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 افتتاحية العدد 

 بعون اهلل وتوفيقه يخرج العدد الث�ين ع�صر من جملة ت�أ�صيل العلوم وهو يحمل العديد من املو�صوع�ت يف 
تخ�ص�ص�ت خمتلفة ، ن�ص�أل اهلل �صبح�نه وتع�يل اأن ين�ل ر�ص� القراء ويجدون فيه م� ير�صيهم .

- املو�صوع االأول كتبه الدكتور �صعيب اإدري�ض اأمي� املندالوي الذي يتن�ول كت�ب من كتب القراءات امل�صهورة 
اأال وهو كت�ب التذكرة يف القراءات الثم�ن للك�تب اأبو احل�صن ط�هر بن عبد املنعم بن غلبون التي 
تتبع فيه� الب�حث اختب�راته يف القراءات الثم�ن للك�تب اأبو احل�صن ط�هر بن عبد املنعم  بن غلبون 
التي تتبع فيه� الب�حث اختب�راته يف القراءة التي اأودعه� كت�به املذكور والوقوف مع مدلوالت تلك 

االأختب�رات وتوجيه نكته� علي م� ي�صره اهلل للب�حث .

الزبري احل�صن  اأحمد حممد  الدكتور  كتبه   ، وموانعه  و�صروطه  واأ�صب�به  التكفري  الث�ين عن  املو�صوع   -
تن�دي فيه الب�حث االآي�ت القراآنية واالأح�ديث النبوية ذات ال�صلة ب�ملو�صوع وق�م ب�صبطه� �صبطً� 
�صحيحً� ب�عتب�ره� اأ�ص��ض البحث وروحه ، وخرج بنت�ئج مهمة تو�صيح التكفري واأ�صب�به و�صروطه 
وموانعه وت�صهم يف اإر�ص�ء منهج لتطوير البحث العقدي خ��صة يف هذا الزم�ن الذي ا�صتدت احل�جة اإليه .

االأ�صوليني يف داللة  اأثر اختالف  الدكتور حممد ح�صب اهلل علي  االأ�صت�ذ  فيه  تن�ول  الث�لث  املو�صوع   -
النهي علي ف�ص�د املنهي عنه يف اختالف الفقه�ء يف الفروع الفقهية ، تن�ول فيه الب�حث مو�صوع�ت 
الثالثة املكروهة  االأوق�ت  الن�فلة يف  االأر�ض املغ�صوبة وحكم �صالة  عديدة مثل حكم ال�صالة يف 
وحكم �شوم يوم النحر وحكم البيع ب�شرط فا�شد وحكم البيع امل�شتمل علي الربا وحكم نكاح ال�شفار 

ونك�ح املحلل ، مو�صحً� االختالف�ت يف هذه املو�صوع�ت مرجحً� املذاهب ال�صحيحة يف ذلك .

- املو�صوع الرابع : ج�ء بعنوان م�صوؤولية االإدارة التق�صريية )درا�صة مق�رنة ( كتبه الدكتور اأحمد الزين 
اأحمد ح�مد تن�ول البحث امل�صوؤولية ال�صخ�صية للموظف الع�م عندم� ي�صدر  فعل �ص�ر خ�رج اإط�ر 
الوظيفة الع�مة �صواء ك�ن يق�صد حتقيق م�صلحة �صخ�صية اأم ك�ن فعاًل متعمدًا منه وتن�ول الب�حث 

م�صوؤولية االإدارة التق�صريية وح�الته� التي اأوجبه� الق�نون .

- املو�صوع اخل�م�ض تن�ول مق��صد ال�صريعة يف احلف�ظ علي امل�ل الع�م كتبه الدكتور علي حممد علي 
ال�شادق مو�شحًا فيه الأ�ش�س وال�شروط التي يجب توفرها ملن يويل علي هذا املال و�شوابط �شرف 
هذا امل�ل الع�م ، مو�صحً� العقوب�ت علي من يتعدي علي هذا امل�ل الع�م ، كم� و�صح دور امل�صلمني يف 

ذلك منذ دولة الر�صول �صلي اهلل عليه و�صلم .

-املو�صوع ال�ص�د�ض ك�ن بعنوان االإعج�ز العلمي للقراآن الكرمي وال�صنة النبوية وم� اأثري حوله ، كتبه د. 
يعقوب حممد �ص�لح مو�صحً� اآراء املوؤثرين واملع�ر�صني لالإعج�ز العلمي ، كم� و�صح الب�حث اأهمية 
االإعج�ز العلمي وال�صوابط التي و�صعه� العلم�ء للبحث فيه ، وبني فيه الب�حث بع�ض وجوه االإعج�ز 

العلمي للقراآن الكرمي .
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-املو�صوع ال�ص�بع عن املثل عند اخلليفة عمر ر�صي اهلل عنه )درا�صة وحتليل ( كتبه د.حممد عبد اهلل 
املثل  اإر�ص�ل  علي  قدرته  عنه  اهلل  ر�صي  عمر  املوؤمنني  اأمