف�سه ( .)282/6وعقب امل�صنف على قول ابن بطال املتقدم بقوله( :ويف قول ابن بطال املتقدم“ :كان يفعل ذلك ليطيب له رب
ذلك املال” نظر؛ لأنه يتوقف على ثبوت �أنه كان يت�رصف فيه بالتجارة ،و�أن كرثة ماله �إمنا زادت بالتجارة ،والذي يظهر خالف ذلك)�.أقول:
ولو ا�ستعمله يف التجارة لطاب له ذلك؛ لأنه ي�صبح مالك ًا للمال فيجوز له الت�رصف فيه.
((( جمموع الفتاوى (.)456/19
((( املغني (.)437/6
((( ينظر :حكم ودائع البنوك ،..د .علي ال�سالو�س (�ص.)60
((( ينظر :الودائع امل�رصفية ،للأمني (�ص ،)238 ،237امل�صارف الإ�سالمية ،للهيتي (�ص.)263
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الفقهاء �أن قب�ض املوهوب له املال املوهوب �رشط يف �صحة الهبة.
وميك ��ن �أن يج ��اب ع ��ن هذا الإ�ش ��كال :بفرعيه ب�أن ما ُذكِر غ�ي�ر م�س ّلم ،وبيان ذل ��ك �أن �صاحب
احل�س ��اب اجل ��اري �إذا ا�شرتى ب�ضاعة م�ؤجلة (�سلم ًا) وكتب ل�صاح ��ب الب�ضاعة �شيك ًا فقبله كان
ذلك مبنزلة ت�سليمه الثمن نقد ًا ،وذلك �أن العرف امل�رصيف م�ضى على �رصف ال�شيك فور ًا �إذا كان
م�ستوفي� � ًا ل�رشوطه ،وكذلك احل ��ال بالن�سبة للهبة؛ ف�إذا وهب �إن�س ��ان ماله يف ح�سابه اجلاري �إىل
غ�ي�ر مدين ��ه  -امل��ص�رف  -وحرر �شيك ًا للموهوب ل ��ه ور�ضي به فقد مت القب� ��ض((( ،وقد �سبق �أن
القر�ض يثبت يف الذمة حا ًال ،و�أن للمق ِر�ض املطالبة ببدله يف احلال ك�سائر الديون احلا ّلة(((.
الإ�شكال الثالث :ا�ستخدام مال احل�ساب اجلاري كرهن �أو �ضمان.عند اجلمهور �أن املرهون
يج ��ب �أن يك ��ون عين ًا متقومة يج ��وز بيعها؛ فال يجوز رهن الدين((( ،وبن ��اء على هذا فال يجوز
ا�ستخدام مال احل�ساب اجلاري كرهن �أو �ضمان؛ لأنه دين ل�صاحب احل�ساب يف ذمة امل�رصف.
ق ��ال الدكتور ال�صديق ال�رضي ��ر � -أثابه اهلل تعاىل ( :-ال �أت�صور رهن وديعة ح�سابية من �صاحب
الوديعة؛ لأن هذا مقر�ض واملقر�ض يخرج املال عن ملكه ،ويكون يف يد املقرت�ض فال حمل لرهنه)(((.
الإ�ش ��كال الرابع :من املعل ��وم �أن �صاحب احل�ساب اجلاري ميكنه �أن ي�سحب من املال الذي
يف احل�س ��اب يف �أي وق ��ت ،ب ��ل قد ي�سحب جميع امل ��ال يف وقت واحد ،وامل ��ال امل�سحوب لي�س هو
ع�ي�ن ماله ال ��ذي �أقر�ضه للم�رصف ،ف�إذا ما �سحب جزء ًا من املال مث ًال؛ فهل املال الذي ي�سحبه
م ��ن احل�س ��اب هو ا�سرتجاع للمال ال ��ذي �أقر�ضه للم�رصف �أو جلزء من ��ه� ،أم �أنه قر�ض جديد
اقرت�ضه هو من امل�رصف بعقد �آخر؟
هذه امل�س�ألة حتتاج �إىل نظر ملا يرتتب عليها من ثمرات ،وهي مطروحة هنا للمناق�شة.
الإ�ش ��كال اخلام� ��س� :إذا �أدخ ��ل �شخ�ص ما ًال جدي ��د ًا يف ح�سابه اجلاري؛ فه ��ل هذا املال عقد
قر�ض جديد بينه وبني امل�رصف� ،أو هو ملحق بالعقد الأول؟
الإ�شكال ال�ساد�س� :إذا �أدخل �شخ�ص مبلغ ًا من املال يف ح�ساب �شخ�ص �آخر؛ فهل هذا املبلغ
يع ��د قر�ض� � ًا للم��ص�رف� ،أم �أن امل�رصف و�سيلة للوف ��اء فقط؟ و�إذا قلنا �إن ��ه قر�ض من �صاحب
احل�ساب؛ فهل ميكن �أن يتم القر�ض �إذا كان �صاحب احل�ساب ال يعلم بدخول املال يف ح�سابه؟
((( ينظر :الودائع امل�رصفية ،للح�سني (�ص ،)105درا�سة �رشعية لأهم العقود املالية امل�ستحدثة ،د .حممد م�صطفى �أبوه ال�شنقيطي (.)282/1
((( ينظر� :ص من هذا البحث.
((( ينظر :بدائع ال�صنائع ( ،)195/5بداية املجتهد ( ،)329/2الغاية والتقريب (�ص ،)29املنثور يف القواعد ( ،)139/3املغني
( ،)455/6ك�شاف القناع (.)321/3
((( جملة املجمع (املناق�شات) .901/1/9
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المطلب الثالث :األحكام واآلثار المترتبة على تكييف ودائع الحسابات الجارية بأنها قرض.

اخل�ل�اف ال�سابق يف تكييف احل�سابات اجلارية يرتت ��ب �آثار وثمرات عملية مهمة ،تدل على
�أهمية املو�ضوع و�أهمية طرحه والبحث فيه ،ومن ذلك:
�أو ًال� :أحكام املنافع العائدة من فتح احل�ساب اجلاري:
�إذا دف ��ع �صاح ��ب املال نقوده �إىل امل�رصف ف� ��إن الأخري تلقائي ًا يفتح ل�صاح ��ب املال ح�ساب ًا
جاري� � ًا ،تت ��م عن طريقه املعامالت التي تكون بني الطرفني ،ويرتتب على فتح احل�ساب اجلاري
منافع منها ما يرجع �إىل امل�رصف (املقرت�ض) ،ومنها ما يرجع �إىل �صاحب احل�ساب (املقرِ�ض)،
ومنها ما يرجع �إليهما.
(�أ) املنافع العائدة �إىل امل�رصف (املقرت�ض):
 - 1ا�ستثمار �أموال احل�ساب اجلاري:
م ��ن املعل ��وم �أن امل�رصف مبج ��رد ا�ستالم املال م ��ن العميل يقوم بخلطه مبا��ش�رة بالأموال
املوجودة لديه ،وبنا ًء على �أن هذه الأموال هي يف الواقع قرو�ض؛ ف�إن للم�رصف حق الت�رصف
فيه ��ا مبوجب ه ��ذا العقد ،بناء على �أن عق ��د القر�ض ينقل امللكية �إىل املقرت� ��ض؛ �إذ �إن املق�صود
من القر�ض ا�ستهالكه واالنتفاع به ،وبالتايل ف�إن املنافع العائدة من ا�ستثمار هذا القر�ض هي
للم�رصف دون �أن يكون للمقر�ض منها �شيء(((.
ويرتت ��ب عل ��ى هذا �أن للم��ص�رف اال�ستفادة من جمم ��وع الأموال التي �آل ��ت �إىل ملكيته من
جمم ��وع احل�سابات اجلاري ��ة يف توليد االئتمان �أو ما ي�سمى بـ(خل ��ق الودائع) ،وهذا ناجت عن
طبيعة عمله وا�ستثماره ملجموع القرو�ض.
� - 2أخذ عمولة(((مقابل اخلدمات التي يقدمها ل�صاحب احل�ساب:
يرتت ��ب عل ��ى فتح احل�ساب اجل ��اري �أن يقدم امل�رصف بع�ض اخلدم ��ات �أو الأعمال يف نطاق املعاملة
بينهم ��ا؛ ك�إ�ص ��دار دف�ت�ر ال�شي ��كات ،وبطاق ��ة ال�سح ��ب الآيل ،وك�شف بالأعم ��ال التي ق ��ام بها �صاحب
احل�س ��اب ،وغريه ��ا من اخلدمات ،ومن امل�صارف ما ي�أخذ مقاب ًال له ��ذه اخلدمات ،والذي يظهر  -واهلل
تعاىل �أعلم � -أنه ال مانع من �أخذ مقابل لهذه اخلدمات على �أنها �أجرة ملا يقدمه امل�رصف من �أعمال.
(ب) املنافع العائدة على �صاحب احل�ساب اجلاري (املقرِ�ض):
 - 1منفعة حفظ ماله و�ضمانه :الغر�ض الأ�سا�سي من تعامل غالب النا�س مع امل�صارف عن
((( ينظر :املنفعة يف القر�ض ،عبد اهلل العمراين (ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) (�ص.)311
((( العمولة ا�صطالح متداول يف امل�صارف ،ويق�صد به ما ي�أخذه امل�رصف نظري عمل من �أعماله ،ويقابله يف اال�صطالح الفقهي �أجرة �أو جعالة،
ويالحظ �أن لفظة عمولة غري �صحيحة لغة ،ومل يرد هذا اال�شتقاق يف القوامي�س ،وال�صحيح (عمالة) ب�ضم العني �أو ك�رسها ،ومعناها :رزق العامل.
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طري ��ق احل�سابات اجلارية �أنهم يريدون حفظ �أمواله ��م و�ضمانها ب�إقرا�ضها للم�رصف ،ومن
ث ��م ا�سرتجاعه ��ا �أو بع�ضها عند احلاجة �إليها ،وقد تقدم فيما �سبق بحثه �أن �إقرا�ض ال�شخ�ص
ماله لآخر بق�صد احلفظ يجوز وال �إ�شكال فيه ،كما يف ق�صة الزبري _ر�ضي اهلل تعاىل عنه_.
و�أم ��ا م�س�أل ��ة ق�صد �أن يك ��ون املال م�ضمون ًا ف� ��إن ال�ضمان �أثر من الآث ��ار املرتتبة على عقد
القر�ض �سواء ق�صده املقر�ض �أم مل يق�صده ،واهلل �أعلم.
 - 2احل�صول على اخلدمات التي يقدمها امل�رصف؛ كدفرت ال�شيكات وبطاقة ال�سحب الآيل وغريها:
البحث هنا يف م�س�ألة اال�ستفادة من هذه اخلدمات �إذا كانت بدون مقابل؛ حيث �سبق �أنها �إذا
كانت مبقابل ف�إنها ت�أخذ حكم الإجارة ،وال يظهر يف هذا �إ�شكال.
و�أما �إذا كانت بدون مقابل ،فهل يجوز اال�ستفادة منها؟
جرى اخلالف يف هذه امل�س�ألة على قولني(((:
القول الأول� :إنه يجوز ل�صاحب احل�ساب اجلاري االنتفاع بدفرت ال�شيكات وبطاقة ال�سحب
الآيل بدون مقابل(((.
القول الثاين� :إنه يكره له االنتفاع بهذه اخلدمات بدون مقابل(((.
أدلة القول األول:

الدليل الأول� :إن هذه املنافع واخلدمات م�شرتكة ي�ستفيد منها الطرفان  -املقر�ض واملقرت�ض
 ورمبا تكون م�صلحة امل�رصف فيها غالبة بل �أ�سا�سية ،وذلك �أنه ب�إ�صدار ال�شيكات وبطاقاتال�سحب الآيل يخف�ض من ن�سبة التكاليف وعدد املوظفني الذين يحتاجهم يف القيام ب�أعماله مثل
حتري ��ر �أوام ��ر ال�سحب النقدي وتنفيذه ��ا ،وحترير امل�ستندات التي ي�سح ��ب بها العميل بع�ض
ماله �أو كله ،وا�ستخدام ال�شيك يوفر عليه كل ذلك.
وكذل ��ك ف�إن امل��ص�رف ب�إ�ص ��داره لهذه ال�شي ��كات والبطاق ��ات يقلل من ا�ستخ ��دام العمالء
املبا�رش للنقود الورقية ،مما يوفر لديه �سيولة نقدية ورقية ي�ستفيد منها با�ستثمارها وبت�سيري
عملياته امل�رصفية� ،إ�ضافة �إىل �أنه يحافظ على هذه النقود من ال�رسقة والتزوير ،وذلك بتقلي�ص
تداولها ،كما �أنه يقلل من عناء عدها ونقلها وحفظها.
الدلي ��ل الث ��اين� :إن هذه املنافع واخلدمات هي و�سيلة لوفاء امل��ص�رف للقرو�ض التي يقرت�ضها،
ولي�ست منفعة منف�صلة عن القر�ض؛ حيث �إنه مطالب ب�سداد القرو�ض لكل مقر�ض متى طلب ذلك.
((( ينظر :املنفعة يف القر�ض (�ص.)315
(((ينظر :جملة املجمع ( 734،735/1/9بحث د .حممد القره داغي) ،الربا واملعامالت امل�رصفية ،د .عمر املرتك (�ص.)349
((( ينظر :حتول امل�رصف الربوي �إىل م�رصف �إ�سالمي� ،سعود بن حممد الربيعة (�ص ،)199/1نق ًال عن عبد اهلل العمراين يف ر�سالته
املنفعة يف القر�ض (�ص.)315
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دليل القول الثاين:
�إن املناف ��ع التي يح�صل عليه ��ا �صاحب احل�ساب اجلاري بدون مقابل ذات �صلة قوية ب�سداد الدين
والوفاء به؛ فتكون مكروهة ،و�أقل ما يقال فيها �إنها �شبهة ،وقد تكون ذريعة �إىل الوقوع يف احلرام.
ونوق� ��ش ب� ��أن ه ��ذه املنفع ��ة م�شرتك ��ة ب�ي�ن الطرفني ،ب ��ل �إن منفع ��ة املقرت� ��ض (امل�رصف)
�أظه ��ر ،وق ��د �أجاز بع�ض العلم ��اء املنفعة يف القر�ض �إذا كانت م�شرتك ��ة للطرفني ،كما يف م�س�ألة
ال�سفتجة((( ،واهلل تعاىل �أعلم.
 - 3االنتفاع بالأ�سعار املميزة لبع�ض اخلدمات:
ق ��د تعط ��ي بع�ض امل�ص ��ارف لعمالئه ��ا �أو لبع�ضه ��م �أ�سع ��ار ًا مميزة لبع� ��ض اخلدم ��ات؛ كال�سكن
يف الفن ��ادق� ،أو ��ش�راء بع�ض ال�سل ��ع ،ونحو ذلك؛ ف�إذا كان ��ت هذه املنفعة للعمي ��ل دون غريه ،ومل يكن
للم�رصف منفعة يف بذلها �سوى القر�ض؛ ف�إنه يتوجه القول بتحرميها؛ لأنها منفعة للمقر�ض ال يقابلها
عو�ض �سوى القر�ض ،وهي و�إن مل تكن م�رشوطة �إال �أنها واقعة قبل الوفاء ب�سبب القر�ض.
ومث ��ل ذل ��ك �أن تن�ص تعليمات امل�رصف و�أنظمته على ن�سبة معينة من الربح  -قد حتددها �إدارة
امل��ص�رف  -يف نهاي ��ة كل دورة مالي ��ة� ،أو جوائ ��ز بالقرع ��ة� ،أو �أولوية يف احل�ص ��ول على قر�ض من
امل�رصف؛ ف�إن هذه املزايا ال تخلو من �شبهة الربا ،وخا�صة �إذا كانت معانة م�سبق ًا على �أ�سا�س ثابت
م�ؤكد((( ،وجوائز املقر�ضني �إذا كانت معروفة تكون ك�أنها م�رشوطة؛ فال جتوز مطلق ًا(((.
 - 4االنتفاع ب�شهادة امل�رصف مبالءة �صاحب احل�ساب:
الذي يظهر �أن هذه ال�شهادة من امل�رصف هي �إخبار عن حال العميل وواقعه من خالل تعامله
م ��ع امل�رصف ع ��ن طريق احل�ساب اجلاري ب�صفت ��ه � -أي امل�رصف  -امل�ص ��در لهذه املعلومات؛
فالذي يظهر �أنه ال مانع من انتفاع �صاحب احل�ساب بهذه ال�شهادة ،واهلل تعاىل �أعلم.
 - 5االنتفاع بتنظيم احل�سابات و�ضبطها:
ه ��ذه املنفع ��ة هي منفع ��ة �آلية ت�أتي تبع� � ًا لإجراءات امل��ص�رف يف �ضبط ح�سابات ��ه وتنظيمها
وتوثيقه ��ا ،بدلي ��ل �أن هذه ق ��د ال تكون حا�رضة �أحيان� � ًا قبل �أن يطلبها العمي ��ل كما يف الك�شف
املخت�رص للح�ساب؛ فالذي يظهر �أنه ال مانع من االنتفاع بهذه اخلدمة بدون مقابل.
 - 6االنتفاع ب�أخذ الفوائد امل�رشوطة �أو ما يف حكمها:
يح ��رم �أخ ��ذ هذه الفوائد� ،سواء �أكانت م�رشوطة �أم معروف ��ة؛ �إذ املعروف عرف ًا كامل�رشوط
((( ينظر :جمموع الفتاوى .456/29
((( ينظر :امل�صارف الإ�سالمية ،د .رفيق يون�س امل�رصي (�ص.)18
((( جملة املجمع ( 900/1/9مناق�شة د .ال�صديق ال�رضير)\.
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�رشط ًا ،واملعروف بني التجار كامل�رشوط فيما بينهم ،وعليه فهذه الفوائد زيادة م�رشوطة �أو يف
حكم امل�رشوطة يف بدل القر�ض للمقر�ض فهي ربا حمرم دلت الأدلة على حترميها(((.
ثاني ًا :من الآثار املرتتبة على تكييف احل�سابات اجلارية ب�أنها قرو�ض:
يرتتب على القول بتكييف احل�سابات اجلارية على �أنها قرو�ض بع�ض الآثار والثمرات ،من �أهمها:
� - 1أن �ضم ��ان تل ��ك املبال ��غ يف احل�سابات اجلارية هي على امل��ص�رف كذلك (املقرت�ض)(((،
وميثل ��ه امل�ؤ�س�س ��ون وامل�ساهمون؛ لأنه ��ا مملوكة له ،والقاعدة الفقهي ��ة امل�شهورة �أن (اخلراج
بال�ضمان) ،و�أن (الغنم بالغرم).
� - 2إذا �أفل� ��س امل��ص�رف فلي�س للمودع �أن يدخ ��ل يف التفلي�س على �أنه مالك للوديعة وتكون
له الأولوية ،بل على �أ�سا�س �أنه دائن عادي يخ�ضع لق�سمة غرمائه(((.
ه ��ذا ما تي��س�ر جمعه وحتريره� ،إن كان من �صواب فمن اهلل _تع ��اىل_ هو املوفق له ،و�إن
يكن من خط�أ فمن نف�سي ومن ال�شيطان ،و�أنا راجع عنه ،و�أ�ستغفر اهلل.

((( ينظر :احل�سابات اجلارية ،د .م�سعود الثبيتي (جملة املجمع  ،)839،841/1/9املنفعة يف القر�ض (�ص.)321
((( ينظر :جملة املجمع ( ،)883 ،803 ،782/1/9وينظر ن�ص القرار.
((( ينظر :الربا واملعامالت امل�رصفية ،للمرتك (�ص.)347
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احلمدهلل �أو ًال و�أخر ًا وظاهر ًا وباطن ًا ذي الف�ضل والأنعام الذي ي�رس و�أعان على التمام فها
ه ��و البحث ق ��د كملت م�سائله وتذللت م�صاعب ��ه فكان البد من بيان �أب ��رز النتائج والتو�صيات
التي تو�صلت اليها يف هذا البحث وهي-:
1 .1جتلي ��ة حقيقة ودائع احل�ساب ��ات اجلارية يف املعامالت امل�رصفية املعا�رصة وبيان حكم
ال�رشع يف م�سائلها
�2 .2أن ودائع احل�سابات اجلارية لها �أحكام خا�صة بها.
3 .3الفرق بينها وبني غريها من املعامالت امل�رصفية
و�أختم نتائج هذا البحث بالتو�صيات التالية-:
�1 .1أهمي ��ة التو�س ��ع يف بح ��ث كث�ي�ر م ��ن م�سائل ودائ ��ع احل�ساب ��ات اجلاري ��ة يف املعامالت
امل�رصفية املعا�رصة.
�2 .2أهمية �إبراز �أحكام ودائع احل�سابات اجلارية وربطها بالتطبيقات الفقهية وت�أ�سي�سها
على الأدلة واملقا�صد ال�رشعية.
3 .3ن�رش ملخ�صات للبحوث املتميزة يف هذا املجال وتوزيعها على الأفراد واجلهات ذات العالقة
واحلمدهلل �أو ًال و�أخر ًا وظاهر ًا وباطن ًا ،و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آاله و�صحبه و�سلم
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امل�صادر واملراجع

أو ً
ال  :القرآن الكريم :

1 .1تف�سري الطربي  :للإمام حممد بن جرير – دار املعرفة – بريوت 1406هـ 1986 -م.

ثانيًا السنة النبوية-:

.1

.2
.3
.4

�1س�ن�ن الرتم ��ذي  :لل�شيخ �أبو عي�س ��ى حممد بن عي�سى �س ��وره – مطبعة م�صطفى بابي
احللبي – القاهرة
�2سنن ابن ماجه  :لل�شيخ �أبو عبداهلل حممد بن يزيد – ط 1الريا�ض
3امل�سند :للإمام �أحمد بن حنبل – مطبعة دار املعارف
�4صحيح البخاري – حتقيق م�صطفى ديب البغا – ط1407 3هـ 1987 -م – بريوت

ثالثًا  :الكتب الفقهية-:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

1فتح القدير للأمام كمال الدين بن الهمام ال�شوكاين – ط 2دار الفكر بريوت
2ال�رشح ال�صغري  :للدرديري – دار املعارف  -م�رص 1993م
3املحلى بالآثار  :البن حزم – دار الأفاق اجلديدة – بريوت
4احل ��اوي الكب�ي�ر  :الب ��ي احل�سن عل ��ي بن حممد بن حبي ��ب املاوردي الب��ص�ري – دار
الكتب العلمية بريوت.
5النجوم الزاهرة البن تغري بردي ( بدون )
6املنفعة يف القر�ض ،عبد اهلل العمراين (بدون )
7بدائ ��ع ال�صنائ ��ع يف ترتيب ال�رشائ ��ع  :لالمام الكا�س ��اين – ط 2دار الكتب العلمية –
بريوت 1406ه1986- ،م
8بداية املجتهد  :البن ر�شد القرطبي – دار الفكر للطباعة 1415هـ 1995 -م

رابعًا :كتب التراجم واللغة-:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1امل�صباح املنري  :لل�شيخ طاهر �أحمد الزاوي – مطبعة بابي احللبي – القاهرة
2القامو�س املحيط  :للفريوز �أبادي – ط -1667 – 5م�ؤ�س�سة الر�سالة
3اختالف الفقهاء للطربي – دار املعارف بريوت
4وفيات الأعيان لأبن خلكان – دار املعارف بريوت
5الأغاين البي الفرج الأ�صفهاين (بدون )
6ل�سان العرب  :البن منظور – دار املعارف بريوت
7معجم مقايي�س اللغة البن فار�س – دار املعارف – بريوت

�أحكام ودائع احل�سابات اجلارية يف املعامالت امل�صرفية املعا�صرة (درا�سة فقهية ت�أ�صيلية)
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خامسًا  :الكتب الفقهية المعاصرة-:

1 .1بحوث قانونية يف البنوك للدكتور ح�سني النوري – مكتبة عني �شم�س ط)1974(1
2 .2تطوير الأعمال امل�رصفية مبا يتفق وال�رشيعة الإ�سالمية للدكتور �سامي حمود( بدون )
3 .3النظام امل�رصيف الإ�سالمي للدكتور حممد �أحمد �رساج – دار الثقافة للن�رش والتوزيع – القاهرة
4 .4الودائع امل�رصفية ،د .ح�سني كامل فهمي (بدون)
� 5 .5أحكام الودائع امل�رصفية ،حممد تقي العثماين – ط 1م�ؤ�س�سة الر�سالة بريوت
6 .6امل�صارف والأعمال امل�رصفية يف ال�رشيعة الإ�سالمية والقانون -د .غريب اجلمال دار الفكر لبنان
7 .7الودائع امل�رصفية النقدية ،وا�ستثمارها يف الإ�سالم ،د .ح�سن عبد اهلل الأمني – دار املعارف القاهرة
8 .8امل�صارف الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق ،د .عبد الرزاق الهيتي – ط -1دار الفكر بريوت
9 .9بنوك جتارية بدون ربا ،د .حممد بن عبد اهلل ال�شيباين – ط 1دار املعرفة بريوت
1010احل�سابات والودائع امل�رصفية ،د .حممد علي القري -ط 1مكتبة الدعوة الإ�سالمية القاهرة
 1111الربا واملعامالت امل�رصفية ،د .عمر املرتك – ط (1بريوت )
1212البن ��وك الإ�سالمية ،عائ�شة ال�رشقاوي املالق ��ي – مكتبة الدعوة الإ�سالمية –
القاهرة
1313امل�صارف الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق ،للهيتي -ط 1دار الفكر بريوت
1414بنوك الودائع ،كمال الدين �صدقي – دار الفكر بريوت
1515بنوك الودائع ،كمال الدين �صدقي -ط 1بريوت
1616حك ��م ودائ ��ع البنوك و�شه ��ادات اال�ستثم ��ار يف الفق ��ه الإ�سالمي ،د .عل ��ي ال�سالو�س-
ط1دار الفكر بريوت
 1717بحوث يف املعامالت امل�رصفية ،د .رفيق يون�س امل�رصي – ط 1دار املعرفة القاهرة
1818موق ��ف ال�رشيع ��ة الإ�سالمي ��ة من امل�صارف املعا��ص�رة د .عبد اهلل العب ��ادي – ط 1دار
الفكر القاهرة
1919ال�شامل يف معامالت وعمليات امل�صارف الإ�سالمية ،د .حممود عبد الكرمي الر�شيد-ط1
دار املعارف القاهرة
2020الودائع امل�رصفية� ،أحمد بن ح�سن احل�سني – ط 1دار الفكر بريوت
 2121املعامالت املالية املعا�رصة يف الفقه الإ�سالمي ،د .حممد عثمان �شبري – ط1دار الفكر بريوت
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 2222احل�سابات اجلارية ،د .م�سعود الثبيتي – ط 1دار الفكر بريوت لبنان
2323درا�س ��ة �رشعية لأهم العق ��ود املالية امل�ستحدث ��ة ،د .حممد م�صطفى �أب ��و ال�شنقيطي-
ط1دار الفكر بريوت
2424امل�صارف الإ�سالمية ،د .رفيق يون�س امل�رصي – ط 1مطبعة م�صطفى بابي احللبي القاهرة.

137

مناذج من ال�سمات العامة لوالية املظامل

يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه.

(((

د -منري �أحمد حممد دفع اهلل

((( �أ�ستاذ – الفقه و�أ�صوله بجامعة القر�آن الكرمي وت�أ�صيل العلوم
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ملخ�ص البحث

�إن احلم ��د هلل نحم ��ده حمد ال�شاكرين ون�شكره �شك ��ر احلامدين ،ون�صلى ون�سلم على خامت
الأنبي ��اء واملر�سل�ي�ن �سيدنا ونبينا حممد �صلوات اهلل و�سالم ��ه عليه وعلى من اهتدى بهديه �إىل
يوم الدين ،تركنا على املحجة البي�ضاء ليلها كنهارها.
وبعد:
ته ��دف ه ��ذه الدرا�سة لإبراز من ��اذج من ال�سمات العام ��ة لوالية املظامل يف عه ��د اخلليفة عمر بن
اخلط ��اب ر�ض ��ي اهلل عنه ،وذلك بالإ�شارة �إيل امل�صطلح اللغ ��وي وال�رشعي لوالية املظامل ،ثم تناولت
الدرا�س ��ة ال�سن ��د ال�رشعي لها،مع بيان �أهم اخت�صا�صات وايل املظامل و�سلطاته يف عهد اخلليفة عمر
بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ،ثم حتدثت الدرا�سة عن ال�سمات العامة لوالية املظامل يف ذلك العهد.
كما �أ�شارت الدرا�سة �إىل �أهم �أ�سباب انتهاء والية املظامل يف ذلك العهد ،ثم خل�صت الدرا�سة
�إىل نتائج �أهمها:
�1 .1أن والي ��ة املظامل يف عهد اخلليفة عمر ب ��ن اخلطاب (ر�ضي اهلل عنه ) كانت من الوظائف
التي حتظى ب�أهمية عظمى.
2 .2هنال ��ك ف ��روق وا�ضح ��ة ب�ي�ن �سلط ��ات واخت�صا�ص ��ات وايل املظ ��امل وب�ي�ن �سلط ��ات
واخت�صا�صات الق�ضاة.
�3 .3أن ل ��والة املظامل يف عهد اخلليفة عم ��ر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �سطات واخت�صا�صات
وا�سعة تفوق يف كثري من الأحايني �سلطات واخت�صا�صات الق�ضاة.
ومن �أهم التو�صيات التي خرجت بها الورقة البحثية:
�1 .1أن ي�ستفيد والة �أمورنا -متمثلة يف هيئة املظامل واحل�سبة العامة  -من �أهم الت�رشيعات
التي كانت لوالة املظامل يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب (ر�ضي اهلل عنه).
�2 .2أن يقوم ��وا بت�أ�صي ��ل دوالب العمل يف هذه الهيئة املهم ��ة واحل�سا�سة لعلها تقوم بالدور
الذي من �أجله �أن�شئت هذه الهيئة.
�3 .3أن يقوموا بتدريب الهيكل العامل يف هذه الوظيفة احل�سا�سة ،فغالبية املوظفني التابعني
لهذه ال�سلطة �أح�سبهم غري ذلك.
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مقدمة البحث:

�إن احلم ��د هلل نحم ��ده ون�شكره ون�ستعين ��ه ون�ستغفره ونتوب �إليه ،ونع ��وذ باهلل من �رشور
�أنف�سن ��ا وم ��ن �سيئ ��ات �أعمالنا �إنه من يهد اهلل فه ��و املهتد ومن ي�ضلل فلن جتد ل ��ه ولي ًا مر�شد ًا
و�أ�صلي و�أ�سلم على املبعوث رحمة للعاملني� ،سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه ر�ضوان اهلل عليهم
�أجمعني .وبعد :ف�إن والية املظامل من �أهم الواليات يف الإ�سالم و�أعظمها ،ومل تكن معروفة بهذا
اال�سم يف عهد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم وال يف عهد اخلليفة �أبو بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه
و�إمنا عرفت بهذا اال�سم يف عهد اخلليفة الرا�شد عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ،فجعل اخلليفة
عم ��ر لوالة املظ ��امل �سلطات واخت�صا�صات متوازنة ومعتدلة ،فهي ت�شابه �إىل حد كبري �سلطات
القا�ضي من حيث العدالة والإجراءات وانتهاء مدة الوالية ،كما �أنها ت�شابه �سلطات املحت�سب
من حيث ال�سطوة والقوة و�رسعة البت يف املنازعة ،ف�أقدم هذا البحث راجي ًا من املوىل عز وجل
�أن ينفع به البالد والعباد ،و�أن يجعله يف ميزان ح�سناتي يوم ال ينفع مال وال بنون �إال من �أتى
اهلل بقلب �سليم.
أسباب اختيار الموضوع :تتمثل أسباب اختيار البحث في اآلتي:

1 .1تعترب والية املظامل يف الدولة الإ�سالمية من الواليات املهمة ،والتي يعني لها �أهل الكفاءة،
وملا كانت كث ٌري من الدول ومبا فيها جمهورية ال�سودان وعرب حقبها املختلفة ال تلقي لها
كثري اهتمام ر�أيت �أن �أكتب فيها.
2 .2حاج ��ة والة الأمور ملثل هذه البحوث حتى يتعرف ��وا على �أهم اخت�صا�صات هذه الوالية
و�سلطاتها وال�سند ال�رشعي لها حتى ينزلوا ذلك على �أر�ض الواقع.
3 .3حاجة املكتبة العلمية ملثل هذه البحوث امل�ؤ�صلة.

مشكلة البحث:

نلخ�ص م�شكلة البحث يف الآتي :ما مفهوم والية املظامل؟ وما �أهم �سلطات وايل املظامل و�أهم
اخت�صا�صاته يف عهد اخلليفة عمر ر�ضي اهلل عنه؟ ومتى تنتهي مدة واليته؟
أهمية البحث:

تنب ��ع �أهمي ��ة البحث يف �أنه يو�ضح مناذج من ال�سم ��ات العامة لوالية املظامل يف عهد اخلليفة
عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه.
منهج البحث:

اتبعت يف هذا البحث املنهج اال�ستقرائي التحليلي

حدود البحث:

يتناول هذا البحث والية املظامل يف الإ�سالم يف عهد اخلليفة الرا�شد عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه.

هيكل البحث:

يتكون البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخامتة موجزة.
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تناولت يف املقدمة �أ�سباب اختيار املو�ضوع و�أهداف البحث و�أهميته واملنهج املتبع فيه.
املبحث الأول :مفهوم والية املظامل وحكمها وحكمة م�رشوعيتها و�أركانها.
املبح ��ث الثاين:اخت�صا�ص ��ات والة املظ ��امل و�سلطاته ��م و�أرزاقهم يف عه ��د اخلليفة عمر بن
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه.
املبحث الثالث� :أعداد والة املظامل وحما�سبتهم وانتهاء واليتهم يف عهد اخلليفة عمر ر�ضي اهلل عنه.
اخلامتة والتو�صيات.
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وحكمة م�شروعيتها و�أركانها.
وحكمها ِ
املبحث الأول :مفهوم والية املظامل ُ
المطلب األول  -مفهوم والية المظالم في اللغة واالصطالح:

والية املظامل مركب �إ�ضايف تتكون من كلمتني( :والية) و (املظامل).
فالوالي ��ة لغ ��ة م ��ن الفعل ويل .ف َوليِ َ ال�ش ��يء و َوليِ َ عليه وِ ال َي� � ًة و َوالي ًة ،وقي ��ل ال ِوالية اخلطة
كالإم ��ارة ،وال َوالي ��ة امل�صدر ،ويل(ا ْل� � َوليُْ) ب�سكون الالم القرب والدنو ،يق ��ال :تباعد بعد ويل.
و(المْ َ� � ْولىَ ) املُع ِت ��قُ واملُع َت� � ُق وابن الع ��م والنا�رص واجل ��ار واحللي ��ف .و(ا ْل� � َولاَ ُء) والء المُْ ْعت ِِق.
و(المُْ َوالاَ ةُ) �ضد املعاداة .ويقال( :واىل) بينهما (وِ لاَ ًء) بالك�رس �أي تاب.
ال�س ِّكيت(((:
و( َت َوالىَ ) عليهم �شهران تتابع .و(ا�ستوىل) على الأمد �أي بلغ الغاية .قال ابن ِّ
(ا ْل ِولاَ َي� � ُة) بالك�رس ال�سلط ��ان ،و(ا ْل ِولاَ َي ُة) بالفتح والك�رس الن�رصة .وق ��ال �سيبويه( :ا ْل َولاَ َي ُة)
بالفتح امل�صدر وبالك�رس اال�سم .وقولهم�( :أوىل) لك تهديد ووعيد(((.
واملظامل لغة :من (ظ ل م) الظلم و�ضع ال�شيء يف غري مو�ضعه ،وظلمه ن�سبه �إىل الظلم(((
والظال َم ُة َ
ُ
والظلي َم ُة واملَ ْظ ِل َم ُة :ما تطلبه عند الظامل ،وهو ا�سم ما �أُخذ منك .وت ََظ َّل َمني فالن،
�أي َظ َل َمني مايل .وت ََظ َّل َم منه� ،أي ا�شتكى ُظلْ َم ُه .وتَظالمَ َ القومَ .
وظ َّل ْم ُت فالن ًا ت َْظليم ًا� ،إذا ن�سبته
الظلْ َم ،والمْ َ َظالمِ ظالمات الْ آ َد ِم ّيني(((َّ ،
الظلْ ِم ،فان َْظ َل َم� ،أي احتمل ُ
�إىل ُ
الظلْم :م�صدر ظلمتُه �أظلِمه
والظلمِ ،بال�ضَّ ِّم اال�سم .و�أ�ص ��ل ُّ
َظلم� � ًاُ ،
الظلْم و�ضعك ال�شيء يف غري مو�ضعه ،ثم كرث ذلك حتى
�سمي كل َع ْ�سف ُظلم ًا((( ،قال بع�ض احلكماء الظلم ثالثــــــــــة:
الأول :ظل ��م ب�ي�ن الإن�سان وبني اهلل تعاىل ،و�أعظمه الكفر وال��ش�رك والنفاق ،ولذلك قال عز
((( هو يعقوب بن �إِ�سحاق ال�سكيت ،روى عن الأ�صمعي ،و�أبي عبيدة ،والفراء ،وغريهم من �أهل اللغة .وكتبه جيدة �صحيحة نافعة ،منها:
“ �إ�صالح املنطق “ ،وكتاب “ الألفاظ “ و “ كتاب يف معاين ال�شعر “ و “ كتاب القلب والإبدال “ ومل يكن له نفاذ فيِ علم النحو .مات فيِ رجب
من �سنة ثالث ،وقيل :من �سنة �أربع ،وقيل :من �سنة �ست و�أربعني ومائتني ،وقد ب َلغ ثمان ًيا وخم�سني �سنة ،انظر تاريخ العلماء النحويني
من الب�رصيني والكوفيني وغريهم� -أبو املحا�سن املف�ضل بن حممد بن م�سعر التنوخي املعري  -حتقيق :الدكتور عبد الفتاح حممد احللو -
الطبعة :الثانية 1412هـ 1992 -م  -النا�رش :هجر للطباعة والن�رش والتوزيع والإعالن ،القاهرة .201/1-
((( خمتار ال�صحاح  -زين الدين �أبو عبد اهلل حممد بن �أبي بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي  -املحقق :يو�سف ال�شيخ حممد – الطبعة:
اخلام�سة1420 ،هـ 1999 /م  -املكتبة الع�رصية  -بريوت – �صيدا ،345/1-املحكم واملحيط الأعظم� -أبو احل�سن علي بن �إ�سماعيل
بن �سيده املر�سي -املحقق :عبد احلميد هنداوي -الطبعة الأوىل(1421هـ2000 -م) -النا�رش :دار الكتب العلمية – بريوت.345/1 -
((( املحكم واملحيط الأعظم � -أبو احل�سن علي بن �إ�سماعيل بن �سيده املر�سي .23/10-
((( حترير �ألفاظ التنبيه� -أبو زكريا حميي الدين يحيى بن �رشف النووي -املحقق :عبد الغني الدقر  -الطبعة :الأوىل 1408 ،ه -النا�رش:
دار القلم – دم�شق ،90/1 -ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربي �أبو ن�رص �إ�سماعيل بن حماد اجلوهري الفارابي -الطبعة :الرابعة 1407
هـ 1987 -م  -النا�رش :دار العلم للماليني – بريوت .1977/5-
((( معجم مقايي�س اللغة � -أحمد بن فار�س بن زكرياء القزويني الرازي� ،أبو احل�سني  -املحقق :عبد ال�سالم حممد هارون  -طبعة دار
الفكر -عام الن�رش(1399هـ1979-م ) .469/3 -
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�ِّشَك َك َل ُظلْ ٌم َعظِ ي ٌم) �سورة
وجــ ��لَ (:و ِ�إ ْذ َق ��ا َل ُل ْق َم ُان لاِ ْب ِن ِه َو ُه َو َيع ُِظ� � ُه َيا ُبن ََّي ال ُت�شرْ ِ كْ ِب هَّ ِ
الل ِ�إ َّن ال� ِرّ ْ
لقمان ،الآية (.)13
ّا�س
ِين َي ْظ ِل ُم َ
ال�س ِبي ُل َع َلى ا َّلذ َ
ون ال َن َ
والثاين :ظلم بينه وبني النا�س ،و�إياه ق�صد بقوله�( :إِ مَّنَا َّ
اب �أَلِي ٌم) �سورة ال�شوري ،الآية (.)42
َو َي ْبغ َ
ُون فيِ الأَ ْر ِ�ض ِب َغيرْ ِ الحْ َ ِّق �أُ ْو َلئ َِك َل ُهم َع َذ ٌ
ا�ص َط َف ْينَا
َاب ا َّلذ َ
والثالث :ظلم بينه وبني نف�سه ،و�إياه ق�صد بقوله تعاىلُ (:ث َّم �أَ ْو َر ْثنَا ا ْل ِكت َ
ِين ْ
الل َذل َِك ُه َو ا ْلف َْ�ض ُل
ِم� � ْن ِع َبا ِدنَا َف ِم ْن ُه ْم َظالمِ ٌ ِّل َنفْ�سِ ِه َو ِم ْن ُهم ُّم ْقت َِ�ص ٌد َو ِم ْن ُه ْم َ�سا ِبقٌ ِبالخْ َ يرْ َ اتِ ِب�إِ ْذنِ هَّ ِ
ات َو َر ْع ٌد
ال�س َماء ِفي� � ِه ُظلُ َم ٌ
ا ْل َك ِب�ي�رُ ) �س ��ورة فاطر ،الآي ��ة ( ،)32وقوله تع ��اىل�( :أَ ْو َك َ�ص ِّي ٍب ِّم َن َّ
ال�ص َواع ِِق َح َذ َر المْ َ ْوتِ َو َ
اللهُّ محُ ِ ٌ
ِين) �سورة
َو َب� � ْرقٌ َي ْج َعلُ َ
يط ِبا ْل َكا ِفر َ
ون �أَ َ�صا ِب َع ُه ْم فيِ �آ َذا ِن ِهم ِّم � َ�ن َّ
البقرة ،الآية (.)19
ثاني� � ًا :والية املظامل يف اال�صط�ل�اح :عرف الفقهاء والية املظامل بعدة تعريفات منها:هي قود
املتظامل�ي�ن �إىل التنا�صف بالرهبة ،وزجر املتنازعني عن التجاحد بالهيبة ،وهي والية دائرة بني
�سطوة الوالة وتثبت الق�ضاة((( .
وقيل هي :عبارة عن كل حكم يعجز عنه القا�ضي ،وينظر فيه من هو �أقوى يد ًا منه(((.
وقيل هي :وعرفها املاوردي بقوله « :هو قود املتظاملني �إىل التنا�صف بالرهبة ،وزجر املتنازعني
ع ��ن التجاحد بالهيبة ،ف ��كان من �رشوط الناظر فيها �أن يكون جليل القدر نافذ الأمر ،عظيم الهيبة،
ظاه ��ر العف ��ة ،قلي ��ل الطمع ،كثري ال ��ورع؛ لأنه يحتاج يف نظ ��ره �إىل �سطوة احلم ��اة ،وثبت الق�ضاة،
فيحتاج �إىل اجلمع بني �صفات الفريقني ،و�أن يكون بجاللة القدر نافذ الأمر يف اجلهتني»(((.
المطلب الثاني  -حكم والية المظالم في الشريعة اإلسالمية :
أو ً
ال  -حكم والية المظالم في الشريعة اإلسالمية:

احلك ��م ال�رشعي لت ��ويل املظامل يف الدولة امل�سلمة واجب و�أمر الب ��د منه ،فيجب على احلاكم
�أن يت ��وىل ه ��ذا الأم ��ر بنف�سه� ،أو �أن يقوم بتعيني م ��ن يثق فيه بتويل هذا الأم ��ر �إنابة عنه ؛ لأن
واليت ��ي الق�ض ��اء واحل�سبة قد تعج ��زان عن الف�صل يف بع� ��ض الأمور والق�ضاي ��ا الكبرية ،ك�أن
يك ��ون اخل�صم �صاحب مرك ��ز ومكانة مرموقة� ،أو تكون الظالمة مرتبطة بالدولة يف �شكل والٍ
�أو موظف معترب ،فكان البد من جهة يرجع �إليها لردع الظامل ورد الظالمات.
((( م�آثر الإنافة يف معامل اخلالفة � -أحمد بن علي بن �أحمد الفزاري القلق�شندي  -املحقق :عبد ال�ستار �أحمد فراج  -الطبعة :الثانية (
1985م)-النا�رش :مطبعة حكومة الكويت– .78/1
((( مقدمة ابن خلدون  -عبد الرحمن بن حممد بن حممد ،ابن خلدون �أبو زيد ،ويل الدين احل�رضمي الإ�شبيلي -املحقق :خليل �شحادة
 الطبعة :الثانية 1408 ،هـ  1988 -م – النا�رش :دار الفكر ،بريوت – .276/1((( الأحكام ال�سلطانية � -أبو احل�سن علي بن حممد بن حممد بن حبيب الب�رصي البغدادي ،ال�شهري باملاوردي – �ص -130النا�رش :دار احلديث – القاهرة.
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وم�رشوعي ��ة ت ��ويل املظال ،و�إقامة العدل �أمر واجب والبد منه ،ع ��دة �آيات قر�آنية و�أحاديث
نبوية متوافرة تكاد ال حت�صى.
منه ��ا قول ��ه تعاىل�ِ ( :إ َّن هَّ
ّا�س َ�أن
اللَ َي�أْ ُم ُر ُك ْم �أَن ت َُ�ؤ ُّدو ْا ا َلأ َمانَاتِ ِ�إلىَ �أَ ْه ِل َه ��ا َو ِ�إ َذا َح َك ْمتُم َبينْ َ ال َن ِ
اللَ ِن ِع َّم ��ا َيع ُِظ ُكم ِب� � ِه ِ�إ َّن هَّ
تحَ ْ ُك ُم ��و ْا ِبا ْل َع� � ْدلِ ِ�إ َّن هَّ
اللَ َك َان َ�سمِي ًعا َب ِ�ص�ي ً�را) ((( ،فقد قال ال�شافعي -
رحمه اهلل تعاىل -يف بيان وجه اال�ستدالل بهذه االية(((  :ف�أعلم اهلل نبيه � -صلى اهلل عليه و�سلم
 �أن فر�ض� � ًا علي ��ه ،وعلى من قبل ��ه ،والنا�س �إذا حكم ��وا �أن يحكم ��وا بالعدل.ومن الن�صو�صَان * �أَ َّال ت َْط َغ ْوا
ال�س َماء َر َف َع َها َو َو َ�ض َع المْ ِيز َ
القر�آني ��ة الدال ��ة على الفر�ضية �أي�ض ًا قوله تعاىلَ ( :و َّ
َان) �سورة الرحمن ،الآية (.)9-8-7
فيِ المْ ِيزَانِ * َو�أَقِي ُموا ا ْل َوز َْن ِبا ْلق ِْ�سطِ َوال تُخْ �سرُِ وا المْ ِيز َ
ولق ��د با��ش�ر الر�س ��ول � -صلى اهلل عليه و�سل ��م  -هذا العم ��ل بنف�سه ،فعن عروة ع ��ن عبد اهلل بن
الزب�ي�ر -ر�ض ��ي اهلل عنهما� -أنه حدث ��ه� :أن رج ًال من الأن�صار خا�صم الزبري عن ��د النبي � -صلى اهلل
علي ��ه و�سل ��م  -يف �رشاج احلرة ((( التي ي�سقون بها النخل ،فقال الأن�صاري� :رسح((( املاء مير ،ف�أبى
عليه ؟ فاخت�صما عند النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم -فقال ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم للزبري:
(ا�س ��ق ي ��ا زبري ،ثم �أر�سل املاء �إىل جارك) فغ�ضب الأن�صاري ،فقال� :أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه
ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم -ثم قال( :ا�سق يا زبري ،ثم احب�س املاء حتى يرجع �إىل اجلدر)(((،
فقال الزبري :واهلل �إين لأح�سب �أن هذه الآيةَ (:ف َال َو َر ِّب َك َال ي ُْ�ؤ ِمنُونَ َح َت َّى ُي َح ِّك ُم َ
وك فِي َما َ�ش َج َر َب ْي َن ُه ْم ُث َّم
ما َق َ�ض ْي َت َو ُي َ�س ِّل ُمو ْا ت َْ�سلِي ًما) �سورة الن�ساء ،الآية ( .)65نزلت يف ذلك.
َال َي ِج ُدو ْا فيِ �أَن ُف�سِ ِه ْم َح َر ًجا ِمّ َّ
وع ��ن �أب ��ي هري ��رة� ،أن ر�س ��ول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم  -ق ��ال ( :من كانت له مظلمة من
�أخيه من عر�ضه �أو ماله فليتحلله((( من قبل �أن ي�ؤخذ منه حني ال يكون دينار ًا وال درهم ًا ،ف�إن
كان له عمل �صالح �أخذ منه بقدر مظلمته ،و�إال �أخذ من �سيئات �صاحبه فحملت عليه)(((
((( �سورة الن�ساء ،الآية (.)58
((( تف�سري الإمام ال�شافعي  -ال�شافعي �أبو عبد اهلل حممد بن �إدري�س بن العبا�س بن عثمان بن �شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف  -الطبعة
الأوىل 2006 - 1427 :م-النا�رش :دار التدمرية  -اململكة العربية ال�سعودية .216/2 -
((( �رشاج احلرة :م�سائل املاء من احلرار �إىل ال�سهل ،واحدها �رشج انظر :غريب احلديث  -جمال الدين �أبو الفرج عبد الرحمن بن علي
بن حممد اجلوزي  -املحقق :الدكتور عبد املعطي �أمني القلعجي  -الطبعة الأوىل (1405هـ 1985 -م) -النا�رش :دار الكتب العلمية -
بريوت – لبنان – .525/1
((( �رسح� :أي اترك املاء يجري ب�سهولة ،تهذيب اللغة -حممد بن �أحمد بن الأزهري الهروي� ،أبو من�صور -املحقق :حممد عو�ض مرعب–
الطبعة :الأوىل2001 ،م – النا�رش:دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت.174/4 -
((( �صحيح البخاري  -حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري اجلعفي  -املحقق :حممد زهري بن نا�رص النا�رص  -الطبعة :الأوىل،
1422هـ -النا�رش :دار طوق النجاة .111/3 -
((( يقال :حتللته وا�ستحللته �إذا �س�ألته �أن يجعلك يف حل من قبله.انظر ل�سان العرب  -حممد بن مكرم بن على� ،أبو الف�ضل ،جمال الدين
ابن منظور -الطبعة الثالثة  1414 -هـ -النا�رش :دار �صادر – بريوت .171/11-
((( انظر �رشح م�شكل الآثار� -أبو جعفر �أحمد بن حممد بن �سالمة بن عبد امللك بن �سلمة الأزدي احلجري امل�رصي املعروف بالطحاوي
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وقد كان ل�سمرة بن جندب ع�ضد من نخل يف حائط رجل من الأن�صار ،فكان مع الأن�صاري
�أهل ��ه يف احلائط ،فكان �سم ��رة يجيء فيدخل عليهم ،في�ؤذيهم ذلك ،وي�ش ��ق عليهم ،و�إن الرجل
ي�أت ��ي النب ��ي � -صلى اهلل علي ��ه و�سلم  -فذكر ذلك له ،ف�أر�سل �إىل �سم ��رة ،فطلب �إليه �أن يبيعه،
ف�أب ��ى ،فطل ��ب �إليه �أن ينقله ف�أبى ،قال :فهبها له ،ولك مثلها يف اجلنة .ف�أبى ،فقال ر�سول  -اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم( -م�ضار) .ثم قال للأن�صاري(:اذهب فاقلع نخله)(((
ِ
ُ َ ٌّ
وع ��ن �أب ��ي ُحمي ٍد ال�ساع ��دي ،قال :ا�ستعمل ر�س ��ول اهلل � -صلى اهلل علي ��ه و�سلم  -رج ًال من
الأ�سد ،يقال له :ابن اللتبية  -قال عمرو وابن �أبي عمر  -على ال�صدقة ،فلما قدم قال :هذا لكم،
وهذا يل� ،أهدي يل ،قال :فقام ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -على املنرب ،فحمد اهلل ،و�أثنى
علي ��ه ،وق ��ال( :ما بال عام ٍل �أبعثه ،فيقول :هذا لكم ،وهذا �أهدي يل� ،أفال قعد يف بيت �أبيه� ،أو يف
بي ��ت �أمه ،حت ��ى ينظر �أيهدى �إليه �أم ال؟ والذي نف�س حممد بي ��ده ،ال ينال �أحد منكم منها �شيئ ًا
�إال جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعري له رغاء(((� ،أو بقرة لها خوار(((� ،أو �شاة تيعر(((
ُ
ثم رفع يديه حتى ر�أينا عفرتي((( �إبطيه ،ثم قال( :اللهم ،هل بلغت؟ ) مرتني(((
ُ
وق ��د روي �أي�ض� � ًا �أن النبي � -صل ��ى اهلل عليه و�سلم  -ح�رض جمل�س� � ًا وحلف ًا قبل البعثة مع
قري� ��ش مفتخر ًا بح�ضوره له ،و�أنه ل ��و دعي �إليه يف الإ�سالم لأجابه ،فقد جاء يف كتب الأحاديث
وال�س�ي�رة رواي ��ة هذه الق�صة ،فقد روي �أن رج ًال من بني زبيد((( ،قدم مكة معتمر ًا يف اجلاهلية
ومع ��ه جت ��ارة له ،فا�شرتاها منه رجل م ��ن بني �سهم ،ف�آواها �إىل بيته ،ث ��م تغيب فابتغى متاعه
 حتقيق �شعيب الأرن�ؤوط  -الطبعة الأوىل( 141 5هـ1494 -م)-النا�رش :م�ؤ�س�سة الر�سالة .177/1 -((( م�ساوئ الأخالق ومذمومها � -أبو بكر حممد بن جعفر بن حممد بن �سهل بن �شاكر اخلرائطي ال�سامري -
حققه وخرج ن�صو�صه وعلق عليه :م�صطفى بن �أبو الن�رص ال�شلبي– الطبعة الأوىل(1413هـ 1993 -م) النا�رش :مكتبة ال�سوادي للتوزيع،
جدة ،274/1-واحلديث �ضعيف ذكره الألباين� ،سل�سلة الأحاديث ال�ضعيفة واملو�ضوعة و�أثرها ال�سيئ يف الأمة � -أبو عبد الرحمن حممد
نا�رص الدين ،بن احلاج نوح بن جناتي بن �آدم ،الأ�شقودري الألباين -الطبعة :الأوىل 1412 ،هـ  1992 /م – النا�رش :دار املعارف ،الريا�ض
 اململكة العربية ال�سعودية .555/2 -((( الرغاء� :صوت الإبل.انظر النهاية يف غريب احلديث والأثر  -جمد الدين �أبو ال�سعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي
ال�شيباين اجلزري ابن الأثري -املكتبة العلمية  -بريوت1399 ،هـ 1979 -م  -حتقيق :طاهر �أحمد الزاوى  -حممود حممد الطناحي.240/2 -
((( اخلوار� :صوت البقر انظر ل�سان العرب – ابن منظور.261/4 -
((( العيار�:صوت ال�شاة  -انظر تف�سري غريب ما يف ال�صحيحني البخاري وم�سلم  -حممد بن فتوح بن عبد اهلل بن فتوح بن حميد الأزدي امليورقي احلميدي
�أبو عبد اهلل بن �أبي ن�رص -املحقق :زبيدة حممد �سعيد عبد العزيز -الطبعة الأوىل1415 ،ه – 1995م –النا�رش:مكتبة ال�سنة  -القاهرة .113/1-
((( عفرتي� :أي بيا�ض .انظر ل�سان العرب – ابن منظور – .585/4
((( انظر �صحيح م�سلم  -م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سن الق�شريي الني�سابوري  -املحقق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي – النا�رش :دار �إحياء
الرتاث العربي  -بريوت .1463/3-
((( ا�سم واد به مدينة يقال لها احل�صيب ثم غلب عليها ا�سم الوادي فال تعرف �إال به ،وهي مدينة م�شهورة باليمن ،انظر معجم البلدان-
�شهاب الدين �أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي -الطبعة :الثانية( 1995م) النا�رش :دار �صادر ،بريوت .131/3 -
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الزبي ��دي فلم يق ��در عليه ،فجاء �إىل بني �سهم ي�ستعديهم عليه ف�أغلظوا عليه ،فعرف �أن ال �سبيل
�إىل ماله ،فطوف يف قبائل قري�ش ي�ستعني بهم ،فتخاذلت القبائل عنه ،فلما ر�أى ذلك �أ�رشف على
�أبي قبي�س حني �أخذت قري�ش جمال�سها ثم قـــــــــال ب�أعلى �صوتــه:
يا لفهـر ملظلــوم ب�ضاعتــه
ببطن مكة نائي الأهل والوطن
وحمرم �أ�شعث مل يق�ضي عمـــرته
يا�آل فهر وبني احلجر واحلجر
هل حم�رض من بنـي �سهم بح�رضتهم
فعادل �أم �ضالل مال معتمـر
فلم ��ا ن ��زل من اجلبل �أعظم ذلك قري�ش فتكاملوا فيه ،وقال املطيبون((( :واهلل لئن قمنا يف هذا
لنق�ض�ّي�ننّ على الأح�ل�اف((( وقال الأحالف :واهلل لئن تظلمنا يف هذا لنق�ضينّ على املطيبني ،فقال
نا�س من قري�ش :تعالوا فلنكرر حلف الف�ضول دون املطيبني ودون الأحالف ،فاجتمعوا يف دار
عبد اهلل بن جدعان ،و�صنع لهم يومئذ طعام ًا كثري ًا،وكان ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم -
يومئ ��ذ معهم قبل �أن يوح ��ى �إليه ،وهو ابن خم�س وع�رشين �سن ��ة ،فاجتمعت بنو ها�شم و�أ�سد
وزهرة وتيم ،وكان الذي تعاقد عليه القوم وحتالفوا� ،أن ال يظلم مبكة غريب وال قريب وال حر
وال عب ��د �إال كان ��وا معه حتى ي�أخذوا ل ��ه بحقه ،ويردوا �إليه مظلمته م ��ن �أنف�سهم ومن غريهم،
ث ��م عم ��دوا �إىل ماء زم ��زم فجعلوه يف جفنة ثم بعثوا ب ��ه �إىل البيت ،فغ�سلت ب ��ه �أركانه ،ثم �أتوا
ب ��ه ف�رشب ��وه ،فحدث ه�شام بن عروة عن �أبيه عن عائ�ش ��ة �أم امل�ؤمنني  -ر�ضي اهلل عنها � -أنها
�سمع ��ت ر�س ��ول اهلل � -صل ��ى اهلل عليه و�سلم  -يق ��ول لقد �شهدت يف دار عب ��د اهلل بن جدعان من
حلف الف�ضول ،ما لو دعيت �إليه لأجبت ،وما �أحب �أن يل به حمر النعم(((.
وقد قال املاوردي يف ذلك :وهو �إن كان فع ًال جاهلي ًا دعت �إليه ال�سيا�سة ،فقــــــــد �صار بح�ضور
الر�سول � -صلى اهلل عليه و�سلم  -له وما قاله يف ت�أكيد �أمره ،حكم ًا �رشعي ًا وفع ًال نبويا(((.
((( املطيبون قبيلة من قبائل قري�ش� ،سموا بذلك لأنهم ملا ت�صاحلوا مع الأحالف �أخذوا جفنة مملوءة طيب ًا وغم�سوا فيها �أيديهم وم�سحوا
بها الكعبة توكيد ًا على �أنف�سهم ف�سموا املطيبني .انظر معجم البلدان – -187/5مرجع �سابق.
((( الأحالف قبيلة من قبائل قري�ش �سموا بذلك لأنهم ملا حتالفوا مع املطيبني �أخذوا جفنة ممل�ؤة دم ًا وغم�سوا فيها �أيديهم وم�سحوا بها
الكعبة ف�سموا الأحالف .انظر معجم البلدان  -187/5 -مرجع �سابق.
((( انظر �أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه � -أبو عبد اهلل حممد بن �إ�سحاق بن العبا�س املكي الفاكهي  -املحقق عبد امللك عبد اهلل دهي�ش-
الطبعة الثانية( 1414ه) – النا�رش :دار خ�رض بريوت .169/5 -
((( الأحكام ال�سلطانية  -املاوردي -133/1-مرجع �سابق.
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المطلب الثالث  -حكمة مشروعية والية المظالم في الشريعة اإلسالمية:

الق�ضاي ��ا الت ��ي تتعل ��ق ب�أعم ��ال الأ�شخا� ��ص الر�سمي�ي�ن كرئي�س الدول ��ة ،و�أع�ض ��اء الهيئة
التنفيذية ،والوالة ،و�أع�ضاء جمل�س ال�شورى ،واملوظفني وغريهم من ال�شخ�صيات االعتبارية،
ف�إن الذي ينظر فيها هو قا�ضي املظامل ،وهنالك حكم كثرية مل�رشوعية والية املظامل يف الإ�سالم
ذكرها الفقهاء وا�ستنبطوا �أغلب هذه احلكم من عمل اخلليفة الرا�شد عمر بن اخلطاب -ر�ضي
اهلل عنه  -منها (((:
�1 .1إقامة العدل بني النا�س.
2 .2املحافظة على احلقوق.
3 .3منع الظلم والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة.
4 .4حما�سبة الوالة واجلباة وغريهم من ال�شخ�صيات االعتبارية يف الدولة.
5 .5مراقبة موظفي الدولة �إذا جتاوزوا حدود �سلطتهم و�صالحيتهم.
المطلـــب الرابع  -أركان والية المظالم :

لوالية املظامل �أركان �أربعة وهي:
الرك ��ن الأول – وايل املظ ��امل .وهو ال�شخ� ��ص املعني من قبل الدولة املن ��وط له القيام بهذه
املهمة والوظيفة .في�شرتط يف وايل املظامل عدة �رشوط منها:
�1 .1أن يكون جليل القدر.
�2 .2أن يكون نافذ الأمر.
�3 .3أن يكون عظيم الهيبة.
�4 .4أن يكون ظاهر العفة.
�5 .5أن يكون قليل الطمع.
�6 .6أن يكون كثري الورع.
وهنال ��ك �أعوان و�أ�شخا�ص ،البد ل ��وايل املظامل من اال�ستعانة به ��م ،لأداء مهمته اجل�سيمة،
وي�ستكمل بهم جمل�س نظره ،وال ي�ستغني عنهم ،وال ينتظم نظره �إال بهم منهم(((:
�أ  -رئي�س املجل�س ،هو وايل املظامل� ،أو قا�ضي املظامل.
((( املو�سوعة الفقهية الكويتية � -صادر عن :وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية – الكويت -الطبعة الأوىل ،مطابع دار ال�صفوة –
م�رص.132/38.
((( الأحكام ال�سلطانية-املاوردي-143/1-مرجع �سابق ،الأحكام ال�سلطانية  -القا�ضي �أبو يعلى ،حممد بن احل�سني بن حممد بن خلف
ابن الفراء  -الطبعة :الثانية 1421 ،هـ  2000 -م – النا�رش :دار الكتب العلمية  -بريوت ،لبنان  ،76/1-الفقه الإ�سالمي و�أدلته  -وهبة
الزحيلي– الطبعة الرابعة  -النا�رش :دار الفكر � -سورية – دم�شق .368/8
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ب – احلماة والأعوان وي�ستعني بهم جلذب القوي ،وتقومي اجلريء.
ج  -الق�ض ��اة واحلكام،وذل ��ك ال�ستعالم م ��ا ثبت عندهم من احلق ��وق ،ومعرفة ما يجري يف
جمال�سهم بني اخل�صوم.
د  -الفقهاء ،لريجع �إليهم فيما �أ�شكل ،وي�س�ألهم عما ا�شتبه و�أع�ضل.
هـ  -ال ُكتّاب ،ليثبتوا ما جرى بني اخل�صوم ،وما توجه لهم �أو عليهم من احلقوق.
وي�ش�ت�رط يف الكات ��ب �أن يك ��ون عامل ًا بال��ش�روط والأحكام ،واحلالل واحل ��رام ،مع جودة
اخلط ،وح�سن ال�ضبط ،والأمانة والعدالة ،والبعد عن الطمع.
و -ال�شهود ،لي�شهدوا على ما �أوجبه قا�ضي املظامل من حق ،و�أم�ضاه من حكم.
ف�إن ا�ستكمل جمل�س املظامل ه�ؤالء ال�ستة �رشع حينئذ يف عمله
الرك ��ن الث ��اين – املتظلم منه .وهو ال�شخ�ص الذي ترفع �ضده املظلمة .وغالب ًا ما يكون هذا
ال�شخ�ص املتظلم منه والي ًا �أو جابي ًا لأموال الزكاة �أو م�سئو ًال �أو مدير ًا.
الركن الثالث – املتظلم فيه .هو املنكر الذي يراد رفعه ((( ،وقيل :هو من جتري عليه املظلمة.
الرك ��ن الراب ��ع – نف�س املظلمة .فقد تكون �أكل مال �أو �ضياع حق �أو تع�سف �أو منع حق �أو
غريه من �أنواع املظامل.

((( فتاوى ال�شبكة الإ�سالمية  -جلنة الفتوى بال�شبكة الإ�سالمية – .813/5
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املبحث الثاين -اخت�صا�صات والة املظامل و�سلطاتهم
و�أرزاقهم يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه.

المطلب األول  -اختصاصات والة المظالم في عهد الخليفة عمر رضي اهلل عنه:

يخت�ص وايل (قا�ضي) املظامل باخت�صا�صات متعددة بع�ضها ا�ست�شاري يتعلق مبراقبة تطبيق
�أح ��كام ال��ش�رع ،وبع�ضه ��ا �إداري يتعل ��ق مبراقب ��ة �أعمال املوظفني ول ��و بدون متظلم م ��ن النا�س،
وبع�ضها ق�ضائي يتعلق بف�صل اخل�صومات بني احلكام والرعية� ،أو بني الرعية �أنف�سهم.
وهذه االخت�صا�صات تف�صي ًال هي ما ي�أتي(((:
1 .1النظ ��ر يف تعدي الوالة على الرعية و�أخذهم بالع�سف يف ال�سرية ،فهذا من لوازم النظر
يف املظ ��امل ،ال ��ذي ال يقف على ظالمة متظلم فيكون ل�سرية ال ��والة مت�صفح ًا ،ومكت�شف ًا
�أحوالهم ،ليقويهم �إن �أن�صفوا ،ويكفهم �إن ع�سفوا ،وي�ستبدل بهم �إن مل ين�صفوا ،ومل
ي�ؤدوا واجبهم املنوط بهم.
2 .2ج ��ور العمال يف جباية الأموال مبقارنتها بالقوان�ي�ن العادلة يف دواوين الأئمة ،فيحمل
النا�س عليها ،وي�أخذ العمال بها ،وينظر فيما ا�ستزادوه ،ف�إن رفعوه �إىل بيت املال� ،أمر
برده ،و�إن �أخذوه لأنف�سهم ا�سرتجعه لأربابه.
3 .3النظ ��ر يف كتاب الدواوين لأنهم �أمناء امل�سلمني على بيوت �أموالهم فيما ي�ستوفونه له،
فيت�صفح �أحوالهم فيما وكل �إليهم من زيادة �أو نق�صان.
4 .4تظلم املوظفني من نق�ص �أرزاقهم� ،أو ت�أخرها ،و�إجحاف النُّظار بهم فريجع �إىل ديوانه
يف فر� ��ض العط ��اء العادل فيجريه عليهم ،وينظر فيما نق�ص ��وه� ،أو منعوه من قبل ،ف�إن
�أخذه والة �أمورهم ا�سرتجعه منهم ،و�إن مل ي�أخذوه ق�ضاه من بيت املال.
5 .5رد الغ�صوب ،وهي ق�سمان:
�أحدهما :غ�صوب �سلطانية قد تغلب عليها والة اجلور ،كالأموال املقبو�ضة عن �أربابها� ،إما
لرغبة فيها ،و�إما لتعد على �أهلها ،فهذا �إن علم به وايل املظامل عند ت�صفح الأمور �أمر برده قبل
التظل ��م �إليه ،و�إن مل يعلم ب ��ه فهو موقوف على تظلم �أربابه ،ويجوز �أن يرجع فيه عند تظلمهم
�إىل ديوان ال�سلطنة ،ف�إذا وجد فيه ذكر قب�ضها على مالكها عمل عليه ،و�أمر عن منعه ،واحليف يف حق
مل يقدر على رده ،في�أخذهم وايل املظامل بحق اهلل – تعاىل -يف اجلميع ،وي�أمر بحملهم على موجبه.
الث ��اين :م ��ن الغ�صوب م ��ا تغلب عليها ذوو الأي ��دي القوية ،وت�رصفوا في ��ه ت�رصف املالك
بالقهر والغلبة ،فهذا موقوف على تظلم �أربابه ،وال ينتزع من يد غا�صبه �إال ب�أحد �أربعة �أمور،
�إم ��ا باع�ت�راف الغا�صب و�إقراره� ،إم ��ا بعلم وايل املظامل ،فيجوز له �أن يحك ��م عليه لعلمه ،و�إما
((( انظر الأحكام ال�سلطانية – املاوردي – -134/1مرجع �سابق ،الأحكام ال�سلطانية – �أبي يعلي – -76/1مرجع �سابق ،حترير
ال�سلوك يف تدبري امللوك � -أبو الف�ضل حممد بن عبد الوهاب بن عبد اللطيف الأعرج -بدون طبعة – .39/1
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ببينة ت�شهد على الغا�صب بغ�صبه� ،أو ت�شهد للمغ�صوب منه مبلكه ،و�إما بتظاهر الأخبار الذي
ينف ��ي عنه ��ا التواط� ��ؤ ،وال يختلج فيه ��ا ال�شكوك؛ لأنه ملا ج ��از لل�شهود �أن ي�شه ��دوا يف الأمالك
بتظاهر الأخبار ،كان حكم والة املظامل بذلك �أحق (((.
 - 6النظ ��ر ب�ي�ن املت�شاجرين واحلكم بني املتنازعني ،ف�ل�ا يخرج يف النظر بينهم عن موجب
احل ��ق ومقت�ض ��اه ،وال ي�سوغ �أن يحكم بينهم �إال مبا يحكم به احل ��كام والق�ضاة ،ورمبا ا�شتبه
حك ��م املظامل على الناظرين فيها ،فيج ��ورون يف �أحكامها ،ويخرجون �إىل احلد الذي ال ي�سوغ،
وهذا من عمل الق�ضاة.
مم ��ا تق ��دم يتبني للباح ��ث �أن هنالك اختالف ب�ي�ن اخت�صا�ص ق�ضاء املظ ��امل ،واخت�صا�ص
الق�ضاء العادي ،وهذا االختالف يتمثل يف الآتي(((-:
�1 .1إن لنظ ��ار املظ ��امل م ��ن ف�ضل الهيب ��ة ،وقوة اليد م ��ا لي�س للق�ضاة يف ك ��ف اخل�صوم عن
التجاحد ،واملبالغة يف �إنكار احلق يف كال اجلانبني ،ومنع الظلمة من التغالب والتجاذب.
�2 .2إن نظ ��ر املظامل يخرج عن �ضيق الوج ��وب يف التحقيق والإثبات والأحكام والتنفيذ� ،إىل
�سعة اجلواز ،فيكون �أف�سح جما ًال ،و�أو�سع مقا ًال.
 3 .3ي�ستعمل ناظر املظامل من ف�ضل الإرهاب ،وك�شف الأ�سباب بالأمارات الدالة ،و�شواهد
الأحوال ،ما ي�ضيق على احلكام ،في�صل به �إىل ظهور احلق ،ومعرفة املبطل من املحق.
4 .4يقابل ناظر املظامل من ظهر ظلمه بالت�أديب ،وي�أخذ من بان عدوانه بالتقومي والتهذيب.
5 .5لناظر املظامل ا�ستمهال اخل�صوم ،وت�أجيل الف�صل يف النزاع ،والت�أين يف ترداد الأطراف
عن ��د ا�شتب ��اه الأم ��ور ،وا�ستبه ��ام احلق ��وق ،ليمع ��ن يف الك�شف ع ��ن الأ�سب ��اب و�أحوال
اخل�صوم ما لي�س للق�ضاة.
6 .6لناظر املظامل رد اخل�صوم �إذا �أع�ضلوا� ،أَي تعذر التوفيق بينهم� ،إىل و�ساطة الأمناء ،ليف�صلوا يف
التنازع بينهم �صلح ًا عن ترا�ض ،ولي�س للقا�ضي ذلك �إال عن ر�ضا اخل�صمني بالرد �إىل ال�صلح.
7 .7لناظ ��ر املظ ��امل �أن يف�سح يف مالزم ��ة اخل�صمني �إذا و�ضحت �أمارات التجاح ��د ،وي�أذن يف �إلزام
الكفالة فيما ي�سوغ فيه التكفل ،لينقاد اخل�صوم �إىل التنا�صف ،ويعدلوا عن التجاحد والتكاذب.
8 .8لناظ ��ر املظامل �أن ي�سمع من �شهادات امل�ستوري ��ن ما يخرج عن عرف الق�ضاء يف �شهادة
املعدلني فقط.
((( الأحكام ال�سلطانية –املاوردي – -136/1مرجع �سابق.
((( تب�رصة احلكام يف �أ�صول الأق�ضية ومناهج الأحكام � -إبراهيم بن علي بن حممد ،ابن فرحون ،برهان الدين اليعمري  -الطبعة :الأوىل،
1406هـ 1986 -م  ،146/2 -مكتبة الكليات الأزهرية ،معني احلكام فيما يرتدد بني اخل�صمني من الأحكام � -أبو احل�سن ،عالء الدين،
علي بن خليل الطرابل�سي -النا�رش :دار الفكر– .174/1

150

د -منري �أحمد حممد دفع اهلل

9 .9يجوز لناظر املظامل� ،إحالف ال�شهود عند ارتيابه بهم� ،إذا بذلوا �أميانهم طوع ًا ،وي�ستكرث
من عددهم ليزول عنه ال�شك ،وينفي عنه االرتياب ،ولي�س ذلك للقا�ضي العادي.
1010يجوز لناظر املظامل �أن يبتدئ با�ستدعاء ال�شهود ،وي�س�أل عما عندهم يف تنازع اخل�صوم،
�أما عادة الق�ضاة ،فهي تكليف املدعي �إح�ضار بينته ،وال ي�سمعونها �إال بعد طلبه .
كم ��ا �أن هنال ��ك وجه �شب ��ه ووجه اختالف ب�ي�ن اخت�صا�ص املظامل واحل�سب ��ة وهي كما يلي
بح�سب ما ذكره الفقهاء.
�أما وجه ال�شبه بني والية املظامل ووالية احل�سبة ،ف�أمران((( هما:
الأمر الأول� :أن مو�ضوع املظامل واحل�سبة يعتمد على الرهبة وقوة ال�رصامة املخت�صة بال�سلطنة.
الأمر الثاين :يجوز للقائم يف املظامل واحل�سبة �أن ينظر من تلقاء نف�سه ،ويف حدود اخت�صا�صه.
�أما �أ�سباب االختالف بني والية املظامل واحل�سبة ((( فهي:
�1 .1إن النظ ��ر يف املظ ��امل مو�ضوع ملا عجز عنه الق�ضاة� ،أما النظ ��ر يف احل�سبة فمو�ضوع ملا
ترف ��ع عن ��ه الق�ضاة� ،أو ال حاجة لعر�ضه على الق�ضاء ،فكان ��ت رتبة املظامل �أعلى ورتبة
احل�سب ��ة �أخف� ��ض من ��ه ،ويرتت ��ب على ذلك �أن ��ه يجوز ل ��وايل املظامل �أن يوق ��ع (يخاطب
ويرا�س ��ل) �إىل الق�ض ��اة واملحت�سب ،ومل يجز للقا�ضي �أن يوقع �إىل وايل املظامل ،ويجوز
له �أن يوقع �إىل املحت�سب ،وال يجوز للمحت�سب �أن يوقع �إىل واحد منهما.
2 .2يج ��وز لوايل املظ ��امل �أن ينظر يف دعاوى املتخا�صمني ،ويف�ص ��ل بينهما ،وي�صدر حكم ًا،
ق�ضائي� � ًا قاب�ل ً�ا للتنفيذ� ،أما وايل احل�سبة فال يجوز له �أن ي�صدر حكم ًا ؛ لأنه خمت�ص يف
الأمور الظاهرة التي ال اختالف فيها وال تنازع ،وال حتتاج �إىل بينة و�إثبات وحجاج.
المطلب الثاني  -سلطات والة المظالم في عهد الخليفة عمر رضي اهلل عنه.

يحق لقا�ضي املظامل القيام بتدابري م�ؤقتة ،و�إجراءات خا�صة ،قبل النظر يف دعوى املظامل،
و�أثناء النظر فيها ذكرها الفقهاء((( �أهمها:
1 .1الكفال ��ة :وذل ��ك بتكليف املدعى عليه (املدين) بتقدمي كفالة ب�أ�صل الدين ،ريثما يف�صل يف
الأم ��ر ،ق ��ال املاوردي :وعلى وايل املظامل �أن ينظر يف الدع ��وى ،ف�إن كانت ما ًال ،يف الذمة
كلفه القا�ضي ب�إقامة كفيل.
2 .2احلج ��ر :ف� ��إن كانت الدعوى عين ًا قائمة كالعقار حجر عليه فيها حجر ًا ال يرتفع به حكم
ي ��ده وي ��رد ا�ستغالله ��ا �إىل �أمني يحفظه عل ��ى م�ستحقه منها .ومب ��ا �أن احلجر من جهة،
وو�ض ��ع امل ��ال عند �أم�ي�ن من جهة �أخرى ،ق ��د ينتج عنهما ��ض�رر و�أذى ل�صاحب احلق،

((( الفقه الإ�سالمي و�أدلته –  -384/8مرجع �سابق ،املو�سوعة الفقهية–  -/38مرجع �سابق .136-
((( الفقه الإ�سالمي و�أدلته  -353/3-مرجع �سابق.
((( انظر املو�سوعة الفقهية  -137 /38 -مرجع �سابق.
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ولذل ��ك ت�ش ��دد فيهما الفقهاء ،فقال ��وا :ف�أما احلج ��ر عليه فيها ،وحف ��ظ ا�ستغاللها مدة
الك�ش ��ف والو�ساطة فمعترب ب�شواهد �أحوالهما ،واجتهاد وايل املظامل فيما يراه بينهما
�إىل �أن يثبت احلكم بينهما.
�3 .3إج ��راء املعاين ��ة والتحقي ��ق املحلي ،ف�إن ل ��وايل املظامل �أن يك�شف ع ��ن احلال من جريان
امللك ،ومن جريان املتنازعني فيه ،ليتو�صل بهم �إىل و�ضوح احلق ،ومعرفة املحق.
4 .4اال�ستكت ��اب والتطبي ��ق وامل�ضاهاة ،وذلك �إذا �أنكر املدعى علي ��ه اخلط ،ف�إن وايل املظامل
يخت�ب�ر خط ��ه ،با�ستكتابه بخطوطه التي يكتبها ،ويكلفه الإكث ��ار من الكتابة ليمنعه من
الت�صن ��ع فيه ��ا ،ثم يجمع ب�ي�ن اخلطني ،ف�إذا ت�شابها حكم به علي ��ه ،وهذا قول من جعل
اعرتافه اخلط موجب ًا للحكم به ،والذي عليه املحققون منهم �أنهم ال يفعلون ذلك للحكم
علي ��ه ،ولك ��ن لإرهابه وتكون ال�شبه ��ة مع �إنكاره للخ ��ط �أ�ضعف منها م ��ع اعرتافه به،
وترف ��ع ال�شبهة �إن كان اخل ��ط منافي ًا خلطه ،ويعود الإرهاب عل ��ى املدعي ثم يردان �إىل
بت القا�ضي يف احلكم بينهما.
الو�ساطة ،ف�إن �أف�ضى احلال �إىل ال�صلح و�إال ّ
5 .5التنفيذ :وهو تنفيذ الأحكام وهو الهدف الأخري من وجود الق�ضاء واملحاكم ،وال �سيما
يف ق�ض ��اء املظامل� ،إذا عجز الق�ضاة عن تنفيذ �أحكامها على املحكوم عليه ،لتعززه وقوة
ي ��ده� ،أو لعلو ق ��دره ،وعظم خطره ،فيكون ناظ ��ر املظامل �أقوى يد ًا ،و�أنف ��ذ �أمر ًا ،فينفذ
احلكم على من ُيوجه �إليه ،بانتزاع ما يف يده� ،أو ب�إلزامه اخلروج مما يف ذمته.
المطلب الثالث  -أرزاق والة المظالم في عهد الخليفة عمر رضي اهلل عنه.

�أو ًال � -أرزاق والة املظامل يف عهد اخلليفة عمر ر�ضي اهلل عنه.
يعطى وايل املظامل كفايته من بيت املال امل�سلمني من اجلزية واخلراج ،لأنه عامل للم�سلمني
حمبو�س لهم ،فتكون كفايته يف مالهم كالوالة ،والق�ضاة وغريهم.
والدلي ��ل عل ��ى �أن وايل املظامل ي�أخذ �أجر ًا يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه،
فع ��ن الزه ��ري� ،أخربين ال�سائب بن يزيد ،ابن �أخت منر� ،أن حويطب بن عبد العزى� ،أخربه �أن
عب ��د اهلل ب ��ن ال�سعدي� ،أخربه �أنه قدم على عمر يف خالفته ،فقال له عمر� :أمل �أح ّدث �أنك تلي من
�أعم ��ال النا� ��س �أعما ًال ،ف�إذا �أعطي ��ت العمالة كرهتها ،فقلت :بلى ،فقال عم ��ر :فما تريد �إىل ذلك،
قل ��ت� :إن يل �أفرا�س ��ا و�أعب ��د ًا و�أنا بخ�ي�ر ،و�أريد �أن تك ��ون عمالتي �صدقة عل ��ى امل�سلمني ،قال
عمر :ال تفعل ،ف�إين كنت �أردت الذي �أردت ،فكان ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -يعطيني
العطاء ،ف�أقول� :أعطه �أفقر �إليه مني ،حتى �أعطاين مرة ما ًال ،فقلت� :أعطه �أفقر �إليه مني ،فقال
النب ��ي � -صلى اهلل عليه و�سلم( :خ ��ذه ،فتموله ،وت�صدق به ،فما جاءك من هذا املال و�أنت غري
م�رشف وال �سائل فخذه ،و�إال فال تتبعه نف�سك)(((.
((( �صحيح البخاري–  –67/9مرجع �سابق.
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املبحث الثالث � -أعداد والة املظامل وحما�سبتهم
وانتهاء واليتهم يف عهد اخلليفة عمر ر�ضي اهلل عنه.

المطلب األول -أعداد والة المظالم في عهد الخليفة عمر رضي اهلل عنه.

كانت مهمة خليفة امل�سلمني القيام ب�أعباء الوالية يف الدولة �إما بنف�سه �أو بتكليف �أحد الرعية
والأتباع بالقيام بهذه املهمة ،فقد �شغل اخلليفة عمر هذا املن�صب بنف�سه يف بادئ الأمر ،و�أتقنه
خ�ي�ر �إتق ��ان ،وي�شهد التاريخ له بذلك ،فكان كثري ًا ما يتج ��ول اخلليفة عمر  -ر�ضي اهلل عنه -
بنف�سه يف الأ�سواق ،ويقوم بالإطالع على �أ�ساليب التعامل فيها ،ومنع املخالفات ال�رشعية فيها
كمنع الغ�ش والتدلي�س والبيوع املحرمة(((.
كما كان اخلليفة عمر يتع�س�س يف الليل ،لتفقد �أحوال امل�سلمني ،ومقاومة الظلمة واملف�سدين
واملنحرفني وتعقب املجرمني.
فق ��د روى الإم ��ام الط�ب�ري يف تاريخ ��ه�( :أن عم ��ر ر�ض ��ي اهلل  -تعاىل عن ��ه  -كان يطوف يف
الأ�سواق ،ويقر�أ القر�آن ،ويق�ضي بني النا�س حيث �أدركه اخل�صوم)(((.
ولك ��ن مل ��ا ات�سعت الدول ��ة الإ�سالمية ات�ساع ًا عظيم� � ًا وت�شعبت ،وك�ث�رت م�شغول ّياته ،كلف
اخلليفة عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه  -عدد ًا من ال�صحابة ،للقيام ب�أعباء هذه املهمة،وغالب ًا
م ��ا يق ��وم برد املظامل بني النا�س الوالة ،وهذا من طبيعة عملهم،وممن كلف بهذه املهمة من غري
الوالة ،ال�صحابي اجلليل حممد بن م�سلمة.
فق ��د روي �أن �سع ��د بن �أبي وقا� ��ص ،اتخذ ق�رص ًا وجع ��ل عليه باب ًا وق ��ال انقطع ال�صويت
ف�أر�س ��ل عم ��ر حممد بن م�سلم ��ة وكان عمر �إذا �أحب �أن ي�ؤتى بالأمر كم ��ا هو بعثه فقال له �إئت
�سع ��د ًا ف�أح ��رق عليه بابه ،فق ��دم الكوفة فلما �أتى الب ��اب �أخرج زنده وا�ست ��ورى نار ًا ثم حرق
الب ��اب ،ف�أت ��ى �سعد ًا اخلرب وو�صف ل ��ه �صفته ،فعرفه فخرج �إليه �سعد فق ��ال له حممد �إنه بلغ
�أم�ي�ر امل�ؤمن�ي�ن �أنك قل ��ت انقطع ال�صويت ،فحلف �سع ��د باهلل ما قال ذلك ،فق ��ال حممد نفعل ما
�أمرنا به ،ون�ؤدي عنك ما تقول ،ثم ركب راحلته حتى قدم املدينة ،فابرتد من املاء ،ثم راح فلما
�أب�رصه عمر ،قال لوال ح�سن الظن بك ما ر�أينا �أنك �أديت ،وذكروا �أنه �أ�رسع ال�سري ،فقال وهو
يعتذر ويحلف باهلل ما قال ،فقال عمر� :أال �آمر لك ب�شيء ،قال :قد ر�أيت مكان ًا �أَن ت�أمر يل ،فقال
((( ع�رص اخلالفة الرا�شدة � -أكرم بن �ضياء العمري – النا�رش :مكتبة العبيكان ،148/1-املدخل � -أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن
حممد العبدري الفا�سي املالكي ال�شهري بابن احلاج -النا�رش :دار الرتاث.157/1-
((( تاريخ الر�سل وامللوك ،و�صلة تاريخ الطربي  -حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الآملي� ،أبو جعفر الطربي – الطبعة :الثانية
  1387هـ -دار الرتاث – بريوت  ،213/4 -الكامل يف التاريخ � -أبو احل�سن علي بن �أبي الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبدالواحد ال�شيباين اجلزري ،ابن الأثري -الطبعة :الأوىل1417 ،هـ 1997 /م  -النا�رش :دار الكتاب -العربي ،بريوت – لبنان.436/2 -

مناذج من ال�سمات العامة لوالية املظامل يف عهد اخلليفة عمر

153

عمر�ِ :إن �أر�ض العراق �أَر�ض رقيقة ،و�أن �أهل املدينة ميوتون حويل من اجلوع ،فخ�شيت �أن �آمر
لك ب�شيء يكون لك بارده ويل حاره(((.
المطلب الثاني  -محاسبة والة المظالم في عهد الخليفة عمر رضي اهلل عنه:

نتيج ��ة الت�ساع رقع ��ة الدولة الإ�سالمية يف عهد اخلليفة عمر -ر�ضي اهلل عنه  -وازدياد عدد
والياته ��ا� ،أ�ضحى من ال�صعب على اخلليفة ،الإحاط ��ة بكل ما يجري يف كل والياته ،فعني عدد ًا
من ق�ضاة املظامل كعمال يقومون برفع املظامل يف ال�سوق وغريه ،وملا كان اخلليفة عمر حري�ص ًا
عل ��ى �أن يق ��ف على دقائق الأمور يف ت�رصف عماله ،كان يق ��وم مبحا�سبة املق�رص من العمال �أي ًا
كان من�صبه ،والي ًا �أم حمت�سب ًا �أم وايل مظامل �أم غريهم من العمال املوكول لهم بخدمة ال�شعب،
وكان يحا�سبهم ب�صفة خا�صة على تلك الت�رصفات التي تدل على الفخر ،وكان يقوم با�ستدعاء
العم ��ال مب ��ا يف ذل ��ك الوالة �إذا رفع ��ت �ضدهم �شكوى م ��ن الرعية ،فقد ق ��ام با�ستدعاء �أكرث من
وال ،وكان عم ��ر يجم ��ع عماله مبك ��ة يف مو�سم احلج من كل عام ،ي�س�ألهم ع ��ن �أعمالهم ،وي�س�أل
النا�س عنهم لريى مدى دقتهم يف اال�ضطالع بواجبهم ،منهم �أبو مو�سى الأ�شعري ،وعمرو بن
العا�ص ،وخالد بن الوليد  -ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني(((.
وقد ثبت �أن اخلليفة عمر  -ر�ضي اهلل عنه  -كان يقوم مبحا�سبة ه�ؤالء الوالة .بل �إنه كان
يحا�سب نف�سه ((( .والأدلة على ذلك قد ذكرتها يف ف�صل احل�سبة.
وبالنظر �إىل ما تقدم يت�ضح للباحث �أن وايل املظامل يف عهد اخلليفة عمر -ر�ضي اهلل عنه -
يقوم مبراقبة وحما�سبة من يخالف �أوامر ال�رشع ونواهيه يف ال�سوق وغريه من مرافق الدولة
ويق ��وم برفع الظلم .ويراقب هو ويحا�سب نف�س ��ه على التق�صري يف عمله من قبل اخلليفة عمر،
�ش�أنه يف ذلك �ش�أن كافة العمال.

المطلب الثالث  -انتهاء والية قضاة المظالم في عهد الخليفة عمر رضي اهلل عنه.

تنته ��ي والية ق�ضاة املظ ��امل يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب -ر�ض ��ي اهلل عنه -بعدة �أمور
ذكرها الفقهاء منها:
�أو ًال  -العزل ،وهنالك �أ�سباب للعزل من الوالية((( منها:

((( انظر ح�سن ال�سلوك احلافظ دولة امللوك  -حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن ر�ضوان بن عبد العزيز البعلي �شم�س الدين ،ابن
املو�صلي -النا�رش :دار الوطن – الريا�ض – .113/1
((( تاريخ اخللفاء الرا�شدين الفتوحات والإجنازات ال�سيا�سي  -حممد �سهيل طقو�ش -الطبعة الأوىل 1424هـ2003-م  -النا�رش :دار
النفائ�س � -ص.335
((( ن�صاب االحت�ساب -339/1-مرجع �سابق.
((( الفتوح � -أحمد بن حممد بن علي بن �أعثم الكويف-الطبعة :الأوىل 1411 ،هـ  1991 -م  -دار الأ�ضواء ،بريوت –  ،81/1واملو�سوعة
الفقهية  -72/30 -مرجع �سابق.
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1 .1اخليانة ،فوالية املظامل �أمانة تلقى على عاتق من يكلف بهذه الوظيفة ،ف�إذا مل يقم وايل
املظامل ب�أداء هذه الأمانة عزل.
2 .2العجز والق�صور ،فينبغي على وايل املظامل �أن يبذل ق�صارى جهده فيما كلف به ،ف�إذا
ق�رص وايل املظامل ومل يقم مبا كلف به عزل.
3 .3اخت�ل�ال العم ��ل من ع�سف وج ��ور ،فينبغي على وايل املظامل �أن ال يج ��ور وال يظلم و�أن
يقوم ب�أداء عمله بدون تع�سف ،ف�إذا جار وتع�سف يف العمل عزل.
4 .4اخت�ل�ال العمل من �ضع ��ف وقلة هيبة ؛ فال بد من �أن يكون وايل املظامل مهاب ًا قوي ًا ،له
م ��ن �سطوة ال�سلطنة م ��ا ي�ستطيع به من كبح جناح املعتدين ،ف� ��إذا اكت�شف احلاكم �أن
وايل املظامل �ضعيف عزل.
ني رج�ل ً�ا �إذا ر�آه
فق ��د روي ع ��ن عم ��ر  -ر�ض ��ي اهلل عنه � -أنه ق ��ال :ل ّ
أعزلن �أبا م ��رمي ،و�أول ّ
الفاجر فرقه ،فعزله عن ق�ضاء الب�رصة ،ووىل كعب بن �سوار مكانه((( ،وملا كان لرئي�س الدولة
�أن يعزل والته الذين والهم على البالد ،فكذلك يكون له �أن يعزل والة املظامل ،قيا�س ًا عليهم بل
من باب �أوىل ؛ لأن �أمارة الوالية �أعلى من �أمارة املظامل.
5 .5وجود من هو �أكف�أ منه .ف�إذا وجد اخلليفة رج ًال �أكف�أ من وايل املظامل عزله ،لأن هذه الوالية
حتت ��اج لأكف� ��أ النا�س و�أقواه ��م و�أ�صلحهم .فقد عزل عمر بن اخلط ��اب  -ر�ضي اهلل عنه -
�رشحبي ��ل ب ��ن ح�سنة عن الق�ضاء فقال ل ��ه �رشحبيل� :أعن �سخطة عزلتن ��ي؟ قال :ال ،ولكن
وج ��دت م ��ن هو مثلك يف ال�صالح ،و�أقوى منك على العمل ،قال ي ��ا �أمري امل�ؤمنني� :إِن عزلك
عيب ،ف�أخرب النا�س بعذري ،ففعل عمر ذلك((( وق�ضاء املظامل نوع من الق�ضاء العادي.
ثاني ًا  -فقد �رشط من ال�رشوط التي يجب توافرها فيه كالإ�سالم والعقل ،ف�إذا ارتد قا�ضي
املظامل عن الإ�سالم �أو اختل عقله باجلنون عزل.
ثالث ًا – املوت ،ف�إذا مات وايل املظامل انتهت واليته.
رابع� � ًا – انته ��اء مدة والية وايل املظامل .ف�إذا عينّ وايل املظامل مل ��دة معلومة ،انتهت واليته
بانتهاء املدة .ظل هذه الوالية ،فتنتهي واليته.

((( انظر املغني البن قدامة � -أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن �أحمد بن حممد بن قدامة – النا�رش :مكتبة القاهرة�،90/10-إرواء الغليل
يف تخريج �أحاديث منار ال�سبيل -حممد نا�رص الدين الألباين -الطبعة :الثانية  1405هـ 1985 -م  -املكتب الإ�سالمي – بريوت.234/8-
((( تاريخ ق�ضاة الأندل�س � -أبو احل�سن علي بن عبد اهلل بن حممد بن حممد ابن احل�سن اجلذامي الأندل�سي –  -172/1الطبعة :اخلام�سة
( 1403هـ 1983-م ).
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احلم ��د هلل ال ��ذي هدانا لهذا وم ��ا كنا لنهدي لوال �أن هدان ��ا اهلل رب العاملني ،و�أ�صلي و�أ�سلم
عل ��ى املبعوث رحمة للعامل�ي�ن ،فقد مت بحمد اهلل وتوفيقه ،فن�س�أل امل ��وىل عز وجل �أن يتقبل مني
ه ��ذا العم ��ل ويجعله يف ميزان ح�سنات ��ي ،و�أن يجعله عم ًال خال�ص ًا متقب�ل�ا �إنه ويل ذلك والقادر
عليه ‘ فقد ق�سم هذا البحث �إىل مقدمة وثالثة ف�صول ،وقد تو�صلت �إىل نتائج مهمة منها:
�1 .1أن والي ��ة املظامل يف عهد اخلليفة عمر ب ��ن اخلطاب (ر�ضي اهلل عنه ) كانت من الوظائف
التي حتظى ب�أهمية عظمى.
2 .2هنال ��ك ف ��روق وا�ضح ��ة ب�ي�ن �سلط ��ات واخت�صا�ص ��ات وايل املظ ��امل وب�ي�ن �سلط ��ات
واخت�صا�صات الق�ضاة.
3 .3هنالك فروق وا�ضحة بني �أعمال وايل املظامل و�أعمال املحت�سب.
�4 .4أن ل ��والة املظامل يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �سلطات واخت�صا�صات
وا�سعة تفوق يف كثري من الأحايني �سلطات واخت�صا�صات الق�ضاة.
التوصيات:

خرج البحث بتو�صيات مهمة منها �أهمها:
�1 .1أن ي�ستفيد والة �أمورنا -متمثلة يف هيئة املظامل واحل�سبة العامة  -من �أهم الت�رشيعات
التي كانت لوالة املظامل يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب (ر�ضي اهلل عنه).
�2 .2أن يقوم ��وا بت�أ�صي ��ل دوالب العمل يف هذه الهيئة املهم ��ة واحل�سا�سة لعلها تقوم بالدور
الذي من �أجله �أن�شئت هذه الهيئة.
�3 .3أن يقوموا بتدريب الهيكل العامل يف هذه الوظيفة احل�سا�سة ،فغالبية املوظفني التابعني
لهذه ال�سلطة �أح�سبهم غري على ذلك.
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قائمة املراجع

1 .1الأح ��كام ال�سلطانية  -امل�ؤلف� :أبو احل�سن علي بن حممد بن حممد بن حبيب الب�رصي
 البغدادي ،ال�شهري باملاوردي -النا�رش :دار احلديث – القاهرة.2 .2الأحكام ال�سلطانية  -القا�ضي �أبو يعلى ،حممد بن احل�سني بن حممد بن خلف ابن الفراء
 �صحح ��ه وعل ��ق عليه :حمم ��د حامد الفق ��ي – الطبع ��ة :الثانية 1421 ،ه� �ـ  2000 -م -النا�رش :دار الكتب العلمية  -بريوت ،لبنان.
�3 .3أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه � -أبو عبد اهلل حممد بن �إ�سحاق بن العبا�س املكي الفاكهي
 املحقق عبد امللك عبد اهلل دهي�ش -الطبعة الثانية( 1414ه-النا�رش :دار خ�رض بريوت.�4 .4إرواء الغلي ��ل يف تخري ��ج �أحاديث منار ال�سبيل -حممد نا�رص الدين الألباين� -إ�رشاف :زهري
ال�شاوي�ش -الطبعة :الثانية  1405هـ 1985 -م –النا�رش :املكتب الإ�سالمي – بريوت.
5 .5تاريخ اخللفاء الرا�شدين :علي حممد حممد ال�صالبي ،طبعة دار الفكر للطباعة والن�رش.
6 .6تاريخ الر�سل وامللوك ،و�صلة تاريخ الطربي  -حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب
الآملي� ،أبو جعفر الطربي -الطبعة :الثانية  1387 -ه-النا�رش:ـ دار الرتاث – بريوت.
7 .7تاري ��خ ق�ض ��اة الأندل�س � -أبو احل�سن علي بن عبد اهلل ب ��ن حممد بن حممد ابن احل�سن
اجلذام ��ي الأندل�سي  -املحقق :جلنة �إحي ��اء الرتاث العربي -بريوت/لبنان  -الطبعة:
اخلام�سة ( 1403هـ 1983-م ).
8 .8تب�رصة احلكام يف �أ�صول الأق�ضية ومناهج الأحكام � -إبراهيم بن علي بن حممد ،ابن
فرحون ،برهان الدين اليعمري -الطبعة :الأوىل1406 ،هـ 1986 -م –النا�رش :مكتبة
الكليات الأزهرية.
9 .9حتري ��ر �ألفاظ التنبيه� ،أو لغ ��ة الفقهاء للنووي� :أبي زكريا يحيى بن �رشف ،حتقيق عبد
الغني الدقر ،الطبعة الأوىل  1408هـ-النا�رش :دار القلم (دم�شق � -سورية).
1010حتري ��ر ال�سل ��وك يف تدبري امللوك � -أب ��و الف�ضل حممد بن عبد الوه ��اب بن عبد اللطيف
الأعرج-بدون طبع.
1111تف�س�ي�ر الإم ��ام ال�شافعي  -ال�شافعي �أبو عبد اهلل حممد ب ��ن �إدري�س بن العبا�س بن عثمان بن
�شاف ��ع بن عبد املطلب بن عبد مناف  -جم ��ع وحتقيق ودرا�سة :د� .أحمد بن م�صطفى الف َّران
 الطبعة الأوىل 2006 - 1427 :م – النا�رش :دار التدمرية  -اململكة العربية ال�سعودية.1212تف�سري غريب ما يف ال�صحيحني البخاري وم�سلم -حممد بن فتوح بن عبد اهلل بن فتوح
ب ��ن حمي ��د الأزدي امليورقي احلمي ��دي �أبو عبد اهلل ب ��ن �أبي ن�رص -املحق ��ق :زبيدة حممد
�سعيد عبد العزيز -الطبعة الأوىل1415 ،ه–1995م -النا�رش :مكتبة ال�سنة – القاهرة.
1313تف�س�ي�ر غريب ما يف ال�صحيحني البخ ��اري وم�سلم  -حممد بن فتوح بن عبد اهلل بن فتوح
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ب ��ن حمي ��د الأزدي امليورقي احلميدي �أبو عب ��د اهلل بن �أبي ن�رص -املحق ��ق :زبيدة حممد
�سعيد عبد العزيز -الطبعة الأوىل1415 ،ه – 1995م  -النا�رش:مكتبة ال�سنة -القاهرة.
1414تهذيب اللغة حممد بن �أحمد بن الأزهري الهروي� ،أبو من�صور -املحقق :حممد عو�ض
مرعب -الطبعة :الأوىل2001 ،م –النا�رش :دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت.
�1515سل�سلة الأحاديث ال�ضعيفة واملو�ضوعة و�أثرها ال�سيئ يف الأمة � -أبو عبد الرحمن حممد
نا��ص�ر الدي ��ن ،بن احلاج نوح بن جنات ��ي بن �آدم ،الأ�شقودري الألب ��ان -الطبعة :الأوىل،
 1412هـ  1992 /م دار الن�رش :دار املعارف ،الريا�ض  -اململكة العربية ال�سعودية.
1616ح�س ��ن ال�سل ��وك احلاف ��ظ دولة املل ��وك  -حممد بن حمم ��د بن عبد الكرمي ب ��ن ر�ضوان
ب ��ن عبد العزيز البعل ��ي �شم�س الدين ،ابن املو�صلي -املحقق :ف� ��ؤاد عبد املنعم �أحمد -
النا�رش:دار الوطن – الريا�ض.
�1717رشح م�شكل الآثار� -أبو جعفر �أحمد بن حممد بن �سالمة بن عبد امللك بن �سلمة الأزدي
احلج ��ري امل�رصي املعروف بالطحاوي  -حتقي ��ق �شعيب الأرن�ؤوط -الطبعة الأوىل(5
 141هـ1494 -م)-النا�رش :م�ؤ�س�سة الر�سالة.
 1818ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية � -أبو ن�رص �إ�سماعيل بن حماد اجلوهري الفارابي
 حتقيق� :أحمد عبد الغفور عطار -الطبعة :الرابعة  1407هـ 1987 -م-النا�رش :دارالعلم للماليني – بريوت.
�1919صحي ��ح البخاري  -حمم ��د بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري اجلعفي  -املحقق :حممد
زهري بن نا�رص النا�رص  -الطبعة :الأوىل1422 ،هـ -النا�رش:دار طوق النجاة.
�2020صحيح م�سلم  -م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سن الق�شريي الني�سابوري  -املحقق :حممد
ف�ؤاد عبد الباقي – النا�رش :دار �إحياء الرتاث العربي  -بريوت.
2121ع�رص اخلالفة الرا�شدة � -أكرم بن �ضياء العمري ،النا�رش :مكتبة العبيكان.
2222غري ��ب احلدي ��ث  -جم ��ال الدين �أبو الفرج عب ��د الرحمن بن علي ب ��ن حممد اجلوزي -
املحق ��ق :الدكتور عب ��د املعطي �أمني القلعجي – الطبع ��ة الأوىل (1405هـ 1985 -م)-
النا�رش :دار الكتب العلمية  -بريوت – لبنان.
 2323فتاوى ال�شبكة الإ�سالمية  -جلنة الفتوى بال�شبكة الإ�سالمية.
2424الفتوح � -أحمد بن حممد بن علي بن �أعثم الكويف� ،أبو حممد  -املحقق :علي �شريي-81
الطبعة :الأوىل 1411 ،هـ  1991 -م – النا�رش :دار الأ�ضواء ،بريوت.
2525الفق ��ه الإ�سالم ��ي و�أدلته � -أ .د .وهبة الزحيلي� ،أ�ست ��اذ ورئي�س ق�سم الفقه الإ�سالمي
و�أ�صوله بجامعة دم�شق  -كلية ال�رشيعة – النا�رش :دار الفكر � -سورية – دم�شق.
2626الكام ��ل يف التاري ��خ � -أبو احل�سن علي بن �أبي الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن
عبد الواحد ال�شيباين اجلزري ،ابن الأثري -حتقيق :عمر عبد ال�سالم تدمري  -الطبعة:
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الأوىل1417 ،هـ 1997 /م –النا�رش :دار الكتاب -العربي ،بريوت – لبنان.
2727ل�سان العرب  -حممد بن مكرم بن على� ،أبو الف�ضل ،جمال الدين ابن منظور -الطبعة
الثالثة  1414 -هـ -النا�رش :دار �صادر – بريوت.
2828م�آثر الإنافة يف معامل اخلالفة � -أحمد بن علي بن �أحمد الفزاري القلق�شندي  -املحقق:
عبد ال�ستار �أحمد فراج – الطبعة :الثانية ( 1985م) -النا�رش :مطبعة حكومة الكويت.
2929م�س ��اوئ الأخ�ل�اق ومذمومها � -أبو بكر حممد بن جعفر ب ��ن حممد بن �سهل بن �شاكر
اخلرائط ��ي ال�سام ��ري -حققه وخرج ن�صو�ص ��ه وعلق عليه :م�صطفى ب ��ن �أبو الن�رص
ال�شلبي -النا�رش :مكتبة ال�سوادي للتوزيع ،جدة.
3030املحكم واملحيط الأعظم� -أبو احل�سن علي بن �إ�سماعيل بن �سيده املر�سي -املحقق:عبد احلميد
هنداوي– الطبعة الأوىل(1421هـ2000 -م)-النا�رش :دار الكتب العلمية – بريوت.
 3131خمت ��ار ال�صح ��اح  -زي ��ن الدين �أبو عب ��د اهلل حممد بن �أبي بكر بن عب ��د القادر احلنفي
ال ��رازي -املحقق :يو�س ��ف ال�شيخ حممد  -الطبعة :اخلام�س ��ة1420 ،هـ 1999 /م –
النا�رش :املكتبة الع�رصية – بريوت.
3232معج ��م مقايي� ��س اللغ ��ة � -أحمد ب ��ن فار�س بن زكري ��اء القزويني ال ��رازي� ،أبو احل�سني -
املحقق :عبد ال�سالم حممد هارون -النا�رش:دار الفكر-عام الن�رش(1399هـ1979-م).
3333معني احلكام فيما يرتدد بني اخل�صمني من الأحكام� -أبو احل�سن ،عالء الدين ،علي بن
خليل الطرابل�سي احلنفي– النا�رش :دار الفكر.
3434املغرب  -نا�رص بن عبد ال�سيد �أبى املكارم بن على� ،أبو الفتح ،برهان الدين اخلوارزمي
– النا�رش:دار الكتاب العربي.
3535املغن ��ي الب ��ن قدامة � -أبو حممد موف ��ق الدين عبد اهلل بن �أحمد ب ��ن حممد بن قدامة –
النا�رش:مكتبة القاهرة.
3636مقدمة ابن خلدون  -عبد الرحمن بن حممد بن حممد ،ابن خلدون �أبو زيد ،ويل الدين
احل�رضم ��ي الإ�شبيل ��ي  -املحقق :خليل �شحادة  -الطبع ��ة :الثانية 1408 ،هـ 1988 -
م -النا�رش :دار الفكر ،بريوت.
3737املو�سوعة الفقهية الكويتية�-صادر عن :وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية  -الطبعة
الأوىل ،مطابع دار ال�صفوة  -م�رص.
3838ن�صاب االحت�ساب :عمر بن حممد بن عو�ض ال�سنامي-بدون طبع.
3939النهاية يف غريب احلديث والأثر  -جمد الدين �أبو ال�سعادات املبارك بن حممد بن حممد
ب ��ن حممد اب ��ن عبد الكرمي ال�شيب ��اين اجلزري اب ��ن الأثري-النا�رش :املكتب ��ة العلمية -
بريوت1399 ،هـ 1979 -م.
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((( �أ�ستاذ م�شارك ،عميد كلية ال�رشيعة والقانون جامعة �سنار
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امل�ستخل�ص

تُعن ��ى ه ��ذه الورقـ ��ة بدرا�س ��ة ال�سلط ��ة الت�رشيعية ،وبي ��ان مكانته ��ا ،و�أهميته ��ا يف النظام
الد�ستوري الإ�سالمي ،حيث ت�ضمنت هذه الدرا�سة التعريف بال�سلطة الت�رشيعية وم�رشوعيتها
واخت�صا�صاتها وطرق اختيار �أع�ضائها ،حيث هدف هذا البحث �إىل �إبراز دور الفقه الد�ستوري
الإ�سالم ��ي و�إظهار عنايت ��ه بال�سلطة الت�رشيعية بو�صفها �أكرث ال�سلط ��ات العامة �أهمية لكونها
النائب ��ة ع ��ن الأمة واملعربة عن �إرادتها ،وقد متت معاجلة هذا البحث من الناحية املنهجية وفقا
للمنه ��ج اال�ستقرائ ��ي ،كما تو�صل �إىل ع ��دة نتائج منه ��ا �أن النظام الد�ست ��وري الإ�سالمي كفل
للأمة� ،أو ال�شعب احلق الكامل يف اختيار �أع�ضاء ال�سلطة الت�رشيعية.
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مقدمة

احلم ��د هلل رب العامل�ي�ن وال�صالة وال�سالم على نبينا وقدوتن ��ا �سيدنا حممد ( )املبعوث
رحم� � ًة للعامل�ي�ن – الذي �أقام دولة العدل وامل�ساواة ب�صورة مل ي�شهد لها العامل املعا�رص نظري ًا
 وعلى �آله و�صحبه الذين �آزروه ون�رصوه واتبعوا النور الذي �أنزل معه �أولئك هم املفلحونومن تبع هداه وا�سنت ب�سنته �إىل يوم الدين.
وبعد..
ف ��ان ال�سلط ��ة الت�رشيعية تعد �أهم ال�سلطات العامة يف الدول ��ة ،فهي من حيث الرتتيب ت�أتي
يف �ص ��دارة ال�سلط ��ات العام ��ة لأنها املمثلة لل�شع ��ب واملعربة عن �آمال ��ه وطموحاته ،واجتاهاته
املختلفة فهي ال�سلطة املنوط بها و�ضع القواعد القانونية ال�ضابطة ل�سلوك الأفراد واجلماعات
يف الدول ��ة لذل ��ك فقد عنت م�ص ��ادر ومراجع الفقه الد�ست ��وري بتناول ال�سلط ��ة الت�رشيعية من
جوان ��ب خمتلف ��ة من حي ��ث تعريفها ،وتكوينه ��ا ،واخت�صا�صاته ��ا ،وطرق اختي ��ار �أع�ضائها،
وبي ��ان طبيع ��ة العالقة بينها وب�ي�ن ال�سلطتني التنفيذي ��ة والق�ضائية ح�سب النظ ��ام امل�أخوذ به
يف الد�ست ��ور ،وي�أت ��ي هذا البحث للت�أكيد عل ��ى �أن الفقه الد�ستوري الإ�سالم ��ي مل يغفل ال�سلطة
الت�رشيعي ��ة الت ��ي تكت�س ��ب مكان ��ة عظيمة يف النظ ��ام الإ�سالم ��ي ،ويظهر ذلك م ��ن خالل ح�رص
ع�ضويتها على املجتهدين و�أهل احلل والعقد من الأمة ،حيث �أن فل�سفة نظام احلكم يف الإ�سالم
ته ��دف �إىل تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية و�إنزالها لتحكم واقع النا�س يف جوانب حياتهم املختلفة
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية ولن يتحقق ذلك �إال بوجود ال�سلطة الت�رشيعية من خالل
و�ضعه ��ا للت�رشيع ��ات امل�ستم ��دة من ال�رشيعة الإ�سالمي ��ة ،لذلك جند �أن الر�س ��ول rعندما �أقام
الدولة الإ�سالمية يف املدينة املنورة كون ال�سلطة الت�رشيعية  -التي كانت  -تعرف يف ذلك العهد
مبجل� ��س ال�شورى((( ،مما ي ��دل على معرفة النظ ��ام الد�ستوري الإ�سالم ��ي لل�سلطة الت�رشيعية
ك�أحد �أهم ال�سلطات العامة يف الدولة الإ�سالمية ،غري �أن النظام الد�ستوري الإ�سالمي مل يف�صل
يف كيفي ��ة تكوين ال�سلطة الت�رشيعية م ��ا �إذا كانت تتكون من جمل�س واحد� ،أو جمل�سني كما هو
احل ��ال يف الأنظم ��ة الد�ستورية الو�ضعية ،فقد ترك للنا� ��س �أن يختاروا ال�شكل الذي تكون عليه
ال�سلط ��ة الت�رشيعية ح�سب طبيعة الدولة التي يقيمونها ،فالنظام الد�ستوري الإ�سالمي جاء يف
�ش ��كل مبادئ عام ��ة دون تفا�صيل ،حيث اكتفى مب�رشوعية ال�سلط ��ة الت�رشيعية و�أهميتها دون
حتدي ��د �شكلها وتكوينها ،مبا يظهر مرونة النظام الد�ستوري الإ�سالمي و�صالحيته لكل زمان
وم ��كان� ،إذ �إن م ��ن دواع ��ي كتابة هذا البحث وانتقائ ��ه من �سائر املو�ضوع ��ات الت�أكيد على �أن
((( د .حممود اخلالدي  ,الإ�سالم و�أ�صول احلكم  ,ط , 7عامل الكتب احلديث 2005 ,م � ,ص 204
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نظام احلكم يف الإ�سالم قد ت�ضمن مبادئ عظيمة وخالدة تكفل للأمم وال�شعوب احلق يف اختيار
ال�سلطة الت�رشيعية وغريها من ال�سلطات العامة يف الدولة ،مما يدح�ض دعاوي وافتئات بع�ض
اجلماعات الإ�سالمية املنحرفة التي ن�صب قادتها �أنف�سهم �أئمة للم�سلمني با�سم ال�رشيعة دون
مراع ��اة له ��ذه املبادئ التي تكفل لأفراد ال�شعب والأمة احلق يف اختيار من يحكمهم� ،أو ميثلهم
مم ��ا �شوه �صورة الإ�سالم ،ومن هنا تتجل ��ى �أهمية هذا البحث الذي انتهج الباحث يف معاجلته
م ��ن الناحية املنهجي ��ة املنهج اال�ستقرائي ،وذلك بتتبع الآراء الفقهي ��ة وجمعها واملقارنة بينها
بغر� ��ض الو�صول �إىل النتائج املرجوة من ه ��ذا البحث ،كما مت تق�سيمه �إىل ثالثة مباحث جاءت
على النحو التايل:
املبح ��ث الأول :تعري ��ف ال�سلط ��ة الت�رشيعية و�أهميته ��ا وم�رشوعيتها يف النظ ��ام الإ�سالمي
املبحث الثاين� :أع�ضاء ال�سلطة الت�رشيعية يف النظام الإ�سالمي
املبحث الثالث :طرق اختيار �أع�ضاء ال�سلطة الت�رشيعية واخت�صا�صاتها يف النظام الإ�سالمي
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المطلب األول :تعريف السلطة في اللغة واالصطالح
الفرع األول :تعريف السلطة في اللغة

ج ��اء يف املعج ��م الو�سيط � َّأن كلمة (�سلطة) تعني الت�سلط وال�سيطرة والتحكم �إ ْذ يقال ت�سلط
علي ��ه مبعن ��ى حتكم ومتكن و�سيط ��ر((( كم ��ا ورد يف خمتار ال�صّ ح ��اح � َّأن (ال�سلط ��ة) هي القهر
وال�سلط ��ان واحلج ��ة والربهان((( و�سلطان كل �شيء حدته و�شدت ��ه و�سطوته وقد قيل للأمراء
�سالطني لأنهم الذين تقام بهم احلجة واحلقوق(((.
هذه املعاين تعرب عن معنى القوة وهي �صفة مالزمة لل�سلطة والتي ال تعدو �أن تكون مبعنى
التمكن من الإجبار على تنفيذ املراد والقدرة على القهر .وفى هذا ال�سياق جاءت كلمة �سلطان
مبعنى ال�سلطة ،يف كثري من الآيات القر�آنية وذلك مثل قوله تعاىلَ ( :يا َم ْع�شرَ َ الجْ ِ ِّن َوالْ إِن ِْ�س �إِنِ
ُون ِ�إال ِب ُ�سلْ َطان)((( حيث
ال�س َما َواتِ َوالْ أَ ْر ِ�ض َفا ْن ُفذُوا ال َت ْن ُف� �ذ َ
ا�ست ََط ْع ُت� � ْم �أَ ْن َت ْن ُفذُوا ِم� � ْن �أَق َْطا ِر َّ
ْ
ذهب �أهل التف�سري �إىل � َّأن املق�صود بعبارة �سلطان التي ختمت بها هذه الآية الكرمية هو القهر
والق ��وة والغلب ��ة ،على �أن كلمة �سلطة مل ترد يف القر�آن الك ��رمي و�إمنا جاءت كلمة �سلطان بذات
معنى ال�سلطة كما يف هذه الآية(((.
الفرع الثاني :تعريف السلطة في االصطالح

ال�سلط ��ة يف اال�صط�ل�اح كلم ��ة (تدل �إ ّما على الدول ��ة مقابلة مع املواطن�ي�ن� ،أو املجتمع املدين� ،أو
احلكام يف الثنائي �سلطة معار�ضة� ،أو على امل�ؤ�س�سات الد�ستورية يف العبارة ال�سلطات العامة)(((.
وم ��ن ه ��ذا التعري ��ف يت�ض ��ح � َّأن كلم ��ة ال�سلطة تدل عل ��ى ثالثة مع ��ان خمتلفة ه ��ي الدولة،
واحلكام ،وال�سلطات العامة مبا فيها ال�سلطة الت�رشيعية.
كما ُعرفت كلمة �سلطة ب�أنها( :القدرة القانونية على ممار�سة نفوذ على فرد �أو جماعة ومن و�سائلها
((( �أفراح �إبراهيم و�آخرين ،املعجم الو�سيط ،بدون تاريخ ومكان ن�رش� ،ص.443
((( الرازي ،خمتار ال�صحاح ،الهيئة امل�رصية العامة ،بدون تاريخ ن�رش� ،ص.309
((( ابن منظور ،ل�سان العرب ،ج 7دار �صادر بريوت �سنة � ،2000ص.231
((( �سورة الرحمن الآية .33
((( انظر :ابن حيان تف�سري البحر املحيط ،ج ،8دار الكتب العلمية بريوت �سنة 1972م� ،ص 193وانظر :عبد الكرمي اخلطيب ،التف�سري
القر�آين للقر�آن ،ج ،6دار الفكر العربي بريوت �سنة 1957م� ،ص1109
((( معجم علم ال�سيا�سة وامل�ؤ�س�سات الد�ستورية العامة ،ترجمة منر هرمية وهيثم اللمع ،ط 1امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�رش
والتوزيع بريوت �سنة 2005م� ،ص224
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�إ�صدار الأوامر والنواهي ممن ميلكها للخا�ضعني لها ومراجعة �أعمالهم و�إثابتهم �أو عقابهم) .
وف ��ى عبارة الق ��درة القانونية الت ��ي ا�ستهل بها ه ��ذا التعريف ت�أكيد عل ��ى �أن ال�سلطة لكي
تكت�س ��ب ه ��ذا الو�صف يج ��ب �أن ترتكز على القان ��ون يف ممار�سة �سلطاته ��ا و�صالحياتها على
اخلا�ضع�ي�ن لها حت ��ى تكت�سب ال�رشعية الالزمة الت ��ي متكنها من �أداء امله ��ام املوكولة �إليها يف
حفظ الأمن واال�ستقرار للجماعة والأفراد.
وق ��د جرى تعريفه ��ا ب�أنَّها (املرجع الأَ ْعلى امل�سلم له بالنف ��وذ �أو الهيئة االجتماعية القادرة
عل ��ى فر� ��ض �إرادتها عل ��ى الإرادات الأخرى ،بحي ��ث تعرتف له ��ا الإرادات الأخ ��رى بالقيادة
والف�ض ��ل �أو بقدرته ��ا وبحقها يف املحاكمة و�إن ��زال العقوبات وبكل ما ي�ضف ��ى عليها ال�رشعية
ويوج ��ب الإحرتام العتبارها والإلتزام بقراراتها ومتثل الدول ��ة ال�سلطة التي ال تعلوها �سلطة
يف الكيان ال�سيا�سي)(((.
وم ��ن خالل ه ��ذه التعريفات يخل� ��ص الباحث �إىل �أن هن ��اك تطابق ًا يف املعنى ب�ي�ن التعريفني
اللغ ��وي والإ�صطالح ��ي لكلمة �سلطة ،والتي تدور يف كليهما ح ��ول الغلبة والقهر والقدرة على
فر�ض �إرادتها على اخلا�ضعني لها و�إخ�ضاعهم ل�سلطانها.
كم ��ا �أن معن ��ى ال�سلط ��ة يف اال�صطالح يت�س ��ع لي�شمل الدول ��ة واحلكام وال�سلط ��ات العامة.
ولع ��ل املعنى الذي يتنا�سب مع هذه الدرا�سة والذي يختاره الباحث من بني هذه التعريفات هو
ال�سلطات العامة التي من بينها ال�سلطة الت�رشيعية.
(((

المطلب الثاني :تعريف السلطة التشريعية

جاء تعريف ال�سلطة الت�رشيعية يف بع�ض م�صادر الفقه الد�ستوري ب�أنها (ال�سلطة التي متلك
حق �إ�صدار القواعد القانونية العامة امللزمة التي حتكم ت�رصفات اجلماعة يف نطاق الدولة)(((.
وق ��د �أو�ض ��ح هذا التعري ��ف التخ�ص�ص الوظيفي لل�سلط ��ة الت�رشيعية ال ��ذي يق�صد به �أنها
متار� ��س اخت�صا�صات معين ��ة تختلف عن تلك الت ��ي متار�سها ال�سلطت ��ان التنفيذية والق�ضائية
مثل �إ�صدار القواعد القانونية العامة ،بجانب التخ�ص�ص الع�ضوي ،والذي  -يعني كونها �أحد
ال�سلط ��ات الثالث ��ة يف الدولة((( كم ��ا �أن عبارة نطاق الدولة التي اختتم به ��ا هذا التعريف فيها
�إ�شارة �إىل مبد�أ �إقليمية القوانني الذي ي�ستلزم �رسيان القوانني داخل حدود الدولة.
((( د� .إبراهيم مدكور معجم العلوم االجتماعية ،ت�صدير ومراجعة� ،إعداد نخبة من الأ�ساتذة امل�رصيني والعرب ،الهيئة امل�رصية العامة
للكتاب ،القاهرة �سنة 1975م� ،ص315
((( د .عبد الوهاب الكيالين ،مو�سوعة ال�سيا�سة ،مرجع �سابق� ،ص215
((( د� .سليمان حممد الطماوى ،النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري درا�سة مقارنة مطبعة دار الفكر العربي القاهرة �سنة 1988م� ،ص.190
((( انظر :د .عبد الفتاح �ساير داير مبادئ القانون الد�ستوري ،مكتبة عبد اهلل �إبراهيم بدون تاريخ ون�رش�،ص.545
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كم ��ا ُعرفت ب�أنها( :ال�سلط ��ة التي تخت�ص �أ�سا�س ًا ب�إ�صدار القواع ��د العامة امللزمة للجماعة
فيم ��ا تعرف بالت�رشي ��ع)((( .وال يختلف هذا التعريف من حيث م�ضمونه عن التعريف ال�سابق
يف �إب ��رازه لل ��دور الوظيفي لل�سلطة الت�رشيعية من خالل �سن القوانني املختلفة يف الدولة ح�سب
النظ ��ام الد�ست ��وري ال�سائد فيها ،كما عرف ��ت ب�أنها( :ال�سلطة التي تتعل ��ق بو�ضع قواعد عامة
وجم ��ردة تنظم �أمور اجلماعة)((( ومن �إيجابيات ه ��ذا التعريف �أنه ت�ضمن خ�صائ�ص القواعد
القانونية التي ت�صدرها ال�سلطة الت�رشيعية وهى العمومية والتجريد.
وقد جرى تعريفها ب�أنها( :ال�سلطة املخت�صة �أ�ص ًال بعمل القوانني وتقوم مع ذلك بالإ�رشاف
على �أعمال ال�سلطة التنفيذية)(((.
ومم ��ا يحم ��د لهذا التعري ��ف �أنه جم ��ع بني االخت�صا� ��ص الت�رشيع ��ي وال�سيا�س ��ي لل�سلطة
الت�رشيعي ��ة خالف� � ًا للتعريف ��ات ال�سابقة والتي اكتف ��ت باالخت�صا�ص الت�رشيع ��ي و�أهملت بقية
اخت�صا�ص ��ات ال�سلط ��ة الت�رشيعية الأخ ��رى ،وعليه ميكن للباحث تعري ��ف ال�سلطة الت�رشيعية
ب�أنه ��ا “ال�سلطة املخت�صة ب�إ�صدار القواع ��د القانونية العامة والوالية على املال العام والرقابة
ال�سيا�سية على ال�سلطة التنفيذية.
المطلب الثالث :أهمية السلطة التشريعية في النظام اإلسالمي

�إن �أهمية ال�سلطة الت�رشيعية يف النظام الإ�سالمي تنبع من �أهمية مبد�أ ال�شورى وهو  -مبد�أ
عظي ��م  -قرره الإ�س�ل�ام ليكون �أول مادة من مواد هذا الد�ست ��ور ال�سماوي الذي يحكم الدولة
والأف ��راد((( .فالإ�سالم يوجب ال�شورى يف جميع نواحي احلياة االجتماعية واالقت�صادية ،فال
يقت�رص وجوبها على اختيار احلاكم ،وغري ذلك من الأمور ال�سيا�سية� ،إذ �أن ال�شورى يف النظام
الإ�سالم ��ي لي�ست فق ��ط نظرية �سيا�سية� ،أو قاع ��دة لد�ستور احلكم ،بل ه ��ي الأ�سا�س ال�رشعي
لنظام املجتمع يف كافة مناحيه((( .ويكفي للت�أكيد على �أهمية مبد�أ ال�شورى �أنه قد تقرر مبوجب
ُون)((( .قال
الن�صو� ��ص القر�آنية مث ��ل قوله تعاىلَ ( :و�أَ ْم ُر ُه ْم �شُ و َرى َب ْي َن ُه ْم وَممَِّ ��ا َر َز ْقنَا ُه ْم ُي ْن ِفق َ
القرطب ��ي( :و�أمره ��م �ش ��ورى بينه ��م � -أي يت�ش ��اورون يف الأمور  -وقد م ��دح اهلل امل�شاورة يف
((( د� .شم�س مريغني ،القانون الد�ستوري ،مطبعة دار الت�أليف والن�رش القاهرة �سنة 1977م� ،ص.31
((( د� .سليمان حممد الطماوى ،ال�سلطات الثالثة يف الد�ساتري العربية املعا�رصة وفى الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي ،مرجع �سابق� ،ص .110
((( د .م�صطفى كامل� ،رشح القانون الد�ستوري املبادئ العامة والد�ستور امل�رصي ط 5دار الكتاب العربي �سنة1952م� ،ص306
((( عبد الكرمي اخلطيب ،التف�سري القر�آين للقر�آن الكتاب الثالث ع�رش اجلزء اخلام�س والع�رشون وال�ساد�س والع�رشون ،دار الفكر العربي،
مطبعة ال�سنة املحمدية� ،سنة 1970م� ،ص .67
((( د .توفيق ال�شناوي ،فقه ال�شورى واال�ست�شارة ،ط ،1دار الوفاء للطباعة والن�رش املن�صورة ،بدون تاريخ ن�رش� ،ص 19
((( �سورة ال�شورى الآية .38
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الأم ��ور مب ��دح القوم الذين كان ��وا ميتثلون لذلك .وقد كان النبي ( )ي�ش ��اور �أ�صحابه يف جميع
امل�سائل التي تدخل يف دائرة الت�شاور ،كما كان �صحابته ر�ضوان اهلل عليهم يت�شاورون يف الأحكام
وي�ستنبطونه ��ا� ،إذ �أن �أول م ��ا ت�ش ��اور فيه ال�صحابة خالف ��ة �سيدنا �أبي بك ��ر ال�صديق (ر�ضي اهلل
عنه) ،فقد قال( :عمر)(ر�ضي اهلل عنه) نر�ضى لدنيانا من ر�ضيه ر�سول اهلل ( )لديننا)(((.
فال�ش ��ورى هي �أ�سا� ��س احلكم ال�صال ��ح ،وال�سبيل �إىل تبي�ي�ن احلق ،ومعرف ��ة الآراء النا�ضجة،
كم ��ا �أنه ��ا �إلفة للجماعة ،وم�سبار ًا للعق ��ول ،و�سبب ًا �إىل ال�صواب ،فهي م ��ن قواعد ال�رشيعة وعزائم
الأح ��كام ،ول ��وازم الإمي ��ان ،وعلى هذا فال يجوز جلماع ��ة م�سلمة �أن تقيم� ،أو تر�ض ��ى �إقامة �أمرها
عل ��ى غ�ي�ر مبد�أ ال�ش ��ورى و�إال كانت �آثمة م�ضيعة لأم ��ر اهلل((( .الوارد يف قوله تع ��اىلَ ( :و َ�شا ِو ُر ُه ْم ِيف
الأ َم ِر)((( .وما �أمر اهلل ر�سوله �أن ي�شاورهم يف الأمر بحاجته منهم �إىل ر� ٌأي � ،إمنا هي ق�ضية فر�ضها
عليه ��م ,ففر� ��ض على احلاك ��م �أن ي�ست�شري يف كل م ��ا مي�س اجلماعة ,وفر�ض عل ��ى اجلماعة �أن تبدي
ر�أيها يف كل �أمورها فلي�س للحاكم �أن ي�ستبد بر�أيه يف ال�ش�ؤون العامة ولي�س للجماعة �أن ت�سكت فيما
مي� ��س م�صال ��ح اجلماعة .وهذا يتوافق مع ما يوجبه الق ��ر�آن الكرمي من الأمر باملعروف والنهي عن
املنك ��ر((( .وت�أكي ��د ًا لأهمية ال�ش ��ورى يف النظام الإ�سالمي جند �أنه ال يخل ��و بحث ملعا�رص �إال و�أعطى
ر�أي ��ه يف نظام ال�شورى يف الإ�سالم .و�أقر �أن ��ه البد من نظام ملجل�س ال�شورى ،لأنه �إذا كانت الأنظمة
الدميقراطية يف العامل قد �أن�ش�أت لأهل الر�أي جمل�س ًا يتداولون فيه �ش�ؤون الأمة بحيث ال تكاد تخلو
دول ��ة معا��ص�رة من ذلك ف�إن الأمة الإ�سالمية ،وقد ا�ستوعبت فكرة الت�شاور من بدايات قيام الدولة
حري بامل�سلمني و�ضع جمل�س لأهل احلل والعقد له �أ�س�سه وقواعده(((.
الإ�سالمية .لذلك كان ٌ
فالإ�س�ل�ام ب�أ�صول ��ه العام ��ة ومبا فر�ضه من ال�ش ��ورى يف �أمور الأمة قاب ��ل متام ًا لكل نظام
ي� ��ؤدي �إىل تبن ��ي �أهل الر�أي والب�صرية ما فيه خري للأمة ،وم ��ا يحقق امل�صلحة العامة يف جميع
�أموره ��ا ،م ��ا دام هذا النظام ملتزم ًا بالأدل ��ة ال�رشعية ,التي تنطبق على ه ��ذا املجل�س و�إنه مما
يليق بالأمة �أن يكون لها جمل�س يجتمع فيه �أهل الر�أي ،للبحث يف �شئون امل�سلمني.
وت�أ�سي�سا على ما تقدم نخل�ص �إىل �أهمية ال�سلطة الت�رشيعية يف النظام الد�ستوري الإ�سالمي
الت ��ي ارتبطت ن�ش�أتها مببد�أ ال�شورى و��ض�رورة ممار�سته من الناحية العملية يف جمال احلكم
من خالل ال�سلطة الت�رشيعية.
((( القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن ،ج  ،15دار الكتاب العربي للطباعة والن�رش ،القاهرة �سنة 1967م� ،ص .37
((( د .حممد البهي ،الدين والدولة من توجيه القر�آن ،دار الفكر العربي ،القاهرة� ،سنة 1971م� ،ص.5370
((( �سورة �آل عمران ،الآية رقم .159
((( د .حممد البهي ،املرجع نف�سه� ،ص .537
((( د .حممد يو�سف مو�سى ،نظام احلكم يف الإ�سالم ،دار الفكر العربي بدون تاريخ ن�رش� ،ص.105
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المطلب الرابع :مشروعية السلطة التشريعية في النظام اإلسالمي

الناظ ��ر يف النظام الد�ستوري الإ�سالمي يج ��د �أن ال�سلطة الت�رشيعية كانت موجودة و�إن مل
تطل ��ق عليها هذه الت�سمي ��ة املعروفة يف النظام الد�ستوري الغرب ��ي .فلقد طلب الر�سول ()
م ��ن الأن�ص ��ار يوم بيعة العقبة الثانية بعد �أن بايعوه �أن يخت ��اروا منهم نقباء((( يرجع �إليهم يف
�أخ ��ذ الر�أي فق ��ال (�( :)أخرجوا �إ ّيل منكم اثنى ع�رش نقيب� � ًا ليكونوا على قومهم ت�سعة من
اخل ��زرج وثالث ��ة من الأو�س فلما تخريهم قال للنقباء �أنتم كفالء على قومكم ككفالة احلواريني
عي�س ��ى بن مرمي و�أنا كفيل على قومي)((( .فكان ه�ؤالء ميثلون جمل�س �شئون الأن�صار لرعاية
�شئونه ��م �أم ��ام الر�سول ()وملا قامت الدولة الإ�سالمي ��ة يف املدينة املنورة بعد الهجرة بادر
الر�سول (� )إىل ت�شكيل جمل�س �شورى يف الدولة من املهاجرين والأن�صار فلقد خ�ص النبي
(� )أربع ��ة ع�رش رج�ل ً�ا يرجع �إليهم يف الأمور واختارهم من النقب ��اء على قومهم .و�أخذهم
�سبع ��ة عن املهاجري ��ن و�سبعة عن الأن�صار وكان كل واحد منهم قب ��ل ذلك نقيب على جماعته,
وكان ��وا ه ��م �أهل ال�ش ��ورى �أو ال�سلط ��ة الت�رشيعية يف الدول ��ة يف عهده (.((()مم ��ا يعني �أن
النب ��ي()كان يلتزم مبد�أ الت�شاور مع �أ�صحابه يف كل �أمر ال ن�ص فيه مما له عالقة بالتدبري
وال�سيا�سي ��ة ال�رشعي ��ة ،وقد �س ��ار ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم عل ��ى ذات النهج يف لزوم منهج
ال�شورى والأخذ به و�أنهم كانوا ي�ستعينون ب�أهل الر�أي يف ذلك(((.
كما �أن من الأدلة التي تع�ضد م�رشوعية ال�سلطة الت�رشيعية يف النظام الإ�سالمي قوله تعاىل:
( َي ��ا �أَ ُّي َه ��ا ا َّل ِذي � َ�ن �آ َمنُوا �أَطِ ي ُع ��وا اللهَّ َ َو�أَطِ ي ُعوا ال َّر ُ�س ��و َل َو�أُوليِ الْ َ أ ْم ِر ِم ْن ُك ْم َف� ��إِ ْن َتنَا َز ْع ُت ْم فيِ �شَ ْي ٍء
ُون ِباللهَّ ِ َوا ْل َي ْو ِم الْ آخِ ِر َذل َِك خَ �ْيَرْ ٌ َو�أَ ْح َ�س ُن َت�أْوِ يلاً )((( �إذ
َف� � ُر ُّدو ُه ِ�إلىَ اللهَّ ِ َوال َّر ُ�س ��ولِ ِ�إ ْن ُك ْن ُت� � ْم تُ�ؤْ ِمن َ
جاء يف تفا�سري املنار � ّأن هذه الآية مبينة لأ�صول الدين يف احلكومة الإ�سالمية وهي:
الأ�صل الأول :القر�آن الكرمي والعمل به هو طاعة اهلل تعاىل.
الأ�صل الثاين� :سنة ر�سول اهلل ( )والعمل بها هو طاعة ر�سول اهلل (.)
الأ�صل الثالث �إجماع �أويل الأمر.
((( النقباء :جمع نقيب وهو كالعريف على القوم املقدم عليهم .وقيل النقيب الأكرب ،انظر بن منظور ,ل�سان العرب ،ج  1م�صدر �سابق� ،ص.770

((( د .حممد �سعيد البوطي ،فقه ال�سرية ط  ،7دار الفكر العربي �سنة 1978م �ص  .130وانظر املقريزي� ،إمتاع الأ�سماع مبا للنبي ( )من
الأموال والأحوال واحلفدة واملتاع ،حتقيق د .حممد عبد احلميد النمي�س ،مج  1دار الكتب العلمية ،بريوت بدون تاريخ ن�رش �ص.14
((( د .حممود اخلالدي ،الإ�سالم و�أ�صول احلكم ،طبعة  7عامل الكتب احلديث �سنة 2005م� ،ص .204
((( املرجع نف�سه� ،ص.205
((( �سورة الن�ساء الآية .59
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فهذه الأ�صول الثالثة هي م�صادر ال�رشيعة .
والب ��د من وج ��ود جماعة يقوم ��ون بعر�ض امل�سائل املتن ��ازع فيها �إىل الكت ��اب وال�سنة ممن
يختاره ��م �أويل الأم ��ر ،ويج ��ب احلكم مبا يقررون ��ه ،وبذلك تتكون الدول ��ة الإ�سالمية من ثالث
جمموع ��ات املجموع ��ة الأوىل املبين ��ة للأح ��كام ،وي�سم ��ون بلغة الع��ص�ر ال�سلط ��ة الت�رشيعية،
واجلماع ��ة الثاني ��ة جماعة احلاكمني واملنفذين وي�سمون بال�سلط ��ة التنفيذية ،واجلماعة الثالثة
الذي ��ن يقومون بعر�ض امل�سائل املتنازع عليها على الكت ��اب وال�سنة للف�صل فيها على �ضوئهما
وي�سمون بال�سلطة الق�ضائية((( ،وبهذا فقد تواترت الأدلة ال�رشعية وت�ضافرت على م�رشوعية
ال�سلطة الت�رشيعية يف النظام الإ�سالمي ،وتتفق النظم الد�ستورية الغربية مع النظام الإ�سالمي
حول م�رشوعة ال�سلطة الت�رشيعية ك�أحد �أهم ال�سلطات العامة يف الدولة ،على �أن االختالف بني
النظامني الإ�سالمي والغربي يرجع �إىل طبيعة ال�سلطة الت�رشيعية يف النظامني واخت�صا�صاتها
وغاياته ��ا� ،إذ �أن النظ ��ام الإ�سالم ��ي ي�سعى م ��ن خالل ال�سلط ��ة الت�رشيعية �إىل �إن ��زال الأحكام
ال�رشعي ��ة �إىل واقع النا�س من خالل �س ��ن القوانني امل�ستمدة من ال�رشيعة الإ�سالمية وتطبيقها
على �أفراد الأمة الإ�سالمية يف خمتلف �ش�ؤون احلياة الإقت�صادية وال�سيا�سية والإجتماعية.
(((

((( حممد ر�شيد ر�ضا ,تف�سري املنار ،مج  5ط  2دار املعرفة للطباعة والن�رش ,بدون تاريخ ن�رش� ،ص.180
((( املرجع نف�سه� ،ص .180
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الناظ ��ر �إىل م�ص ��ادر الفق ��ه ال�سيا�سي الإ�سالم ��ي يجد �أنها قد حفل ��ت بالكثري من اخلالفات
الفقهي ��ة حول حتدي ��د �أع�ضاء ال�سلطة الت�رشيعية ،فتذهب بع� ��ض الآراء �إىل �أن �أع�ضاء ال�سلطة
الت�رشيعي ��ة هم املجتهدون ،بينما تذه ��ب �آراء �أخرى �إىل �أن �أع�ضاء ال�سلطة الت�رشيعية هم �أهل
احلل والعقد ،وعليه �سنتناول هذه الآراء يف املطالب التالية:
المطلب األول :الرأي القائل إن أعضاء السلطة التشريعية هم المجتهدون

ِين �آ َمنُوا �أَطِ ي ُعوا اللهَّ َ َو�أَطِ ي ُعوا ال َّر ُ�سو َل
حيث ي�ستند هذا الر�أي على قوله تعاىلَ ( :يا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
ُون ِباللهَّ ِ َوا ْل َي ْو ِم
َو�أُوليِ الْ أَ ْم� � ِر ِم ْن ُك ْم َف ِ�إ ْن َتنَا َز ْع ُت ْم فيِ �شَ ْي ٍء َف� � ُر ُّدو ُه ِ�إلىَ اللهَّ ِ َوال َّر ُ�سولِ ِ�إ ْن ُك ْن ُت ْم ت ُْ�ؤ ِمن َ
الْ آخِ � � ِر َذ ِل � َ�ك خَ �ْي�ررْ ٌ َو�أَ ْح َ�س ُن َت�أْوِ ي�ل�ا)((( ،حيث جاء يف الدر املنثور �أن املق�ص ��ود ب�أويل الأمر �أهل
الفق ��ه والدي ��ن و�أهل طاع ��ة اهلل الذي يعلمون النا� ��س �أمور دينهم وينهونهم ع ��ن املنكر ف�أوجب
اهلل طاعته ��م على العباد((( .وذهب البع� ��ض �إىل �أن �أويل الأمر هم الأمراء والفقهاء ،و�أهل الدين
وه ��م املجته ��دون املعنيون بعبارة �أويل الأمر يف جمال الت�رشي ��ع للأمة((( .وقد �أخذ بهذا الر�أي
بع� ��ض الفقه ��اء حيث يذه ��ب �إىل الق ��ول( :ب� ��أن ال�سلطة الت�رشيعي ��ة يف احلكوم ��ات الد�ستورية
يتواله ��ا �أع�ض ��اء املجال�س النيابي ��ة ،فهم الذين يقومون بت�رشيع الأح ��كام التي متليها حاجات
الزمن وم�صالح النا�س وي�رشفون على تنفيذها .و�أما يف الدولة الإ�سالمية فالذي يتوىل ال�سلطة
الت�رشيعية هم املجتهدون)(((.
�إال �أن البع�ض ينتقد هذا الر�أي بقوله�( :إنه لي�س حمل جدل يف �أن علماء ال�رشيعة الإ�سالمية
يج ��ب �أن يكون ��وا يف �أع ��داد �أه ��ل احل ��ل والعق ��د وامل�ش ��ورة� ،إال �أنه ��م لي�س ��وا جمي ��ع من جتب
م�شاورته ��م ،وال جمي ��ع من يجب �إعتبارهم �أهل الر�أي وال�ش� ��أن .كما �أنه من التجوز الكبري �أن
ِين �آ َمنُوا َ�أطِ ي ُعوا اللهَّ َ
ي�ص ��دق عليهم وحدهم تعبري �أويل الأمر الوارد يف قول ��ه تعاىلَ ( :يا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
((( �سورة الن�ساء الآية .59
((( ال�سيوطي,تف�سري الدر املنثور يف التف�سري بامل�أثور,ج 2دار الفكر العربي,القاهرة �سنة 1992م� ،ص.575
((( ابن حيان الأندل�سي ،تف�سري البحر املحيط ،درا�سة وحتقيق وتعليق ال�شيخ عادل �أحمد وال�شيخ حممد معو�ض ،ج  3دار الكتب العلمية
بدون تاريخ ن�رش �ص .291
((( عبد الوهاب خالف ال�سيا�سة ال�رشعية ط ،1دار الأن�صار القاهرة� ،سنة 1977م� ،ص  ,40وانظر :د� .سليمان حممد الطماوي ،ال�سلطات
الثالث ،مرجع �سابق� ،ص .41
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َو َ�أطِ ي ُع ��وا ال َّر ُ�سو َل َو ُ�أوليِ الْ َأ ْم� � ِر ِم ْن ُك ْم) لأنه مل يكن يف عهده ( )ويف ظروف نزول هذه
الآي ��ة طبق ��ة من علماء ال�رشيعة باملعنى الذي عرف فيما بعد ،ول ّأن الثابت �أن النبي ( )كان
يويل بع�ض �أ�صحابه مهام الدولة كالقيادة و�أمانة املال وال�صدقات وقد ويل �شاب ًا حديث ال�سن
والية مكة ،فكان من الطبيعي �أن ي�صدق هذا التعبري على ه�ؤالء و�أمثالهم يف عهده ( )وبعده
�إىل العلم ��اء والنابهني والزعماء واخل�ب�راء يف خمتلف ال�ش�ؤون ب�صورة عامة (((.ويتفق ال�شيخ
�شلت ��وت مع ه ��ذا الر�أي بقوله( :لي�س �أولو الأمر خ�صو�ص املعروفني يف الفقه الإ�سالمي با�سم
الفقه ��اء واملجتهدي ��ن الذين ي�شرتط فيهم �أن يكونوا على درجة خا�ص ��ة يف علوم اللغة والكتاب
وال�سن ��ة ،فه� ��ؤالء م ��ع عظيم احرتامن ��ا لهم ،ال تع ��دوا معرفتهم يف الغالب يف ه ��ذا اجلانب ،ومل
ي�ألفوا البحث يف تعرف كثري من ال�ش�ؤون العامة ك�ش�ؤون ال�سلم واحلرب ،والتجارة والزراعة
وال�صناع ��ة والإدارة ،وال�سيا�سة ،نع ��م هم كغريهم لهم جانب خا�ص يعرفونه حق املعرفة وهم
�أرباب االخت�صا�ص و�أولو الأمر فيه ،وهو ما يت�صل بها من الت�رشيعات العامة املتعلقة ب�أ�صول
احلل واحلرمة ،يف دائرة ما ر�سمه القر�آن الكرمي من قواعد ت�رشيعية �أو ت�رشيعات جزئية(((.
((( ((

المطلب الثاني :الرأي القائل إن أعضاء السلطة التشريعية هم أهل الحل والعقد

ِين �آ َمنُوا �أَطِ ي ُعوا
ويذهب هذا الر�أي �إىل �أن املق�صود ب�أويل الأمر يف قوله تعاىل�( :أ َيا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
اللهَّ َ َو�أَطِ ي ُع ��وا ال َّر ُ�س ��و َل َو ُ�أوليِ الْ أَ ْم� � ِر ِم ْن ُك ْم َف� � ِ�إ ْن َتنَا َز ْع ُت ْم فيِ �شَ � ْ�ي ٍء َف� � ُر ُّدو ُه ِ�إلىَ اللهَّ ِ َوال َّر ُ�سولِ ِ�إ ْن
ُون ِباللهَّ ِ َوا ْل َي� � ْو ِم الْ آخِ ِر َذل َِك خَ يرْ ٌ َو�أَ ْح َ�س ُن َت�أْوِ يال)((( هم �أهل احلل والعقد(((� ،إذ جاء
ُك ْن ُت� � ْم تُ�ؤْ ِمن َ
يف بع� ��ض التفا�س�ي�ر�( :أن الأمر بطاع ��ة �أويل الأمر منكم يقت�ضي وج ��وب طاعة جملة �أهل احلل
والعقد وه� ��ؤالء هم �أع�ضاء ال�سلطة الت�رشيعية يف النظام الإ�سالمي)(((.وهم الأمراء واحلاكم،
والعلم ��اء ور�ؤ�س ��اء اجلن ��د ،و�سائر الزعماء الذي ��ن يرجع �إليهم النا� ��س يف احلاجات وامل�صالح
العام ��ة .فه� ��ؤالء �إذا اتفق ��وا على �أمر �أو حكم وج ��ب �أن يطاعوا فيه ،ب��ش�رط �أن يكونوا �أمناء،
((( �سورة الن�ساء الآية .59
((( د .حممد عزت ،الد�ستور القر�آين وال�سنة النبوية يف �شئون احلياة ،ج ،1مطبعة احللبي 1966م� ،ص.101
((( د .حممد عزت ،املرجع نف�سه� ,ص .102
((( ال�شيخ �شلتوت الإ�سالم عقيدة و�رشيعة طبعة  2دار الفكر العربي القاهرة ل�سنة 1962م� ،ص.465
((( �سورة الن�ساء الآية .59
((( �أهل احلل والعقد :وهم �أهل الر�أي وقادة الفكر يف كل جانب من جوانب احلياة �أ�صحاب االخت�صا�ص والتخ�ص�ص والنظر والبحث يف
خمتلف ال�شئون الذين تعرفهم الأمة ويعرفهم الر�أي العام ب�إ�شعارهم ال�صحيحة و�إنتاجهم الفكري وتوليهم الأمة ويوليهم الر�أي العام
ثقته وتقديره واحرتامه” انظر د .عبد املنعم �سلطان ،البيعة يف الفقه الإ�سالمي واختيار احلاكم يف الأنظمة املعا�رصة درا�سة مقارنة ،دار
النه�ضة العربية ،ل�سنة 2001م� ،ص.467
((( الرازي التف�سري الكبري �أو مفاحت الغيب ،مج � ،.5ص.121
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و�أن ال يخالف ��وا �أم ��ر اهلل وال �سنة ر�سوله ( )التي عرفت بالتواتر ،و�أن يكونوا خمتارين يف
بحثه ��م ع ��ن الأمر و�إتفاقهم عليه .و�أما ما كان من قبيل الإعتق ��اد الديني فال يتعلق به �أمر �أهل
احلل والعقد� ،إمنا ي�ؤخذ عن اهلل ور�سوله فح�سب .ولي�س لأحد فيه ر�أي �إال ما يكون يف فهمه.
ف�أه ��ل احل ��ل والعق ��د م ��ن امل�ؤمنني �إذا �أجمع ��وا على �أم ٍر م ��ن م�صالح الأمة لي� ��س فيه ن�ص
ال�ش ��ارع فطاعته ��م واجب ��ة((( .ويف ذات ال�سياق ج ��اء يف التف�سري القر�آين �أنه لي� ��س املراد ب�أهل
احل ��ل والعق ��د طبقة خا�صة من النا� ��س� ،أو طائفة معينة من طوائفهم .بل ه ��م يف كيان املجتمع
الإ�سالم ��ي كله يف كل زمان ومكان ال يخت�ص بهم وال يح�رصهم زمن فحيث كان امل�سلمون فهم
جميع� � ًا املجتم ��ع الإ�سالمي ومنهم �أه ��ل احلل والعقد � -أي �أ�صحاب ال ��ر�أي والنظر -فكل ذي
ر�أي ونظ ��ر فه ��و من �أهل احلل والعقد ،وله �أن ي�أخذ مكانه يف الأمر الذي يعر�ض على امل�سلمني
و�أن يب ��دي ر�أي ��ه وحجته التي تدعم هذا ال ��ر�أي ،كما �أن له �أن ينظ ��ر يف ر�أي غريه �أو يقول فيه
مع ��د ًال �أو جمرح ًا ،كل ذلك باحلج ��ة القائمة على احلق والعدل ،ال الهوى وحب الغلبة ،والر�أي
ال ��ذي ينتهي �إلي ��ه امل�سلمون و�أولوا احلل والعقد منهم ملزم جلماعتهم ال يجوز لأحد اخلروج
عليه((( ومت�شي ًا مع الر�أي القائل ب�أن �أهل احلل والعقد هم من ينطبق عليهم و�صف �أويل الأمر،
والذي ��ن يتولون ال�سلطة الت�رشيعية يف النظام الإ�سالمي ،يقول ال�شيخ �شلتوت�( :إن �أويل الأمر
ه ��م �أهل النظر الذين عرف ��وا يف الأمة ب�إكمال الإخت�صا�ص يف بحث ال�ش� ��ؤون و�إدراك امل�صالح،
وكان ��ت طاعتهم هي الأخذ مبا يتفقون عليه يف امل�س�ألة ذات النظر بالإجتهاد �أو مبا يرتجح فيها
ع ��ن طري ��ق الأغلبية� ،أو ق ��وة الربهان ،ولي�س من �ش ��ك �أن �شئون الأمة متع ��ددة بتعدد عنا�رص
احلي ��اة ،و�أن اهلل ق ��د وزع اال�ستعداد الإدراكي على الأفراد ح�س ��ب تنوع ال�ش�ؤون ،و�صار لكل
�ش� ��أن بهذا التوزي ��ع رجا ٌل هم �أهل معرفته ،ومعرفة ما يجب �أن يك ��ون عليه ،ففي الأمة جانب
الق ��وة الت ��ي حتمي حماها وحتفظ �أمنه ��ا الداخلي ،ويف الأمة جان ��ب ال�سيا�سة اخلارجية وغري
ذل ��ك م ��ن اجلوانب .ولكل جانب رج ��ال عرفوا فيه بن�ضج الآراء وعظي ��م الآثار ,وطول اخلربة
وامل ��ران ،وه� ��ؤالء هم �أولو الأمر فيه ,وهم الذين يجب على الأمة �أن تعرفهم ب�آثارهم ومتنحهم
ثقتها وتنيبهم عنها يف نظمها وت�رشيعاتها والهيمنة على حياتها ،وهم الو�سيلة الدائمة يف نظر
الإ�سالم ملعرفة ما ت�سو�س به الأمة �أمورها ,مما مل يرد به ن�ص من امل�صادر ال�سماوية احلا�سمة،
وهم �أهل احلل والعقد الذين يكون اتفاقهم حجة يجب النزول عليها والعمل مبقت�ضاها ما دام
((( املراغي تف�سري املراغي ،ج  4طبعة  ،3مطبعة م�صطفى احللبي القاهرة �سنة 1963م� ،ص.72
((( عبد الكرمي اخلطيب التف�سري القر�آين للقر�آن,الكتاب الثالث ع�رش,اجلزاءان الـ ,25,26مرجع �سابق�,ص.67
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ال�ش�أن هو ال�ش�أن وامل�صلحة هي امل�صلحة .
ومم ��ا تقدم يخل�ص الباحث �إىل �أن مفهوم �أهل احلل والعقد يف الفقه ال�سيا�سي الإ�سالمي يف
جم ��ال ال�سلط ��ة الت�رشيعية يت�سع لكل �أهل الر�أي والنظر يف الأمة يف كل �ش�أن من �ش�ؤون احلياة
املختلف ��ة ،يف ح�ي�ن يقت�رص م�صطل ��ح املجتهدين والفقهاء على طائفة معين ��ة من العلماء توفرت
فيهم ال��ش�روط الالزمة الت�صافهم ب�صفة املجتهدين والفقهاء ،وال يت�سع هذا الو�صف الفقهي
لأ�صحاب التخ�ص�صات الأخرى مبا يتنافى مع واقع ت�شكيل ال�سلطة الت�رشيعية يف هذا الع�رص
 والت ��ي تتكون من خمتلف الفئات و�أ�صحاب التخ�ص�صات وامل�ؤهالت العلمية� ،إذ �أنها قائمةعل ��ى نظام اللج ��ان ح�سب وظائفه ��ا واخت�صا�صاتها املختلف ��ة فهناك على �سبي ��ل املثال اللجنة
الإقت�صادي ��ة والت ��ي يلزم �أن تك ��ون ع�ضويتها من �أه ��ل هذا التخ�ص�ص يف ه ��ذا ال�ش�أن ،وهناك
جلن ��ة الت�رشي ��ع والتي يجب �أن يتم ت�شكيلها من �أهل الفقه والقانون من �أع�ضاء املجل�س ،وهي
ت�ض ��م الفقهاء واملجتهدي ��ن .وهذا يعني �أن تكون ع�ضوية ال�سلطة الت�رشيعية مفتوحة لكل �أهل
الر�أي والنظر يف الأمة من خمتلف املهن والتخ�ص�صات العلمية للقيام بهذه املهمة اخلطرية يف
حياة الأمة وهو ما �سار عليه الر�أي الثاين يف اعتبار �أن �أهل احلل والعقد هم الذي ميثلون الأمة
يف القيام بالوظيفة الت�رشيعية ،غري �أنه �إذا كان هذا الو�صف الفقهي يرتفع ب�صاحبه ب�أن يكون
يف مرتب ��ة �أه ��ل الر�أي والنظر مبا ي�ؤهله لع�ضوية ال�سلط ��ة الت�رشيعية يف النظام الإ�سالمي فهل
ينطبق هذا الو�صف على �أع�ضاء ال�سلطة الت�رشيعية يف ال�سودان.
�إن الذي يطلع على الد�ساتري ال�سودانية يجد � ّأن بع�ضها ال ي�شرتط �أي م�ؤهل علمي لع�ضوية
ال�سلط ��ة الت�رشيعية �سوى الإملام بالقراءة والكتابة((( ،وهذا يتعار�ض مع امل�رشوع احل�ضاري
الإ�سالمي املطبق يف البالد الذي يجب �أن تكون �آثاره �أكرث و�ضوح ًا يف جمال ال�سلطة الت�رشيعية
و�أع�ضائه ��ا ،لأن هذه ال�سلط ��ة هي التي يناط بها تنزيل �أحكام ال�رشيع ��ة �إىل واقع املجتمع من
خ�ل�ال �سن قوان�ي�ن م�ستمدة من م�صادر ال�رشيع ��ة الإ�سالمية املختلفة ولن يت�أت ��ى ذلك �إال ب�أن
يك ��ون م�ست ��وى �أع�ضائها يف مرتبة �أهل احلل والعقد كما هو احل ��ال يف النظام الإ�سالمي .عليه
نرى �رضورة �أن يت�ضمن د�ستور ال�سودان القادم �رشوط قائمة على امل�ؤهالت العلمية وغريها
م ��ن امل�ؤهالت الأخرى القائمة على اخل�ب�رة والتجربة مبا يتوافق مع مفهوم �أهل احلل والعقد
ومبا يحقق الكفاءة املطلوبة لل�سلطة الت�رشيعية حتى تنه�ض يف القيام بوظائفها ب�صورة ت�ؤدي
�إىل ا�ستقرار وتبيان مالمح نظام احلكم يف ال�سودان مبا يحقق اال�ستقرار املن�شود.
(((

((( ال�شيخ �شلتوت ،الإ�سالم عقيدة و�رشيعة ،مرجع �سابق� ،ص.463
((( انظر املادة  68من د�ستور ال�سودان ل�سنة 1998م امللغي.
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بتتب ��ع الباحث وا�ستقرائه لن�ش�أة ال�سلطة الت�رشيعية يف النظام الإ�سالمي من خالل جمل�س
ال�ش ��ورى  -ال ��ذي مت تكوين ��ه م ��ن �أهل احل ��ل والعقد يف عه ��ده ( )وعهد �صحابت ��ه الكرام
ر�ض ��وان اهلل عليه ��م ،جند �أن اختيار �أع�ضاء ال�سلط ��ة الت�رشيعية يف تلك الفرتة كان يتم بطريقة
فطري ��ة تلقائي ��ة ،يقول �أبو الأعلى املودودي يف هذا ال�ش� ��أن�( :إن الإ�سالم كان قد نه�ض يف مكة
كحرك ��ة من احل ��ركات الإ�صالحية ،والتي من طبيعتها �أن الذي ��ن ي�ستجيبون لدعوتها يكونون
�أ�صح ��اب القائد ورجال ��ه ،وعلى هذا ف�إن ال�سابقني يف الإ�سالم ق ��د �أ�صبحوا بطريق فطري هم
�أ�صح ��اب النب ��ي ( )و�أه ��ل م�شورته الذي ��ن يعتمد عليه ��م يف الأمور التي مل ين ��زل اهلل فيها
ن�ص� � ًا �رصيح� � ًا م ��ن عن ��ده ،وملا ك�ث�ر امل�ستجيبون للإ�س�ل�ام وا�شتد ��ص�راع الق ��وى املخالفة له
�أجنب ��ت احلركة الإ�سالمية بنف�سها رجا ًال خمتارين عن �سائر امل�سلمني بخدماتهم وت�ضحياتهم
وب�صريته ��م وفرا�سته ��م ،ومل يكن انتخابهم قد مت بالأ�صوات ،ولك ��ن مبا عانوا يف حياتهم من
املح ��ن وال�شدائ ��د والتجارب ،فهو طري ��ق لالنتخاب �أكرث �صحة و�أدن ��ى �إىل الفطرة من طريق
االنتخ ��اب املعروف يف النظ ��م الدميقراطية ،وقد كانوا حائزين على ثق ��ة القبائل امل�سلمة كلها،
وك�أين بهم لو مت انتخابهم بنظام االنتخاب يف هذا الع�رص ملا انتخب رجل من غريهم �أبد ًا .وقد
كان ه� ��ؤالء م ��ن �أ�صحاب ر�س ��ول اهلل ( )امل�شهود له ��م بالعلم والتق ��وى ،ومنهم املب�رشون
باجلن ��ة ،فثقة النا�س فيه ��م ور�ضاهم عنهم يف تلك الفرتة امل�رشقة من تاريخ الإ�سالم كانت �أبلغ
داللة من نظام االنتخاب احلديث يف بيان �صفتهم النيابية(((.
�إذ �أن ه ��ذه الطريق ��ة التلقائية يف اختيار �أع�ض ��اء ال�سلطة الت�رشيعي ��ة �أوجدتها املمار�سة يف
عه ��ده ( )و�صحابته الك ��رام ،وهي ت�ؤكد عظمة النظام الإ�سالم ��ي وتبني خا�صيته القائمة
على اختيار �أ�صحاب الكفاءات وامل�ؤهالت العلمية والأخالقية مبا ميكن ال�سلطة الت�رشيعية من
القيام بواجباتها املوكولة �إليها يف النظام الإ�سالمي.
�أم ��ا من حيث املبادئ املتعلقة باختي ��ار �أع�ضاء ال�سلطة الت�رشيعية ف� ��إن النظام الد�ستوري
الإ�سالم ��ي ق ��د �أعطى الأمة احلق يف اختي ��ار �أع�ضاء ال�سلطة الت�رشيعي ��ة وغريها من ال�سلطات
العامة يف الدولة حيث ت�ضافرت الأدلة على ذلك �إذ �إن جوهر النظام الإ�سالمي �أن يختار النا�س
((( �أبو الأعلى املودودي ،الد�ستور الإ�سالمي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة� ،سنة1975م� ،ص .43
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م ��ن يحكمهم وي�سو�سهم ويتوىل �أمرهم ،و�أن ال يفر�ض عليهم حاكم ًا يكرهونه� ،أو ي�ساقون �إىل
اجتاهات� ،أو مناهج اقت�صادية� ،أو اجتماعية ال يعرتفون بها(((.
فالنظ ��ام الإ�سالم ��ي ينك ��ر �أن ي� ��ؤم النا�س يف ال�صالة م ��ن يكرهونه وال ير�ضون ��ه ،فقد قال
(( :)ثالثة ال يقبل اهلل منهم �صالة ،من تقدم قوم ًا هم له كارهون ،ورجل �أتى ال�صالة ريا ًء
ورجل اعتبد حمرره)(((.
ف� ��إذا كان النظ ��ام الإ�سالمي يرف�ض �أن يتقدم �أحد لل�ص�ل�اة دون ر�ضاء امل�أمومني فكيف يف
الأمور ال�سيا�سية� ،إن هذا يدل داللة وا�ضحة على �أن النظام الإ�سالمي يقوم على اختيار �أع�ضاء
ال�سلطة الت�رشيعية من قبل �أفراد الأمة وفق ًا لطرق االختيار التي ي�سريون عليها وتتنا�سب مع
بيئاتهم وزمانهم ومكانهم.
المطلب الثاني :اختصاصات السلطة التشريعية في النظام اإلسالمي

الفرع الأول :تر�شيح واختيار من ي�صلح للخالفة (رئا�سة الدولة)
تخت� ��ص ال�سلطة الت�رشيعية يف النظام الإ�سالم ��ي ممثلة يف �أهل احلل والعقد باختيار رئي�س
الدول ��ة ،وه ��و االخت�صا�ص الأ�سا�س لل�سلطة الت�رشيعية يف الفق ��ه ال�سيا�سي الإ�سالمي ويف هذا
يقول املاوردي يف الأحكام ال�سلطانية (ف�إذا خال من�صب الإمامة مبوت �أو بعزل وجـب على �أهل
احلـ ��ل والعق ��د �أن يت�صفحوا �أح ��وال املر�شحني لهذا املن�صب ،وينظ ��روا يف حتقيق �رشوطـهم،
فيقدم ��وا للرئا�س ��ة م ��ن هو �أكرثهم ف�ض�ل ً�ا ،و�أكملهم �رشوط� � ًا� -أي من يك ��ون للرئا�سة �أ�صلح
ولتدب�ي�ر امل�صالح �أقوم و�أع ��رف)((( .ويتم اختيار رئي�س الدولة م ��ن الناحية العملية من خالل
مرحلت�ي�ن ،املرحل ��ة الأوىل :مرحل ��ة الرت�شي ��ح والثاني ��ة املبايعة وه ��و ما مت بالفع ��ل يف اجتماع
ال�سقيف ��ة الختيار �أول خليف ��ة للم�سلمني و�أول رئي�س للدولة يف النظ ��ام الإ�سالمي بعد الر�سول
( )وهو �أبا بكر ال�صديق(ر�ضي اهلل عنه) (((.
وعلي ��ه ف�إن النظ ��ام الد�ستوري الإ�سالمي يجعل اختيار ال�سلط ��ة الت�رشيعية لرئي�س الدولة
يف مقدم ��ة اخت�صا�صاتها ،وذلك ملا لهذا املن�صب من �أهمية ق�صوى يف حياة الأمة وا�ستقرارها،
((( انظر :د .يو�سف القر�ضاوي ،فقه الدولة يف الإ�سالم ،ط  ،4دار ال�رشوق القاهرة� ،سنة 2005م� ،ص.132
((( �أبي داود� ،سنن �أبي داود ،حتقيق د .بدر الدين جفي�ش ،مو�سوعة ال�سنة ،ط  ،2ا�ستنابول �سنة 1992م� ،ص .397
((( املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية والواليات الدينية ،مرجع �سابق � ،ص .24
((( انظر :عبد الوهاب خالف ،خال�صة الت�رشيع الإ�سالمي ،ط .8الدار الكويتية للطباعة والن�رش� ,سنة� .1968ص .17
* النظام الربملاين :ن�ش�أ النظام الربملاين من الناحية التاريخية يف كنف الفقه الد�ستوري االجنليزي ويقوم هذا النظام على التعاون بني
ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية حيث يطبق مبد�أ ال�سلطات مبرونة كما يقوم النظام الربملاين على ثنائية ال�سلطة التنفيذية التي ميثلها رئي�س
الدولة ورئي�س الوزراء يف هذا النظام – انظر :د .ماجد راغب احللو ،النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري ،مرجع �سابق� ،ص .144
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كم ��ا �أن �أق ��رب النظ ��م الد�ستوري ��ة الغربي ��ة للنظ ��ام الإ�سالمي يف ه ��ذا اخل�صو�ص ه ��و النظام
الربملاين*ال ��ذي يجعل اختيار رئي�س الدولة بيد ال�سلطة الت�رشيعية على �أن نظام اختيار رئي�س
الدولة لي�س من الن�صو�ص القطعية يف الإ�سالم و�إمنا هو من قبيل ال�سيا�سة ال�رشعية ويخ�ضع
لتغري الزمان واملكان والبيئات املختلفة.
الفرع الثاين :االخت�صا�ص الت�رشيعي
يختلف االخت�صا�ص الت�رشيعي لل�سلطة الت�رشيعية يف النظام الإ�سالمي عن اخت�صا�صاتها
يف الفق ��ه الد�ست ��وري الو�ضعي وذل ��ك لأن القوان�ي�ن الإ�سالمية نوعان قوان�ي�ن �سنها اهلل تعاىل
لعب ��اده ب�آي ��ات قر�آنية� .أو �ألهمه ��ا ر�سوله  rو�أقره عليها .وهذا ت�رشي ��ع �إلهي حم�ض وقوانني
�سنه ��ا جمته ��دو الأمة م ��ن ال�صحاب ��ة وتابعيهم والأئم ��ة املجتهدي ��ن ا�ستنباط ًا م ��ن ن�صو�ص
الت�رشي ��ع الإله ��ي وروحها ومعقولها وما �أر�شدت �إليها من م�صادر .وهذا يعترب ت�رشيع ًا �إلهي ًا
باعتبار مرجعها وم�صدرها ,وت�رشيع ًا و�ضعي ًا باعتبار جهود املجتهدين يف ا�ستنباطها.
فالقوانني الأول والتي م�صدرها اهلل �سبحانه وتعاىل بالآيات القر�آنية� ،أو بال�سنة النبوية ال
جمال لأع�ضاء ال�سلطة الت�رشيعية فيها.
�أم ��ا الثاني ��ة فهي التي يخت� ��ص بو�ضعها �أع�ض ��اء ال�سلطة الت�رشيعية ،وطامل ��ا �أن الد�ستور
ين� ��ص عل ��ى �أن ال�رشيعة الإ�سالمية هي م�ص ��در الت�رشيع ف�إن الأع�ض ��اء يف ال�سلطة الت�رشيعية
فيم ��ا ي�صدرونه م ��ن قوانني يجب �أن يلتزم ��وا بال�رشيعة الإ�سالمي ��ة((( .وال�رشيعة الإ�سالمية
لي�س ��ت مق�ص ��ورة على جمال الأحكام ,و�إمنا متتد �إىل كل املج ��االت والن�شاطات �شاملة العقيدة
والأخ�ل�اق وال�شعائ ��ر واملعام�ل�ات .كما �أن االلتزام ب�أح ��كام ال�رشيعة الإ�سالمي ��ة ال ميثل قيد ًا
عل ��ى حرية �أع�ضاء ال�سلطة الت�رشيعية يف النظام الإ�سالم ��ي .ف�أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية فيها
ن�صو� ��ص قطعي ��ة مثل ح ��د ال�رسقة والزن ��ا ,والقذف وغريها م ��ن الأحكام القطعي ��ة يف القر�آن
الكرمي ،وال�سنة النبوية املطهرة ،وهي قليلة.
�أم ��ا بقية �أح ��كام ال�رشيعة الإ�سالمية ف�إن �أغلبها خا�ض ٌع للقيا� ��س والر�أي وجمال الإجتهاد
فيه ��ا وا�سع ،وخا�صة يف املج ��االت الإقت�صادية وال�سيا�سية ,والعربة هي خ�شية اهلل � -سبحانه
وتع ��اىل  -فيما ي�صدر م ��ن قوانني ومعرفة مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية� ،إذ �أن خ�ضوع �أع�ضاء
ال�سلط ��ة الت�رشيعي ��ة يف النظ ��ام الإ�سالمي لأح ��كام ال�رشيع ��ة ومقا�صدها فيم ��ا ي�صدرونه من
قوان�ي�ن ال يختلف ع ��ن النظام الدميقراطي الغربي فالأع�ض ��اء يف الربملانات الغربية يخ�ضعون
رشع نواب ال�شعب
للأعراف ال�سائدة يف جمتمعاتهم ،ومعطيات البيئة الثقافية امل�سيحية لذلك ُي� ّ
((( د .حممد اجلوهري ،من النظام ال�سيا�سي الإ�سالمي ،والفكر اللني �إىل دار الفكر العربي ،القاهرة �سنة 1992م� ،ص.140
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يف املجتمع ��ات الغربي ��ة يف ظل هذه البيئة للدعارة ،وال�شذوذ اجلن�سي ،واخلمر ،واملي�رس ،ونوادي
العرايا وغريها مما ُيعد �شيئ ًا طبيعي ًا يف جمتمعاتهم ،وال يتنافى مع البيئة الثقافية ال�سائدة فيها.
�أم ��ا ال�رشيعة الإ�سالمية ف�إنها تدي ��ن هذه املوبقات وتعاقب على ارتكابها ،والبيئة الثقافية
الإ�سالمي ��ة ال ت�سمح بها ،ونواب ال�شعب فيما ي�صدرونه م ��ن قوانني ملتزمة ب�أحكام ال�رشيعة
ومقا�صدها ف�إنهم ال يخرجون عن معطيات و�أعراف البيئة الثقافية الإ�سالمية (((.
و�إذا �أجرين ��ا مقارن� � ًة بني ال�سلط ��ة الت�رشيعية يف النظام الإ�سالم ��ي وال�سلطة الت�رشيعية يف
الفقه الد�ستوري الغربي �سوا ٌء من حيث تكوينها �أو �أع�ضائها جند �أن هناك بع�ض الإختالفات
ب�ي�ن النظامني والت ��ي تتعلق �إما ب�أع�ض ��اء ال�سلطة الت�رشيعي ��ة �أو اخت�صا�صاته ��ا ،فالثابت �أن
النظ ��ام الإ�سالمي يعط ��ي االخت�صا�ص الت�رشيعي �أهمية كبرية لذل ��ك يت�شدد يف �رشوط �أع�ضاء
ال�سلط ��ة الت�رشيعي ��ة وم�ؤهالته ��م ب�صورة جتعله ��م يف مرتبة املجتهدين و�أه ��ل احلل والعقد يف
الأم ��ة ،وذلك لطبيع ��ة الت�رشيع و�أهميته الت ��ي ت�ستلزم البحث يف م�ص ��ادر ال�رشيعة الإ�سالمية
وا�ستنب ��اط الأح ��كام الت ��ي ترتكز عليه ��ا القوانني يف الدول ��ة الإ�سالمية ،وفيم ��ا يتعلق بتكوين
ال�سلط ��ة الت�رشيعي ��ة وبنائها الد�ستوري ف�إن النظ ��ام الإ�سالمي مل يف�صل يف ذلك كما هو احلال
يف الفق ��ه الد�ست ��وري الغربي وذلك لأن الإ�سالم درج على و�ضع املبادئ العامة يف جمال احلكم
وترك للنا�س بح�سب زمانهم ومكانهم وبيئاتهم �أن يختاروا ال�شكل الذي يتالءم مع �أو�ضاعهم
يف بناء ال�سلطة الت�رشيعية وغريها من ال�سلطات العامة يف الدولة.
الفرع الثالث :حق التقرير يف كافة الق�ضايا املتعلقة مب�صلحة الأمة
متل ��ك ال�سلط ��ة الت�رشيعي ��ة يف النظام الإ�سالمي احل ��ق يف التقرير يف كاف ��ة الق�ضايا املتعلقة
مب�صلحة الأمة وغاياته ��ا ،وت�أ�سي�س الهيئات وامل�ؤ�س�سات ال�رضورية لتنفيذ القرارات املتخذة
وت�شمل �أي�ض ًا تطوير ال�سيا�سات العامة للدولة ،واتخاذ القرارات املنا�سبة يف الق�ضايا امل�ستجدة
كم ��ا تراقب عمل الهيئات وامل�ؤ�س�س ��ات العامة التنفيذية ل�ضمان قيامها مبهامها وفق ال�صورة
املحددة لها يف القانون (((.
وه ��ذا يعني �أن ال�سلط ��ة الت�رشيعية يف النظام الإ�سالمي متل ��ك اخت�صا�صات وا�سعة ت�شمل
كل م ��ا م ��ن �ش�أن ��ه �أن يحقق م�صلحة الأم ��ة وغاياته ��ا و�أهدافه ��ا يف �إقامة الدول ��ة امل�سلمة ولو
ف�صل ��ت هذه االخت�صا�صات يف الد�ساتري املعا�رصة الحتاج ذل ��ك �إىل �أبواب وف�صول .فال�سلطة
الت�رشيعي ��ة يف النظ ��ام الإ�سالمي تخت�ص بو�ض ��ع القوانني امل�أخوذة م ��ن ال�رشيعة الإ�سالمية،
((( مرجع �سابق� ،ص .140
((( د .حممود اخلالدي ،ال�شورى ،ط � ،1سنة 1984م� ،ص .136

ال�سلطة الت�شريعية واخت�صا�صاتها يف النظام الإ�سالمي

177

كم ��ا �أنه ��ا تراقب ال�سلطة التنفيذية وغ�ي�ر ذلك من االخت�صا�صات مما يدل عل ��ى مكانة ال�سلطة
الت�رشيعية يف النظام الإ�سالمي.
ويف ختام هذا البحث ن�ستعر�ض النتائج والتو�صيات التي تو�صل �إليها كما يلي:
أ – النتائج:

.1

.2

.3
.4
.5

1ات�ضح من البحث �أن النظام الد�ستوري الإ�سالمي ع ّرف ال�سلطة الت�رشيعية – ك�سلطة
م�ستقلة وقائمة بذاتها  -منذ قيام الدولة الإ�سالمية يف املدينة املنورة حيث كون الر�سول
 rجمل�س ��ا لل�ش ��ورى من �أربعة ع�رش رجال �سبعة من املهاجرين و�سبعة من الأن�صار
كان ميثل ال�سلطة الت�رشيعية يف ذلك الوقت.
2الراج ��ح يف الفقه الد�ستوري الإ�سالمي �أن �أهل احلل والعقد هم من ي�صلحون لع�ضوية
ال�سلط ��ة الت�رشيعي ��ة وينوب ��ون عن الأم ��ة يف القيام به ��ذه الوظيفة ،ولي� ��س املجتهدون،
حي ��ث �أن مفهوم �أهل احلل والعقد ي�شمل املجتهدين من الفقهاء وغريهم من �أهل الر�أي
والنظر يف الأمة يف كل �ش�أن من �ش�ؤون احلياة.
3ي�ش�ت�رط النظ ��ام الد�ستوري الإ�سالمي فيم ��ن ي�شغلون ع�ضوية ال�سلط ��ة الت�رشيعية �أن
يكون ��وا يف مرتب ��ة املجتهدين و�أهل احلل والعقد يف الأمة ،مم ��ا ي�ؤكد على �أهمية ال�سلطة
الت�رشيعية ومكانتها يف هذا النظام.
4كف ��ل النظ ��ام الد�ستوري الإ�سالمي احلق للأم ��ة� ,أو ال�شعب يف اختي ��ار �أع�ضاء ال�سلطة
الت�رشيعية وفقا لط ��رق االختيار التي يرونها مالئمة لزمانهم ومكانهم وبيئاتهم ،فهو
يرف�ض �أن يوىل على النا�س من يكرهونه.
5اخت�صا� ��ص ال�سلط ��ة الت�رشيعي ��ة يف النظ ��ام الإ�سالم ��ي بوظيفة �س ��ن القوانني حمكوم
باملرجعية الإ�سالمية.

ب -التوصيات:

1 .1نو�ص ��ي بتمك�ي�ن �أهل احلل والعقد من �أف ��راد ال�شعب من النيابة ع ��ن ال�شعب من خالل
ت�ضم�ي�ن الد�سات�ي�ر ن�صو�ص ًا حتدد امل�ؤه�ل�ات العلمية واخلربات العملي ��ة العالية فيمن
ير�شح لع�ضوية ال�سلطة الت�رشيعية.
��2 .2ض�رورة التعريف بالفقه الد�ست ��وري الإ�سالمي يف جمال احلكم ،وبي ��ان القواعد التي
ي�ستن ��د عليه ��ا ،ون�رش البح ��وث املتخ�ص�ص ��ة يف هذا املج ��ال وذلك بهدف حماي ��ة �أفراد
املجتم ��ع الإ�سالم ��ي وخا�صة فئ ��ات ال�شباب من بع� ��ض الأفكار املنحرفة الت ��ي تتبناها
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بع�ض اجلماعات الإ�سالمية ذات ال�صلة مبجال احلكم.
3 .3الب ��د من تكوين جلان متخ�ص�ص ��ة داخل ال�سلطة الت�رشيعية يف ال ��دول الإ�سالمية تُعنى
مبراجعة القوانني ،والت�أكد من مدى مطابقتها لل�رشيعة الإ�سالمية.
��4 .4ض�رورة �أن يهت ��م الباحث ��ون واملتخ�ص�ص ��ون يف الفق ��ه الد�ستوري الإ�سالم ��ي ب�إبراز
خ�صو�صية نظام احلكم يف الإ�سالم من حيث الفل�سفة والأفكار والأهداف.
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ملخ�ص البحث

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني �أما بعد:
ب�سب ��ب انت�ش ��ار العن ��ف بني النا� ��س واجلماعات والدول ،من ��ذ فرتة بعيدة ث ��م تنامت حتى
�ص ��ارت تقل ��ق م�ضاج ��ع الأمم واجلماعات ،بغ�ض النظ ��ر عن دوافع هذا العن ��ف وبواعثه جند
العدي ��د من الدرا�سات الغربية وكذلك بع�ض الأق�ل�ام العربية ،ت�شري ب�أ�صابع االتهام �إىل الدين
الإ�سالم ��ي ،عل ��ى �أنه دين عنف ،وت�أتي �أهمية هذا املو�ضوع يف �أن الأمن غاية �سامية تهم الدول
واجلماع ��ات والأف ��راد ،والأعمال الإجرامية يف ازدياد م�ضطرد ،هذه اجلرمية �أحيان ًا ت�ؤدي �إىل
جرائم كثرية ،ويكمن �سبب اختيار املو�ضوع يف �أن الإرهاب م�صطلح قدمي متجدد فكان البد من
معرف ��ة الإرهاب املذموم ،كثري م ��ن كتب عن الإرهاب �أل�صق التهمة بالإ�سالم على وجه عدائي،
ويه ��دف هذا البح ��ث �إىل التعريف مبفهوم الإرهاب ،وحتديد �أن ��واع الإرهاب ،وتو�ضيح عالقة
الإره ��اب بالإ�س�ل�ام ،و�إظهار عالقة حركات املقاومة بالإرهاب ،فكان ال بد �أن يجيب البحث عن
الأ�سئلة الآتية :ما مفهوم الإرهاب؟ ما عالقة الإ�سالم بالإرهاب؟ ما عالقة عمل حركات املقاومة
بالإره ��اب؟ وا�ستخ ��دم الباحث ،املنهج الو�صف ��ي ،والتحليلي ،واال�ستقرائ ��ي ،والذي يتنا�سب
وطبيع ��ة الدرا�س ��ة .وخرجت الدرا�سة ب�أه ��م النتائج الآتية :الإرهاب نوع ��ان ممدوح ومذموم،
وحماولة الغرب �إل�صاق الإرهاب بالإ�سالم ،ازدواجية املعايري يف ت�صنيف حركات املقاومة بني
الإره ��اب وامل�رشوعية ،وكانت �أهم التو�صيات ،على الباحثني تو�ضيح م�رشوعية عمل املقاومة
الت ��ي تناه�ض اال�ستعمار ،على الدول �أن تتكاتف من �أجل مكافحة الإرهاب املذموم (كجرمية)
دون التعدي على حقوق الأفراد واجلماعات واالنتقا�ص من �سيادة الدول.
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مقدمة

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني �أما بعد:
ب�سب ��ب انت�شار العنف بني النا�س واجلماعات والدول ،منذ فرتة بعيدة ثم تنامت حتى �صارت
تقل ��ق م�ضاج ��ع الأمم واجلماع ��ات ،بغ�ض النظر عن دواف ��ع هذا العنف وبواعثه جن ��د العديد من
الدرا�سات الغربية وكذلك بع�ض الأقالم العربية ،ت�شري ب�أ�صابع االتهام �إىل الدين الإ�سالمي ،على
�أن ��ه دين عنف ،مما �شكل �ضغوط� � ًا على الدول الإ�سالمية والعربية لتغي�ي�ر مناهجها وحذف �آيات
و�أحادي ��ث اجله ��اد ،وكل ما يولد العن ��ف يف نظرهم ،وبعد حادثة احلادية ع��ش�ر من �شهر �سبتمرب
2001م يف الوالي ��ات املتحدة الأمريكي ��ة ،والتي دبرت بعقل غربي �صهيوين ونفذت ب�أيادي عربية
م�سلم ��ة ،تبل ��ور للعامل م�صطلح الإره ��اب والذي به �صف ��وا كل ح�ساباتهم الديني ��ة جتاه الإ�سالم
و�أهله و�أرعبوا بهذا امل�صطلح الدول واجلماعات والأفراد رغم �أنهم مل ي�صلوا لتعريف وا�ضح له.
جاء هذا البحث حتت عنوان (الإرهاب فقه ًا وقانون ًا) كدرا�سة لهذه الظاهرة.
أهمية الموضوع:

تنبع �أهمية هذا املو�ضوع يف الآتي:
1 .1الأمن غاية �سامية تهم الدول واجلماعات والأفراد.
2 .2الأعمال الإجرامية يف ازدياد م�ضطرد.
3 .3هذه اجلرمية �أحيان ًا ت�ؤدي �إىل جرائم كثرية.
سبب اختيار الموضوع:

يكمن �سبب اختيار املو�ضوع يف الآتي:
1 .1الإرهاب م�صطلح قدمي متجدد فكان البد من معرفة الإرهاب املذموم.
2 .2كثري ممن كتب عن الإرهاب �أل�صق التهمة بالإ�سالم على وجه عدائي.
3 .3اخللط بني الأعمال امل�رشوعة التي طابعها العنف والأعمال غري امل�رشوعة.
أهداف البحث:

يهدف هذا البحث �إىل حتقيق الآتي:
1 .1التعريف مبفهوم الإرهاب.
2 .2حتديد �أنواع الإرهاب.
3 .3تو�ضيح عالقة الإرهاب بالإ�سالم.
�4 .4إظهار عالقة حركات املقاومة بالإرهاب.
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مشكلة البحث:

مب ��ا �أن الإرهاب كجرمي ��ة تهدد �أمن ال ��دول واجلماعات والأفراد ،و�أحيان� � ًا يختلط ببع�ض
الأعمال امل�رشوعة التي من طابعها العنف فكان ال بد �أن ن�صيغ م�شكلة البحث يف الأ�سئلة الآتية:
1 .1ما مفهوم الإرهاب؟
2 .2هل الإرهاب نوع واحد �أم �أنواع؟
3 .3ما عالقة الإ�سالم بالإرهاب؟
4 .4ما عالقة عمل حركات املقاومة بالإرهاب؟
منهج البحث:

لغر�ض معاجلة م�شكلة املو�ضوع ا�ستخدم الباحث املناهج الآتية:
املنهج الو�صفي بو�صف الظاهرة ،ثم املنهج التحليلي ،واملنهج اال�ستقرائي ،ثم املنهج املقارن.
هيكل البحث:

لغر�ض البحث ق�سم هذا البحث �إىل مقدمة و�سبعة مباحث (املبحث الأول :مفهوم الإرهاب،
املبح ��ث الثاين :جرمية الإرهاب واملقاومة امل�رشوعة ،املبح ��ث الثالث� :أق�سام الإرهاب ،املبحث
الراب ��ع� :صور الإرهاب ،املبح ��ث اخلام�س� :أ�سباب الإرهاب ،املبح ��ث ال�ساد�س :كيفية مكافحة
الإرهاب ،املبحث ال�سابع :اجلهود الدولية والوطنية يف مكافحة الإرهاب) ،وخامتة ت�شتمل على
�أهم النتائج والتو�صيات.
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المطلب األول :تعريف اإلرهاب في اللغة:

الإره ��اب ( بالك��س�ر)؛ الإزعاج والإخافة،تقول :ويق�شعر الإه ��اب �إذا وقع منه الإرهاب(((.
الإرهاب :يف اللغة التخويف ،يف نطاق العبادات الإ�سالمية ،خمافة اهلل وهي قمة الإميان ،جندها
الي ��وم تقابل ) ،(Terrorismeويعنى به ا�ستعمال العنف مثل االختطاف والتخريب واالغتياالت
من قبل هيئات �سيا�سية تنحو منحى العنف يف حتقيق �أهدافها .واالجتاهات الإرهابية يف الغرب
كثرية تعلن عن نف�سها ب�شتى الطرق .فالتو�سع يف م�صطلح الإرهاب �إىل مفهوم )(Terrorisme
حت ��ى �إذا كان بري ًئ ��ا يتعار�ض مع م�سلك الإ�سالم يف التعامل مع العنف ..وبالتايل مع الرهبة يف
مفهومها الإ�سالمي(((.
َرهِ � َ�ب بالك��س�ر َي ْر َه ُب َر ْه َب� � ًة و ُر ْهب ًا بال�ضم و َر َهب� � ًا بالتحريك �أَي َ
خاف و َرهِ � َ�ب ال�شي َء َر ْهب ًا
وت يقال
�وت وال َّر َه ُبوتى و َرج� � ٌل َر َه ُب ٌ
و َر َهب� � ًا و َر ْهب� � ًة خا َفه واال�س ��م ال ُّر ْه ُب وال ُّر ْهب ��ى وال َّر َهب � ُ
وت خَ ٌري ِم ْن َر َح ُموتٍ �أَي لأَن ُت ْر َه َب خَ ٌري من �أَ ْن ُت ْر َح َم و َت َر َّه َب غ َريه �إِذا َت َو َّع َده(((.
َر َه ُب ٌ
فاملعن ��ى اللغ ��وي ي�شم ��ل �إرهاب الع ��دو و�إرهاب النف� ��س خمافة اهلل وهذا حمم ��ود ،وي�شمل
�إرهاب الغري ظلم ًا وعدوان ًا وهذا مذموم.
المطلب الثاني :مفردة اإلرهاب في القرآن الكريم:

وردت مف ��ردة الإره ��اب يف القر�آن الكرمي يف معر�ض املدح وتارة �أخرى يف معر�ض الذم رغم
�أن املعنى يف كال املعر�ضني واحد وهو اخلوف.
�أو ًال:الآيات التي جاءت يف معر�ض املدح:
ون ِب ِه َع ْد َّو اللهّ ِ َو َع ُد َّو ُك ْم
ا�ست ََط ْعتُم ِّمن ُق َّو ٍة َومِن ِّر َباطِ الخْ َ ْي ِل ُت ْرهِ ُب َ
قال تعاىلَ (:و�أَ ِع ُّدو ْا َل ُهم َّما ْ
ِين مِن ُدو ِن ِه ْم َال َت ْع َل ُمو َن ُه ُم اللهُّ َي ْع َل ُم ُه ْم َو َما تُن ِفقُو ْا مِن �شَ ْي ٍء فيِ َ�س ِبي ِل اللهّ ِ ُي َو َّف �إِ َل ْي ُك ْم َو�أَن ُت ْم
َو�آخَ ر َ
ون)((( وقوله( :ترهبون) �أي :تخوفون((( .تخزون به عدو اهلل وعدوكم(((.
َال ت ُْظ َل ُم َ
((( تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،حم ّمد بن حم ّمد بن عبد الرزّاق احل�سيني�،أبو الفي�ض،املل ّقب مبرت�ضى،الزَّبيدي ،حتقيق :جمموعة
من املحققني ،النا�رش :دار الهداية( ،ترقيم ال�شاملة موافق للمطبوع ).541/2 ،
((( جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة ـ الأعداد (.7/246 )102 - 81
((( ل�سان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور الأفريقي امل�رصي ،النا�رش :دار �صادر – بريوت ،الطبعة الأوىل [ ،مرفق بالكتاب حوا�شي
اليازجي وجماعة من اللغويني ] ،436/1 ،انظر :خمتار ال�صحاح ،حممد بن �أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ،حتقيق :حممود خاطر،
النا�رش :مكتبة لبنان نا�رشون – بريوت ،الطبعة طبعة جديدة.267/1 ،1995 – 1415،
((( �سورة الأنفال الآية (.)60
((( تف�سري القر�آن العظيم� ،أبو الفداء �إ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�شي الدم�شقي [  774- 700هـ ] ،املحقق� :سامي بن حممد �سالمة،
دار طيبة للن�رش والتوزيع ،الطبعة :الثانية 1420هـ  1999 -م .82/4
((( جامع البيان يف ت�أويل القر�آن ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الآملي� ،أبو جعفر الطربي 310 - 224 [ ،هـ ] ،املحقق� :أحمد
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قال تعاىل َ :أَ
ون) �أي :يخافون
(لن ُت ْم �أَ�شَ ُّد َر ْه َب ًة فيِ �صُ ُدورِهِ م ِّم َن اللهَّ ِ َذل َِك ِب َ�أ َّن ُه ْم َق ْو ٌم لاَّ َي ْف َق ُه َ
منكم �أكرث من خوفهم من اهلل ((( .يقول تعاىل ذكره للم�ؤمنني به من �أ�صحاب ر�سول اهلل َ�ص َّلى
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّلم :لأنتم �أيها امل�ؤمنون �أ�ش ّد رهبة يف �صدور اليهود من بني الن�ضري من اهلل ،يقول:
هم يرهبونهم �أ�ش ّد من رهبتهم من اهلل(((.
وف ِب َع ْه ِد ُك ْم
ق ��ال تع ��اىلَ ( :يا َبنِي ِ�إ�سرْ َ ا ِئي� � َل ا ْذ ُك ُرو ْا ِن ْع َمت َِي ا َّل ِت ��ي �أَ ْن َع ْم ُت َع َل ْي ُك ْم َو َ�أ ْو ُفو ْا ِب َع ْه� �دِي �أُ ِ
ون) �أي :فاخ�شون� ،أي �أنزل بكم ما �أنزل مبن كان قبلكم
َو�إِ َّي َاي َفا ْر َه ُب ِ
ون)((( وقولهَ ( :و�إِ َّي َاي َفا ْر َه ُب ِ
م ��ن �آبائك ��م م ��ن ال َّن ِق َمات التي قد عرفتم من امل�س ��خ وغريه ،وهذا انتقال م ��ن الرتغيب �إىل الرتهيب،
فدعاه ��م �إلي ��ه بالرغب ��ة والرهب ��ة ،لعله ��م يرجع ��ون �إىل احلق واتب ��اع الر�س ��ول واالتع ��اظ بالقر�آن
وزواجره ،وامتثال �أوامره ،وت�صديق �أخباره ،واهلل الهادي ملن ي�شاء �إىل �رصاطه امل�ستقيم(((.
اي َفا ْر َه ُبونِ )((( �إنه من
ق ��ال تعاىلَ (:وقَا َل اللهُّ َال َتتَّخِ ذُو ْا ِ�إلـهَينْ ِ ا ْث َن�ْي�ننِْ ِ�إ مَّنَا ُه َو ِ�إل ٌه َواحِ ٌد َف�إ َّي َ
ب ��اب الطلب� ،أي :ارهبوا �أن ت�رشكوا به((( .ف�إياي فاتق ��وا وخافوا عقابي مبع�صيتكم �إياي �إن
ع�صيتموين وعبدمت غريي� ،أو �أ�رشكتم يف عبادتكم يل �رشيكا(((.
ق ��ال تعاىلَ (:ف ْا�ست ََج ْبنَا َل� � ُه َو َو َه ْبنَا َل ُه َي ْح َيى َو�أَ ْ�ص َل ْحنَا َل ُه َز ْو َج ُه ِ�إ َّن ُه� � ْم َكانُوا ُي َ�سا ِر ُعونَ فيِ الخْ َ يرْ َ اتِ
َو َي ْد ُعو َن َن ��ا َر َغب� � ًا َو َر َهب ًا َو َكانُوا َلنَا َخ ِا�ش ِعنيَ)((( { َر َغ ًبا } فيما عندناَ { ،و َر َه ًبا } مما عندنا(َ ( .((1ر َغبا)
�أنه ��م كان ��وا يعبدون ��ه رغبة منهم فيما يرجون منه م ��ن رحمته وف�ضله( َو َر َهبا) يعن ��ي رهبة منهم من
عذابه وعقابه،برتكهم عبادته وركوبهم مع�صيته(.((1
ِين ُه ْم
و�سى ا ْلغ ََ�ض ُب َ�أخَ َذ الأَ ْل َو َاح وَفيِ ن ُْ�سخَ ِت َها ُه ًدى َو َر ْح َم ٌة ِّل َّلذ َ
ق ��ال تعاىلَ (:ولمََّا َ�س َك َت َعن ُّم َ
ون)(� ((1ضمن الرهب ��ة معنى اخل�ضوع؛ ولهذا ع َّداها بالالم( .((1للذين يخافون اهلل
ِل َر ِّب ِه� � ْم َي ْر َه ُب َ
حممد �شاكر ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة :الأوىل 1420،هـ  2000 -م.34/14 ،
((( �سورة احل�رش الآية (.)13
((( تف�سري القر�آن العظيم مرجع ال�سابق.74/8 ،
((( جامع البيان يف ت�أويل القر�آن مرجع �سابق.291/23 ،
((( �سورة البقرة الآية (.)40
((( تف�سري القر�آن العظيم ،مرجع �سابق � ،242/1أنظر :جامع البيان يف ت�أويل القر�آن ،مرجع �سابق .559/1
((( �سورة النحل الآية (.)51
((( تف�سري القر�آن العظيم مرجع ال�سابق.576/4 ،
((( جامع البيان يف ت�أويل القر�آن مرجع �سابق.220/17 ،
((( �سورة الأنبياء الآية (.)90
( ((1تف�سري القر�آن العظيم مرجع ال�سابق.370/5،
( ((1جامع البيان يف ت�أويل القر�آن مرجع �سابق.521/18 ،
(� ((1سورة الأعراف الآية (.)154
( ((1تف�سري القر�آن العظيم مرجع ال�سابق.478/3 ،
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الإرهاب فقهاً وقانوناً

187

ويخ�شون عقا َبه على معا�صيه(((.
ثاني ًا :الآيات التي جاءت يف معر�ض الذم:
النَّا�س وا�سترَ هبوهم وجاءوا ب حر ع يم)(((
قال تعاىلَ (:قا َل �أَ ْل ُق ْو ْا َف َل َّما �أَ ْل َق ْو ْا َ�س َح ُرو ْا �أَ ْعينُ َ ِ َ ْ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ِ �سِ ْ ٍ َ ظِ ٍ
�أي :خيل ��وا �إىل الأب�ص ��ار �أن م ��ا فعل ��وه ل ��ه حقيق ��ة يف اخل ��ارج ،ومل يك ��ن �إال جم ��رد �صنعة
الع�صي واحلبال ،ظنًّا
وخي ��ال((( .وا�سرتهب ��وا النا�س مبا �سحروا يف �أعينهم ،حتى خافوا م ��ن
ّ
منهم �أنها حيات(((.
َاح َك م َِن ال َّر ْه ِب
قال
تعاىل(:ا�سلُ ْك َي َد َك فيِ َج ْي ِب َك تَخْ ُر ْج َب ْي َ�ضاء ِم ْن َغيرْ ِ ُ�سو ٍء َو ْ
ا�ض ُم ْم �إِ َل ْي َك َجن َ
ْ
ني)((( من الفزع �أو من الرعب،
َف َذان َِك ُب ْر َهانَانِ مِن َّر ِّب َك �إِلىَ ِف ْر َع ْو َن َو َم َل ِئ ِه �إِ َّن ُه ْم َكانُوا َق ْوم ًا َفا�سِ ِق َ
مما ح�صل لك من خوفك من احلية ،والظاهر �أن املراد �أعم من هذا ،وهو �أنه �أمر عليه ال�سالم،
�إذا خاف من �شيء �أن ي�ضم �إليه جناحه من الرهب ،وهي يده ،ف�إذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده
م ��ن اخل ��وف .ورمب ��ا �إذا ا�ستعمل �أحد ذلك على �سبي ��ل االقتداء فو�ضع يديه عل ��ى ف�ؤاده ،ف�إنه
ي ��زول عن ��ه ما يجد �أو َيخف� ،إن �شاء اهلل ،وب ��ه الثقة(((.وقوله(:م َِن ال َّر ْه ِب) يقول :من اخلوف
والف َرق الذي قد نالك من معاينتك ما عاينت من هول احلية(((.
بهذا جند القر�آن الكرمي ق�سم الإرهاب �إىل اثنني �إرهاب ممدوح و�إرهاب مذموم.
المطلب الثالث :مفردة اإلرهاب في السنة المطهرة:

مل ت ��رد كلم ��ة الإره ��اب يف ال�سنة املطه ��رة و�إمنا ج ��اءت باملعنى وانتهجت نه ��ج القر�آن يف
التق�سيم �إىل ممدوح ومذموم.
�أو ًال :الإرهاب املمدوح:
ع ��ن �أبى هري ��رة قال ر�سول اهلل �-صل ��ى اهلل عليه و�سلم( -من م ��ات ومل يغز ومل يحدث به
نف�سه مات على �شعبة من نفاق)(((.
ع ��ن عبد اهلل بن عمرو،ر�ضي اهلل عنهما،ق ��ال� ::سمعت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يقول :من
((( جامع البيان يف ت�أويل القر�آن مرجع �سابق .138/13
((( �سورة الأعراف الآية (.)116
((( تف�سري القر�آن العظيم مرجع ال�سابق 456/3
((( جامع البيان يف ت�أويل القر�آن مرجع �سابق.27/13 ،
((( �سورة الق�ص�ص الآية (.)32
((( تف�سري القر�آن العظيم مرجع ال�سابق.235/6 ،
((( جامع البيان يف ت�أويل القر�آن مرجع �سابق.575/19 ،
((( اجلامع ال�صحيح امل�سمى �صحيح م�سلم� ،أبو احل�سني م�سلم بن احلجاج بن م�سلم الق�شريي الني�سابوري ،النا�رش :دار اجليل بريوت
 +دار الأفاق اجلديدة ـ بريوت 49/6 ،باب ذم من مات مل يغز ومل يحدث نف�سه.
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قتل دون ماله فهو �شهيد .
ع ��ن �أن� ��س بن مالك ع ��ن النبي �صلى اهلل علي ��ه و �سلم قال( :لكل نبي رهباني ��ة ورهبانية هذه
الأمة اجلهاد يف �سبيل اهلل عز و جل)(((.
ثاني ًا :الإرهاب املذموم:
حدثن ��ا حمم ��د بن حمري عن �سلمة بن العيار عن عا�صم بن حممد بن زيد بن عبد اهلل بن عمر
ع ��ن عم ��ه عبد اهلل بن عمر قال �سمع ��ت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم يقول ( من �أخاف م�ؤمن ًا
بغري حق كان حق ًا على اهلل �أن ال ي�ؤمنه من �أفزاع يوم القيامة )(((.
ق ��ال ر�س ��ول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم( -ال ي�شري �أحدكم �إىل �أخي ��ه بال�سالح ف�إنه ال يدرى
�أحدكم لعل ال�شيطان ينزع يف يده فيقع يف حفرة من النار)(((.
ق ��ال ر�س ��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :من نظر �إىل �أخيه نظرة تخيفه �أخافه اهلل يوم القيامة)
ويف الرواية الأخرى( :من نظر �إىل م�سلم نظرة يخيفه بها �أخافه اهلل يوم القيامة)(((.
عن ابن �سريين �سمعت �أبا هريرة يقول قال �أبو القا�سم �-صلى اهلل عليه و�سلم( -من �أ�شار
�إىل �أخيه بحديدة ف�إن املالئكة تلعنه حتى و�إن كان �أخاه لأبيه و�أمه)(((.
ع ��ن عبد الرحم ��ن بن �أبى ليلى ق ��ال حدثنا �أ�صحاب حمم ��د �-صلى اهلل علي ��ه و�سلم� -أنهم
كان ��وا ي�س�ي�رون مع النبى �-صلى اهلل علي ��ه و�سلم -فنام رجل منهم فانطل ��ق بع�ضهم �إىل حبل
معه ف�أخذه ففزع فقال ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم( -ال يحل مل�سلم �أن يروع م�سلم ًا)(((.
(((

((( اجلامع ال�صحيح ،حممد بن �إ�سماعيل بن �إبراهيم بن املغرية البخاري� ،أبو عبد اهلل (املتوفى256 :هـ) ،ح�سب ترقيم فتح الباري،
النا�رش :دار ال�شعب – القاهرة ،الطبعة :الأوىل 179/3 ،1987 – 1407،كتاب بدء الوحي.
((( الكتاب :م�سند الإمام �أحمد بن حنبل� ،أحمد بن حنبل �أبو عبداهلل ال�شيباين ،النا�رش :م�ؤ�س�سة قرطبة – القاهرة ،الأحاديث مذيلة ب�أحكام
�شعيب الأرن�ؤوط عليها ،266/3تعليق �شعيب الأرن�ؤوط� :إ�سناده �ضعيف ل�ضعف زيد العمي  -وهو ابن احلواري  -وقد �أعل بالإر�سال-
م�سند �أحمد بن حنبل] ،انظر في�ض القدير �رشح اجلامع ال�صغري ،زين الدين حممد املدعو بعبد الر�ؤوف بن تاج العارفني بن علي املناوي
(املتوفى1031 :هـ) ،النا�رش :دار الكتب العلمية بريوت  -لبنان الطبعة االوىل  1415ه  1994 -م.368/5 ،
((( املعجم الأو�سط� ،أبو القا�سم �سليمان بن �أحمد الطرباين ،النا�رش :دار احلرمني  -القاهرة ،1415،حتقيق :طارق بن عو�ض اهلل بن حممد ,عبد
املح�سن بن �إبراهيم احل�سيني :،24/3 ،مل يرو هذا احلديث عن �سلمة �إال حممد،انظر لتي�سري ب�رشح اجلامع ال�صغري ،الإمام احلافظ زين الدين عبد
الر�ؤوف املناوي ،دار الن�رش :مكتبة الإمام ال�شافعي  -الريا�ض 1408 -هـ 1988 -م ،الطبعة :الثالثة  ،756/2و�ضعفه املنذري.
((( اجلامع ال�صحيح امل�سمى �صحيح م�سلم مرجع �سابق 34/8 ،باب النهي عن الإ�شارة بال�سالح �إىل م�سلم.
((( �شعب الإميان� ،أحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى ا ُ
خل�سرْ َ ْو ِجردي اخلرا�ساين� ،أبو بكر البيهقي (املتوفى458 :هـ) ،حققه وراجع
ن�صو�صه وخرج �أحاديثه :الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد� ،أ�رشف على حتقيقه وتخريج �أحاديثه :خمتار �أحمد الندوي�،صاحب
الدار ال�سلفية ببومباي  -الهند النا�رش :مكتبة الر�شد للن�رش والتوزيع بالريا�ض بالتعاون مع الدار ال�سلفية ببومباي بالهند ،الطبعة:
الأوىل 1423،هـ  2003 -م.535/9 ،
((( اجلامع ال�صحيح امل�سمى �صحيح م�سلم ،مرجع �سابق  33/8باب النهي عن الإ�شارة بال�سالح �إىل م�سلم.
((( �سنن �أبي داود� ،أبو داود �سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين ،النا�رش :دار الكتاب العربي ـ بريوت،458/4 ،انظر :م�سند الإمام �أحمد بن حنبل
امل�ؤلف� :أحمد بن حنبل �أبو عبداهلل ال�شيباين ،النا�رش :م�ؤ�س�سة قرطبة – القاهرة 362/5 ،تعليق �شعيب الأرن�ؤوط� :إ�سناده �صحيح.
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المطلب الرابع :تعريف اإلرهاب في الفقه اإلسالمي:

يح ��رم الإ�س�ل�ام الأفعال العدواني ��ة التي تتنافى م ��ع �سماحته� ،أفع ��ال التخويف والرعب،
فمعن ��ى الإره ��اب يف الفقه الإ�سالمي ه ��و التخويف والرعب وارتكاب �أفع ��ال مو�سومة بال�شدة
والقهر والبط�ش ،وكذلك هو عمل غري م�رشوع يف دوافعه ومناهجه و�أ�ساليبه وغايته(((.
وكذل ��ك عرف ب�أن ��ه� ،إفزاع الأعداء وتخويفهم و�إلقاء الرعب يف قلوبهم بفعل امتالك �أدوات التقدم
والتفاوت املادي واملعنوي مما ي�ساعد يف �إقرار املبادئ ون�رش الأفكار دون االعتداء على الآخرين(((.
م ��ن هن ��ا جند �أنف�سن ��ا �أمام اثنني م ��ن التعاريف وكل نقي� ��ض الآخر �أحدهم ��ا غري م�رشوع
والثاين م�رشوع ،والذي يعنينا يف هذا البحث هو الإرهاب غري امل�رشوع.
المطلب الخامس :تعريف اإلرهاب في القانون:

هو منهج ال�ستخدام العنف يف املنازعات ،يرمي الفاعل مبقت�ضاه وبوا�سطة الرهبة ،النابعة
عن العنف �إىل تغلب ر�أيه ال�سيا�سي �أو �إىل فر�ض �سيطرته على املجتمع �أو الدولة(((.
وعرف ب�أنه ،فعل غري م�رشوع �صادر عن �إرادة جنائية ،يقدر له القانون عقاب ًا� ،أو تدبري ًا جنائي ًا(((.
وكذل ��ك عرف ب�أن ��ه ،اجلرمية الإرهابية ه ��ي الواقعة التي ترتكب �إ��ض�رار ًا مل�صلحة حماها
امل�رشع يف قانون العقوبات(((.
وع ��رف �أي�ض ًا ب�أنه ،عمل عنيف وراءه دافع �سيا�سي� ،أي ًا كانت و�سيلته ،وهو خمطط بحيث
يخلف حالة من الرعب والهلع يف قطاع معني من النا�س ،لتحقيق هدف �أو لن�رش دعاية ملطلب �أو
مظلمة� ،سواء �أكان الفاعل يعمل لنف�سه �أم بالنيابة عن جمموعة متثل �شبه دولة �أم بالنيابة عن
دولة منغم�سة ب�صورة مبا�رشة� ،أو غري مبا�رشة ،يف العمل املرتكب(((.
((( �صحيح و�ضعيف اجلامع ال�صغري وزيادته ،حممد نا�رص الدين الألباين ،النا�رش :املكتب الإ�سالمي 1437/1 ،انظر :جممع الزوائد
ومنبع الفوائد ،احلافظ نور الدين علي بن �أبي بكر الهيثمي املتوفى �سنة  ،807بتحرير احلافظني اجلليلني :العراقي وابن حجر ،جميع
الكتاب مدقق مرتني ،مت التدقيق الثاين باملقابلة مع طبعة دار الفكر ،بريوت ،طبعة  1412هـ ،املوافق  1992ميالدي 274/6 ،رواه الطرباين
والبزار وفيه عا�صم بن عبيد اهلل وهو �ضعيف.
((( الفقه الإ�سالمي واملعا�رص،وهبة الزحيلي� ،سورية دم�شق حلبوين،الطبعة الثانية2008-1429 ،م .435/6
((( القامو�س املحيط� ،أحمد عطية اهلل ،القاهرة دار النه�ضة العربية الطبعة الثانية1429 ،هـ� ،ص.45
((( الإرهاب ال�سيا�سي� ،أودني�س العكره ،دار الطبعة بريوت1983 ،م� ،ص.3
((( النظام الدويل الأمني� ،إبراهيم العناين ،دار الطبعة القاهرة� ،ص.113
((( اجلرائم الدولية للقانون اجلنائي ،رم�سي�س� ،ص.1
(((الإرهاب الدويل – درا�سة قانونية ناقدة ،الأ�ستاذ الدكتور حممد عزيز �شكري ،طبعة دار العلم للماليني1991 ،م� ،ص.204
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وعرف الإرهاب �أي�ض ًا ب�أنه :اال�ستخدام املنظم للعنف للو�صول� ،إىل مزايا �سيا�سية .
كم ��ا عرفته جلنة القانون ال ��دويل التابعة للأمم املتحدة ،ب�أنه يق�صد ب ��ه الأعمال الإرهابية،
والأفع ��ال الإجرامي ��ة ،املوجهة �ضد دول ��ة �أخرى والتي يكون من طبيعته ��ا �أو من �ش�أنها خلق
حالة من اخلوف لدى قادتها� ،أو حكامها �أو جمموعة من الأ�شخا�ص عامة �أو مواطنني(((.
(((

المطلب السادس :تعريف اإلرهاب في القوانين السودانية(((:

القوان�ي�ن ال�سوداني ��ة تناول ��ت تعريف الإره ��اب واجلرمي ��ة الإرهابية والإرهاب ��ي والعمل
الإرهاب ��ي م�ست�صحبة يف تعاريفها املعاهدات واالتفاقي ��ات والربتوكوالت الدولية التي �صادق
عليها ال�سودان.
جن ��د قانون مكافحة الإرهاب ل�سنة 2001م ع ��رف الإرهاب واجلرمية الإرهابية يف املادة()2
منه� :أ /الإرهاب :يق�صد به كل فعل من �أفعال العنف �أو التهديد به �أي ًا كانت بواعثه �أو �أغرا�ضه
يقع تنفيذ ًا مل�رشوع �إجرامي فردي �أو جماعي ويهدف �إىل �إلقاء الرعب بني النا�س �أو ترويعهم،
ب�إيذائهم �أو تعري�ض حياتهم �أو حريتهم �أو �أمنهم للخطر �أو �إحلاق ال�رضر بالبيئة �أو بالأموال
العام ��ة �أو اخلا�صة �أو ب�أح ��د املرافق �أو املمتلكات العامة �أو اخلا�صة �أو احتاللها �أو اال�ستيالء
عليها �أو تعري�ض �أحد املوارد الوطنية للخطر.
هذا التعريف فيه نوع من التف�صيل الذي ال يغني ،فتعريف احل�رص ال يفيد لأن احلوادث متجددة.
ب /اجلرمي ��ة الإرهابية :يق�صد بها �أي فعل �أو ال��ش�روع فيه يرتكب تنفيذ ًا لق�صد �إرهابي
وي�شم ��ل الأفعال واجلرائم الإرهابي ��ة املن�صو�ص عليها يف االتفاقيات التي وقعت عليها حكومة
جمهورية ال�سودان ،و�صودق عليها وفق �أحكام الد�ستور عدا ما مت ا�ستثنا�ؤه �أو التحفظ عليه.
هذا التعريف للجرمية الإرهابية فيه �إحالة وا�ضحة ،ال ت�ساعد على فهم اجلرمية الإرهابية
ب�صورة وا�ضحة.
�أم ��ا قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإره ��اب ل�سنة 2014م ،عرف الإرهابي والعمل
الإرهابي ،يف املادة ( )3منه:
 /1الإرهاب ��ي :يق�ص ��د به �أي �شخ�ص طبيعي�( :أ) يرتكب �أو يحاول ارتكاب �أعمال �إرهابية
ب� ��أي و�سيل ��ة كانت ،مبا��ش�رة �أو غري مبا��ش�رة وب�شكل غري م��ش�روع وب�إرادت ��ه( .ب) ي�ساهم
ك�رشي ��ك يف �أعم ��ال �إرهابية( .ج) ينظم �أو ي�أمر �أ�شخا�ص� � ًا �آخرين بارتكاب �أعمال �إرهابية( .د)
((( الإرهاب -البنيان القانوين للجرمية ،دكتور �إمام ح�سانني عطا اهلل – خبري باملركز القومي للبحوث اجلنائية ،دار املطبوعات اجلامعية2004 ،م� ،ص.108
((( الوثائق الر�سمية للأمم املتحدة العامة ،تقرير جلنة القانون الدويل لعام 1985م� ،ص.34
((( قانون مكافحة الإرهاب ل�سنة 2001م ،و قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ل�سنة 2014م.
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ي�ساهم يف ارتكاب �أعمال �إرهابية من قبل جمموعة �أ�شخا�ص بهدف تو�سيع العمل الإرهابي �أو
مع العلم بنية املجموعة يف ارتكاب عمل �إرهابي.
ه ��ذا التعريف �أف�ض ��ل من التعريفات التي جاءت يف قانون مكافح ��ة الإرهاب ل�سنة 2001م
حيث ذكر يف التعريف كلمة وب�شكل غري م�رشوع حتى يخرج منها الدفاع عن النف�س والعر�ض
واملال والوطن و�أعمال املقاومة امل�رشوعة.
 /2العمل الإرهابي :يق�صد به �أي من الأعمال الآتية�( :أ)العمل الذي ي�شكل جرمية يف نطاق �أو
ح�س ��ب التعريف الوارد يف �أي من املعاه ��دات واالتفاقيات والربوتوكوالت املتعلقة بالإرهاب التي
�صادق عليها ال�سودان( .ب)�أي عمل يتم بهدف الت�سبب يف موت �شخ�ص مدين �أو �أي �شخ�ص �آخر
�أو �إ�صابته بجروح بدنية ج�سيمة ،عندما يكون هذا ال�شخ�ص غري م�شرتك يف �أعمال عدائية يف حالة
ن�شوب نزاع م�سلح� ،أو عندما يكون غر�ض هذا العمل ،بحكم طبيعته �أو يف �سياقه ،موجه ًا لرتويع
ال�سكان� ،أو لإرغام حكومة �أو منظمة دولية على القيام ب�أي عمل �أو االمتناع عن القيام به(.ج)�أي
عمل يعترب عم ًال �إرهابي ًا مبوجب �أحكام قانون مكافحة الإرهاب ل�سنة 2001م.
هذا التف�صيل معيب كما ذكرنا �آنف ًا ،الإجمال مع ذكر املثال �أف�ضل من احل�رص.
كل هذه التعريفات ت�صب يف الإرهاب غري امل�رشوع والذي يهدد الدول �أو الأ�شخا�ص ولكنه
مل يتطرق للأمن ال�شخ�صي ،وكذلك حاول البع�ض �أن يربطه بالعمل ال�سيا�سي �أو الأيديولوجي،
والبع�ض حاول �أن يربط بينه وبني الإرهاب امل�رشوع (املقاومة امل�رشوعة).
فالإره ��اب ظاه ��رة ،تبلورت فكرتها عند اجلمي ��ع وكل ينظر لها من طريق خمتلف ،ولذلك
ٍ
مانع لها.
ي�صعب و�ضع
جامع ٍ
تعريف ٍ
فيمكن �أن نعرف الإرهاب ،ب�أنه�:أي عمل ي�ستخدم فيه القوة عدوان ًا يف�ضي �إىل زرع اخلوف
وعدم الطم�أنينة من غري وجه حق يف نفو�س الأفراد واجلماعات والدول.
�رشح مفردات التعريف� :أي عمل ت�ستخدم فيه القوة ي�صلح �أن ي�سمى عمل �إرهابي ،والعمل
العدواين ت�ستخدم فيه القوة ،وقولنا عدواين �أي فيه اعتداء من غري وجه حق ،وينتج منه زرع
اخل ��وف وع ��دم الطم�أنينة �س ��واء �صادر العدوان من ف ��رد �أو جماعة �أو دول ��ة ،وقولنا من غري
وجه حق حتى يخرج من التعريف اجلهاد امل�رشوع و�أعمال املقاومة امل�رشوعة ،وزرع اخلوف
وعدم الطم�أنينة يقع على الأفراد واجلماعات والدول على حد �سواء.

192

د .كمال عبد اهلل �أحمد املهالوي

املبحث الثاين :جرمية الإرهاب واملقاومة امل�شروعة:

الإره ��اب عمل غري م��ش�روع ،يف دوافعه ،ومناهجه ،و�أ�ساليبه ،وغاياته� .أما املقاومة ،فهي حق
م�رشوع للدفاع عن الدين ،والوجود ،والنف�س ،والوطن ،والعر�ض ،واملال ،و�سائر احلقوق الثابتة،
املق ��ررة ،وكذلك اجلهاد يف �سبيل اهلل ،واحلق والقيم العلي ��ا ،والذي يرتبط �إعالنه مبوافقة الدولة،
يختل ��ف اختالف ًا جذري ًا عن الإرهاب� ،أو التط ��رف لغايات تخريبية� ،أو غري �إن�سانية ،وال خلقية(((.
ق ��ال تع ��اىل�( :أُذِنَ ِل َّلذِي َن ُي َقا َتلُ ��ونَ ِب�أَ َّن ُه ْم ُظ ِل ُم ��وا َو ِ�إنَّ اللهَّ َ َع َلى َن�صرْ ِهِ ْم َل َقدِي ٌر * ا َّل ِذي� � َن ُ�أخْ ِر ُجوا مِن
َّا�س َب ْع َ�ض ُهم ِب َب ْع ٍ�ض َّل ُه ِّد َم ْت َ�ص َوا ِم ُع َو ِب َي ٌع
ِد َيارِهِ ْم ِب َغيرْ ِ َح ٍّق �إِلاَّ �أَن َي ُقو ُلوا َر ُّبنَا اللهَُّ َو َل ْولاَ َد ْف ُع اللهَّ ِ الن َ
ن�ص ُه �إِنَّ اللهَّ َ َل َق ِو ٌّي َعزِيزٌ)(((.
َو َ�ص َل َو ٌ
ا�س ُم اللهَّ ِ َكثِري ًا َو َل َي رُ َ
ن�صنَّ اللهَُّ َمن َي رُ ُ
ات َو َم َ�س ِاج ُد ُي ْذ َك ُر فِي َها ْ
لع ��ل ما مييز ف�ت�رة ما بعد احلرب العاملية الثاني ��ة( ،بخ�صو�ص ظاهرة الإره ��اب) هو ظهور حركات
الكفاح امل�سلح من جانب ال�شعوب ،من �أجل احل�صول على اال�ستقالل� ،أو الق�ضاء على التفرقة العن�رصية،
الأمر الذي مل يرق ملعظم الدول الكربى ،فا�ست�ساغت و�صف هذه احلركات بالإرهابية ،دون النظر �إىل ما
متار�سه الدول اال�ستعمارية .يف حني �أن الدول النامية ،اتخذت موقف ًا خمتلف ًا ،حيث �أقرت بحق ال�شعوب
يف تقرير م�صريها ،ويف حق ا�ستخدام القوة للح�صول على اال�ستقالل ،وهذا املوقف �أيدته الأمم املتحدة،
على الرغم من معار�ضة دول �أوربا الغربية ،والواليات املتحدة بوجه خا�ص(((.
كل حركات التحرر الوطني املناه�ضة لال�ستعمار ،مبختلف �أ�شكالها ،والكفاح امل�سلح لطرد
امل�ستعم ��ر ،تع ��د ممار�سة حلق املقاومة امل�رشوع ��ة .وما يحدث الآن من اعت ��داء دولة على دولة
�أخرى ،يعترب �إرهاب ًا �أي ًا كانت دوافعه ،كاعتداء الكيان الإ�رسائيلي على فل�سطني ،و�أمريكا على
العراق ،وغريها من املمار�سات الإرهابية(((.
�إن االخت�ل�اف يف وجه ��ات نظ ��ر ال ��دول على املدل ��ول احلقيق ��ي للإرهاب هو ال ��ذي عطل اجلهود
الدولي ��ة ملكافحة الإرهاب ،ففي حني ترى الواليات املتح ��دة الأمريكية� ،أن حركات التحرر الوطني
ه ��ي يف الأغل ��ب ح ��ركات �إرهابية ،وطبق ��ت ذلك على ن�ش ��اط منظمة التحري ��ر الفل�سطيني ��ة ،وحركة
حما�س ،وترى �أن ن�شاط متمردي الكونرتا يف نيكاراجوا ن�شاط ًا م�رشوع ًا ودفاع ًا عن الدميقراطية،
و�أما جمازر البو�سنة والهر�سك على �أيدي القوات ال�رصبية ،فهو �ش�أن داخلي .كما �سمت الغارات
الإ�رسائيلية على لبنان بعناقيد الغ�ضب ،ومذبحة (قانا) تعترب من قبيل الدفاع امل�رشوع(((.
((( مو�سوعة الفقه الإ�سالمي املعا�رص ،مرجع �سابق .435/6
((( �سورة احلج الآيات(.)40- 39
((( الإرهاب -البنيان القانوين للجرمية ،دكتور �إمام ح�سانني عطا اهلل – خبري باملركز القومي للبحوث اجلنائية ،دار املطبوعات
اجلامعية2004 ،م� ،ص.30
((( مو�سوعة الفقه الإ�سالمي املعا�رص ،مرجع �سابق.437 -436/6 ،
((( -الإرهاب -البنيان القانوين للجرمية ،مرجع �سابق� ،ص.31
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للإرهاب �أق�سام خمتلفة ،من حيث مقت�ضى احلال:
املطلب الأول :بالنظر �إىل الإرهابني ينق�سم �إىل �إرهاب الدولة و�إرهاب الأفراد واجلماعات:
� /1إرهاب الدولة:
يدخ ��ل �إره ��اب الدولة يف �إطار العدوان �أكرث من كونه �إرهاب ًا� ،إال �أنه يرى �أن الدولة متار�س
بنف�سها �أو بوا�سطة اجلماعات التي تعمل با�سمها يف الداخل واخلارج(((.
والبع� ��ض ي ��رى �أن �إرهاب الدولة هو ا�ستعمالها لو�سائل العن ��ف بانتظام ،للإثارة والرعب
لتحقيق �أهداف �سيا�سية ،وهذه الأهداف قد تكون ،لالحتفاظ بال�سلطة �أو قمع املعار�ضة(((.
�-2إرهاب الأفراد واملجموعات:
�إرهاب الأفراد واملجموعات ،ي�سعى �إىل تر�سيخ �سلطاته ولي�س للح�صول عليها هذا يف حني
يطلق عليه البع�ض �إرهاب التمرد(((.
المطلب الثاني :ينقسم اإلرهاب وفقًا للهدف منه إلى:

 /1الإرهاب الأيديولوجي (الفكري):
ي�سمى �أي�ض ًا الإرهاب العقائدي ،وفيه يقاتل الإرهابيون بهدف حتقيق �أيديولوجية معينة،
ي�ؤمنون بها وينذرون �أنف�سهم لإجنازها(((.
 /2الإرهاب الإثني:
ين�س ��ب �إىل احلركات التي ت�ستخدم تكتيكات الإرهاب من �أجل حتقيق االنف�صال عن الدولة
الأم ،وه ��ذا الن ��وع الإرهاب ��ي يقت��ص�ر على الأف ��راد واملجموع ��ات ال�سيا�سي ��ة ،وال يت�صور �أن
متار�س ��ه الدول ��ة� ،إال بطريق ��ة غري مبا�رشة ،من خ�ل�ال دعم بع�ض احل ��ركات االنف�صالية ،ومن
�أمثلت ��ه الراهنة منظم ��ة اجلي�ش اجلمهوري االيرلندي ومنظمة �إيتا االنف�صالية يف �أ�سبانيا التي
تطالب بانف�صال �إقليم البا�سك عن �أ�سبانيا(((.
 /3الإرهاب الإجرامي:
ه ��و ذل ��ك النوع من الإرهاب الذي ال ي�ستهدف حتقيق �أه ��داف �سيا�سية �أو �أيديولوجية لكن
حترك ��ه دواف ��ع �شخ�صية واقت�صادية� ،أو اجتماعية ،ويطلق البع� ��ض على هذا النوع ،الإرهاب
((( الإرهاب ي�ؤ�س�س دولة ،هيثم الكيالين ،الطبعة الأوىل ،دار ال�رشوق 1997م� ،ص.22
((( ظاهر الإرهاب ال�سيا�سي على امل�ستوى النظري� ،أكرم بدر الدين،القاهرة دار الثقافة العربية1991 ،م �ص.22
((( الإرهاب ال�سيا�سي ،مرجع �سابق �ص .153 -151
((( الإرهاب يف الدميقراطيات العربية،حممد الغناه1993 ،م� ،ص.89
((( الإرهاب الدويل وانعكا�ساته على ال�رشق الأو�سط خالل �أربعني قرن ًا ،ح�سني �رشيني ،الهيئة امل�رصية العامة للكتاب1997 ،م� ،ص.76
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االجتماع ��ي� ،أو �إره ��اب القانون العام متييز ًا ل ��ه عن الإرهاب ال�سيا�س ��ي ،و�صوره كثرية مثل
االبتزاز ،وال�سطو امل�سلح ،و�أخذ الرهائن بطلب الفدية ،والتخريب ،ونهب الأموال واملمتلكات،
وممار�سة �أعمال االجتار يف املخدرات ،وغ�سيل الأموال(((.
المطلب الثالث :وينقسم وفقًا لنطاقه إلى:

�/1إرهاب حملي:
هو الإرهاب الذي متار�سه اجلماعة ذات الأهداف املحدودة داخل نطاق الدولة وال تتجاوز
حدودها ،وت�ستهدف تغيري نظام احلكم ولي�س لها ارتباط خارجي ب�أي �شكل من الأ�شكال(((.
فالإره ��اب املحلي يتطل ��ب املحلية �أو الوطنية يف جميع عنا�رصه� ،سواء من حيث املنفذين �أو
مكان التنفيذ� ،أو التخطيط� ،أو الإعداد للعمل(((.
 /2الإرهاب الدويل:
ه ��و الإره ��اب الذي تتوفر له ال�صفة الدولية يف �أحد عنا�رصه ،ومكوناته ،وذلك عندما يكون
�أح ��د الأطراف دولي ًا� ،سواء �أ�شخا�ص �أو �أ�شي ��اء �أو �أماكن� ،أو يكون الهدف دولي ًا ،مثل �إ�ساءة
العالقات الدولية(((.

((( الإرهاب الدويل واحتجاز الرهائن ،حممود حممود ال�سباعي ،جملة الأمن العام1991 ،م� ،ص.75
((( الإرهاب ال�سيا�سي�،أحمد جالل عز الدين،كتاب احلرية رقم( )1مار�س 1986م �ص.75
((( الإرهاب ال�سيا�سي درا�سة حتليلية ،عبد الناظر حريز ،مكتبة مدبويل1996 /م� ،ص.117
((( الإرهاب ال�سيا�سي درا�سة حتليلية ،مرجع �سابق �ص�ص.178
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وللإرهاب �صورتان هما �صورة مبا�رشة و�أخرى غري مبا�رشة ،على النحو الآتي:
 /1ال�صورة املبا�رشة:
معظ ��م الأعمال الإرهابية التي متار�سها الدول يتم ارتكابها ب�صورة مبا�رشة يتمثل يف قيام
�سلط ��ات الدولة� ،أو �إحدى �أجهزته ��ا� ،أو بع�ض الأ�شخا�ص الذين يعمل ��ون با�سمها وحل�سابها
ب�إرت ��كاب �أعم ��ال �إرهابي ��ة� ،ضد رعاي ��ا �أو ممتل ��كات دولة �أخرى ،وم ��ن �أمثلة ذلك م ��ا تقوم به
�إ�رسائيل �ضد ال�شعب الفل�سطيني(((.
� /2صورة غري مبا�رشة:
�أن معظ ��م الدول التي تلج� ��أ �إىل الإرهاب �ضد دولة �أخرى ،متار�س ��ه ب�صورة غري مبا�رشة،
مب ��ا ميكنه ��ا م ��ن حتقيق هدفه ��ا ،ويجنبه ��ا ردود الفع ��ل ،واالنتق ��ادات الدولي ��ة� ،أو اتخاذ �أي
�إج ��راءات دولي ��ة �ضدها يف حالة جلوئها �إىل ا�ستخ ��دام و�سائل �إرهابية مبا��ش�رة تعادل �أعمال
العدوان،ويتمث ��ل الإره ��اب غ�ي�ر املبا��ش�ر ،يف قيام الدول ��ة للم�شاركة� ،أو ت�شجي ��ع� ،أو حث� ،أو
حتري� ��ض� ،أو ت�سرت علي ��ه� ،أو �إيوائه� ،أو تقدمي العون وامل�ساع ��دة واالمداد �إىل اجلماعات التي
تق ��وم بالإره ��اب ،يف يوني ��و 19986م �أدان ��ت حمكمة الع ��دل الدولي ��ة الأن�شط ��ة الإرهابية غري
املبا�رشة التي متار�سها الواليات املتحدة الأمريكية �ضد دولة نيكاراجوا(((.
المبحث الخامس :أسباب اإلرهاب:

 /1اجلهل الوا�ضح بحقيقة و�أبعاد و�أحكام الدين� ،أغلب من يقوم بعمل من �أعمال الإرهاب،
يك ��ون ق ��د زينوا له الغالة �س ��وء عمله ورغبوه يف دخول اجلنة ولقاء رب ��ه وهذا غاية كل م�سلم،
وزجوا به لفتك الأبرياء بدون وجه حق هذا ما يحدث اليوم يف الدول الإ�سالمية والعربية مثل
�سوريا والعراق وغريها(((.
 /2التكف�ي�ر وا�ستح�ل�ال دم ��اء املخالفني ،هذه �شبه ت�سه ��ل على الإرهاب�ي�ن ا�ستباحة دماء
غريهم من امل�سلمني وغري امل�سلمني ،من غري دليل وا�ضح((( ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إال �أن
يروا كفر ًا بواح ًا عندكم من اهلل فيه برهان)(((.
� /3س ��وء حال امل�سلم�ي�ن وتفرقتهم ،و�ضعفه ��م ،وا�ست�ضعافهم ،ونحو ذل ��ك من تخاذلهم
وتفرقه ��م و�ضعفهم يف مواجهة �أعدائهم ،و�سكوتهم املخزي عن منا�رصة �إخوانهم يف فل�سطني
((( الإرهاب الدويل ،حممد عزيزي ،الطبعة الأوىل ،دار العلم بريوت� ،ص.34
((( احلقوق والواجبات الدولية يف عامل متغري ،علي �إبراهيم� ،ص.372 -361
((( الفقه الإ�سالمي املعا�رص ،مرجع �سابق� ،ص.429
((( الفقه الإ�سالمي املعا�رص ،مرجع �سابق� ،ص.440
((( خمت�رص �صحيح م�سلم للنووي ،الإمام احلافظ العالمة �أبي زكرياء يحيى النووي ،باب ال�سمع والطاعة �إال �أن يروا كفرا بواحا.337/2 ،
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وغريه ��م من امل�سلمني امل�ست�ضعفني الذين تعر�ضوا للإب ��ادة اجلماعية كما يف بورما ،وحماربة
بع�ضه ��م بع�ض� � ًا ،وغياب القيادة اجلماعي ��ة ،وتعطيل اجلهاد امل��ش�روع ،واالفتتان باحل�ضارة
الغربي ��ة ،وحماولة زرع الثقافة الغربية ،عن طريق العوملة يف عقول امل�سلمني ،و�إق�صاء الثقافة
الإ�سالمية ،كل ذلك �أعطى م�سوغ ًا ،لبع�ض الغالة ليقوموا ب�أعمال العنف والإرهاب (((.
 /4الظلم االجتماعي وال�سيا�سي ،وهذا �سبب حملي وخارجي ف�إن بع�ض النا�س ي�شعرون
به ��ذا الظلم وم ��ا يرتتب عليه من ب�ؤ� ��س ،و�شعور بالإحب ��اط ،والظلم ،والي�أ� ��س وكل ذلك يدفع
الإرهابي لالنتقام ال�شخ�صي ،والذي يتحول �إىل عدوان يهدد �أمن الدولة(((.
� /5أ�سباب �سيا�سية:
�أن معظ ��م جرائم الإرهاب الدولية يت ��م ارتكابها لأ�سباب ودوافع �سيا�سية ،فالدول الكربى
غالب� � ًا م ��ا تلج� ��أ �إىل ارت ��كاب ه ��ذه اجلرائم بداف ��ع ال�سيط ��رة والهيمن ��ة على ال ��دول الأخرى،
و�إخ�ضاعها لإرادتها وتوجيهها يف اجتاه االحتاد ال�سوفيتي واجتاه الواليات املتحدة االمريكية
ك�أكرب مع�سكرين من �أجل ا�ستقطاب الدول الأخرى ،عرب الدعم الع�سكري و�إ�شعال احلروب يف
الدول التي ال تخ�ضع لهيمنتهم(((.
� /6أ�سباب اقت�صادية:
�إن عامل اليوم ميوج باال�ضطرابات وال�رصاعات ،من �أجل الهيمنة على الرثوات خا�صة التي تكون
يف مي ��اه و�أرا�ض ��ي الدول الفقرية وال�صغ�ي�رة ،فت�سعى الدول الكربى بالرتهي ��ب والرتغيب لل�سيطرة
عل ��ى تلك امل ��وارد والهيمنة على الدول التي تق ��ع فيها ،بغية احل�صول على ال�ث�روات من �أجل رفاهية
�شعوبه ��ا مم ��ا يجعل تل ��ك الدول ال ت�ستطي ��ع ا�ستخراج ثرواتها في ��زداد �شعبها فقر ًا عل ��ى فقر ،فهنا
يحدث الثورات املناه�ضة والتي تولد العنف واخلراب والدمار ،وبع�ض هذه الدول تقع حتت �سيطرة
اال�ستعمار املبا�رش ،وبع�ضها عن طريق اال�ستعمار بالوكالة كما هو حادث يف العراق(((.
� /7أ�سباب عقائدية:
بع�ض جرائم الإرهاب يتم ارتكابها بدوافع و�أ�سباب عقائدية ،وبرزت تلك اجلرائم ب�صورة
وا�ضح ��ة يف �أعق ��اب انهيار االحت ��اد ال�سوفيتي عام 1991م حيث بد�أ الغ ��رب ينظر �إىل الإ�سالم
باعتب ��اره العدو الأول لهم بع ��د زوال خطر املد ال�شيوعي ،فب ��د�ؤوا بت�صنيف الدول الإ�سالمية
والعربية لي�سهل الق�ضاء عليها ،وو�ضعها يف قوائم لكي يفر�ضوا عليها العقوبات ،مثل ال�سودان
((( الفقه الإ�سالمي املعا�رص ،مرجع �سابق� ،ص ،.442اجلرمية الإرهابية،دكتور ع�صام عبد الفتاح عبد ال�سميع مطر ،النائب بهيئة ق�ضاء
الدولة ،ق�سم القانون اجلنائي ،كلية احلقوق ،جامعة طنطا ،دار اجلامعة اجلديدة للن�رش2005 ،م� ،ص.34-25
((( املرجع ال�سابق نف�سه ونف�س ال�صفحة.
((( �إرهاب الدولة�،سامي جاد عبد الرحمن وا�صل ،الإ�سكندرية ،دار الطبعة 2008م� ،ص.126 -125
((( �إرهاب الدولة مرجع �سابق� ،ص.131 -130
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والعراق وليبيا ،فكانت هذه الدول هدف ًا للعقوبات الدولية التي يتخذها جمل�س الأمن(((.
� /8أ�سباب تاريخية:
ق ��د ترتك ��ب الأعمال الإرهابي ��ة �ضد دولة ما �أو �ض ��د رعاياها لأ�سباب تاريخي ��ة ،فالعمليات
الإرهابي ��ة الت ��ي يرتكبها جي� ��ش التحرير الأرمني وه ��و منظمة ثورية �أمنية �ض ��د رعايا تركيا،
ومبعوثه ��ا الدبلوما�سي باخل ��ارج يربرها على �أنها انتقام من املذابح التي اقرتفتها تركيا �ضد
ال�شع ��ب الأرمن ��ي يف بداية القرن الع�رشي ��ن ،والأعمال الإرهابية التي تق ��وم بها �إ�رسائيل �ضد
ال ��دول العربي ��ة وخا�صة فل�سطني ،يتم تربيرها بحق �إ�رسائي ��ل يف �إن�شاء وطن قومي لليهود يف
املكان الذي يزعمون �أنهم عا�شوا يف ربوعه(((.
يعد الدين �أمر ًا الزم ًا لالجتماع الإن�ساين ول�صالح �أحوال االفراد يف املجتمعات يف دنياهم
و�آخرته ��م ،كما �أن ��ه يعد نظام ًا اجتماعي ًا ينظ ��م عالقة الأفراد بع�ضهم م ��ن جهة ،وينظم عالقة
االفراد واملجتمع باخلالق عز وجل من جهة �أخرى .وقد يعتقد البع�ض �أن للدين عالقة بال�سلوك
االجرامي ،وذلك عن طريق االدعاء ب�أنه قد ي�ساهم يف �إن�شاء بع�ض الأمناط االجرامية� ،أو يزيد
يف معدالت البع�ض الأخرى فيها ،ويعود هذا االعتقاد �إىل الربط اخلاطئ بني الإ�سالم والإرهاب
وك�أن العامل قد ا�ستيقظ فج�أة ليجد نف�سه �أمام دين جديد هدفه �إرهاب العامل(((.
لي�س �صحيح ًا وال معقو ًال الربط بني الإ�سالم والإرهاب حيث �إن الدين الإ�سالمي ر�سالة عاملية ال
تقت�رص على البالد الإ�سالمية فقط بل �شهدت �أوربا نف�سها يف القرن املا�ضي وحتى الوقت احلا�رض
�سل�سل ��ة من الهجرات الإرهابية ،والتي ال ت ��زال اجلماعات التي تنفذها ن�شطة وتنفذها حتت �ستار
الدين ومع ذلك ال يربط �أحد بني الدين امل�سيحي وبني الن�شاط الإرهابي لهذه اجلماعات ،وال نن�سى
�أن بو�ش االبن �أعلنها حرب �صليبية ،ومل يو�صف هو وال نظامه بالإرهاب.

((( املرجع نف�سه وال�صفحة نف�سها.
((( الإرهاب الدويل ،عبد العزيز خممري ،القاهرة 1986م� ،ص.98
((( اجلرمية الإرهابية مرجع �سابق �ص.30
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املبحث ال�ساد�س :كيفية مكافحة الإرهاب:

الإ�سالم ال يفرق يف دعوته بني �إ�صالح العقيدة ،وت�صحيح العبادة ،والتزام الأخالق الفا�ضلة
القائم ��ة على الأم ��ر باملعروف واال�صالح والنهي ع ��ن املنكر والف�ساد ،حت ��ى يتحقق يف امل�سلمني
وف َو َت ْن َه ْونَ َع ِن
و�ص ��ف اهلل تع ��اىل لهم يف قولهُ ( :كن ُت ْم خَ �ْي�ررْ َ �أُ َّم ٍة �أُخْ ر َِج ْت لِلنَّا� � ِ�س َت�أْ ُم ُرونَ ِبالمْ َ ْع� � ُر ِ
َاب َل َكانَ خَ يرْ ًا َّل ُهم ِّم ْن ُه ُم المُْ�ؤْ ِمنُونَ َو�أَكْثرَُ ُه ُم ا ْل َفا�سِ ُقونَ )(((.
المُْن َك ِر َوتُ�ؤْ ِمنُونَ ِباللهّ ِ َو َل ْو �آ َم َن �أَ ْه ُل ا ْل ِكت ِ
ال�سلْ ِم َك�آ َّف ًة َو َال َت َّت ِب ُع ��و ْا خُ ُط َواتِ ال�شَّ ْي َطانِ ِ�إ َّن ُه َل ُك ْم
وقول ��ه تعاىلَ ( :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذي� � َن �آ َمنُو ْا ا ْدخُ لُو ْا فيِ ِّ
ال�سمِي ُع
ِل�سلْ� � ِم َف ْاج َن ْح َل َها َو َت� � َو َّك ْل َع َلى اللهّ ِ �إِ َّن ُه ُه� � َو َّ
َع� � ُد ٌّو ُّم ِب ٌني)(((.وقول ��ه تع ��اىلَ ( :و�إِن َجن َُحو ْا ل َّ
ا ْل َعلِيم)(((.وقول ��ه �صلى اهلل علي ��ه و�سلم(:ال يح ّل مل�سلم �أن ي ��ر ِّوع م�سل ًما)(((.كما �أ�صدر الفقهاء
وعلم ��اء ال ��دول الإ�سالمية يف جممع الفقه الإ�سالمي الدويل بيان ًا وا�ضح ًا حول الإرهاب يف دورته
الثالث ��ة ع��ش�رة املنعقدة يف دول ��ة الكويت يف �أيل ��ول (�سبتمرب) عام 1422ه� �ـ 2001م ،جاء فيه يف
الفقرة ثالث ًا -حترمي العدوان يف الإ�سالم�( :إن الإ�سالم يحرم االعتداء بغري حق ،ويف ذلك ترويع
قلوب الأبرياء الآمنني ،فمن ع�صمت دما�ؤهم ،ف�أي عدوان من هذا النوع هو �إرهاب).
 /1ت�صحيح االعتقاد:
عل ��ى النح ��و املذكور يف الكت ��اب وال�سنة ،والذي كان علي ��ه ال�سلف ال�صال ��ح ،من ال�صحابة
والتابع�ي�ن ،وهو الإميان باهلل واليوم الآخر واملالئكة والكتب ال�سماوية والر�سل والقدر خريه
و�رشه ،وما ي�ستتبع ذلك التفوي�ض والتوكل عليه واالميان ب�إرادة اهلل وم�شيئته وقدرته ،وب�أن
الإن�سان يحا�سب على ح�سب اختياره وك�سبه(((.
 /2االحتكام �إىل �رشع اهلل تعاىل وتطبيق ال�رشيعة يف قوانني احلياة:
ه ��ذا فر� ��ض حتمي وواج ��ب الزم ف�إذا حتق ��ق ذلك �سقطت جمي ��ع ذرائ ��ع الإرهابيني الذين
�أعطوا لأنف�سهم احلق يف املطالبة بهذا الواجب والذي به يوقعون النا�س يف دائرة الكفر وينجو
احلكام من االتهام بالكفر وتنتهي فتنة الإرهاب والف�ساد(((.
((( �سورة �آل عمران الآية (.)110
((( �سورة البقرة الآية (.)208
((( �سورة الأنفال الآية (.)61
((( رواه �أبو داود و�سكت عنه هو واملنذري ،وال ب�أ�س ب�إ�سناده ،وي�شهد ل�صحته حديث النعمان بن ب�شري عن النبي �ص« :ال يح ّل لرجل �أن
ير ِّوع م�سل ًما» رواه الطرباين يف “الكبري” ,قال املنذري :رواته ثقات ،ورواه البزار من حديث ابن عمر بلفظ « :ال يحل مل�سلم �أو م�ؤمن �أن
ير ِّوع م�سل ًما»،فتح الغفار اجلامع لأحكام �سنة نبينا املختار ،احل�سن بن �أحمد الرباعي ،حتقيق :فريق من الباحثني ،ب�إ�رشاف :علي بن حممد
العمران ،النا�رش :دارعامل الفوائد ،الطبعة :الأوىل 1427هـ ،55/12 ،و�أنظر كذلك :جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،احلافظ نور الدين علي
بن �أبي بكر الهيثمي املتوفى �سنة  * 807بتحرير احلافظني اجلليلني :العراقي وابن حجر ،مت التدقيق الثاين باملقابلة مع طبعة دار الفكر،
بريوت ،طبعة  1412هـ ،املوافق  1992ميالدي.274/6 ،
((( الفقه الإ�سالمي املعا�رص ،مرجع �سابق� ،ص.445
((( الفقه الإ�سالمي املعا�رص ،مرجع �سابق� ،ص.444
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 /3الثقة يف الدين:
بح�س ��ب منه ��ج ال�سلف ال�صالح و�أئمة االجته ��اد الذين كانت نظرته ��م لل�رشيعة قائمة على
االعت ��دال والت�سامح و�إلتما�س الأعذار للمخالفني ،و�إعم ��ال الكتاب وال�سنة على منهج ال�سلف،
وهذا املنهج مفقود عملي ًا لدى حركات الإرهاب لأن الفقه و�ضع ال�ضوابط والقيود للأحكام(((.
 /4بناء ال�شخ�صية امل�سلمة:
الب ��د م ��ن بن ��اء ال�شخ�صي ��ة امل�سلم ��ة على نح ��و متكام ��ل وواقعي وج ��دي ليتحق ��ق العطاء
والتنمي ��ة ،والتنقي ��ح ،وت�صفية روا�س ��ب املا�ضي ،والتخل�ص من اجله ��ل يف الدين ،ويظهر بناء
الأ��س�رة امل�سلم ��ة على نحو الئق ومن�سجم ومتكافل اجتماعي ��ا دون �شذوذ �أو تق�صري �أو اهمال
لأح ��كام الدين كما كان عليه ح ��ال الأ�رسة امل�سلمة يف �صدر الإ�سالم ،هنا ال يظهر وجه النقد �أو
الق�ص ��ور الذي ي�ستقل ��ه الإرهابيون يف ترويج �أفكاره ��م((( ،والعمل ب�أحكام الق ��ر�آن مثل قوله
تعاىلَّ (:ل ْي َ�س ا ْلبرَِّ �أَن ُت َو ُّلو ْا ُو ُجو َه ُك ْم ِق َب َل المْ َ�شرْ ِِق َوالمْ َ ْغر ِِب َو َلـك َِّن ا ْلبرَِّ َم ْن �آ َم َن ِباللهّ ِ َوا ْل َي ْو ِم الآخِ ِر
ال�س ِبي ِل
ني َو�آتَى المْ َا َل َع َلى ُح ِّب ِه َذوِ ي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َوالمْ َ َ�سا ِك َ
َاب َوال َّن ِب ِّي َ
َوالمْ َلآ ِئ َك ِة َوا ْل ِكت ِ
ني َوا ْب َن َّ
ِين
َاب َو َ�أ َق ��ا َم ال�صَّ ال َة َو�آتَى ال َّز َكا َة َوالمُْوف َ
ُون ِب َع ْهدِهِ ْم ِ�إ َذا َعا َه ُدو ْا َوال�صَّ ا ِبر َ
َوال�سَّ�آ ِئ ِل�ي َ�ن وَفيِ ال ِّرق ِ
ُون)((( .
ِين َ�ص َدقُوا َو ُ�أو َلـئ َِك ُه ُم المُْ َّتق َ
ني ا ْل َب�أْ ِ�س �أُو َلـئ َِك ا َّلذ َ
فيِ ا ْل َب�أْ َ�ساء وال�ضرََّّ اء َوحِ َ
 /5مبد�أ امل�ساواة يف ال�سيادة:
�أ�ضح ��ى مبد�أ امل�ساواة يف ال�سيادة من املبادئ الأ�سا�سية يف القانون الدويل املعا�رص ،ومفاد
هذا املبد�أ �أن كافة الدول مت�ساوية يف احلقوق والواجبات ،و�أنهم �أع�ضاء مت�ساوون يف اجلماعة
الدولي ��ة ،دون �أي اعتبار ملكوناتها االقت�صادي ��ة �أو االجتماعية �أو ال�سيا�سية ،ومن ثم ف�إن هذا
املبد�أ يق�ضي بحق كل دولة يف �أن تختار بحرية نظمها ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية وي�ؤكد
على واجب كل دولة �أن حترتم اال�ستقالل ال�سيا�سي لغريها من الدول(((.
 /6مبد�أ عدم التدخل:
يع ��د مبد�أ ع ��دم التدخل يف ال�ش� ��ؤون الداخلية للدول م ��ن املبادئ الأ�سا�سي ��ة يف القانون الدويل
كم ��ا يع ��د نتيجة منطقية ملبد�أ امل�ساواة يف ال�سيادة بني الدول ،لأن ��ه ي�ؤكد على احرتام �سيادة الدول
وا�ستقاللها ال�سيا�سي وتبني نظمها ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية وفق ًا لإرادتها احلرة(((.
 /7مبد�أ حق ال�شعوب يف تقرير م�صريها:
�ص ��ار مبد�أ حق ال�شعوب يف تقرير م�صريها من املبادئ الأ�سا�سية التي يقوم عليها القانون
((( الفقه الإ�سالمي املعا�رص ،مرجع �سابق� ،ص.446
((( الفقه الإ�سالمي املعا�رص ،مرجع �سابق� ،ص.447
((( �سورة البقرة الآية (.)177
((( املنظمات الدولية ،جعفر عبد ال�سالم ،دار النه�ضة العربية القاهرة� ،ص.357
((( القانون الدويل،حممود �سامي،القاهرة 1938م� ،ص.204
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ال ��دويل املعا��ص�ر ،و�أ�سا�س� � ًا مهم ًا م ��ن الأ�س�س التي ينه� ��ض عليها التزام ال ��دول مينع ويكافح
جرمية الإرهاب �إذ �أن القوة اال�ستعمارية والنظم العن�رصية واالحتالل الأجنبي ميثلون جميع ًا
�إه ��دار ًا حلق ال�شعوب يف تقرير م�صريه ��ا نظر ًا الرتكابها العديد من اجلرائم الدولية التي تئن
حت ��ت �سيطرته ��م ومن جهة �أخرى ف�إن ال�شع ��وب الواقعة حتت االحتالل ق ��د تلج�أ �إىل ارتكاب
�أعم ��ال �إرهابي ��ة �ضد الدول اال�ستعمارية ،كنوع من املقاومة مما ي�ؤدي �إىل ات�ساع دائرة العنف
والإره ��اب ب�ي�ن الدول ومما ال �شك فيه �أن احرتام الدول ملب ��د�أ حق ال�شعوب يف تقرير م�صريها
يعد خطوة مهة نحو منع مكافحة جرائم الإرهاب(((.

((( �إرهاب الدولة ،مرجع �سابق� ،ص.224 -223
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االتفاقيات العربية والدولية المتعلقة باإلرهاب والتي تتمثل في:
المطلب األول :االتفاقيات العربية:

يف �أبري ��ل �ُ 1998أبرم ��ت االتفاقي ��ة العربية ملكافحة الإره ��اب جاء يف امل ��ادة الأوىل من االتفاقية
تعري ��ف الإره ��اب ب�أنه (كل فعل من �أفعال العنف� ,أو التهديد به �أي ًا كانت بواعثه� ,أو �أغرا�ضه ،يقع
تنفيذ ًا مل�رشوع �إجرامي فردي �أو جماعي ،وبهدف �إلقاء الرعب بني النا�س� ،أو ترويعهم ب�إيذائهم �أو
تعري� ��ض حياته ��م �أو حريتهم �أو �أمنهم للخطر �أو �إحلاق ال�رضر بالبيئة �أو ب�أحد املرافق �أو الأمالك
العام ��ة �أو اخلا�صة� ،أو احتاللها �أو اال�ستيالء عليها� ،أو تعري�ض �أحد املوارد الوطنية للخطر) ،كما
عرفت املادة الأوىل يف الفقرة الثانية منها ب�أن اجلرمية الإرهابية هي اجلرمية �أو ال�رشوع فيها التي
ترتكب لغر�ض �إرهابي يف �أي من الدول املتعاقدة� ,أو على رعاياها� ,أو ممتلكاتها �أو م�صاحلها ،وعلى
�أن تع ��د من اجلرائم الإرهابية اجلرائم املن�صو�ص عليه ��ا يف املعاهدات الدولية عدا ما ا�ستثنته منها
ت�رشيع ��ات الدول املتعاقدة� ,أو التي مل ت�صادق عليه ��ا ،.كما قررت االتفاقية نزع ال�صفة ال�سيا�سية
ع ��ن بع� ��ض اجلرائم ,حت ��ى لو ارتكبت ب�سبب �سيا�س ��ي غري �أنها ن�صت يف امل ��ادة الثانية على (ال تعد
جرمي ��ة �إرهابية ،حاالت الكفاح مبختلف الو�سائل مب ��ا يف ذلك الكفاح امل�سلح �ضد االحتالل الأجنبي
والعدوان من �أجل التحرير وتقرير امل�صري ،وفق�أ ملبادىء القانون الدويل وال يعترب من هذه احلاالت
كل عمل مي�س بالوحدة الرتابية لأي من الدول العربية.((( ).
المطلب الثاني :االتفاقات الدولية:

يف الع ��ام  1937كان ��ت �أول اتفاقي ��ة كمحاول ��ة عل ��ى امل�ستوى ال ��دويل وقد دع ��ت �إىل �إن�شاء
حمكم ��ة جنائي ��ة دولية تنظ ��ر يف ق�ضاي ��ا الإرهاب ,وع َّرف ��ت الأعم ��ال الإرهابية بانه ��ا الوقائع
الإجرامية املوجهة �ضد دولة ,وهدفها� ,أو طبيعتها هو �إثارة الرعب لدى �شخ�صيات حمددة يف
جمموعات �أو فى اجلمهور هذه االتفاقية مل ت�صدق عليها �إال دولة واحدة ،ثم جاء بعدها العديد
م ��ن املعاهدات الدولية اخلا�صة بالإرهاب منها اتفاقية طوكي ��و ب�ش�أن اجلرائم ,والأفعال التي
ترتك ��ب على منت الطائرة 1963/9/14 ,واتفاقي ��ة الهاي اخلا�صة باال�ستيالء غري امل�رشوع
عل ��ى الطائرات 1970/12/26،واتفاقي ��ة مونرتيال اخلا�صة بقم ��ع الأعمال غري امل�رشوعة,
واملوجه ��ة �ض ��د �سالم ��ة الط�ي�ران امل ��دين املوقع ��ة يف  1971/9/23والربوتوك ��ول امللح ��ق
به ��ا املوق ��ع يف مونرتي ��ال يف  1984/5/10واتفاقي ��ة مكافح ��ة العمليات الإرهابي ��ة بوا�سطة
املتفجرات  1997/12/15التي ن�صت على (يرتكب جرمية كل �شخ�ص يقوم عمد ًا وب�صورة
((( مفهوم الإرهاب ،درا�سة يف القانون الدويل والداخلي ،م .د.كرمي مزعل �شبي عميد كلية القانون كربالء ،موقع جامعة �آل البيت على
ال�شبكة العنكبوتية http://abu.edu.iq/researches/65.
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غ�ي�ر م�رشوع ��ة عل ��ى ت�سلي ��م �أو و�ض ��ع �أو تفجري قذيف ��ة قاتلة يف م ��كان ع ��ام �أو �إدارة ر�سمية،
من�ش�آت عامة ،و�سيلة نقل �أو بنية حتتية بق�صد الت�سبب بوفاة �أ�شخا�ص �أو �أ�رضار مادية بالغة
اخلطورة لإيقاع التخريب و�إحلاق خ�سائر اقت�صادية ج�سيمة واالرتكاب �أو حماولة االرتكاب
�أو اال�شرتاك �أو التدخل) .وغريها من االتفاقيات التي ت�سعى للحد من جرمية الإرهاب(((.
المطلب الثالث :القرارات الدولية:

نذكر بع�ض القرارات الدولية اخلا�صة ب�أعمال الإرهاب مثال خطف الطائرات  1971وخطف
الدبلوما�سيني  1973وقرار جمل�س الأمن يف  1985 /12 /19والذي �أدان فيه احتجاز الرهائن
واالختط ��اف ودع ��ا اىل �إطالق �رساحهم ب�شكل �آمن .كما دع ��ت اجلمعية العمومية للأمم املتحدة يف
قراره ��ا املرق ��م  60/49يف  1994/12/9جميع الدول وجمل�س الأم ��ن وحمكمة العدل الدولية
وال ��وكاالت املتخ�ص�صة لتطبيق �إعالنها املتعلق ب�إجراءات �إزال ��ة الإرهاب الدويل امللحق بقرارها
ذاته وقد ت�ضمن هذا الإعالن �إدانة كاملة لأعمال الإرهاب بكل �أ�شكاله ومظاهرة مبا يف ذلك الأعمال
الت ��ي تكون الدولة متورطة فيها ب�ش ��كل مبا�رش� ,أو غري مبا�رش ووجوب �إحالة القائمني بالأعمال
الإرهابي ��ة �إىل العدال ��ة م ��ن �أجل و�ض ��ع حد نهائي له ��ا �س ��واء كان مرتكبوها �أف ��راد ًا عاديني� ,أو
موظفني ر�سميني� ,أو �سيا�سيني ,وقد �أكد الإعالن على �رضورة التعاون بني جميع الدول من �أجل
تعزي ��ز مب ��ادىء الأمم املتحدة و�أهدافها وتوفري ال�سالم ,والأم ��ن الدوليني ,وتعديل ,وا�ستحداث
القوانني الداخلية للدول مبا يتالءم مع هذه االتفاقيات(((.
وم ��ن اجله ��ود التي بذلها ال�س ��ودان يف مكافحة الإره ��اب� ،سنه للقوانني الت ��ي حتد من جرمية
الإرهاب،كقان ��ون مكافح ��ة الإرهاب ل�سنة 2001م وقانون مكافح ��ة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
ل�سنة 2014م ،و�ضمن فيها كل االتفاقيات واملعاهدات والربوتكوالت الدولية التي �صادق عليها.

((( مفهوم الإرهاب ،درا�سة يف القانون الدويل والداخلي ،م .د.كرمي مزعل �شبي عميد كلية القانون كربالء ،موقع جامعة �آل البيت على
ال�شبكة العنكبوتية  ،.http://abu.edu.iq/researches/65اجلرمية الإرهابية،مرجع �سابق �ص.20-15
((( مفهوم الإرهابhttp://abu.edu.iq/researches/65. ،
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بعد البحث والتق�صي تو�صل البحث �إىل النتائج والتو�صيات الآتي:
أو ً
ال :النتائج:

�أهم النتائج التي تو�صل �إليها الباحث:
1 .1الإرهاب نوعان ممدوح ومذموم.
2 .2حماولة الغرب �إل�صاق الإرهاب بالإ�سالم.
3 .3ازدواجية املعايري يف ت�صنيف حركات املقاومة بني الإرهاب وامل�رشوعية.
4 .4كل ينظر للإرهاب ح�سب ر�ؤيته مما جعل عدم االتفاق على تعريف للإرهاب.
ثانيًا :التوصيات:

من خالل ما تو�صلت �إليه من نتائج نو�صي بالآتي:
1 .1على الباحثني �أن يو�ضحوا م�رشوعية عمل املقاومة التي تناه�ض اال�ستعمار.
2 .2عل ��ى ال ��دول �أن تراعي يف حديثها ع ��ن الإرهاب التفرقة بني الدفاع ع ��ن الدين والنف�س
واملال والعر�ض.
3 .3عل ��ى الدول �أن تتكاتف من �أجل مكافحة الإرهاب املذموم (كجرمية) دون التعدي على
حقوق االفراد واجلماعات واالنتقا�ص من �سيادة الدول.
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امل�صادر واملراجع

القرآن الكريم.

�1 .1إرهاب الدولة�،سامي جاد عبد الرحمن وا�صل ،الإ�سكندرية ،دار الطبعة 2008م.
2 .2الإره ��اب -البني ��ان القانوين للجرمية ،دكتور �إمام ح�سانني عطا اهلل – خبري باملركز القومي
للبحوث اجلنائية ،دار املطبوعات اجلامعية2004 ،م.
3 .3الإره ��اب ال ��دويل – درا�سة قانوني ��ة ناقدة ،الأ�ستاذ الدكتور حممد عزي ��ز �شكري ،طبعة دار
العلم للماليني1991 ،م.
4 .4الإرهاب الدويل واحتجاز الرهائن ،حممود حممود ال�سباعي ،جملة الأمن العام1991 ،م.
5 .5الإره ��اب ال ��دويل وانعكا�ساته عل ��ى ال�رشق الأو�سط خ�ل�ال �أربعني قرن ًا ،ح�س�ي�ن �رشيني ،الهيئة
امل�رصية العامة للكتاب1997 ،م.
6 .6الإرهاب الدويل ،عبد العزيز خممري ،القاهرة 1986م.
7 .7الإرهاب الدويل ،حممد عزيزي ،الطبعة الأوىل ،دار العلم بريوت.
8 .8الإرهاب ال�سيا�سي�،أحمد جالل عز الدين،كتاب احلرية رقم( )1مار�س 1986م.
9 .9الإرهاب ال�سيا�سي درا�سة حتليلية ،عبد الناظر حريز ،مكتبة مدبويل1996 /م.
1010الإرهاب ال�سيا�سي� ،أودني�س العكره ،دار الطبعة بريوت1983 ،م.
1111الإرهاب يف الدميقراطيات العربية،حممد الغناه1993 ،م.
1212الإرهاب ي�ؤ�س�س دولة ،هيثم الكيالين ،الطبعة الأوىل ،دار ال�رشوق 1997م.
1313التي�سري ب�رشح اجلامع ال�صغري ،الإمام احلافظ زين الدين عبد الر�ؤوف املناوي ،دار الن�رش:
مكتبة الإمام ال�شافعي  -الريا�ض 1408 -هـ 1988 -م ،الطبعة :الثالثة.
1414اجلامع ال�صحيح امل�سمى �صحيح م�سلم� ،أبو احل�سني م�سلم بن احلجاج بن م�سلم الق�شريي
الني�سابوري ،النا�رش :دار اجليل بريوت  +دار الأفاق اجلديدة ـ بريوت.
1515اجلرائم الدولية للقانون اجلنائي ،رم�سي�س.
1616اجلرمي ��ة الإرهابية،دكتور ع�صام عب ��د الفتاح عبد ال�سميع مطر ،النائب بهيئ ��ة ق�ضاء الدولة ،ق�سم
القانون اجلنائي ،كلية احلقوق ،جامعة طنطا ،دار اجلامعة اجلديدة للن�رش2005 ،م� ،ص.20-15
1717احلقوق والواجبات الدولية يف عامل متغري ،علي �إبراهيم.
1818القامو�س املحيط� ،أحمد عطية اهلل ،القاهرة دار النه�ضة العربية الطبعة الثانية1429 ،هـ.
1919القانون الدويل،حممود �سامي،القاهرة 1938م.
2020الكتاب :م�سند الإمام �أحمد بن حنبل� ،أحمد بن حنبل �أبو عبداهلل ال�شيباين ،النا�رش :م�ؤ�س�سة
قرطبة – القاهرة ،الأحاديث مذيلة ب�أحكام �شعيب الأرن�ؤوط عليها.
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2121املعجم الأو�سط� ،أبو القا�سم �سليمان بن �أحمد الطرباين ،النا�رش :دار احلرمني  -القاهرة،1415،
حتقيق :طارق بن عو�ض اهلل بن حممد ,عبد املح�سن بن �إبراهيم احل�سيني.
2222املنظمات الدولية ،جعفر عبد ال�سالم ،دار النه�ضة العربية القاهرة.
2323النظام الدويل الأمني� ،إبراهيم العناين ،دار الطبعة القاهرة.
2424الوثائق الر�سمية للأمم املتحدة العامة ،تقرير جلنة القانون الدويل لعام 1985م.
2525تف�سري القر�آن العظيم� ،أبو الفداء �إ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�شي الدم�شقي ( 774- 700هـ )،
املحقق� :سامي بن حممد �سالمة ،دار طيبة للن�رش والتوزيع ،الطبعة :الثانية 1420هـ  1999 -م.
2626تف�س�ي�ر القر�آن العظيم� ،أبو الف ��داء �إ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�شي الدم�شقي ( 774- 700هـ )،
املحقق� :سامي بن حممد �سالمة ،دار طيبة للن�رش والتوزيع ،الطبعة :الثانية 1420هـ  1999 -م.
2727جام ��ع البي ��ان يف ت�أوي ��ل الق ��ر�آن ،حممد ب ��ن جرير ب ��ن يزيد بن كثري ب ��ن غالب الآمل ��ي� ،أبو
جعف ��ر الطربي 310 - 224( ،هـ) ،املحقق� :أحمد حمم ��د �شاكر ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة:
الأوىل 1420،هـ  2000 -م.
2828جام ��ع البي ��ان يف ت�أوي ��ل الق ��ر�آن ،حممد ب ��ن جرير ب ��ن يزيد بن كثري ب ��ن غالب الآمل ��ي� ،أبو
جعف ��ر الط�ب�ري 310 - 224( ،هـ ) ،املحقق� :أحمد حممد �شاكر ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة:
الأوىل 1420،هـ  2000 -م.
2929اجلام ��ع ال�صحي ��ح ،حممد ب ��ن �إ�سماعيل بن �إبراهي ��م بن املغرية البخ ��اري� ،أبو عب ��د اهلل (املتوفى:
256هـ) ،ح�سب ترقيم فتح الباري ،النا�رش :دار ال�شعب ،القاهرة ،الطبعة :الأوىل.1987 – 1407،
�3030سنن �أبي داود� ،أبو داود �سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين ،النا�رش :دار الكتاب العربي ـ بريوت.
�3131شع ��ب الإمي ��ان� ،أحمد بن احل�سني بن علي ب ��ن مو�سى ا ُ
خل�سرْ َ ْو ِجردي اخلرا�س ��اين� ،أبو بكر البيهقي
(املتوف ��ى458 :هـ) ،حققه وراج ��ع ن�صو�صه وخرج �أحاديثه :الدكتور عب ��د العلي عبد احلميد حامد،
�أ�رشف على حتقيقه وتخريج �أحاديثه :خمتار �أحمد الندوي�،صاحب الدار ال�سلفية ببومباي  -الهند
�3232صحيح و�ضعيف اجلامع ال�صغري وزيادته ،حممد نا�رص الدين الألباين ،النا�رش :املكتب الإ�سالمي.
3333ظاهر الإرهاب ال�سيا�سي على امل�ستوى النظري� ،أكرم بدر الدين،القاهرة دار الثقافة العربية1991 ،م.
3434فت ��ح الغف ��ار اجلامع لأح ��كام �سنة نبين ��ا املختار ،احل�س ��ن بن �أحم ��د الرباعي ،حتقي ��ق :فريق من
الباحثني ،ب�إ�رشاف :علي بن حممد العمران ،النا�رش :دارعامل الفوائد ،الطبعة :الأوىل 1427هـ.
3535في�ض القدير �رشح اجلامع ال�صغري ،زين الدين حممد املدعو بعبد الر�ؤوف بن تاج العارفني بن علي املناوي
(املتوفى1031 :هـ) ،النا�رش :دار الكتب العلمية بريوت  -لبنان الطبعة االوىل  1415هـ  1994 -م.
3636قانون مكافحة الإرهاب ل�سنة 2001م.
3737قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ل�سنة 2014م.
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3838جمم ��ع الزوائ ��د ومنبع الفوائد ،احلاف ��ظ نور الدين علي بن �أبي بك ��ر الهيثمي املتوفى �سنة
 ،807بتحري ��ر احلافظ�ي�ن اجلليلني :العراق ��ي وابن حجر ،جميع الكت ��اب مدقق مرتني ،مت
التدقيق الثاين باملقابلة مع طبعة دار الفكر ،بريوت ،طبعة  1412هـ ،املوافق  1992ميالدي.
3939جمم ��ع الزوائ ��د ومنبع الفوائد ،احلاف ��ظ نور الدين علي بن �أبي بك ��ر الهيثمي املتوفى �سنة
 ،807بتحرير احلافظني اجلليلني :العراقي وابن حجر ،مت التدقيق الثاين باملقابلة مع طبعة
دار الفكر ،بريوت ،طبعة  1412هـ ،املوافق  1992ميالدي.
4040م�سند الإمام �أحمد بن حنبل� ،أحمد بن حنبل �أبو عبداهلل ال�شيباين ،النا�رش :م�ؤ�س�سة قرطبة – القاهرة.
4141مو�سوع ��ة الفقه الإ�سالمي واملعا�رص،وهبة الزحيلي� ،سورية دم�شق حلبوين،الطبعة الثانية،
2008-1429م .النا��ش�ر :مكتب ��ة الر�ش ��د للن��ش�ر والتوزي ��ع بالريا�ض بالتع ��اون مع الدار
ال�سلفية ببومباي بالهند ،الطبعة :الأوىل 1423،هـ  2003 -م.
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قال تعاىل-:
( َو َل َق� � ْد َك َّر ْم َن ��ا َب ِن ��ي �آ َد َم َو َح َملْنَا ُه� � ْم فيِ ا ْل�َب�رَ ِّ َوا ْل َب ْح� � ِر َو َر َز ْقنَا ُه ��م ِّم َن
َّ
َا�س
الط ِّي َب ��اتِ َو َف�ضَّ لْنَا ُه ْم َع َلى َك ِث�ي ٍ�ر ممَِّّ ْن خَ َل ْقنَا َتف ِْ�ضي ًال َي� � ْو َم َن ْد ُعو ُك َّل ُ�أن ٍ
ون
ون ِكتَا َب ُه ْم َو َال ُي ْظ َل ُم َ
ِب�إِ َما ِم ِه� � ْم َف َم ْن ُ�أوت َِي ِكتَا َب� � ُه ِب َيمِي ِن ِه َف�أُ ْو َلـئ َِك َي ْق� � َر�ؤُ َ
َفتِي ًال َو َمن َك َان فيِ َهـ ِذ ِه �أَ ْع َمى َف ُه َو فيِ الآخِ َر ِة �أَ ْع َمى َو�أَ َ�ض ُّل َ�س ِبي ًال).
�صدق اهلل العظيم
(�سورة الإ�رساء الآيات)72/71/70/

اجلرائم الدولية التي ترتكب �ضد الأقليات وطرق مكافحتها من منظور فقهي ( جرمية التمييز العن�صري امنوذجاً) 209

م�ستخل�ص البحث

تهدف هذه الدرا�سة �إىل التعرف على اجلرائم الدولية التي ترتكب �ضد الأقليات وبالتحديد
جرمي ��ة التميي ��ز العن�رصي ،وذلك بالإ�شارة �إىل القواع ��د وال�ضوابط ال�رشعية التي عملت على
حماية هذه الأقليات واحلقوق التي تتعلق بها.
وعلي ��ه فق ��د �أ�صبحت ظاهرة االعت ��داء على الأقليات من قب ��ل الدول داخل مكون ��ات �شعبها� ،أو
املجتمع الدويل ب�أثره على بع�ض الدول متثل نقطة �سوداء قد ي�ؤتى منها الكثري من البالد الإ�سالمية
وغري الإ�سالمية ،ومن �أبرز اجلرائم التي تقع على هذه الأقليات جرمية التمييز العن�رصي.
وعادة ما ت�أخذ هذه اجلرمية �صور ومناذج عديده فعلى امل�ستوى الداخلي جند بع�ض الدول
ترتك ��ب هذه اجلرمية من خالل حكر الوظائف ال�سيادي ��ة على طائفة دون �أخرى من طوائفها،
وكذل ��ك الوظائ ��ف املالية واملنا�صب العليا وفر�ض �سيا�سة عل ��ى جعل طبقة من ال�شعب تعمل يف
الوظائف الدنيا لي�س مبعيار �إال الأقلية �أو اللون �أو اجلن�س �أو القبيلة دون النظر �إىل متطلبات
الوظيفة من الكفاءة.
�أم ��ا عل ��ى امل�ستوى اخلارجي فتظهر ه ��ذه اجلرمية يف التق�سيمات التي ت�صن ��ف بها الدول من دول
عظمى ودول غري ذلك ،ودول رائده ودول من العامل الثالث ودول تفعل ما تريد ودول تخ�ضع لكل �شيء
و�أو�ضح منوذج ففي املمار�سة ال�سيا�سية على امل�ستوى الدويل لهذه اجلرمية (حق الفيتو)(((.
ومن خالل هذه الدرا�سة �أردت �إبراز دور ومدى م�صداقية الإ�سالم يف التعامل مع هذه الفئة
من املواطنني واملكانة التي �أعطيت لهم ،حيث مل يعتربهم الإ�سالم كم ًا ب�رشي ًا غري مرغوب فيه
ب ��ل اعتربه ��م جزء ًا م ��ن املجتمع مع بقائهم على دينه ��م ،وهذه النقطة بال ��ذات قد تكون �إحدى
نقاط االرتكاز يف نظري لبداية املعرفة ب�سماحة الإ�سالم و�إن�سانيته من خالل الن�ص على كيفية
التعامل مع الأقليات وحقوقهم بغ�ض النظر عن دينهم �أو معتقدهم �أو �سحنتهم

((( – ي�ستخدم حق الفيتو يف جمل�س الأمن بالأمم املتحدة ،وهو حق خا�ص بالدول اخلم�س الدائمة الع�ضوية (الواليات املتحدة الأمريكية،
ورو�سيا االحتادية ،وجمهورية ال�صني ال�شعبية ،وفرن�سا واململكة املتحدة) فهذه الدول تتمتع بحق النق�ض يف امل�سائل املو�ضوعية ،ولكن
لي�س يف م�سائل �إجرائية ،بحيث �إذا كان لأي من هذه البلدان �صوتا �ضد االقرتاح فهو مرفو�ض ،حتى لو كان كل من البلدان الأخرى الأع�ضاء
يف الت�صويت ل�صاحله ،وكلمة (فيتو) كلمة التينية تعني “�أنا ال �أ�سمح” وهو حق �إجها�ض وعدم مترير �أي قرار �أو ت�رشيع مقرتح ولكن يف
نف�س الوقت ال ي�ضمن مترير �أو تبني امل�رشوع وهو مق�سم لنوعني لنوعان �أحدهما مطلق والآخر حمدود.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6
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مقدمة-:

الإ�س�ل�ام ك� � ّرم الإن�س ��ان و�أثبت له هذه الكرام ��ة واملنزلة بطرق عده� ،أكرم ��ه وعلمه وقومه
وجعله �أعظم خملوق على وجه هذه الب�سيطة ،فخلقه اهلل تعاىل يف �أح�سن �صورة و�أح�سن تقومي
وف�ضل ��ه عل ��ى كثري م ��ن خلقه وف�ضله عل ��ى املالئكة واجل ��ان واحليوانات واجلم ��اد والطيور،
و�أودع يف فطرت ��ه اال�ستع ��دادات العظيمة حلمل الأمانة املقد�سة الك�ب�رى حيث يقول اهلل تعايل:
ال�س َما َواتِ َوالَْ أ ْر ِ�ض َوالجْ ِ َبالِ َف َ�أ َبينْ َ �أَن َي ْح ِملْ َن َها َو�أَ�شْ َفق َْن ِم ْن َها َو َح َم َل َها
( ِ�إنَّا َع َر ْ�ضنَا الَْ أ َما َن َة َع َلى َّ
ن�س ُان �إِ َّن ُه َك َان َظلُوم ًا َج ُهو ًال)(((.
الْ إِ َ
وم ��ن مظاه ��ر ك ��رم اهلل �سبحان ��ه للإن�سان �أن ��ه خلقه بيده ونف ��خ فيه من روح ��ه و�أ�سجد له
املالئك ��ة ،و�سخر ل ��ه ما يف ال�سموات والأر� ��ض ،وجعله خليفة يف الأر� ��ض وز ّوده مبا ميكنه من
الري ��ادة وال�سي ��ادة على وجهها ،و�ضمن ل ��ه حقوق ًا لي�ؤدي ما كلف به م ��ن واجبات على �أكمل
الوجوه وعلى ر�أ�س هذه احلقوق ،حق احلياة والتملك وحق احلرية وامل�ساواة والتعلم وغريها
كث�ي�ر ،يت�ساوى يف هذا كل بني الب�رش على اختالف �ألوانه ��م ودياناتهم و�أجنا�سهم ومراكزهم
االجتماعي ��ة قال تعاىلَ (:و َل َق ْد َك َّر ْمنَا َبنِي �آ َد َم َو َح َملْنَا ُه� � ْم فيِ ا ْلبرَ ِّ َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْقنَا ُهم ِّم َن َّ
الط ِّي َباتِ
َو َف�ضَّ لْنَا ُه ْم َع َلى َك ِث ٍري ممَِّّ ْن خَ َل ْقنَا َتف ِْ�ضي ًال)(((.
وبه ��ذا التعمي ��م يف التكرمي وحتمل امل�سئولية ي�صبح الإن�سان خملوق مكلف وم�س�ؤول عن عمله
و�أن ��ه عب ��د هلل عز وج ��ل وم�س�ؤول بني يديه ع ��ن عمله يف حيات ��ه ،وبهذا الت�ص ��ور الإ�سالمي ي�صبح
النا� ��س من �أ�ص ��ل واحد وهم خلقوا من نف�س واحدة ونفخ اهلل فيهم م ��ن روحه وخلقهم جميع ًا من
ذك ��ر و�أنثى خلق ًا �سوي� � ًا قومي ًا وجعلهم �شعوب ًا وقبائل ليتعارفوا ويتعاونوا على الرب والتقوي وال
َّا�س ِ�إنَّا َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذ َك ٍر
يتنافروا وال يتقاطعوا وال يعتدي بع�ضهم على بع�ض قال تعاىلَ (:يا �أَ ُّي َها الن ُ
َو�أُ ْن َثى َو َج َعلْنَا ُك ْم �شُ ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا �إِنَّ َ�أ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد اللهَّ ِ �أَ ْت َقا ُك ْم �إِنَّ اللهَّ َ َعلِي ٌم َخ ِبري)(((.
وم ��ن خ�ل�ال ما ورد يف ال�سنة جند �أن ر�س ��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم� ،أ�شار �إىل حقوق هذه
الفئ ��ات بكل �أنواع التقرير من �سنته القولية والفعلية والتقريرية وال�صفة ،والأدلة وال�شواهد
كث�ي�رة منه ��ا ما ذكره الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف حجة ال ��وداع حيث قال�(:أيها النا�س �إن
دماءكم و�أموالكم و�أعرا�ضكم عليكم حرام ،كحرمة يومكم هذا يف �شهركم هذا يف بلدكم هذا...
�أال ه ��ل بلغت ،اللهم فا�شهد ،كل امل�سلم على امل�سلم حرام دمه وماله وعر�ضه)((( ،فلفظ النا�س
((( �سورة الأحزاب (�آية .)72
((( �سورة الإ�رساء(�آية .)70
((( �سورة احلجرات (�آية.)13:
((( رواه البخاري يف (اجلامع امل�سند ال�صحيح املخت�رص من �أمور ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�سننه و�أيامه = �صحيح البخاري)ـ
امل�ؤلف :حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي املحقق :حممد زهري بن نا�رص النا�رص  -النا�رش :دار طوق النجاة (م�صورة  -عن ال�سلطانية
ب�إ�ضافة ترقيم حممد ف�ؤاد عبد الباقي)  -الطبعة :الأوىل1422 ،هـ  -عدد الأجزاء 9 :العلم برقم  ،102ويف احلج برقم  ،1625ويف بدء اخللق برقم
 2958ويف املغازي برقم  ،4045ويف تف�سري القر�آن برقم  ،4294ويف الأ�ضاحي برقم  ،5124ويف الفنت برقم  6551ويف التوحيد برقم .6893
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عام للم�سلمني وغري امل�سلمني ،ولذلك ثنى يف خطبته » بقوله كل امل�سلم على امل�سلم ،ويف هذا دليل
عل ��ى �أن املق�صود يف �صدر احلديث الب��ش�ر �أجمعني دون تفريق بينهم ب�سبب لونهم �أو جن�سهم
�أو معتقدهم �أو لغتهم ،ويف ذلك قد �أر�سى قواعد �إن�سانيه �سبق بها الإعالنات والد�ساتري العاملية
حلقوق الإن�سان ،تن�ص على حرمة الدم واملال والعر�ض لكافة الب�رش ومن �ضمنهم الأقليات.
وهن ��اك ثمة �أمرين يجب الإ�شارة �إليهم ��ا (الأول) �أن الإ�سالم دين كامل ومتكامل ،و�أق�صد
بذل ��ك �أنه يف �أحكامه ن� ��ص على جميع احلقوق املتعلقة بالإن�سان وم ��ن �ضمنها حقوق الأقليات
وبالتايل ال يحتاج �إىل القوانني والأحكام التي ترفدها الت�رشيعات الو�ضعية.
والأمر(الث ��اين) �أن ه ��ذه القواعد الإ�سالمي ��ة ينق�صها التب�صري والتب�شري به ��ا واالحتكام �إليها،
وال�سعي يف تنفيذها وتطبيقها حتى يعلم اجلميع �شمولية هذا الدين و�إن�سانيته و�أ�سبقيته يف كل �شيء
على الت�رشيعات الو�ضعية.
وعليه تعترب هذه اجلرمية حمل ا�ستهجان ورف�ض من الناحية الفقهية �سوا ًء ارتكبت داخل
جمتم ��ع الدول ��ة� ،أو ارتكبت على امل�ستوى الدويل بني الدول ففي كل احلاالت تعترب �سلوك ًا غري
مقبول من خالل ن�صو�ص الكتاب وال�سنة وغريها.
مشكلة البحث-:

يكمن حتديد م�شكلة البحث من خالل الأ�سئلة الأتية-:
•ما املق�صود بعبارة الأقليات؟ وما املق�صود بالتمييز العن�رصي؟
•ما هي نظرة الإ�سالم للأقليات يف الدولة الإ�سالمية وغري الإ�سالمية؟
•وم ��ا مدى �إ�سهامات ال�رشيع ��ة يف فر�ض القواعد امللزمة حلماية حق ��وق هذه الفئات؟ ومنع
جرمية التمييز العن�رصي؟
•وما هي الطرق الكفيلة حلماية الأقليات من اجلرائم الدولية؟
أهداف البحث-:

يهدف الباحث من خالل الدرا�سة حتقيق الأهداف الأتية-:
1 .1تو�ضيح مفهوم الأقليات واملعايري التي عربها يتم الت�صنيف لهذه الفئات.
2 .2الإ�ش ��ارة �إىل �أن النا� ��س كلهم من �أ�صل واحد من حي ��ث اخللق والفطرة وال�سوية الذي
يحتم عليهم امل�ساواة يف املعامالت والتعامل دون تفريق بني الب�رش.
3 .3بي ��ان دور الفق ��ه الإ�سالم ��ي يف الن�ص على حقوق ه ��ذه الفئات وكيفي ��ة املحافظة عليها
وااللتزام بها ،وحماربة جرمية التمييز العن�رصي على وجه التحديد،

212

د .حافظ التاج خمتار احل�سن

4 .4التمعن يف الن�صو�ص الإ�سالمية من حيث �صياغتها ولغتها و�شموليتها وا�ستمراريتها
يف مراع ��اة حق ��وق هذه الفئ ��ات وحمايتهم من اجلرائ ��م التي يتعر�ض ��ون لها وخا�صة
جرمية التمييز العن�رصي .

أهمية البحث-:

ت�أتي �أهمية املو�ضوع من حيث الوقوف على املنهج الإ�سالمي يف النظرة للأقليات وحقوقهم
وحمايته ��م م ��ن اجلرائ ��م وخا�ص ��ة جرمي ��ة التمييز العن��ص�ري ،م ��ع الإ�ش ��ارة �إىل الن�صو�ص
ال�رشعي ��ة الت ��ي تتحدث عن هذه الفئ ��ات وحقوقها وحمايتها من اجلرائ ��م التي ترتكب ب�سبب
قلته ��م وخا�صة جرمية التمييز العن�رصي ،ه ��ذا �إذا ا�ست�صحبنا انت�شار هذه اجلرمية ب�صورة
متنامية �أمام ب�رص املجتمع الدويل كله.
منهج الباحث-:

اتب ��ع الباح ��ث املنهج الو�صفي والتاريخي وهما من املناه ��ج التي تنا�سب درا�سة املو�ضوع
مع �إجراء بع�ض املقارنات يف املو�ضوعات حمل البحث.
هيكل البحث-:
تناول الباحث هذا املو�ضوع بالدرا�سة يف مقدمة وثالث مباحث وخامتة علي النحو الآتي-:
املبحث الأول -:مفهوم الأقليات والتمييز العن�رصي.
املبحث الثاين -:مكافحة جرمية التمييز العن�رصي يف القران الكرمي.
املبحث الثالث -:مكافحة جرمية التمييز العن�رصي يف ال�سنة النبوية.
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املبحث الأول
مفهوم الأقليات والتمييز العن�صري
املطلب الأول :مفهوم الأقليات

ال  /تعريف األقلية ً
أو ً
لغة:

�أق ��ل يق ��ل �إقال ًال �أق ��ل ال�شيء :جعله قليال � ،أق ��ل� :أتى بقليل (�أقل ال�شاع ��ر)� ،أقل :قل ماله
و�أفتق ��ر � ،أقل ��ه :رفعه ونقله وحمل ��ه (�أقلته ال�سي ��ارة)� ،أقلته الرعدة �أي (�أ�صابت ��ه)� ،أق ّل من
زيارات ��ه لأ�صدقائ ��ه (جعلها قليلة) ،و�أَ َق َّل ال�ش ��ي َء ومنه :جعله قلي ًال� ،أَ َق َّل ِف ْع� � َل كذا :مل (يفعلْ ُه
�أَ ْ�ص�ل ً�ا)  ،كان ع ��دد احلا�رضي ��ن اليوم �أقل م ��ن الأم�س (�أدين عددا) ،علي الأق ��ل كان ينبغي �أن
يبع ��ث ببطاق ��ة تهنئ ��ه (�أب�سط ما كان)� ،أقل م ��ا يقال يف هذه احلالة (�أب�سط م ��ا يقال) ،على �أقل
تقدير (�أدين� ،أ�ضعف تقدير)� ،أقل جودة (�أحط� ،أقل �أهمية)� ،أخذ الب�ضاعة ب�سع ٍر �أقل (ب�سعر
�أرخ�ص و�أقل التكاليف)(((.
وترجع لفظة �أقلية لغة �إىل مادة قلل وبالرجوع لهذه املادة يف املعاجم جند �أنها تنتظم ثالثة
مع ��ان :فمنه ��ا معنى ال ِقلْة التي هي �ضد الكرثة قال اهلل تعاىلَ ( :وا ْذ ُك� � ُرو ْا �إِ ْذ ُكن ُت ْم َقلِي ًال َفكَثرَّ َ ُك ْم
َو ُ
ِين)((( ،وج ��اء يف ل�سان العرب :ال ِقلْة خالف الكرثة((( ،ومنها
انظ� � ُرو ْا َك ْيفَ َك َان َعا ِق َب ُة المُْفْ�سِ د َ
ذه ��اب الربك ��ة  ،وق ��ال �أبو عبيد يف تف�سري ق ��ول ابن م�سعود (الربا و�إن كرث فه ��و �إىل قُل) قال:
هو و�إن كرث فلي�ست له بركة((( ،وكذلك قال الزخم�رشي( :القُل والقِلة كالذُّل والذِّلة) يعني �أنه
ممحوق الربكة ،وجاء يف الل�سان :وفـي حديث ابن م�سعود :ال ِّربا ،و�إِن َك رُث ،فهو �إِلـى ُق َل ،معناه
ِ�إلـ ��ى ِق َّل ��ة َ�أي �أَنه و ِ�إن كان زيادة فـي الـمال عاج ًال ف�إنه َي�ؤُول ِ�إلـى النق�ص ،كقوله تعايل( :يمَ ْ َح ُق
اللهُّ ا ْل ِّر َبا َو ُي ْر ِبي ال�صَّ َد َقاتِ َواللهُّ َال ُيحِ ُّب ُك َّل َكفَّا ٍر �أَثِي ٍم)((( ،ومنها ال�ضعة والدونية :وجاء �أي�ض ًا
يف ل�سان العرب القُل من الرجال :اخل�سي�س الدينء(((
ويف التنزيل العزيزَ ( :و ُه َو ا َّلذِي ُي ْر�سِ ُل ال ِّر َي َاح ُب�شرْ ًا َبينْ َ َي َد ْي َر ْح َم ِت ِه َحتَّى �إِ َذا �أَ َق َّل ْت َ�س َحاب ًا
ِث َق ��ا ًال ُ�س ْق َن ��ا ُه ِل َب َل ٍد َّم ِّيتٍ فَ�أن َز ْل َن ��ا ِب ِه المْ َاء َف َ�أخْ َر ْجنَا ِب ِه مِن ُك ِّل ال َّث َم َراتِ َك َذ ِل � َ�ك نُخْ ر ُِج المْ ْوتَى َل َع َّل ُك ْم
(1) http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9/

((( �سورة الأعراف�(:آية .)86
((( ل�سان العرب – امل�ؤلف :حممد بن مكرم بن على (�أبو الف�ضل) جمال الدين ابن منظور الأن�صاري الرويفعى الإفريقي ( -املتوفى:
711هـ)  -النا�رش :دار �صادر – بريوت -الطبعة ا� -سنة الثالثة  1414 -ه ـ.563/11
((( غريب امل�صنف � -أبو ُعبيد القا�سم بن �س ّالم بن عبد اهلل الهروي البغدادي ( -املتوفى224 :هـ) -حتقيق� :صفوان عدنان داوودي  -النا�رش:
جملة اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة  -الطبعة :جـ  -1ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشون ،العددان (1414 -)102 ،101ه1415 /هـ.92/
((( �سورة البقرة�(:آية .)276
((( ل�سان العرب – مرجع �سابق .564/11 -
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ون) ومنها قوله تعايل ( َو َل ْولاَ ِ�إ ْذ َدخَ لْ َت َج َّنت ََك ُقلْ َت َما �شَ اء اللهَُّ لاَ ُق َّو َة ِ�إلاَّ ِباللهَّ ِ َ ِ�إن ُت َرنِ �أنَا
َت َذ َّك ُر َ
�أَ َق َّل م َ
ِنك َما ًال َو َو َلد ًا)(((.
( َو�آ ِم ُن ��و ْا بمِ َ ا َ�أن َز ْل ُت ُم َ�ص ِّدق ًا لمِّ َا َم َع ُك ْم َو َال َت ُكونُو ْا �أَ َّو َل َكا ِف ٍر ِب ِه َو َال تَ�شْ ترَُو ْا ِب�آ َياتِي َث َمن ًا َقلِي ًال
ون َهـ َذا ِم ْن عِن ِد اللهّ ِ ِل َي�شْ ترَُو ْا
َاب ِب�أَ ْيدِي ِه ْم ُث َّم َيقُو ُل َ
ِين َي ْك ُت ُب َ
�اي َفا َّت ُق ��ونِ )((( َ ( ،ف َو ْي ٌل ِّل َّلذ َ
َو�إِ َّي � َ
ون ا ْل ِكت َ
ون)(((َ ( ،وقَا ُل ��و ْا ُقلُو ُبنَا ُغلْفٌ َبل
ِب� � ِه َث َمن ًا َق ِلي�ل ً�ا)(((ُ ( ،ث َّم َت َو َّل ْي ُت� � ْم �إِ َّال َقلِي ًال ِّمن ُك ْم َو�أَن ُت ��م ِّم ْع ِر�ضُ َ
اب النَّا ِر
َّل َع َن ُه� � ُم اللهَّ ِب ُك ْفرِهِ ْم َف َق ِلي�ل ً�ا َّما يُ�ؤْ ِمن َ
ُون)(((َ ( ،و َمن َك َف َر َف ُ�أ َم ِّت ُع ُه َقلِي ًال ُث� � َّم َ�أ ْ�ض َط ُّر ُه �إِلىَ َع َذ ِ
ترَُون ِب� � ِه َث َمن ًا َقلِيال)(((،
َاب َو َي�شْ َ
َو ِب ْئ� � َ�س المْ َ ِ�ص�ي�رُ )(((�( ،إِ َّن ا َّل ِذي � َ�ن َي ْك ُت ُم َ
ون َما �أَن� � َز َل اللهُّ م َِن ا ْل ِكت ِ
( َف َل َّم ��ا ُك ِت � َ�ب َع َل ْي ِه ُم ا ْل ِقتَا ُل َت َو َّل ْو ْا ِ�إ َّال َقلِي ًال ِّم ْن ُه ْم َواللهُّ َع ِلي� � ٌم ِب َّ
ني)(((َ ( ،مت ٌَاع َقلِي ٌل ُث َّم َم�أْ َوا ُه ْم
الظالمِ ِ َ
ون َفتِي ًال)(،((1
َج َه َّن� � ُم َو ِبئ َْ�س المْ ِ َها ُد )(ُ ( ،((1ق ْل َمت َُاع ال َّد ْن َيا َقلِي ٌل َوالآخِ َر ُة خَ يرْ ٌ لمِّ َ ِن ا َّتقَى َو َال ت ُْظ َل ُم َ
( َو َل� � ْو َال َف ْ�ض ُل اللهّ ِ َع َل ْي ُك� � ْم َو َر ْح َم ُت ُه َال َّت َب ْع ُت ُم ال�شَّ ْي َط َان ِ�إ َّال َقلِي ًال)(َ ( ،((1و َال َت� �زَا ُل ت ََّط ِل ُع َع َل َى خَ �آ ِئ َن ٍة
ا�صف َْح ِ�إ َّن اللهّ َ ُيحِ ُّب المُْ ْح�سِ ِن�ي�ن)( ،((1ويف خال�صة الأمر ف�إن
ِّم ْن ُه� � ْم ِ�إ َّال َقلِي ًال ِّم ْن ُه ُم َفا ْع ��فُ َع ْن ُه ْم َو ْ
مفهوم الأقليات عادة ورد ذكره يف القر�آن لكل ما هو قليل العدد.
�أقلي ��ة( :ا�س ��م) اجلمع� :أقليات هم �أقلية يف املهجر :جماع ��ة تربطها �أوا�رص وعالقة القرابة
والأ�ص ��ل لغ ��ة ودين ًا ووطن ًا ،تعي�ش و�سط �شعب يفوقها ع ��ددا ي�شكل اليهود �أقلية يف املجتمعات
الت ��ي يعي�شون فيها توجد يف الربملان �أغلبية و�أقلية ،والأقلية :خالف الأكرثية لأقلية الربملانية:
(ال�سيا�سة) جماعة �أو حزب ال ميلك �أكرث ّية الأ�صوات يف الربملان.
(((

ثانيًا  /تعريف األقلية اصطالحًا:

الأقلي ��ة ه ��ي (جمموع ��ة من النا� ��س يتمتع ��ون بجن�سية الدولة الت ��ي يعي�شون فيه ��ا بذاتهم
((( �سورة الأعراف (�آية.)57:
((( �سورة الكهف (�آية.)39:
((( �سورة البقرة (�آية.)41:
((( �سورة البقرة (�آية.)79:
((( �سورة البقرة (�آية.)83:
((( �سورة البقرة (�آية.)88:
((( �سورة البقرة (�آية.)126:
((( �سورة البقرة (�آية.)174:
((( �سورة البقرة (�آية.)246 :
(� ((1سورة �آل عمران (�آية.)197 :
(� ((1سورة الن�ساء (�آية.)77 :
(� ((1سورة الن�ساء (�آية.)83 :
(� ((1سورة املائدة (�آية.)13 :
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ويختلف ��ون عن غالبية مواطنيها يف اجلن�س واللغة والعقي ��دة والثقافة والعادات والتقاليد)(((،
�إال �أن ه ��ذا التعري ��ف و�صف باملت�شدد واملتطرف �إىل حد ما ،نظ ��ر ًا ال�ستحالة �أو �صعوبة �إيجاد
�أقلية تختلف عن باقي �سكان دولة ما يف كل اخل�صائ�ص ،الدينية واجلن�سية واللغوية والعقدية
والثقافي ��ة والتاريخ والع ��ادات والتقاليد ويرى املنتقدون لهذا التعريف �أن توفر عن�رص واحد
من العنا�رص املذكورة يكفي للو�صول �إىل و�ضع الأقلية.
الأقلية ( جمموعة من �سكان قطر �أو �إقليم �أو دولة ما تخالف الأغلبية يف االنتماء العرقي �أو
اللغوي �أو الديني ،دون �أن يعني ذلك بال�رضورة موقف ًا �سيا�سي ًا متميز ًا )(((.
وهناك من ذكر ب�أن الأقلية هي (جمموعة من مواطني دولة ما تختلف عن �أغلب املواطنني يف
اجلن�س �أو الدين �أو اللغة �أو الثقافة مع �شعورها بالتهمي�ش واال�ستهداف من غريها كما �أنها ال
تتمتع باي هيمنة على املجموعات الأخرى مما يوجب حماية القانون الدويل لها )(((
ومت تعريفه ��ا ب�أنه ��ا ( جمموعة تربط بينه ��م عوامل على �أ�سا�س الهوي ��ة القومية �أو الأثنية
والثقافية والدينية واللغوية)(((.
و�أي�ض ًا عرفت ب�أنها (جمموعة رقمية تعدادها �أقل من �سكان دولة ما ،حيث يتمتع �أفرادها،
الذي ��ن يحمل ��ون جن�سية هذه الدولة ،ب�صفات �أثنية ،وديني ��ة ،ولغوية خمتلفة عن بقية ال�سكان،
وجتمعهم �إرادة احلفاظ على ثقافتهم ،وعاداتهم ،ودينهم ،ولغتهم )(((.
وهن ��اك تعري ��ف �أخ ��ر ب� ��أن الأقلية ه ��ي (كل جمموعة ب�رشية تعي� ��ش داخل �إقلي ��م دولة ما،
وتتمت ��ع بخ�صائ� ��ص متيزها عن غريها من بقية ال�سكان �سواء كانت خ�صائ�ص ثقافية �أو دينية
�أو لغوية �أو تاريخية �أو جن�سية )(((.
ومنهم من قال �أن الأقلية هي (كل جماعة يتقا�سم �أفرادها روابط الأ�صل �أو اللغة �أو الدين،
كما يجب �أن ي�شعر ه�ؤالء عن وعي تام بو�ضعهم ويت�رصفون على �أ�سا�سه)(((.
ومنهم من ذكر ب�أن الأقلية (هي جمموعة من النا�س قليلة العدد بالن�سبة لباقي �سكان دولة
ما ،والتي متتلك خ�صائ�ص م�شرتكة بني �أفرادها تختلف عن بقية خ�صائ�ص جمموعات �سكان
((( ال�رصاعات العرقية وا�ستقرار العامل املعا�رص � -أحمد وهبان  -دار اجلامعة اجلديدة – الإ�سكندرية 2001-م – �ص .100
((( مو�سوعة ال�سيا�سة  -عبدالوهاب الكيايل  -امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش  -ط1987 -1م � -ص .244
((( �أحمد وهبان  -ال�رصاعات العرقية وا�ستقرار العامل املعا�رص – مرجع �سابق – �ص .109
((( �إعالن الأمم املتحدة للأقليات للعام  -1992املادة الأوىل.
((( االتفاقية الأوربية حلقوف الأقليات – 1991م – املادة الثانية الفقرة الأوىل.
((( م�ستقبل الدول الفدرالية يف �أفريقيا يف ظل �رصاع الأقليات (نيجرييا منوذجا)  -ب�شري �شايب جمدوب – ر�سالة ماج�ستري – جامعة
قا�صدي مرباح – كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية – 2010م2011/م – �ص .20
((( م�ستقبل الدول الفدرالية يف �أفريقيا يف ظل �رصاع الأقليات (نيجرييا منوذجا) – ب�شري �شايب جمدوب – مرجع �سابق – �ص20
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الدولة وتتميز بتلك اخل�صائ�ص �أثنية �أو دينية �أو لغوية ولها الإرادة والرغبة يف املحافظة على
كل �أ�شكال متيزها عن الآخرين)(((.
ه ��ي يف العرف الدويل مئات من رعاي ��ا دولة من الدول تنتمي من حيث اجلن�س اللغة والدين
�إىل غري ما تنتمي �أغلبية رعاياها(((.
وهن ��اك من عرف الأقلية ب�أنها (كل جماعة له ��ا �أ�صل عن�رصي ثابت وتقاليد دينية ولغويه،
وه ��ي ال�صف ��ات التي تختلف ب�صفة وا�ضحة عن بقية ال�شعب الذى تعي�ش فيه ،ويجب �أن يكون
عدده ��ا كافي ًا للمحافظة على تلك التقالي ��د واخل�صائ�ص ،كما يجب �أن تدين بالوالء للدولة التي
تتمتع بجن�سيتها)(((.
كما مت تعريفها ب�أنها (�أي طائفة من الب�رش املنتمني �إىل جن�سية دولة بعينها متى متيز عن �أغلبية
املواطنني املكونني لعن�رص ال�سكان يف الدولة املعنية من حيث العن�رص �أو الدين �أو اللغة)(((.
وعلي ��ه ميك ��ن القول ب�أن كل التعريف ��ات املذكورة �أي ًا كان م�صدرها تتف ��ق يف نظرتها ملفهوم
الأقلي ��ات م ��ن حيث قلة العدد م ��ع توافر عوامل م�شرتكه ب�ي�ن هذه الفئة �س ��واء عامل ديني �أو
لغوي �أو عرقي �أو جهوي �أو معيار من املعايري الأخرى.
والتعري ��ف الراج ��ح هو �أن الأقلية ه ��ي طائفة من الب�رش املنتم�ي�ن �إىل جن�سية دولة بعينها،
متى متيزت هذه الأقلية عن �أغلبية املواطنني املكونني لعن�رص ال�سكان يف الدولة املعنية من حيث
العن��ص�ر �أو الدي ��ن �أو اللغة �أو الل ��ون ب�رشط �أن يكون لها من العدد م ��ا يثبت هذه اخل�صائ�ص
واملميزات و�أن تكون �أقل عدد ًا ممن �سواها داخل الدولة التي تدين لها بالوالء.

(1) (24) - Nicolas schmitt,protection des minorités,federalisme et democratie de concordance:tout
etat lié,institut du federalime-universite de fribourg (suisse),conference sur le burundi,geneve,17-19
avril 1996,p5

((( القامو�س ال�سيا�سي� -أحمد عطية اهلل  -دار النه�ضة العربية  -ط1968 - 2م – .96
((( �إدارة وحل ال�رصاعات العرقية يف �أفريقيا  -حممود �أبو العينني – الدار اجلامعية للن�رش والتوزيع والطباعة – ط – 1ليبيا –
2008م – �ص .16/15
((( امللف ال�سيا�سي  -م�ؤ�س�سة البيان لل�صحافة والطباعة والن�رش  -عدد اجلمعة  10ذو القعدة 1424هـ  2 -يناير -2004العدد 659
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املطلب الثاين
مفهوم التمييز العن�صري

يق�صد بالتمييز العن�رصي �أو التفرقة العن�رصية يف العرف احلديث التمييز بني الأجنا�س يف
القوانني واملعامالت ،على �أ�سا�س الدم �أو ال�صفات املتعلقة بتكوين اجل�سم الب�رشى(((.
ولقد �صنَّفت العلوم الإن�سانية الأجنا�س الب�رشية �إىل جماعات جتمع بني كل منها خ�صائ�ص
وممي ��زات طبيعي ��ة متوارث ��ة يف جمموعها جم ��ال لالختالف الب�سي ��ط بني �أفراده ��ا ،ومن �أبرز
ه ��ذه اخل�صائ� ��ص لون الب�رشة و�شكل اجلمجمة ومالمح الوجه وط ��ول القامة ،وقالوا �إن هذه
ال�صف ��ات الطبيعية يتبعها اختالف يف املواهب العقلية والقوى النف�سية وما �إليها ،ور�أى بع�ض
ه� ��ؤالء �أن تق�سي ��م الب�رش �إىل �أجنا�س يرج ��ع �إىل الدم نف�سه على خالف فيم ��ا بينهم على مقدار
ن�سبة ما يوجد من دم الآباء والأجداد يف الإن�سان حتى ين�سب �إىل هذا اجلن�س.
وعل ��ى �أ�سا� ��س ه ��ذا التق�سيم العن��ص�ري قرر الباحث ��ون �أن هناك امتي ��از ًا لبع� ��ض الأفراد على
بع�ضهم الآخر ،حيث يحق للأجنا�س العالية �أن تكون لها قوانني و�أن تعامل معاملة خا�صة ،بخالف
الأجنا�س الأخرى التي ال ينبغي �أن تدخل معها يف هذه القوانني وتلك املعامالت وهنا يظهر التمييز.
واذا نظرن ��ا لتاري ��خ الب�رشي ��ة جن ��د �أن جرمي ��ة التميي ��ز العن��ص�ري بوج ��ه ع ��ام ب�ي�ن
بن ��ى الإن�س ��ان جرمي ��ة قدمي ��ة� ،أملته ��ا ��ض�رورة اخت�ل�اف النا� ��س بع�ضه ��م ع ��ن بع� ��ض يف
الق ��وة اجل�سمي ��ة والعقلي ��ة واملظاه ��ر املادي ��ة ،والت ��ي كان م ��ن نتائجه ��ا ا�ستع�ل�اء بع�ضه ��م
عل ��ى بع� ��ض ،وا�ستغ�ل�ال الق ��وي منه ��م لل�ضعي ��ف وحتق ��ر الفق�ي�ر ،و�سيط ��رة الع ��امل عل ��ى
اجلاه ��ل وم ��ن �أك�ب�ر مظاهره ��ا ال ��رق (((،وق ��د عرفتها كاف ��ة ال�شع ��وب واملجتمع ��ات الب�رشية
القدمي ��ة ب ��ل كان ��ت مظه ��ر ًا م ��ن مظاه ��ر احل�ض ��ارات والتدي ��ن لع ��دد م ��ن الأمم القدمي ��ة.
وعلى �سبيل املثال كان �أهل اليونان يعتقدون �أنهم �شعب خمتار ،و�أنهم خلقوا من عنا�رص
تختل ��ف عن العنا��ص�ر التي خلقت منه ��ا ال�شعوب الأخ ��رى ،والتي كانوا يطلق ��ون عليها ا�سم
( الربب ��ر) وق ��د قرر �أر�سطو((( وه ��و يوناين يف كتاب ��ه (ال�سيا�سة) �أن الآله ��ة خلقت ف�صيلتني
((( مو�سوعة فتاوى الأزهر -املو�ضوع ( )290التفرقة العن�رصية -املفتي :ف�ضيلة ال�شيخ عطية �صقر -مايو  1997املبد�أ :القر�آن وال�سنة.
((( يف الهند القدمية كانت كتبهم املقد�سة تقرر التفا�ضل بني النا�س بح�سب عنا�رصهم التي خلقوا منها يف زعمهم (وتقرر من الطبقات من
لهم احلق يف تويل �أرقى املنا�صب الدينية ،و الوظائف احلربية وهناك من له وظيفة واحدة هي خدمة الطبقات ).
((( �أر�سطو ولد �أر�سطو عام  384قبل امليالد يف مدينة (�ستاغريا) يف �شمال اليونان ،وكان والده طبيبا مقربا من البالط املقدوين ،وقد حافظ
�أر�سطو وتالميذه من بعده على هذا التقارب .وقد كان لوالده ت�أثري كبري عليه لدخوله جمال الت�رشيح ودرا�سة الكائنات احلية التي منحته
القدرة على دقة املالحظة والتحليل .ويف عام  367رحل �أر�سطو �إىل �أثينا لاللتحاق مبعهد �أفالطون ،كطالب يف البداية ،وكمدر�س فيما بعد.
وكان �أفالطون قد جمع حوله جمموعة من الرجال املتفوقني يف خمتلف املجاالت العلمية من طب وبيولوجيا وريا�ضيات وفلكhttps:// .
ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
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م ��ن الأنا�س ��ي ،ف�صيل ��ة زودتها بالعق ��ل والإرادة وهى اليون ��ان ،وقد فطرتها على ه ��ذا التكوين
الكام ��ل لتك ��ون خليفتها يف الأر� ��ض ،وجعلتها �سيدة عل ��ى �سائر اخللق ،وف�صيل ��ة مل تزودها �إال
بق ��وة اجل�س ��م وما يت�صل ات�صا ًال مبا��ش�ر ًا به وهم الربابرة �أي ما ع ��دا اليونانيني من بنى �آدم،
وق ��د فط ��روا على هذا التق ��ومي الناق�ص ليكونوا عبي ��د ًا م�سخرين للف�صيلة املخت ��ارة امل�صطفاة،
وكان ��وا يق ��رون الرق ال ��ذى يقول فيه �أر�سط ��و� :إن الرقيق �آلة ذو روح �أو مت ��اع تقوم به احلياة
فهم ال يدخلونه يف عداد املخلوقات الإن�سانية ،ويف هذا ال�رسد دليل على معرفة املجتمع اليوناين
الق ��دمي جلرمي ��ة التميي ��ز العن�رصي كغريه م ��ن املجتمع ��ات القدمية الت ��ي عرفت ه ��ذا ال�سلوك.
والروم ��ان مل يقل ��وا �ش�أن ًا من اليونانيني بل كان ��وا يعتقدون كما يعتقد �أه ��ل اليونان �أنهم �سادة
الع ��امل ،و�أن غريهم برابرة خدم لهم وكان ��ت قوانينهم تقر الرق ،وتعامل الرقيق على �أنه متاع،
مدع�ي�ن �أن ا�ستعب ��اده رحمة ب ��ه من القتل الذى تتعر� ��ض له احليوان ��ات ،و�إىل جانب اال�سرتقاق
باحلروب كانوا ي�سرتقون الفقري �إذا عجز عن �أداء الدين ،ومل تكن للرقيق عندهم حقوق قانونية
وال مدني ��ة ،وال ي�ستطي ��ع الف ��رد منهم �أن يقا�ضى �سيده �أو معاملته ،ب ��ل كان ل�سيده احلق يف قتله
دون جمازاة((( ،ويف ذلك �إ�شارة �إيل املجتمع الروماين كان ميار�س جرمية التمييز العن�رصي.
والع ��رب قب ��ل الإ�سالم حالهم كحال اليوناني�ي�ن والرمانيني حيث كانوا يعي�ش ��ون على التفاخر
بالأح�س ��اب والأن�س ��اب ،ويعتق ��دون �أنهم �أف�ضل من غريهم ويطلقون عليه ��م ا�سم العجم ،ولعل ذلك
كان �أ�سا�س ��ه افتخ ��ار العربي بلغته الف�صيحة التي ال يوجد لها مثي ��ل يف لغات العامل ،بل و�صل بهم
احلد يف التمييز العن�رصي كراهة �أن يتلوث دمهم العربي النقي بدم غريهم عن طريق الزواج(((.
�أما بالن�سبة للديانات القدمية املحرفة كامل�سيحية ،فقد �أقرت الرق كما جاء يف كتبهم والتي
نادت بالرق وظلت تدعو ال�ستمراره بني امل�سيحيني �إىل اليوم ،كما �أن رجال الدين منهم يقرون
�صحت ��ه ويف ذلك �إ�شارة �إيل �أن الدين امل�سيحي املحرف ارت�ضى اال�سرتقاق متام ًا �إىل يومنا هذا
وبذل ��ك ظ ��ل الرق معرتف ًا به ب�ي�ن امل�سيحيني ،وكرثت جرمية التميي ��ز العن�رصي بالتحديد بعد
اكت�شاف �أمريكا وجلب الرقيق من �أفريقيا للعمل بالإجتار على �أ�شده بني الدول اال�ستعمارية،
جرمي ��ة ميار�سه ��ا ملوكها وكب ��ار رجالها مع ق�س ��وة بالغة العنف برروه ��ا بتعاليمهم املقد�سة
و�صدرت لهم قوانني تن�ص على احتقار اجلن�س الأ�سود و�إهدار كرامته(((.
((( �أمثلة لقوانني رومانية علي �سبيل املثال (قانون الألواح االثني ع�رش).
((( علي �سبيل خطب ك�رسى (�أبرويز) بنت النعمان بن املنذر ورف�ض النعمان م�صاهرته ،مع �أنه كان �أحد والته ،وب�سبب ذلك دارت حرب
طاحنة بني الفر�س والعرب ،تكتلت فيها قبائلهم ،وانتهت املعركة بانت�صار العرب يف موقعة ( ذي قار ).
((( جاء يف م�ؤلفاتهم ( روح القوالني ) حيث قال م�ؤلفه ( مونتي�سكيو ) الفرن�سي يف الف�صل اخلام�س منه� :إن �شعوب �أوروبا بعد �أمريكان
الأ�صليني وهم الهنود احلمر ،مل تر ُب ًّدا من ا�ستعمار �شعوب �أفريقيا ،لكى ت�ستخدمها يف ا�ستغالل ،ف�إن هذه ال�شعوب �سود الب�رشة من �أقدامهم
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وادع ��ى اليه ��ود �أنهم �شعب اهلل املختار ،و�أن الإله ال ��ذى يعبدونه ال ينبغي �أن يكون معبود ًا
لغريه ��م ،وكان ��وا يطلق ��ون عليهم (�أمبني) بحك ��م �أن هذا الإل ��ه خا�ص ًا بهم ،ويق ��ول اهلل تعايل:
(وقَا َل ��تِ ا ْل َي ُهو ُد َوالن ََّ�صا َرى ن َْح ُن �أَ ْبنَاء اللهّ ِ َو�أَحِ َّبا ُ�ؤ ُه)((( ،فكان رد عليهم يف نف�س الآية من الذي
خلقهم �أنه ال يف�ضل �أحد على �أحد �إال بالعمل ال�صالح فقال تعاىلُ (:ق ْل َف ِل َم ُي َع ِّذ ُب ُكم ِب ُذنُو ِب ُكم َب ْل
ال�س َما َواتِ َوالأَ ْر ِ�ض َو َما َب ْي َن ُه َما
�أَن ُت ��م َب��َشٌرَ ٌ ممَِّّ ْن خَ َلقَ َي ْغ ِف ُر لمِ َن َي�شَ ا ُء َو ُي َعذ ُِّب َمن َي�شَ ��ا ُء َوللِهّ ِ ُملْ ُك َّ
َو�إِ َل ْي� � ِه المْ َ ِ�ص�ي�ر)((( ،وكانوا يعتق ��دون �أن غريهم من الأميني لي�ست له ��م حقوق كحقوقهم ،كما
َاب َم ْن �إِن َت�أْ َم ْن ُه ِبق َ
ِنطا ٍر ي َُ�ؤ ِّد ِه �إِ َل ْي َك َو ِم ْن ُهم َّم ْن �إِن َت�أْ َم ْن ُه ِبدِينَا ٍر َّال
حكى اهلل بقولهَ ( :و ِم ْن �أَ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
ون َع َلى اللهّ ِ
ني َ�س ِبي ٌل َو َيقُو ُل َ
يُ�ؤَ ِّد ِه �إِ َل ْي َك �إِ َّال َما ُد ْم َت َع َل ْي ِه َق�آ ِئ ًما َذل َِك ِب َ�أ َّن ُه ْم قَا ُلو ْا َل ْي َ�س َع َل ْينَا فيِ الأُ ِّم ِّي َ
�ون)(((  ،وكانوا يبيحون ا�سرتقاق املدين الذي يعجز عن الوفاء بالدين ،وما
ا ْل َك� �ذ َِب َو ُه ْم َي ْع َل ُم � َ
يزال �شعور التعايل والتع�صب والتمييز العن�رصي موجو ًدا لديهم حتى الآن ،وكانت قمته هي
ال�صهيونية مبظاهرها و�أ�ساليبها املعروفة التي تتنافى مع الكرامة الإن�سانية.
وظل الو�ضع كذلك �إىل �أن جاء الإ�سالم الذي قرر �أننا من �أ�صل واحد من �أب واحد هو �آدم،
وبالت ��ايل ن�سبنا جميعا واحد ونحن �إخوة يف هذه الأ�رسة الإن�سانية الوا�سعة ،و�إذا كان لبع�ض
�أفراده ��ا ن ��وع امتياز بلون �أو �ش ��كل �أو ن�شاط فذلك ال ينق�ص من قيمته يف �أنه ي�شكل ركن ًا مهم ًا
يف ت�أل ��ف هذه املجموع ��ة وت�ضامنها يف منظومة الكون وحتقيق اخلالفة هلل يف الأر�ض ،حيث قال
َّا�س ا َّتقُو ْا َر َّب ُك ُم ا َّلذِي خَ َل َق ُكم ِّمن َّنف ٍْ�س َواحِ َد ٍة َوخَ َلقَ ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َبثَّ ِم ْن ُه َما
تعاىلَ ( :يا �أَ ُّي َها الن ُ
ون ِب ِه َوالأَ ْر َحا َم �إِ َّن اللهّ َ َك َان َع َل ْي ُك ْم َرقِيب ًا)(((.
ِر َجا ًال َكثِري ًا َون َِ�ساء َوا َّتقُو ْا اللهّ َ ا َّلذِي ت ََ�ساء ُل َ
ويعرب البع�ض بقوله �إن الإن�سانية كلها حديقة كبرية تختلف �ألوان �أزهارها وما يفوح منها
م ��ن عط ��ر ،دون �أن يكون للون �أو رائحة انف�صال عن الآخر يف �إبراز بهجة هذه احلديقة ،وذلك
بف�ض ��ل �سنة اهلل الكونية يف التن ��وع واالختالف التي جعلت احلياة يف �صورة جمالية رائعة من
�صن ��ع احلكم املتعال ،الذي ينظر للب�رش بجمال الأق ��وال والأفعال ال بجمال الألوان والأ�شكال
رب العدل اجلبار.

�إىل رءو�سهم وال ميكن �أن يت�صور �أحد �أن اهلل ـ وهو ذو احلكمة البالغة خلق روحا ـ وعلى الأخ�ص روحا طيبة يف �أج�سام حالكة ال�سواد.
((( �سورة املائدة (الآية .) 18
((( �سورة املائدة (الآية .) 18
((( �سورة �آل عمران (�آية.)75:
((( �سورة الن�ساء (�آية.)1 :
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املبحث الثالث
مكافحة جرمية التمييز العن�صري يف القران الكرمي

ينظ ��ر الإ�سالم �إىل هذه اجلرمية ب�أنه ��ا �سلوك يتنافى مع الإن�سانية ومع �إرادة اهلل يف �صنعه
و�إرادت ��ه يف �إدارة الك ��ون ،وحتقي ��ق الغاية الكربى من خلق الب�رش وهي عب ��ادة الواحد الأحد،
فالتنوع يف كل �شيء ومن �ضمنها العن�رص الب�رشي م�صدر هبة من �صنع اخلالق البديع بالرغم
من �أن الأ�صل واحد ،فهذا التنوع ال ي�ؤثر يف النظر �إىل البع�ض مبعيار خمتلف هذا �أ�ست�صحبنا
�أننا من منبع واحد وم�صدر واحد ونعبد رب ًا واحد ًا.
وال بد من القول ب�أن عناية الإ�سالم لي�س فقط بالأمور الدينية و�إمنا �أي�ض ًا بالأمور الدنيوية
الت ��ي تخ�ص العالقات ب�ي�ن الأفراد واجلماعات وال�شعوب والدول ،وه ��ذا الأمر لي�س بالغريب
لأن الإ�س�ل�ام ج ��اء تبيان ًا لكل �شيء (دين ��ي ودنيوي) ،وهذا ما �أكده قوله تع ��اىلَ ( :و َن َّز ْلنَا َع َل ْي َك
ّا�س َما
ي لِل َن ِ
�اب ِت ْب َيا ًن ��ا ِل ُك ِّل �شَ ْي ٍء )((( ،و�أ�شار �إليه قوله �سبحان ��هَ ( :و�أَ ْن َز ْلنَا ِ�إ َل ْي َك ال ِّذ ْك َر ِل ُت َب ِنّ َ
ا ْل ِك َت � َ
يت
ُن� � ِّز َل ِ�إ َل ْي ِه� � ْم )((( ،وكذلك قوله تع ��اىل( :ا ْل َي ْو َم �أَ ْك َملْ ُت َل ُك ْم دِي َن ُك ْم َو�أَتمْ َ ْم � ُ�ت َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َمتِي َو َر ِ�ض ُ
َل ُك ُم ا ِلإ ْ�س َال َم دِين ًا)((( ،فالتبيان لكل �شيء يف الآية الأويل هو ما نزل على الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سل ��م ليبين ��ه للنا�س يف الآية الثانية ،وما �أ�ش ��ارت �إليه الآية الثالثة ب�إكم ��ال الدين ت�شتمل على
تو�ضي ��ح كل الأمور الدينية والدنيوية ومن �ضمن ه ��ذه الأمور النواهي والأوامر اخلا�صة بها
النهي عن ا�ضطهاد الأقليات من خالل جرمية التمييز العن�رصي.
وبالتايل ومن خالل هذا املنطلق جند �أن هذا ال�سلوك عمل الإ�سالم على مكافحته ،من خالل
ن�صو� ��ص الق ��ر�آن الكرمي التي نهت عنه �أي ًا كان م�صدره �أف ��راد ًا �أو جماعاتٍ �أو دو ًال حيث قرر
الإ�س�ل�ام �أن النا� ��س جميع ًا يرجعون �إىل �أ�صل واح ��د هو الرتاب ،قال تع ��اىلَ ( :واللهَُّ �أَن َب َت ُكم ِّم َن
الْ أَ ْر ِ�ض َن َبات ًا ُث َّم ُيعِي ُد ُك ْم فِي َها َو ُيخْ ر ُِج ُك ْم �إِخْ َراج ًا)((( وقال ( ِم ْن َها خَ َل ْقنَا ُك ْم َوفِي َها ُنعِي ُد ُك ْم َو ِم ْن َها
نُخْ ر ُِج ُك� � ْم َت ��ا َر ًة �أُخْ � � َرى)((( وجع ��ل حياتنا كلها وعالقاتن ��ا كلها و�أقوالنا كله ��ا و�أعمالنا كلها
ترج ��ع للأ�ص ��ل الذى خلقنا من ��ه وهو الأر�ض ،ورب ��ط �صلتنا بكل ما يعي� ��ش عليها من حيوان
ونبات باعتبارها هي الأم للجميع والكل لها �أبناء ،مع الإ�شارة �إىل �أنه مل يخلق �أي خملوق من
غ�ي�ر تربته ��ا لذا فهي الأ�صل ،كما �أنها �صاحبة اخل�ي�ر والف�ضل على جميع املخلوقات حيث مل
((( �سورة النحل (�آيه.)89:
((( �سورة النحل (�آية.)44 :
((( �سورة املائدة (�آية.)3:
((( �سورة نوح (الآيات.)18/17 :
((( �سورة طه (�آية.)55:
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يع�ش واحد منا على غري خريها ،ومع ذلك فهي املرجع حيث لن يدفن واحد منا يف غري بطنها.
لقد حث الإ�سالم من خالل نهجه القومي وال�رصاط امل�ستقيم �إىل امل�ساواة بني الب�رش حينما
�أم ��ر مبح ��و الفوارق العرقي ��ة ونبذ الع�صبيات واحتقاره ��ا ،واعترب معي ��ار التفا�ضل والتمييز
الوحي ��د بني الب�رشية هو التقوى والعم ��ل ال�صالح ،فمن عمل مبا فيه ال�صالح لأمته ولإخوانه
يف الب�رشي ��ة واتق ��ى اهلل يف عمله و�أتقنه ،و�أدى حقوق اهلل تعاىل وحقوق عباد اهلل تعاىل عليه فهو
�أف�ضل من غريه ،ممن مل ي�ؤ ِد هذه احلقوق فبهذا فقط يكون التمييز والتف�ضيل قال تعاىلَ ( :يا
�أَ ُّي َه ��ا ا َّل ِذي � َ�ن �آَ َمنُوا ِ�إ َذا قِي َل َل ُك ْم َتف ََّ�س ُحوا فيِ المْ َ َجال ِِ�س َفاف َْ�س ُح ��وا َيف َْ�س ِح اللهَُّ َل ُك ْم َو ِ�إ َذا قِي َل انْ�شزُُوا
ون خَ ِب ٌري)(((،
ِين ُ�أوتُوا ا ْل ِعلْ� � َم َد َر َجاتٍ َواللهَُّ بمِ َ ا َت ْع َملُ َ
ِين َ�آ َمنُوا ِم ْن ُك ْم َوا َّلذ َ
َفا ْن��ُش�ززُُ وا َي ْر َف � ِ�ع اللهَُّ ا َّلذ َ
فالتف�ضيل والتمييز مبوجب هذه الآية بدرجة الإميان والعلم والعمل التي يتح�صل عليها الفرد
ولي�س مبعايري �أخري.
ودفع� � ًا يف نف� ��س هذا االجتاه قرر الإ�سالم �أن النا�س جميع ًا كم ��ا �أ�صلهم واحد ف�إن خالقهم
واح ��د ه ��و اهلل �سبحانه ،والأمر كل ��ه يرجع �إليه البداية من ��ه خلق ًا والنهاية �إلي ��ه بعث ًا وح�سابا
ون)((( ،وكذلك
وت ُك ِّل �شَ ْي ٍء َو�إِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
وال�شاهد يف ذلك قوله تعايلَ ( :ف ُ�س ْب َح َان ا َّلذِي ِب َي ِد ِه َم َل ُك ُ
�ش َكا ِئ ُكم َّمن َي ْف َع ُل مِن َذ ِل ُكم ِّمن
قوله( :اللهَُّ ا َّلذِي خَ َل َق ُك ْم ُث َّم َر َز َق ُك ْم ُث َّم يمُ ِ ي ُت ُك ْم ُث َّم ُي ْح ِيي ُك ْم َه ْل مِن رُ َ
ون)((( ،فهو وحده اخلالق والرازق واملحيي واملميت واملعيد
�شَ � ْ�ي ٍء ُ�س ْب َحا َن ُه َو َت َعالىَ َع َّما ُي�شرْ ِ ُك َ
للن�ش ��ور واملتف ��رد بالعبودية واملالك وامللك ي ��وم الدين ،وكلنا مدينون ل ��ه بهذا الف�ضل واخلري
كل ��ه وال ��ذي لي�س له �رشي ��ك فيه �سواء �أقررنا به �أم جحدنا ،ومن هن ��ا ال يكون لأحد منا ف�ضل
عل ��ى الآخ ��ر يف هذه النواحي اجلامعة مل�سرية احلياة من مبدئها �إىل منتهاها ،فما يجرى ما بني
(احلياة واملوت) يرجع الأمر فيه كله من اهلل وباهلل وهلل ومرده �إىل اهلل ،وبالتايل ال مربر للتعايل
والتف�ضل والتمييز على الآخرين بحكم �أنه مل يكن لك عليهم ف�ضل يف خلقهم ورزقهم وحياتهم
ومبعثهم ون�شورهم.
وم ��ع دعوة الإ�س�ل�ام �إىل حتقيق امل�ساواة بني ال�شعوب والأف ��راد ومنح احلرية جلميع بني
الب��ش�ر ،حظ ��ر كل مظاهر التمييز والأف ��كار الداعية لذلك ،كالأفكار الداعي ��ة لتمييز �شعب على
ون
�شع ��ب �آخ ��ر �أو تف�ضيل جن�س على جن�س �آخر ،وذلك من قوله عز وج ��ل( :لاَ َي ْ�س َت ِوي ا ْلقَا ِع ُد َ
ِين
ني َغيرُْ �أُوليِ ال�ضرَّ َ ِر َوالمُْ َجاهِ ُد َ
ون فيِ َ�س ِبي ِل اللهَّ ِ ِب�أَ ْم َوا ِل ِه ْم َو�أَ ْنفُ�سِ ِه ْم َف�ضَّ َل اللهَُّ المُْ َجاهِ د َ
م َِن المُْ�ؤْ ِم ِن َ
((( �سورة املجادلة (�آية.)11:
((( �سورة ي�س (�آية.)83 :
((( �سورة الروم (�آية.)40 :
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ِين َع َلى
ِب�أَ ْم َوا ِل ِه� � ْم َو َ�أ ْنفُ�سِ ِه� � ْم َع َلى ا ْلقَا ِع ِدي � َ�ن َد َر َج ًة َوكُلاًّ َو َع� � َد اللهَُّ الحُْ ْ�سنَى َو َف�ضَّ � � َل اللهَُّ المُْ َجاهِ د َ
ِين �أَ ْج ًرا َعظِ ي ًما)(((.
ا ْلقَا ِعد َ
ولق ��د ا�ستنكر الإ�س�ل�ام �سيا�سة التمييز العن��ص�ري والعرقي باعتباره دين� � ًا �إن�ساني ًا راقي ًا
يقدر الب�رش ب�إن�سانيته وع�ضويته يف منظومة الب�رش ،كما نهى عز وجل عن ال�سخرية فيما بني
ِين �آَ َمنُوا لاَ َي ْ�سخَ ْر قَو ٌم ِم ْن َق� � ْو ٍم َع َ�سى َ�أ ْن َي ُكونُوا خَ يرْ ً ا ِم ْن ُه ْم َولاَ ن َِ�سا ٌء ِم ْن
النا� ��سَ ( :ي ��ا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
َاب ِبئ َْ�س الاِ ْ�س ُم ا ْلف ُُ�سوقُ
ن َِ�س ��ا ٍء َع َ�سى �أَ ْن َي ُك َّن خَ يرْ ً ا ِم ْن ُه � َّ�ن َولاَ َتلْ ِمزُوا �أَ ْنف َُ�س ُك ْم َولاَ َتنَا َبزُوا ِبالْ أَ ْلق ِ
َب ْع� � َد الْ إِ َمي ��انِ َو َم ْن لمَ ْ َيت ُْب َف ُ�أو َل ِئ � َ�ك ُه ُم َّ
ون)((( ،وال�سبب يف ذل ��ك لأن الإ�سالم يعترب جميع
الظالمُِ َ
النا� ��س �سوا�سي ��ة مت�س ��اوون يف احلق ��وق الإن�ساني ��ة ،كما �إنه ينظ ��ر �إىل اجلرائ ��م والأثار التي
ترتتب على التمييز العن�رصي فقد تنتج عنها �أثار كبرية وذات �أثر ج�سيم و�سيء على املنظومة
الإن�ساني ��ة ومكوناتها وكذل ��ك حياة الدول وال�شعوب ،ومن نتائجها ت�ؤدي �إىل ال�رصاعات بني
امل�ستعل ��ي وامل�ستعلى عليه ،كما ت� ��ؤدي �إىل حرمان طوائف و�أقليات ب�رشية كثرية من حقوقها
الإن�ساني ��ة ،ولأنه ��ا ت� ��ؤدي �إىل تهمي�ش طائف ��ة ال ب�أ�س بها من الأفراد لكونه ��ا من لون معني �أو
جن�س معني �أو لأنها تتكلم لغة معينة.
كم ��ا �أن جرمي ��ة التميي ��ز العن�رصي وال�سيا�س ��ات املتعلقة بها ت� ��ؤدي �إىل ان�رصاف الأفراد
وال�شع ��وب ع ��ن التفكري يف البن ��اء والتقدم والرق ��ي بالإن�سانية� ،إىل تفكري �سلب ��ي عقيم جوهره
التع�ص ��ب ودافع ��ه التناح ��ر وال��ص�راع وه ��و ما يح ��دث يف كثري من بل ��دان الع ��امل اليوم حتت
م�سمي ��ات �أزم ��ة الأقليات وال�رصاع ��ات القبلية والعرقية والطائفية ،ويف ذل ��ك منافاة ومع�صية
َّا�س ِ�إ َّن ��ا خَ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذ َك ٍر َو�أُ ْن َثى َو َج َعلْنَا ُك ْم �شُ ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َرفُوا �إِ َّن
لقول ��ه تعايلَ (:يا �أَ ُّي َها الن ُ
�أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد اللهَّ ِ �أَ ْتقَا ُك ْم ِ�إ َّن اللهَّ َ َعلِي ٌم خَ ِب ٌري)(((.
فاخلال ��ق �أمر بالتعارف والألفة والتعاون واملحبة ب�ي�ن �أفراد الب�رش دون النظر �إىل ال�شكل
�أو اجلن�س �أو اللون �أو اللغة �أو القبيلة �أو الوجهة ال�سيا�سية �أو الأو�ضاع املادية �أو االجتماعية
واملف�ضل واملكرم واملميز عند اهلل هو التقي املتم�سك بتعاليم الدين دون غريه.
ومن �صور امل�ساواة �أي�ض ًا امل�ساواة يف الدعوة �إىل اهلل و�إىل الإ�سالم وتقبل التكاليف الربانية
ال�س َما َواتِ َوالْ أَ ْر ِ�ض
َّا�س �إِنيِّ َر ُ�سو ُل اللهَّ ِ �إِ َل ْي ُك ْم َجمِي ًعا ا َّلذِي َل ُه ُملْ ُك َّ
حيث قال تعاىلُ ( :ق ْل َيا �أَ ُّي َها الن ُ
يت َف َ�آ ِمنُوا ِباللهَّ ِ َو َر ُ�سو ِل ِه ال َّن ِب ِّي الُْ أ ِّم ِّي ا َّلذِي يُ�ؤْ ِم ُن ِباللهَّ ِ َو َك ِل َما ِت ِه َوا َّت ِب ُعو ُه
لاَ �إِ َل� � َه �إِلاَّ ُه� � َو ُي ْح ِيي وَيمُ ِ ُ
((( �سورة الن�ساء (�آية.)95:
((( �سورة احلجرات (�آية.)11:
((( �سورة احلجرات (�آية.)13:
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ون)((( ،ويف قول ��ه جميع ًا �إ�شار ًة �إىل �أن دعوة ال تقت��ص�ر علي طائفة دون طائفة �أو
َل َع َّل ُك� � ْم َت ْه َت� � ُد َ
فئ ��ة دون فئ ��ة حمدده ومع ذلك فالتكاليف تنزل على اجلميع بالت�ساوي دون تفاوت طائفة على
طائف ��ة �أو فئ ��ة على فئ ��ة وهذه قمة امل�ساواة باعتبار �أنها جاءت يف �أم ��ر الدين فمن باب �أوىل �أن
تكون امل�ساواة يف �أمور الدنيا.
وق ��ال تع ��اىل ( َو ِم ْن �آَ َيا ِت ِه �أَ ْن خَ َل َق ُك ْم ِم ْن ُت َر ٍاب ُث َّم �إِ َذا �أَ ْن ُت ْم َب��َشَرَ ٌ َت ْنتَ�شرُِ ونَ َو ِم ْن �آَ َيا ِت ِه �أَ ْن خَ َلقَ
اجا ِلت َْ�س ُكنُوا ِ�إ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة ِ�إنَّ فيِ َذ ِل َك َ آلَ َياتٍ ِل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرونَ
َل ُك ْم ِم ْن �أَ ْن ُف�سِ ُك ْم َ�أ ْز َو ً
ال�س َما َواتِ َو ْ َ أ
ال ْر ِ�ض َواخْ ِتلاَ فُ َ�أ ْل�سِ َن ِت ُك� � ْم َو َ�أ ْل َوا ِن ُك ْم �إِنَّ فيِ َذ ِل َك َ آلَ َياتٍ ِللْ َعالمِ ِ َني)(((،
َو ِم� � ْن �آَ َيا ِت ِه خَ لْ ُق َّ
حيث جعل الإ�سالم الب�رش موزعني �إىل جمموعات ن�سبية على الرغم من اتفاقهم يف هذه الأ�صول،
وذل ��ك ليتميز بع�ضهم ع ��ن بع�ض يف بع�ض الأ�شياء ،ولتعرف احلق ��وق وحتدد الواجبات وي�سهل
تنظي ��م �أم ��ر اجلماعة ،فهذا الإجراء تنظيمي بحت ال مي�س جوه ��ر امل�ساواة احلقيقية يف الأ�صول
املذك ��ورة ،فالتوزي ��ع والتنويع هذا نعمتان م ��ن نعم اهلل عز وجل لأنهما ي�ؤدي ��ان �إىل ظهور نظام
َّا�س �إِنَّا خَ َل ْقنَا ُكم ِّمن َذ َك ٍر َو�أُن َثى
بديع ت�سرتيح له النف�س ويطمئن �إليه القلب ،قال تعاىل (يا �أَ ُّي َها الن ُ
َو َج َعلْنَا ُك ْم �شُ ُعوب ًا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َرفُوا �إِنَّ �أَ ْك َر َم ُك ْم عِن َد اللهَّ ِ �أَ ْت َقا ُك ْم �إِنَّ اللهَّ َ َعلِي ٌم خَ ِب ٌري)((( كما �أن تق�سيم
ال�س َما َواتِ
ال�شع ��وب �إىل �أل�سن ��ة و�ألوان دليل ومتام �إرادت ��ه واختياره يف خلقه ( َو ِم ْن �آ َيا ِت� � ِه خَ لْ ُق َّ
الَ ْر ِ�ض َواخْ ِتلاَ فُ �أَ ْل�سِ َن ِت ُك ْم َو�أَ ْل َوا ِن ُك ْم �إِنَّ فيِ َذ ِل َك َ آل َياتٍ ِّللْ َعالمِ ِ َني)((( .
َو ْ أ
وم ��ن �أوج ��ه امل�ساواة وعدم التمييز وجوب احلكم بني اجلميع بالع ��دل حيث قال تعاىل�( :إِنَّ اللهَّ َ
َّا�س �أَ ْن تحَ ْ ُك ُموا ِبا ْل َع ْد ِل �إِنَّ اللهَّ َ ِن ِع َّما َي ِع ُظ ُك ْم
َي�أْ ُم ُر ُك� � ْم �أَ ْن ُت� ��ؤَ ُّدوا ْ أ
الَ َما َناتِ ِ�إلىَ َ�أ ْه ِل َها َو ِ�إ َذا َح َك ْم ُت ْم َبينْ َ الن ِ
ِب� � ِه �إِنَّ اللهَّ َ َكانَ َ�سمِي ًع ��ا َب ِ�ص�ي ً�را)((( ،و�إ�صدار الأحكام بخالف ذلك فيه انته ��اك للإن�سانية وتكري�س
للعن�رصية واجلهوية ومنافاة ملبد�أ مهم وهو مبد�أ ال�رشعية وامل�ساواة بني عنا�رص الب�رش.
ومل يتوق ��ف الإ�س�ل�ام عند حد امل�س ��اواة يف �إ�صدار الأحكام بل ذه ��ب �إىل امل�ساواة يف تطبيق
ُون)((( ،الن
العقوب ��ات حيث قال اهلل تعاىلَ ( :و َل ُك ْم فيِ ا ْلق َِ�ص ِ
ا�ص َح َي ��ا ٌة َيا �أُوليِ الْ أَ ْل َب ِاب َل َع َّل ُك ْم َت َّتق َ
العقوبات التي تطبق على معايري غري قانونية و�رشعية تعترب منط من �أمناط التمييز العن�رصي.
((( �سورة الأعراف (�آية.)158:
((( املادة الأوىل من وثيقة حقوق الإن�سان يف الإ�سالم ال�صادرة عن وقائع امل�ؤمتر اخلام�س للفكر الإ�سالمي املنعقد بطهران (�إيران)
من 29:جمادى الأوىل �إىل 01من جمادى الثانية1407هـ املوافق لـ :من� 29إىل 31جانفي1987م�/أنظر :حقوق الإن�سان يف الإ�سالم  -مقاالت
امل�ؤمتر اخلام�س للفكر الإ�سالمي  -طهران – �إيران � -ص.554:
((( �سورة احلجرات (�آية)13 :
((( �سورة الروم (�آية.)22 :
((( �سورة الن�ساء (�آية.)58 :
((( �سورة البقرة (�آية.)179 :
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فاالخت�ل�اف يف الأل ��وان والأ�شكال واللغ ��ات حتى �إن اختالف الدين مل يك ��ن مربر ًا من عدم
حتقيق امل�ساواة ،الن الرابطة الإن�سانية عامة تعلو فوق كل هذه االختالفات ،بل التعاون والرب
والق�سط والإح�سان �أمر واجب حتى مع وجود اختالف الدين حيث يقول اهلل جل جالله العادل
ِين لمَ ْ ُيقَا ِتلُو ُك ْم فيِ ال ِّد ِين َولمَ ْ ُيخْ ر ُِجو ُك ��م ِّمن ِد َيا ِر ُك ْم �أَن َتبرَ ُّ و ُه ْم
املق�س ��ط( :لاَ َي ْن َها ُك� � ُم اللهَُّ َع ِن ا َّلذ َ
َو ُتقْ�سِ ُطوا �إِ َل ْي ِه ْم ِ�إ َّن اللهَّ َ ُيحِ ُّب المُْقْ�سِ طِ ني)(((.
ويف منحى �آخر يف �سبيل وجوب التعامل مع اختالف الدين ،حيث ذهب الإ�سالم �إىل عدم الإجبار
على اتباعه امتثا ًال لقوله عز وجلَ ( :ال �إِ ْك َرا َه فيِ ال ِّد ِين َقد َّت َبينَّ َ ال ُّر�شْ ُد ِم َن ا ْلغ َِّي َف َم ْن َي ْك ُف ْر ِب َّ
الطا ُغوتِ
ا�س َت ْم َ�س� � َك ِبا ْل ُع ْر َو ِة ا ْل ُو ْث َق َى َال انف َِ�صا َم َل َها َواللهُّ َ�سمِي ٌع َعلِي ٌم) ((( ،فهو يعطي حرية
َويُ�ؤْ ِم ��ن ِباللهّ ِ َف َق ِد ْ
االعتقاد لكل الب�رش فاذا كان هذا هو ديدن الإ�سالم فمن باب �أويل �أن نتعامل به نحن امل�سلمني فال
ن�سخر على �أحد ب�سبب دينه وال نظلم �أحد ب�سبب دينه وال نحتقر �أحد ب�سبب دينه وال مننع �أحد من
حق ب�سبب دينه الن يف كل ذلك تكري�س للعن�رصية والتمييز العن�رصي.
والآيات التي تتحدث عن طبيعة عالقة امل�سلمني مع غري امل�سلمني كثرية ،كلها تتفق على �أنها
عالق ��ة م ��ودة ورحمة وحمبة و�سالم ب ��ل ذهبت �إىل �أبعد من ذلك حينما �أم ��رت بالإح�سان �إليهم
ِين لمَ ْ ُيقَا ِتلُو ُك ْم فيِ ال ِّد ِين َولمَ ْ ُيخْ ر ُِجو ُكم ِّمن
وجواز برهم حيث قال تعاىل( :لاَ َي ْن َها ُك ُم اللهَُّ َع ِن ا َّلذ َ
ِين قَا َتلُو ُك ْم
ني ِ�إ مَّ َ
ن ��ا َي ْن َها ُك ُم اللهَُّ َع ِن ا َّلذ َ
ِد َيا ِر ُك� � ْم �أَن َتبرَ ُّ و ُه� � ْم َو ُتقْ�سِ ُطوا ِ�إ َل ْي ِه ْم �إِ َّن اللهَّ َ ُيحِ ُّب المُْقْ�سِ طِ َ
اج ُك ْم �أَن َت َو َّل ْو ُه ْم َو َمن َي َت َو َّل ُه ْم َف ُ�أ ْو َلئ َِك ُه ُم
فيِ ال ِّدي � ِ�ن َو َ�أخْ َر ُجو ُكم ِّمن ِد َيا ِر ُك ْم َو َظا َه ُروا َع َل ��ى �إِخْ َر ِ
َّ
�ون)(((  ،فهذه الآي ��ات حددت ال�ضابط واملعيار الأخالقي والفقه ��ي الذي يجب �أن ُيعامِل
الظالمُِ � َ
ب ��ه امل�سلمون غريه ��م ،وهو الرب والق�سط لكل َم ��ن مل ينا�صبهم العداء ويق ��ف يف �سبيل الدعوة
الإ�سالمي ��ة ،ولن ��ا �أ�س ��وة ح�سنة عندما قام ��ت دولة امل�صطف ��ي �صلى اهلل عليه و�سل ��م يف املدينة
املن ��ورة وكذل ��ك اخللفاء الرا�شدين من بعده ،وما كان لل َعالق ��ة بني امل�سلمني وغريهم �أن تخرج
ع ��ن الإطار الع ��ام ،والهدف الأ�سمى الذي من �أجله �أنزل اهلل الكتب و�أر�سل الر�سل ،وهو �إقامة
العدل وامل�ساواة بني النا�س بعيد ًا عن اجلهوية والعن�رصية والقبلية.
ولق ��د حف ��ل الفق ��ه الإ�سالم ��ي بالعديد م ��ن التطبيق ��ات العملية الت ��ي جعل ��ت التف�ضيل بني
النا� ��س على �أ�سا� ��س املزايا الدينية واخللقية ،بعيد ًا عن اعتبار اجلن� ��س واللون وال�شكل واللغة
والأو�ض ��اع املادي ��ة واالجتماعي ��ة ،من خالل توجي ��ه �إيل جميع الب�رش باخلط ��اب املوحد للقيام
((( �سورة املمتحنة (�آية.)8 :
((( �سورة البقرة (�آية.)256:
((( �سورة املمتحنة (�آية)8.9:
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بالتكالي ��ف الديني ��ة ،ووقوفه ��م مت�ساويني يف ال�ص�ل�اة �أمام اهلل دون متييز طبق ��ي �أو عرقي �أو
ل ��وين �أو لغ ��وي �أو جن�سي ،و�أدا�ؤهم ل�شعائر احلج جمردين ع ��ن كل مظهر من مظاهر التفرقة
وهذه �سماحة الدين وعدالته ،ومن التطبيقات العملية وقوف جميع الب�رش بعرفة يف يوم واحد
ا�ض
وعلي �صعيد واحد تنفيذ ًا لتكاليف رب واحد امتثا ًال لقوله تعاىل(:ث َّم �أَفِي�ضُ و ْا ِم ْن َح ْيثُ �أَ َف َ
ا�س َت ْغ ِف ُرو ْا اللهّ َ �إِ َّن اللهّ َ َغفُو ٌر َّرحِ ي ٌم)((( ،حيث كان يف اجلاهلية لكل �أنا�س يومهم ومكانهم
الن ُ
َّا�س َو ْ
يختلف عن �أيام ومكان الأخرين وفق عن�رص القبيلة.
وهناك من الذين مل يفتح اهلل عليهم يقولون �إن الإ�سالم مار�س التفرقة العن�رصية ،وي�ست�شهدون
بالتفرق ��ة يف املعامل ��ة بني الب��ش�ر وعلى �سبيل املث ��ال م�ضاعفة ن�صيب الذكر عل ��ى ن�صيب الأنثى يف
املرياث و�أداء ال�شهادة ،واجلواب على هذا اجلنوح والتطرف �أن هذه التفرقة يف املعاملة لي�ست على
�أ�سا� ��س عن�رصي مم ��ا تتعامل على �شاكلته املجتمعات اليوم ،و�إمنا هي العتبارات قائمة على العدل
والرتكيبة اخللقية والع�ضوية واالجتماعية التي تختلف بني الذكر والأنثى.
فبالن�سبة لالختالف يف �أن�صبة املرياث قال العلماء ال�سبب يف ذلك �أن الرجل هو الذى يتوىل
الإنفاق عليها من ن�صيبه ،وهو ال مي�س ن�صيبها مطلق ًا يف هذا ال�ش�أن ،فهو حمفوظ لها تت�رصف
به يف �أمورها اخلا�صة كيف ت�شاء على �أن �إثبات حقها يف املرياث بوجه عام هو دليل م�ساواتها
ل ��ه يف مطل ��ق احل ��ق ،مبعني �أن ��ه كان ميك ��ن �أال يفر�ض لها ن�صي ��ب بحكم و�ضعها ه ��ذا �إذا كان
الإ�سالم يفرق بني الب�رش.
�أم ��ا ك ��ون �شهادته ��ا عل ��ى الن�صف م ��ن �شهادة الرج ��ل فقد ب�ي�ن حكمته من ذل ��ك يقول اهلل
تع ��اىلَ ( :ف� ��إِن مَّ ْل َي ُكونَا َر ُج َلينْ ِ َف َر ُج� � ٌل َوا ْم َر َ�أتَانِ ممَِّ ن َت ْر َ�ض ْو َن م َِن ال�شُّ َه� � َداء َ�أن ت َِ�ض َّل �إْ ْح َدا ُه َما
َف ُت َذ ِّك� � َر ِ�إ ْح َدا ُه َم ��ا)((( ،فهذا مرجعه االختالف يف التكوين العقلي الذي يجعل من الذكر �إمكانية
ا�ستعرا� ��ض الأح ��داث دون احلاجة �إيل التذكري من هذا بخالف الأنث ��ى ذاكرتها تعمل ب�صورة
متقطعة وهنا حتتاج يف حلظة االنقطاع تدخل �أنثي �أخرى.
وعلي ��ه فاحلي ��اة الب�رشية البد م ��ن �أن يكون فيها تف ��اوت مرده ق ��درة اهلل و�إرادته ،وحتى
يرتت ��ب عل ��ى هذا التفاوت �أثار معين ��ة ومنا�سبة لها ،وهذا هو مقت�ض ��ى العدل من احلكم العدل
ون)((( ،وق ��ال (�أَ ْم نجَ ْ َع ُل
ني َما َل ُك� � ْم َك ْي َف تحَ ْ ُك ُم َ
حي ��ث قال تع ��اىل�( :أَ َفن َْج َع ُل المُْ ْ�س ِل ِم�ي َ�ن َكالمُْ ْج ِر ِم َ
ني َكا ْلف َُّجا ِر ) ((( ،فالإجابة
ِين فيِ الَْ أ ْر ِ�ضَ �أ ْم نجَ ْ َع ُل المُْ َّت ِق َ
ا َّل ِذي � َ�ن �آ َمنُوا َو َع ِملُوا ال�صَّ الحِ َ اتِ َكالمُْفْ�سِ د َ
((( �سورة البقرة (�آية.)199 :
((( �سورة البقرة (�آية.)282 :
((( �سورة القلم (الآيات.) 35،36
((( �سورة �ص (�آية.)28 :
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عل ��ى هذين ال�س�ؤالني يف تلك الآيتني الكرميتني من ��وط بهما كل من ي�شكك يف عدالة ال�سماء وكل
م�ت�ردد يف نه ��ج القران الكرمي الذي ح ��ارب اجلرائم التي تقع على الب��ش�ر ب�سبب قلتهم ومنها
جرمية التمييز العن�رصي.
�ات ممَِّّ ا َع ِملُوا َو ِل ُي َو ِّف َي ُه ْم �أَ ْع َما َل ُه ْم
وق ��ال اهلل �سبحانه وتعاىل يف الرد على ه�ؤالءَ ( :و ِل ُك ٍّل َد َر َج � ٌ
ون)(((� ،أي �أن امليزة التف�ضيلية التي �أعطيت لهم فهي ب�سبب �أعمالهم ال�صاحلة التي
َو ُه ْم لاَ ُي ْظ َل ُم َ
عملوه ��ا ال ب�أ�سباب �أخرى م ��ن الأ�سباب التي يزعمها املت�شككون من املعايري اخلا�صة باجلن�س
يب
والل ��ون واللغة والدين ،وقالَ ( :و َال َت َت َم َّن ْو ْا َما َف�ضَّ � � َل اللهُّ ِب ِه َب ْع َ�ض ُك ْم َع َلى َب ْع ٍ�ض ِّلل ِّر َجالِ ن َِ�ص ٌ
ا ا ْكتَ�سبو ْا ولِلنِّ�ساء نَ�صيب ا ا ْكتَ�س وا�س�أَ ُلو ْا اللهّ َ مِن َف�ضله �إن اللهّ َ َكان ب ُك ِّل �شَ ي ٍء علِيم ًا)(((
ْ ِ ِ ِ َّ
َ ِ
ْ َ
ممَِّّ َ ُ َ َ ِ ٌ ممَِّّ َ بنْ َ َ ْ
وعلي ��ه ميكن الق ��ول ب�أن القر�آن الكرمي عمل عل ��ى مكافحة هذه اجلرمية بكاف ��ة �أ�شكالها �سو�آء
كانت �سخرية �أم �سخرة �أم ا�سرتقاق �أم ا�ستعباد �أو منع من حق �أو ظلم يف حق �أو عدم م�ساواة
يف حق دافعه القلة العددية �أو االختالف يف اجلن�س �أو اللون �أو اللغة �أو الدين.
كم ��ا اعتربه ��ا جرمية بغ�ض النظر عن اختالف اجلهة التي ارتكبتها �أفراد ًا �أم جماعات �أو
دول ،كما �أنها مع اختالف اجلهات املرتكبة يف حقها �أفراد ًا �أم جماعات �أو دول .

((( �سورة الأحقاف (�آية.)19 :
((( �سورة الن�ساء (�آية.)32 :
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املبحث الثالث
مكافحة جرمية التمييز العن�صري يف ال�سنه النبوية

الن�صو� ��ص الدال ��ة على مكافحة ه ��ذه اجلرمية من �أحاديث امل�صطفي �صل ��ى اهلل عليه و�سلم
متوات ��رة وكث�ي�ره ،ب ��ل وردت تطبيق ��ات عملية ت�صب يف هذا ال�ش� ��أن كل ذلك يدل عل ��ى �إن�سانية
احلبي ��ب �صل ��ى اهلل علي ��ه و�سل ��م وخلقه الق ��ومي ونهج ��ه ال�سليم وال ��ذي رباه رب ��ه وربى عليه
�أ�صحابه حملة راية ال�رصاط امل�ستقيم.
وتطبيق ��ات امل�سلم�ي�ن الذي ��ن قاموا بن��ش�ر الدي ��ن الإ�سالمي على م ��دى الدهور كان ��ت �شاهدة
مبحارب ��ة امل�سلمني لهذه اجلرمية ،ب ��ل التاريخ الإ�سالمي مليء بالنماذج الإن�سانية يف امل�ساواة بني
بن ��ي الب��ش�ر يف كل �ش ��يء دون اعتب ��ار لأ�شي ��اء �أخرى  ،م�س ��اواة يف املعامالت م�س ��اواة يف احلقوق
والواجب ��ات م�س ��اواة يف التعلي ��م والتعلم ال تفريق بني الأف ��راد ب�سبب االنتم ��اء العرقي �أو الديني
�أو ب�سب ��ب الو�ضع االجتماعي �أو امل ��ادي �أو الطائفي ،والتاريخ الإ�سالمي �شاهد على �أ�سماء كثرية
تنتم ��ي لأجنا� ��س كث�ي�رة ومن بالد و�أديان عديدة وم ��ع ذلك �أ�سندت �إليهم وظائ ��ف خمتلفة يف كافة
املحاور مل مينعهم منها اختالف الدين �أو العن�رص �أو اللون �أو املعتقد وهذه �سماحة الإ�سالم.
فامل�ساواة بني الب�رش من �أهم تعاليم الدين الإ�سالمي ونهج امل�صطفي �صلى اهلل عليه و�سلم،
وعلي ��ه فالتميي ��ز العن�رصي كما ي ��راه علماء امل�سلمني ه ��و التفريق بني جن� ��س وجن�س �أو عرق
وع ��رق �أو ل ��ون ولون بني النا�س ،حي ��ث قال �صلى اهلل عليه و�سلم( :يا �أيه ��ا النا�س �أال �إن ربكم
واح ��د و�إن �أباك ��م واحد �أال ال ف�ضل لعربي على �أعجم ��ي وال لعجمي على عربي وال لأحمر على
�أ�س ��ود وال لأ�س ��ود على �أحم ��ر �إال بالتقوى �أال هل بلغ ��ت ،قالوا :بلغ ر�س ��ول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سل ��م ث ��م قال� :أي يوم هذا ،قالوا :يوم حرام ثم ق ��ال� :أي �شهر هذا ،قالوا� :شهر حرام ،قال:
ثم �أي بلد هذا ،قالوا بلد حرام ،قال :ف�إن اهلل قد حرم بينكم دماءكم و�أموالكم ،قال :وال �أدري
قال �أو �أعرا�ضكم �أم ال كحرمة يومكم هذا يف �شهركم هذا يف بلدكم هذا� ،أال هل بلغت؟ قالوا بلغ
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال :ليبلغ ال�شاهد الغائب) (((.
وق ��ال �صلى اهلل عليه و�سل ��م �أي�ضا�( :أو�صيكم بتقوى اهلل وال�سمع والطاعة و�إن ت�أمر عليكم
عب ��د حب�شي ف�إنه م ��ن يع�ش منكم بعدي ف�س�ي�ري اختالف ًا كثريا فعليكم ب�سنت ��ي و�سنة اخللفاء
املهدي�ي�ن الرا�شدي ��ن مت�سكوا به ��ا وع�ضوا عليها بالنواج ��ذ و�إياكم وحمدث ��ات الأمور ف�إن كل
((( امل�سند – احمد بن حممد بن حنبل – �رشحه احمد حممد �شاكر – دار املعارف – م�رص  -ط1369 – 2هـ -م 1950م  -يف م�سند
املكيني برقم ،15322:و يف م�سند الأن�صار برقم ،22399:و برقم.22391:
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حمدث ��ة بدع ��ة وكل بدع ��ة �ضاللة) � ،أو هو تف�ضي ��ل فئة عن فئة �أخرى م ��ن النا�س لكونها من
جن� ��س �آخ ��ر �أو ل ��ون �آخ ��ر �أو من بلد �آخ ��ر �أو لأنها تتحدث لغ ��ة �أخرى غري لغ ��ة الأغلبية ،فعن
عمرو بن عوف ،قال :قال �صلى اهلل عليه و�سلم�( :سلمان منَّا �أهل البيت (((� ،أو باعتبار الو�ضع
االجتماع ��ي كتف�ضي ��ل الغني على الفقري((( ،كم ��ا �أن االحتقار على �أ�سا� ��س االنتماء املذهبي هو
�أي�ض ًا من التمييز العن�رصي.
ع ��ن �أب ��ي هريرة قال :قال ر�سول اهلل �صل ��ى اهلل عليه و�سلم�( :إن اهلل عز وجل قد �أذهب عنكم
عيب ��ة اجلاهلي ��ة وفخره ��ا بالآباء م�ؤمن تقي وفاج ��ر �شقي �أنتم بن ��و �آدم و�آدم من تراب ليدعن
رج ��ال فخرهم ب�أق ��وام �إمنا هم فحم من فحم جهنم �أو ليكونن �أهون على اهلل من اجلعالن التي
تدف ��ع ب�أنفه ��ا الننت)((( ،وعلى ه ��ذا فكلنا �أبناء رجل واح ��د و�أم واحدة رغم اخت�ل�اف �أل�سنتنا
و�ألواننا ومواطننا فعالم التف�ضيل والتمييز.
وم ��ن تعالي ��م ال�سن ��ة النبوي ��ة �أال ينظ ��ر الإن�سان لأخي ��ه الإن�س ��ان نظرة �سخري ��ة واحتقار
ونقي�صة ،و�إمنا الواجب هو �أن ننظر �إىل الب�رش جميع ًا نظرة �إن�سانية وهذا ما جاء به الإ�سالم
حينم ��ا ق ��رر امل�ساواة بني جمي ��ع الب�رش يف �أ�صل خلقته ��م ،لأن الأ�صل واحد ف�ل�ا فروقات وال
َّا�س �إِنَّا
تفا�ض ��ل ب�ي�ن الأجنا�س والأعراق �إال بالتقوى والعم ��ل ال�صالح ،قال تعاىلَ ( :يا �أَ ُّي َه ��ا الن ُ
خَ َل ْقنَا ُك� � ْم ِم� � ْن َذ َك ٍر َو ُ�أ ْن َثى َو َج َعلْنَا ُك ْم �شُ ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُف ��وا �إِ َّن �أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد اللهَّ ِ َ�أ ْتقَا ُك ْم �إِ َّن اللهَّ َ
َعلِي ٌم خَ ِب ٌري)((( ،فاخلطاب للنا�س جميع ًا فاهلل رب النا�س جميع ًا فهم بهذا �سواء.
جعل الإ�سالم هناك تفاوت ًا يف املعاملة بني الب�رش ال على اجلن�س �أو اللون �أو الل�سان ،بل على
�أ�سا� ��س الكماالت النف�سية والأخالق الطيبة والعمل ال�صالح القائم على الإميان باهلل ،فالطبيعة
الب�رشية واحدة و�إن كان هناك اختالف فهو لأمور عار�ضة كت�أثري البيئة ،وعدم �إتاحة الفر�صة
للبع�ض �أن يكمل نف�سه ،وحارب الإ�سالم �أن يكون هناك تفاوت يف املعاملة على غري هذا الأ�سا�س
(((

((( ال�سل�سلة ال�صحيحة :حممد نا�رص الدين الألباين ,الطبعة الأوىل (املكتب الإ�سالمي – بريوت) .حديث رقم ،2549:و يف رواية للإمام
الرتمذي ،عن �أم ح�صني قالت� :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يخطب يف حجة الوداع وعليه برد قد التفع به من حتت �إبطه قالت
ف�أنا �أنظر �إىل ع�ضلة ع�ضده ترجت �سمعته يقول يا �أيها النا�س اتقوا اهلل و�إن �أمر عليكم عبد حب�شي جمدع فا�سمعوا له و�أطيعوا ما �أقام لكم
كتاب اهلل قال �أبو عي�سى ويف الباب عن �أبي هريرة و عربا�ض بن �سارية وهذا حديث ح�سن �صحيح وقد روي من غري وجه عن �أم ح�صني.
((( هذا احلديث �ضعفه ال�شيخ الألباين� ،أنظر حديث رقم 3272:يف �ضعيف اجلامع.
(((حقوق الإن�سان والتمييز العن�رصي يف الإ�سالم  -عبد العزيز اخلياط  -ط – 1القاهرة  -دار ال�سالم 1409 -هـ1989 /م� -ص.45:
((( �سنن �أبي داود  -احلافظ �سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين � -إعداد وتعليق عزت عبيد الدعا�س  -ط - 1دار احلديث  -بريوت -
1388هـ -يف باب الأدب برقم 4452:و اللفظ له � /سنن الرتمذي  -احلافظ حممد بن عي�سى بن �سورة الرتمذي  -حتقيق و�رشح �أحمد
حممد �شاكر  -ن�رش دار �إحياء الرتاث العربي  -يف املناقب برقم 3890:و ح�سنه ال�شيخ الألباين.
((( �سورة احلجرات (�آية.)13:
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كم ��ا ت ��دل عليه �آيات القران الكرمي ،وكذلك حديثه �صلى اهلل عليه و�سلم حينما قال( :من بط�أ به
عمله مل ي�رسع به ن�سبه)((( ،وكذلك قوله �صلى اهلل عليه و�سلم( :لي�س منا من قاتل على ع�صبية
ولي� ��س من ��ا من مات على ع�صبي ��ة)((( ،وحديثه �صلى اهلل عليه و�سلم حني ق ��ال { النا�س معادن
خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف الإ�سالم �إذا فقهوا)(((.
وقول ��ه �صل ��ى اهلل علي ��ه و�سلم( :يا �أيها النا� ��س �أال �إن ربكم واحد و�إن �أباك ��م واحد �أال ال ف�ضل
لعربي على �أعجمي وال لعجمي على عربي وال لأحمر على �أ�سود وال لأ�سود على �أحمر �إال بالتقوى،
�أبلغت ،قالوا :بلغ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ثم قال� :أي يوم هذا ،قالوا :يوم حرام ثم قال:
�أي �شهر هذا ،قالوا� :شهر حرام ،قال :ثم �أي بلد هذا ،قالوا بلد حرام ،قال :ف�إن اهلل قد حرم بينكم
دماءكم و�أموالكم ،قال :وال �أدري قال �أو �أعرا�ضكم �أم ال كحرمة يومكم هذا يف �شهركم هذا يف بلدكم
هذا� ،أبلغّت؟ قالوا ب َّلغ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،قال :ليبلغ ال�شاهد الغائب)(((.
وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم �أي�ضا( :النا�س �أبناء عالت ك�أ�سنان امل�شط �سواء و�إمنا يتفا�ضلون
بالعافية واملرء كثري ب�أخيه وال خري فيمن ال يرى لك عليه من احلق مثل الذي ترى له)(((.
وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم يف الرد على الداعني للع�صبية والتفرقة العن�رصية ب�أن اعتربهم من
الأ�شقي ��اء والفج ��ار حيث قال( :لينتهني �أقوام يفتخرون ب�آبائه ��م الذين ماتوا� ،إمنا هم فحم جهنم
�أو ليكونن �أهون على اهلل من اجلعل الذي يدهده اخلراء ب�أنفه� ،إن اهلل قد �أذهب عنكم عيبة اجلاهلية
وفخرها بالآباء� ،إمنا هو م�ؤمن تقي وفاجر �شقي ،النا�س كلهم بنو �آدم و�آدم خلق من تراب)(((.
ففي كل هذه االحاديث �إ�شارة �إيل �أن �أ�صل الب�رشية واحد من تراب ،و�أن اهلل عز وجل ملا خلق
�آدم عليه ال�سالم خلق له زوج منه ،فتفرع من ن�سلهما كل الب�رش على اختالف �أل�سنتهم و�ألوانهم
وهم جميع ًا عباد هلل تعاىل و�إخوة يف الإن�سانية ،وقد جاء يف الأثر �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
من بني ما كان يناجي به ربه يف دبر �صالته قوله �صلى اهلل عليه و�سلم( :اللهم ربنا ورب كل �شيء
�أن ��ا �شهي ��د �أنك �أنت الرب وحدك ال �رشيك لك ،اللهم ربنا ورب كل �شيء �أنا �شهيد �أن حممدا عبدك
((( �صحيح م�سلم  -م�سلم بن احلجاج الق�شريي الني�سابوري  -ترقيم حممد ف�ؤاد عبد الباقي  -ن�رش رئا�سة �إدارات البحوث العلمية
والإفتاء والدعوة والإر�شاد – الريا�ض 1400 -هـ – حديث رقم .2699
((( رواه �أبو داود – مرجع �سابق -حديث رقم .5121
((( رواه البخاري وم�سلم – مرجع �سابق – حديث رقم .3304
((( خرجه الإمام �أحمد – مرجع �سابق  -يف م�سند املكيني برقم -15322:و يف م�سند الأن�صار برقم -22399:و برقم ،22391:قال
ال�شيخ الألباين حديث �صحيح� ،أنظر �صحيح الرتغيب و الرتهيب ،حديث رقم ،2963:و �أنظر �أي�ضا :غاية املرام ،حديث رقم.313:
((( �ضعفه ال�شيخ الألباين� ،أنظر ال�سل�سلة ال�ضعيفة حديث رقم 596:ج � ،2ص / 60 :و �أي�ضا حديث رقم 3158:من ال�سل�سة ال�ضعيفة.
((( �أخرجه الرتمذي – مرجع �سابق  -يف املناقب برقم ،3890:و�أبو داوود يف الأدب برقم ،4452:قال الإمام الرتمذي هذا حديث ح�سن غريب.
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ور�سولك ،اللهم ربنا ورب كل �شيء �أنا �شهيد �أن العباد كلهم �إخوة . ) ...متعن يف قوله كلهم �أي
بغ�ض النظر عن كرثتهم �أو قلتهم �أو اختالف �ألوانهم �أو لغاتهم �أو �أجنا�سهم.
وه ��ذا ه ��و ر�س ��ول اهلل �صلى اهلل علي ��ه و�سلم يغ�ضب ويخط ��ب يف النا�س حينم ��ا و�صله خرب
احتق ��ار رج ��ل �أعرابي لبع�ض م ��ن �أ�سلم من غري الع ��رب ك�سلمان الفار�س ��ي و�صهيب الرومي
وب�ل�ال احلب�ش ��ي ر�ضي اهلل ع ��ن ال�صحابة �أجمعني بحك ��م �أنهم غري عرب فق ��ال �صلى اهلل عليه
و�سل ��م�( :أيها النا� ��س� :إن الرب واحد و�إن الأب واحد و�إن الأم واح ��دة ،ولي�ست العربية منكم
من �أب �أو �أم ولكنها الل�سان ،فمن تكلم العربية فهو عربي)(((.
وه ��ذا يعني �أن الإ�سالم �صال ��ح لكل الب�رش والنا�س كافة دون حتيز لرقعة جغرافية حمدده
�أو عن��ص�ر مع�ي�ن �أو جن� ��س معني �أو طائف ��ة معينة ،حيث قال �صلى اهلل علي ��ه و�سلم( :بعثت �إىل
النا�س كافة الأحمر والأ�سود)(((.
ومنه ��ا ظهر دور ال�سنة النبوية يف نبذ اجلهوية والتفرقة العن�رصية �أي ًا كانت مربراتها ،وحث
عل ��ى امل�س ��اواة يف كافة املح ��اور الدنيوية والديني ��ة ،ومن �ضمنه ��ا امل�ساواة يف العب ��ادات فالنا�س
كله ��م مت�ساوون يف ت�أدية العبادات املفرو�ضة عليهم دون متييز بينهم كال�صالة وال�صوم والزكاة
واحلج ،فكلهم ي�سجدون وا�ضعني جباههم على الأر�ض خ�شوع ًا هلل وتذل ًال هلل وخ�ضوع ًا هلل ال لغري
اهلل ،ف�ل�ا تف ��اوت وال تفا�ضل وال ا�ستثناءات بينهم ب�سبب �أي معيار م ��ن املعايري ،اللهم �إال مبعيار
الأعذار املعتربة �رشع ًا حيث رخ�ص اهلل بها ميزة �أداء تختلف عن غريهم ـ
وم ��ن �أوجه امل�ساواة التي نادت بها ال�سنة النبوية ال�رشيفة امل�ساواة �أمام القانون ،فال متييز
�أمام القانون البي�ض على ا�سود وال لعربي على عجمي وال ل�رشيف على غريه وال لغني على فقري،
فان حدث تفا�ضل ومتييز ب�سبب هذه الأ�شياء فتنتفي امل�ساواة وتربز التفرقة العن�رصية.
ويف امل�ساواة �أمام القانون هنا حادثة تثبت التطبيق العملي لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
له ��ذا املب ��د�أ حينما طلب منه يف و�ض ��ع ا�ستثنائي طلب ال�شفاعة يف ح ��د ال�رسقة للمر�أة ال�رشيفة
الت ��ي �رسقت ،فعن عائ�شة ر�ض ��ي اهلل عنها قالت( :ا�ستعارت امر�أة عل ��ى �أل�سنة �أنا�س يعرفون
وهي ال تعرف حلي ًا فباعته و�أخذت ثمنه ف�أتى بها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ف�سعى �أهلها
�إىل �أ�سام ��ة ب ��ن زيد فكلم ر�سول اهلل �صلى اهلل علي ��ه و�سلم فيها فتلون وجه ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم وهو يكلمه ثم قال له ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أت�شفع �إىل يف حد من حدود اهلل
(((

((( �أخرجه �أحمد  -مرجع �سابق  -يف �أول م�سند الكوفيني برقم ،18390:و�أخرجه �أبو داوود يف ال�صالة برقم.1289:
((( امل�صنف يف الأحاديث والآثار � -أبو بكر بن �أبي �شيبة  -ط - 2الدار ال�سلفية  -الهند 1399 -هـ .)336|2( -
((( �أخرجه الإمام �أحمد  -مرجع �سابق  -يف م�سند بني ها�شم برقم.2606:
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فقال �أ�سامة ا�ستغفر يل يا ر�سول اهلل ثم قام ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ف�أثنى على اهلل عز وجل
مبا هو �أهله ثم قال �أما بعد ف�إمنا هلك النا�س قبلكم �أنهم كانوا �إذا �رسق ال�رشيف فيهم تركوه و�إذا
��س�رق ال�ضعي ��ف فيهم �أقام ��وا عليه احلد والذي نف�س حممد بيده ل ��و �أن فاطمة بنت حممد �رسقت
لقطعت يدها ثم قطع تلك املر�أة)((( ،و�أحداث كثرية �سطرها التاريخ يف �إقامة العدل بني الرعية دون
ا�ستثناء لأحد ،والدليل على ذلك قوله �صلى اهلل عليه و�سلم( :من قتل عبده قتلناه)(((.
فامل�س ��اواة �أم ��ام القانون م�س ��اواة مطلقة ال يقف �أمامها عائق حت ��ى اختالف الدين ،ورغم
اخت�ل�اف فقه ��اء الإ�س�ل�ام يف قتل امل�سلم بالذمي ف� ��إن الغالب منهم ذهب �إىل الق ��ول بقتل امل�سلم
بالذم ��ي و�أورد يف ذل ��ك حديث ًا للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم ملا �أق ��اد م�سلم ًا بذمي وقال�( :إنا �أحق
م ��ن وف ��ى بذمته)((( ،وعلى ه ��ذا النهج �سار �صحاب ��ة ر�سول اهلل �صلى اهلل علي ��ه و�سلم فالإمام
عل ��ي ر�ضي اهلل قال�( :إن ��ا �أعطيناهم الذي �أعطيناهم لتكون دما�ؤه ��م كدمائنا ودياتهم كدياتنا)
واملق�صود هنا �أهل الذمة واملعاهدون �أي الذين على غري ملة الإ�سالم.
ومن امل�ساواة التي دعت لها �سنة احلبيب امل�صطفي �صلى اهلل عليه و�سلم امل�ساواة بني اجلميع
يف امل�شارك ��ة يف احلياة العامة ،ال�سيا�سية والأمنية والع�سكرية وتويل املنا�صب والوظائف العامة
مبعي ��ار املق ��درة والكفاءة دون نظرة �إىل عامل اجلن�س �أو القبيلة �أو الوجهة ال�سيا�سية �أو النظرة
العرقية بل امتدت هذه امل�ساواة حتى و�صلت امل�ساواة يف امل�شورة و�إبداء الر�أي.
وم ��ن �أن �أعظ ��م امل�ساواة يف تويل الوظائف العامة وبالتحدي ��د يف املنا�صب الدينية جندها يف
امل�سج ��د النبوي ،حيث كانت بني حممد �صلى اهلل علي ��ه و�سلم العربي القر�شي وبالل احلب�شي
فالنب ��ي للإمام ��ة وبالل امل�أم ��وم ،ومنها قول النبي �صل ��ى اهلل عليه و�سلم ع ��ن �سلمان (�سلمان
من ��ا �أه ��ل البيت)((( ،ف�أعطاه امل�صطف ��ي �رشف الن�سب واالنت�ساب لبيت النب ��وة بالرغم من �أنه
فار�س ��ي ،لك ��ن هذه امليزة التف�ضيلية جاءته ب�سبب عمله ورجاحة عقله ،وذلك ملا ر�أى امل�سلمون
((( �أخرجه الإمام م�سلم يف احلدود برقم 6289:و  6290و 6302ويف املغازي برقم 3965:ويف املناقب برقم 3453:ويف �أحاديث الأنبياء
برقم 3216:و يف ال�شهادات برقم 2454:و اللفظ له ،و �أخرجه الرتمذي يف احلدود برقم 1350:و �أخرجه الن�سائي يف الزكاة برقم 2454:و يف قطع
ال�سارق بالأرقام من 4811:و �إىل رقم 4819:و�أخرجه �أبو داوود يف احلدود برقم 3802:و�أخرجه ابن ماجه يف احلدود برقم 2537:و�أخرجه الإمام
�أحمد يف باقي م�سند الأن�صار برقم 23008:و 24134و�أخرجه الدارمي يف احلدود برقم ،2200:قال ال�شيخ الألباين :حديث �صحيح.
((( �أخرجه الإمام �أحمد يف �أول م�سند الب�رصيني برقم 19245:و  19263و  19266و  19273و  19278و  19348و �أخرجه �أبو داوود
يف الديات برقم 3914:و�أخرجه الن�سائي يف الق�سامة برقم 4655:و  4656و  4557و�أخرجه ابن ماجه يف الديات برقم 2653:و�أخرجه
الدارمي يف ال�سنن برقم ،2252:و�أخرجه الرتمذي يف الديات برقم.1334:
َ
ْ
((( رواه �أبو بكر بن �أبي �شيبة ،عن عبدالرحيم ،عن ربيعة ،عن حجاج ،عن عبد الرحمن بن ال َب ْيل َمانيِّ ،فزاد يف هذا الإ�سناد احلجاج وكذلك
رواه ه�شام بن يون�س ،عن �أبي مالك اجلنبي ،عن حجاج ،وقد اتفق ه�ؤالء علي روايته منقطعا وقد خالفهم �إبراهيم بن �أبي يحي يف ذلك،
فرواه عن ربيعه ،عن ابن البيلماين ،عن ابن عمر مرفوعا  -ومن الذين قالو بذلك �أبوحنيفه.
((( رواه احلاكم يف امل�ستدرك ( ،)598/3والطرباين (.(261/6
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قوته رايه يف الإ�شارة �إىل حفر اخلندق.
وملا �رضب م�سلم م�رشك ًا يوم �أحد وقال :خذها و�أنا الغالم الفار�سي ،نهاه نبي احلق �صلى
اهلل عليه و�سلم عن هذا القول و�أر�شده �إىل قول م�ستمد من وحى الدين فقال له (هال قلت :و�أنا
الغ�ل�ام الأن�ص ��اري) ((( راف�ض� � ًا لتلك العبارة التي فيه ��ا �إ�شارة �إىل التفرق ��ة والعن�رصية التي
كانت حمل ا�ستنكار للر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم.
وم ��ن التطبيق ��ات العملي ��ة للم�صطف ��ي يف امل�س ��اواة ب�ي�ن اخلل ��ق تولي ��ة زي ��د ب ��ن حارث ��ة
قي ��ادة اجلي� ��ش وتولي ��ة ابن ��ه �أ�سام ��ة �أي�ض ��ا((( ،حي ��ث كان زي ��د رقيق� � ًا ث ��م �أعتق ��ه النب ��ي
�صل ��ى اهلل علي ��ه و�سل ��م وزوج ��ه م ��ن زين ��ب القر�شي ��ة الت ��ي �ص ��ارت بع ��د ذل ��ك م ��ن �أمه ��ات
امل�ؤمن�ي�ن حي ��ث مل يت ��م رف�ض ��ه لل ��زواج بحك ��م �أن ��ه م ��ن الرقي ��ق تق ��دم لتل ��ك القر�شي ��ة
ومن التطبيقات �أي�ض ًا قوله �صلى اهلل عليه و�سلم( :ا�سمعوا و�أطيعوا و�إن وىل عليكم عبد حب�شي ك�أن
ر�أ�سه زبيبة)((( ،ويف هذا احلديث �إ�شارة �إىل جواز تولية الأمر �إىل امل�سلم حتى ولو مل يكن حر ًا.
وتطبيق� � ًا لذل ��ك املنه ��ج ق ��ال عم ��ر ب ��ن اخلط ��اب ر�ض ��ي اهلل عن ��ه :واهلل ل ��و كان �س ��امل
م ��وىل �أب ��ى حذيف ��ة حي� � ًا م ��ا جعلته ��ا �ش ��ورى� ،أي لأ�سن ��دت اخلالف ��ة �إلي ��ه و�س ��امل ه ��ذا كان
م ��وىل لأب ��ى حذيف ��ة ،كم ��ا �أم ��ر الف ��اروق ب� ��أن يت ��وىل ال�ص�ل�اة بالنا� ��س �صهي ��ب الروم ��ي،
وكان �صهي ��ب عب ��د ًا �أ��س�ر يف ب�ل�اد ال ��روم ث ��م بي ��ع يف ب�ل�اد الع ��رب ،فل ��م يك ��ن ال ��رق مانع� � ًا
ل�صهي ��ب م ��ن تل ��ك الوظيف ��ة الديني ��ة الت ��ي كلف ��ه به ��ا اخلليفة الث ��اين الع ��ادل عم ��ر الفاروق.
وم ��ن التطبيقات العملي ��ة للتمتع باحلقوق على قدم امل�ساواة دون تفريق زواج بالل بن رباح
من �أخت عبد الرحمن بن عوف وهى قر�شية مع �إنه عبد حب�شي.
وم ��ن التطبي ��ق العملي �أن احل�سني بن على اعتق جارية ثم تزوجه ��ا ،مل يقل �أنا ابن فاطمة
الزه ��راء واب ��ن اخلليفة الرابع ومل يذكر �أف�ض ��ل �شيء وهو �أنه حفيد �أف�ض ��ل اخللق والب�رش،
((( رواه �أبو داود ،كتاب الأدب ،باب يف الع�صبية ،برقم ( ،)5123وابن ماجه ،كتاب اجلهاد ،باب النية يف القتال ،برقم ( ،)2784و�أحمد يف
امل�سند برقم ( ،)22515وقال حمققوه� :إ�سناده �ضعيف ،و�ضعفه الألباين يف حتقيق م�شكاة امل�صابيح برقم (.)4903
((( �أ�سامة بن زيد بن حارثة الكلبي ( 7ق.هـ  54 -هـ) هو و�أبوه �صحابيان ،كنيته �أبو حممد ،ويقال� :أبو زيد .و�أمه �أم �أمين حا�ضنة حممد
بن عبد اهلل نبي الإ�سالم �صلي اهلل عليه و�سلم ومواله ،وابن مواله ،قال ابن �سعد :ولد �أ�سامة يف الإ�سالم ومات النبي �صلي اهلل عليه و�سلم وله
ع�رشون �سنة .وكان قد �سكن املزة ،من �أعمال دم�شق ،ثم رجع ف�سكن وادي القرى ثم نزل �إىل املدينة فمات بها باجلرف و�صحح بن عبد الرب
�أنه مات �سنة �أربع وخم�سني .وقد روى عن �أ�سامة من ال�صحابة �أبو هريرة وابن عبا�س ومن كبار التابعني �أبو عثمان النهدي و�أبو وائل
و�آخرون وف�ضائله كثرية و�أحاديثه �شهرية .ذهب �إىل الر�سول �صلي اهلل عليه و�سلم لي�شفع المر�أة خمزومية �رسقت فاحمر وجه ر�سول اهلل
�صلي اهلل عليه و�سلم وقال له�“ :أت�شفع يف حد من حدود اهلل يا �أ�سامة؟.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%
D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%AF

((( رواه البخاري – مرجع �سابق – حديث رقم .7142
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وعندما علم معاوية بذلك عاب عليه هذا الزواج ،فرد عليه احل�سني بقوله ( :قد رفع اهلل بالإ�سالم
اخل�سي�س ��ة وو�ض ��ع عنا به النقي�صة ،فال لوم على �أم ��رئ م�سلم �إال يف �أمر م�أثم و�إمنا اللوم لوم
اجلاهلية) وهكذا خلق الإ�سالم.
وقد كان �أكرث العلماء الأفذاذ الذين خدموا الإن�سانية من غري العرب ،اعرتف الإ�سالم لهم بف�ضلهم
ومكانتهم العلمية و�أنزلهم املكانة التي تليق بهم ومل ينظر �إىل الأ�صول التي ينحدرون منها .
وروى م�سلم �أن عمر ر�ضى اهلل عنه ملا تلقاه نائب مكة �أثناء الطريق يف حج �أو عمرة قال له:
من ا�ستخلفت على �أهل الوادي؟ فقال :ابن �أبذى ،قال ومن ابن �أبذى قال رجل من املوايل ،فقال
عم ��ر� :أما �إين �سمعت نبيك ��م �صلى اهلل عليه و�سلم يقول�( :إن اهلل يرف ��ع بهذا العلم �آخرين)(((،
وذكر الزهري �أن ه�شام بن عبد امللك قال له :من ي�سود مكة؟ فقلت :عطاء ،قال ف�أهل اليمن؟ قلت:
طا�ؤو�س ،قال :ف�أهل اجلزيرة؟ قلت :ميمون بن مهران ،قال :ف�أهل خرا�سان قلت :ال�ضحاك بن
مزاح ��م ،قال :ف�أهل الب�رصة؟ قل ��ت ،احل�سن بن �أبى احل�سن قال :ف�أهل الكوفة؟ قلت� :إبراهيم
النخع ��ي ،وذكر �أنه كان يقوله له عن ��د كل واحد� :أمن العرب �أم من املوايل؟ فيقول :من املوايل،
فلما انتهى قال :يا زهري ،واهلل لت�سودن املوايل على العرب حتى يخطب لها على املنابر والعرب
من حتتها ،فقلت :يا �أمري امل�ؤمنني� ،إمنا هو �أمر اهلل ودينه ،فمن حفظه �ساد ومن �ضيعه �سقط،
فالع�ب�رة لل�سي ��ادة هنا بالك�سب العلم ��ي ومعرفة امل�سائل املتعلقة بالدي ��ن والدنيا ال ب�شيء �آخر
وم ��ن الأحادي ��ث ال ��واردة يف الأخوة الإ�سالمي ��ة ال�صادقة واجلامعة املعرتف ��ة بامل�ساواة بني
اجلميع يف الواجبات واحلقوق قول امل�صطفي �صلى اهلل عليه و�سلم حيث قال (امل�سلمون �إخوة
تتكافا دما�ؤهم ،وي�سعى بذمتهم �أدناهم وهم يد على من �سواهم)(((
فكان يغ�ضب �أ�شد الغ�ضب من �رضب العبيد �أو �إيذائهم فعن �أبي م�سعود الأن�صاري ر�ضي
ف�سمعت ِم ْن خَ لْفِي �صوتًا( :ا ْع َل ْم �أَ َبا َم ْ�س ُعودٍ ..للَهَُّ �أَ ْق َد ُر َع َل ْي َك
اهلل عنه ،قال :كنت �أ�رضب غال ًما يل،
ُ
فالتفت ف�إذا هو النبي �صلى اهلل عليه و�سلم! فقلت :يا ر�سول اهلل ،هو حر لوجه اهلل
ِمن َْك َع َل ْيهِ)!
ُ
تعاىل .قَا َل�( :أَ َما �إِن ََّك َل ْو لمَ ْ َت ْف َع ْل َل َل َف َعت َْك النَّا ُر �أو مل�ستك النَّا ُر)((( ،حيث كان عليه �أف�ضل ال�صالة
و�أمت الت�سليم خري كفيل بحمايتهم وحماية حقوقهم.
ولق ��د حر�ص الر�س ��ول �صلى اهلل عليه و�سلم على منع هذا ال�سل ��وك العن�رصي حال حياته،
كان �آخر كلماته �صلى اهلل عليه و�سلم وهو يجود بروحه ال�رشيفة وقد ح�رضه املوت ،الو�صية
((( رواه م�سلم و�أحمد يف امل�سند وابن ماجه والدارمي – مراجع �سابقه.
((( الأموال� -أبو عبيد القا�سم بن �سالم – حتقيق :خليل حممد هرا�س  -النا�رش :دار الفكر – بريوت � -ص  ،179رقم (.)495
((( �صحيح � -أبو داود – مرجع �سابق .باب حق اململوك  -ح.)4492 ( :
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علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه ق ��ال :كان �آخر كالم ر�سول اهلل �صلى
بالعبي ��د والإم ��اء ..فعن ّ
اهلل علي ��ه و�سل ��م( :ال�صالة ال�صالة ،اتق ��وا اهلل فيما ملكت �أميانك ��م)(((� ،أي �إنه يو�صي بالعبيد
وه ��و يف �سك ��رات املوت ،فها هو اخللوق ال ��ذي �أحت�ضنهم ح ًّيا و�أو�صى به ��م بعد مماته خ ًريا،
ف ��كان خ�ي�ر معلم لهم وخري حام لهم ،هكذا كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يربي �صحابته
ويفق ��ه اتباعه على اح�ت�رام �آدمية النا�س ،وخا�صة ال�ضعفاء منه ��م والعبيد واخلدم والأجراء.
وميت ��د ه ��ذا ال�سل ��وك والنهج النب ��وي �إىل كافة احل ��كام م�سلمني وغ�ي�ر م�سلمني ،نهج� � ًا دائم ًا
ال يتغ�ي�ر باملتغ�ي�رات الزماني ��ة واملكاني ��ة ،يلزمه ��م بحماي ��ة الأقلي ��ات والعبي ��د م ��ن التعذي ��ب
�أو اال�ضطه ��اد والتفرق ��ة واملن ��ع م ��ن التمت ��ع باحلق ��وق ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ال�سعي اجل ��اد لالعرتاف
له ��م بالإن�ساني ��ة وحقوقه ��م املدني ��ة والديني ��ة وال�سيا�سي ��ة وحمايته ��م م ��ن العن�رصي ��ة.
�أمرنا الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم بالإح�سان �إىل ال�ضعفاء والفقراء والعبيد والإماء
و�أن ننظ ��ر له ��م نظ ��رة تكرمي و�إخاء ،حيث كان ر�س ��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سل ��م �ألطف النا�س
بالعبيد ،و�أرفق النا�س بالإماء ل�ضعفهم وقلة عددهم ،فعن �أن�س ر�ضي اهلل عنه قال( :كان ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم من �أ�شد النا�س لط ًفا! واهلل ما كان ميتنع يف غداة باردة من عبد وال من �أمة
وال �صبي �أن ي�أتيه باملاء فيغ�سل وجهه وذراعيه!! وما �س�أله �سائل قط �إال �أ�صغى �إليه �أذنه فلم
ين�رصف حتى يكون هو الذي ين�رصف عنه ،وما تناول �أحد بيده �إال ناوله �إياها فلم ينزع حتى
يكون هو الذي ينزعها منه)((( هذا خلق الر�سول املتوا�ضع والذي يدعو للتوا�ضع وعدم التمييز.
وعن املعرور بن �سويد قال :لقيت �أبا ذر بالربدة ،وعليه حلة وعلى غالمه حلة (يعني من نف�س
الث ��وب) ف�س�ألت ��ه عن ذلك ،فق ��ال� :إين �ساببت رج ًال ،فعريته ب�أمه (قال لعب ��د :يا ابن ال�سوداء)
فقال يل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :يا �أبا ذر! �أعريته ب�أمه!؟ �إنك �أمر�ؤ فيك جاهلية) �إخوانكم
خولك ��م (العبيد والإماء ه ��م �إخوانكم يف الدين والإن�سانية) ،جعلهم اهلل حتت �أيديكم ،فمن كان
�أخوه حتت يده :فليطعمه مما ي�أكل ،وليلب�سه مما يلب�س ،وال تكلفوهم ما يغلبهم ،ف�إن كلفتموهم
ف�أعينوه ��م((( ،فح ��رم ال�سخرية من العبيد �أو اال�ستهزاء ب�ألوانه ��م �أو �أن�سابهم �أو لغاتهم ،كما
حرم �إجهاد العبد يف اخلدمة و�أوجب م�ساعدته �إذا ُك ّلف ما يغلبه.
وعلي ��ه ومما �سبق �أ�ش�ي�ر �إىل �أن ال�سنة النبوية الطاهرة املطهرة عملت على مكافحة جرمية
التميي ��ز العن��ص�ري بكافة �أ�شكالها ،وذلك من خ�ل�ال ال�سنة القولية والتطبيق ��ات العملية التي
((( �صحيح � -أبو داود -ح -5156 :م�سند �أحمد – مرجع �سابق  -ح585 :
((( فتح الباري � -أحمد بن علي بن حجر الع�سقالين  -ترقيم حممد ف�ؤاد عبد الباقي  -ت�صيح وتعليق �سماحة ال�شيخ عبد العزيز بن باز
– ن�رش رئا�سة �إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإر�شاد ،الريا�ض  -يف املطالب العالية ( .) 3931
((( �صحيح – البخاري – مرجع �سابق  -كتاب الإميان ،برقم  -30م�سلم ،كتاب الإميان والنذور ،باب� :إطعام اململوك مما ي�أكل ،رقم.1661 :

اجلرائم الدولية التي ترتكب �ضد الأقليات وطرق مكافحتها من منظور فقهي ( جرمية التمييز العن�صري امنوذجاً) 235

طبقها احلبيب امل�صطفي �صلى اهلل عليه و�سلم والتي تتمثل يف كافة �أنواع امل�ساواة دون التمييز
ب�ي�ن الب��ش�ر مهما كان عدده ��م وقلتهم ولونه ��م وجن�سهم وقبائله ��م ،وعلى ه ��ذا الطريق �سار
�صحاب ��ة ر�سول اهلل �صل ��ى اهلل عليه و�سلم مت�سك ًا بقوله وتنفيذ ًا لأم ��ر دعوته ،فال مربر لظهور
هذا ال�سلوك يف احلياة مر ًة �أخري ال على امل�ستوي الفردي وال اجلماعي وال الدويل.
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اخلامتة

م ��ن خ�ل�ال ه ��ذه الدرا�سة �أ�ش�ي�ر �إىل جمموعة من النتائ ��ج والتو�صيات ميك ��ن �أن ت�ساهم يف
التع ��رف على نهج الدين الإ�سالم ��ي وهو يكافح وميانع �أي �سلوكي ��ات تتعار�ض مع الإن�سانية
والتوجهات الربانية من خالل القران الكرمي وال�سنة النبوية املطهرة ومن �ضمن هذه التمييز
العن�رصي �أو التفرقة العن�رصية.
أو ً
ال  /النتائج-:

�1.1إن الإ�س�ل�ام دي ��ن كام ��ل ومتكام ��ل عني بتنظيم حي ��اة الف ��رد الدينية والدنيوي ��ة وحث على
التعامل مببد�أ امل�ساواة بني الب�رش بال تفا�ضل وال متييز �إال بالتقوى والعمل ال�صالح.
2.2اخت�ل�اف الل ��ون �أو اجلن�س �أو الدين ال يرتتب عليه نق� ��ص �أو حرمان من حق �أو زياده ،الن
�أ�صل الب�رشية واحد وخالقهم واحد وربهم واحد وم�صريهم واحد.
�3.3سماح ��ة الإ�س�ل�ام تامر باملعاملة احل�سنى دون ا�ضطهاد لفئة �أو طائفة حتى املخالفني لنا يف
العقيدة ،والتزام نهج العدل والإح�سان حتى مع الأعداء.
4.4جرمي ��ة التمييز العن�رصي تعترب م ��ن الن�شاطات الهدامة التي تنخ ��ر يف الن�سيج الإ�سالمي
واالجتماعي على امل�ستوي الداخلي والدويل.
5.5يظه ��ر التمييز العن�رصي ب�ص ��ور عده �أحيان ًا �سخرية و�أحيان ًا ا�ضطه ��اد ًا و�أحيان ًا تف�ضي ًال
و�أحيان� � ًا منع� � ًا من ح ��ق و�أحيان ًا حرمان ًا م ��ن واجب ومهم ��ا اختلفت �صوره ��ا فهو �سلوك
مرفو�ض وخمالف لطبيعة الب�رش والدين.
6.6قد ترتكب هذه اجلرمية يف حق فرد �أو جماعة �أو دولة ب�أكملها ومع ذلك مهما اختلفت اجلهات
الواقعة عليها ف�إنها متثل منوذج ًا �سيئ ًا ملخالفة ال�رشع الإ�سالمي وما تدعو �إليه الإن�سانية.
7.7ق ��د ترتك ��ب هذه اجلرمية م ��ن قبل �أفراد �أو جماع ��ة �أو دول ولكنها مهم ��ا اختلفت اجلهات
ف�إنها متثل جميع ًا نوع ًا �إيذاء للب�رشية.
8.8الإ�س�ل�ام ح ��ارب وكافح ه ��ذه اجلرمية بكافة و�سائله كم ��ا �أنه �أعطى من ��اذج وتطبيقات عملية ملا
يج ��ب �أن تكون عليه احلياة يف الت�س ��اوي يف كل �شيء حتى مع التباين يف الدين واللون واجلن�س
واللغة والأو�ضاع املالية واالجتماعية ولنا يف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�سوة ح�سنه.
ثانيًا  /التوصيات-:

��1.1ض�رورة الط ��رق على النهج الإ�سالم ��ي يف معاجلته للق�ضايا الإن�ساني ��ة حتى نعطي البعد
العاملي لر�سالة الإ�سالم يف النظرة الكلية للب�رش ،وت�صوره مل�ستجدات الأمم وال�شعوب على
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مدى الع�صور ومنها النظر �إىل الأقليات.
 2.2عك�س تعاليم الإ�سالم ون�رشها عرب كافة الو�سائل واملنابر والطرق التعليمية والبحثية واملواقع
الدولية والداخلية والتي تنادي بامل�ساواة والعدالة بني النا�س ونبذ اجلهوية والعن�رصية.
3.3ال�سع ��ي بكاف ��ة الو�سائل وال�سب ��ل يف �سبيل منع ارت ��كاب جرمية التميي ��ز العن�رصي بكافة
�أ�شكالها و�أنوعها بغ�ض النظر عن الأ�شخا�ص الواقعة عليهم وبغ�ض النظر عن مرتكبها.
4.4العم ��ل عل ��ى �إزال ��ة كل العوامل التي ت� ��ؤدي �إىل ظه ��ور الأقليات واتب ��اع �سيا�سة جتعل من
دجمهم وان�صهارهم يف املجتمع �أمر ًا مي�سور ًا.
5.5التزام مبد�أ امل�ساواة والعدالة يف احلقوق والواجبات ومتطلبات احلياة املدنية وال�سيا�سية
والقانونية.
6.6نب ��ذ معايري النظرة للب�رش باجلن� ��س واللون واللغة والطائفة والوجه ��ة احلزبية والعرقية
واملكانية والأو�ضاع االقت�صادية واملالية.
7.7النظر للمجتمع الدويل بالت�ساوي دون تف�ضيل دولة على دولة �أو �شعب على �شعب و�إلغاء م�سميات
الدول (الكربى والعظمي واملتقدمة والغنية) والدول (الفقرية والنامية والعامل الثالث ).
8.8تبني نظام قانوين ي�ستهدف به هيئة اجلماعة الدولية ،بحيث يجعل من امر الدول يف اتخاذ القرارات
الدولية احلق بينهم بالت�ساوي ويف ذلك �إلغاء حلق الفيتو الذي �أ�صبح �سيف ًا معلق ًا على رقاب الدول.
9.9التب�ش�ي�ر مب ��ا تف�ضي �إلي ��ه مكافحة جرمية التميي ��ز العن�رصي عل ��ى ال�صعيد النف�س ��ي والروحي
واالجتماعي والثقايف والتي هي �أرقى �صور التعاي�ش بني الأفراد واملواطنني داخل الدولة الواحدة
حتى ولو اختلفت عقائدهم ولغاتهم وثقافاتهم وعروقهم وهذا ما تبحث عنه عدالة ال�سماء.
1010اعتم ��اد �إ�صالحات داخلية ودوليه ت�ؤدي �إىل منع جرمية التمييز العن�رصي التي ت�ؤدي �إىل تفجر
الأو�ض ��اع ،وح ��دوث ال�رصاعات والتي ق ��د تف�ضي �إىل االنف�صال يف كثري م ��ن الأحيان من الدول
التي حتدث فيها تلك التفرقة �أو ذاك التميز العن�رصي.
1111عل ��ى احلامل�ي�ن م�شعل ح ��وار احل�ض ��ارات و�شعار الت�سام ��ح والتعاي� ��ش ال�سلم ��ي والديني على
امل�ست ��وي الداخل ��ي والدويل� ،أن يبذلوا جه ��ود ًا �إ�ضافية لإقناع الأتباع ب��ض�رورة احرتام كل ما
هو مقد�س لدى الطرف الآخر بغ�ض النظر عن االختالف يف الدين �أو اللغة �أو العدد �أو اجلن�س.
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امل�صادر واملراجع

أو ً
ال /القرآن الكريم.
ثانيًا  /كتب التفسير-:

غريب امل�صنف � -أبو ُعبيد القا�سم بن �س ّالم بن عبد اهلل الهروي البغدادي ( -املتوفى224 :هـ)-
حتقيق� :صفوان عدنان داوودي  -النا�رش :جملة اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة  -الطبعة:
جـ  -1ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشون ،العددان (1414 -)102 ،101ه1415 /هـ.

ثالثًا /كتب الحديث_:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

�1صحي ��ح البخاري -امل�ؤلف :حممد بن �إ�سماعيل �أب ��و عبد اهلل البخاري اجلعفي املحقق:
حمم ��د زهري بن نا�رص النا�رص  -النا�رش :دار طوق النجاة (م�صورة  -عن ال�سلطانية
ب�إ�ضافة ترقيم حممد ف�ؤاد عبد الباقي)  -الطبعة :الأوىل1422 -هـ.
2امل�سن ��د – احم ��د بن حمم ��د بن حنبل – �رشح ��ه احمد حممد �شاك ��ر – دار املعارف –
م�رص  -ط1369 – 2هـ -م 1950م.
3ال�سل�سلة ال�صحيحة :حممد نا�رص الدين الألباين ,الطبعة الأوىل (املكتب الإ�سالمي – بريوت
�4س�ن�ن �أبي داود  -احلافظ �سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين � -إعداد وتعليق عزت عبيد
الدعا�س  -ط - 1دار احلديث  -بريوت 1388 -هـ.
�5س�ن�ن الرتمذي  -احلافظ حممد بن عي�سى بن �س ��ورة الرتمذي  -حتقيق و�رشح �أحمد
حممد �شاكر  -ن�رش دار �إحياء الرتاث العربي.
�6صحي ��ح م�سلم  -م�سلم بن احلجاج الق�شريي الني�سابوري  -ترقيم حممد ف�ؤاد عبد الباقي
 ن�رش رئا�سة �إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإر�شاد – الريا�ض 1400 -هـ.7امل�صنف يف الأحاديث والآثار � -أبو بكر بن �أبي �شيبة  -ط - 2الدار ال�سلفية  -الهند 1399 -هـ.
8فت ��ح الب ��اري � -أحم ��د بن علي بن حج ��ر الع�سق�ل�اين  -ترقيم حممد ف� ��ؤاد عبد الباقي
 ت�صي ��ح وتعلي ��ق �سماحة ال�شيخ عب ��د العزيز بن باز – ن�رش رئا�س ��ة �إدارات البحوثالعلمية والإفتاء والدعوة والإر�شاد  -الريا�ض.

رابعًا /كتب اللغة العربية-:

ل�س ��ان الع ��رب – امل�ؤلف :حممد بن مكرم ب ��ن على (�أبو الف�ضل) جم ��ال الدين ابن منظور
الأن�ص ��اري الرويفع ��ى الإفريق ��ي ( -املتوف ��ى711 :ه� �ـ)  -النا�رش :دار �ص ��ادر – بريوت-
الطبعة ا� -سنة الثالثة 1414 -هـ.
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خامسًا /كتب الفقه اإلسالمي-:

الأموال� -أبو عبيد القا�سم بن �سالم – حتقيق :خليل حممد هرا�س  -النا�رش :دار الفكر – بريوت

سادسًا /كتب القانون-:

1 .1ال�رصاعات العرقية وا�ستقرار العامل املعا�رص � -أحمد وهبان  -دار اجلامعة اجلديدة
– الإ�سكندرية 2001-م.
2 .2مو�سوع ��ة ال�سيا�سة  -عبدالوه ��اب الكيايل  -امل�ؤ�س�سة العربي ��ة للدرا�سات والن�رش -
ط1987 -1م.

33. Nicolas schmitt,protection des minorités,federalisme et democratie de concordance:tout etat lié,institut
du federalime-universite de fribourg (suisse),conference sur le burundi,geneve,17-19 avril

�4 .4إدارة وح ��ل ال�رصاع ��ات العرقية يف �أفريقيا  -حممود �أب ��و العينني – الدار اجلامعية
للن�رش والتوزيع والطباعة – ط – 1ليبيا – 2008م.
5 .5حقوق الإن�سان والتمييز العن�رصي يف الإ�سالم  -عبد العزيز اخلياط  -ط – 1القاهرة
 دار ال�سالم 1409 -هـ1989 /م.سابعًا /المواثيق-:

�1.1إعالن الأمم املتحدة للأقليات للعام 1992م.
2.2االتفاقية الأوربية حلقوف الأقليات – 1991م.
3.3وثيق ��ة حق ��وق الإن�سان يف الإ�سالم ال�ص ��ادرة عن وقائع امل�ؤمتر اخلام� ��س للفكر الإ�سالمي
املنعقد بطهران (�إيران) من 29:جمادى الأوىل �إىل 01من جمادى الثانية1407هـ املوافق
لـ :من� 29إىل 31جانفي1987م.
ثامنًا /البحوث و المنشورات-:

1.1م�ستقب ��ل ال ��دول الفدرالية يف �أفريقيا يف ظ ��ل �رصاع الأقليات (نيجريي ��ا منوذجا)  -ب�شري
�شاي ��ب جم ��دوب – ر�سالة ماج�ستري – جامع ��ة قا�صدي مرباح – كلي ��ة احلقوق والعلوم
ال�سيا�سية – 2010م2011/م.
2.2املل ��ف ال�سيا�س ��ي  -م�ؤ�س�س ��ة البيان لل�صحاف ��ة والطباعة والن�رش  -ع ��دد اجلمعة  10ذو
القعدة 1424هـ  2 -يناير 2004م -العدد .659
3.3مو�سوع ��ة فتاوى الأزه ��ر -املو�ضوع ( )290التفرقة العن�رصي ��ة -املفتي :ف�ضيلة ال�شيخ
عطية �صقر -مايو  1997املبد�أ :القر�آن وال�سنة.
4.4حقوق الإن�سان يف الإ�سالم  -مقاالت امل�ؤمتر اخلام�س للفكر الإ�سالمي  -طهران – �إيران.
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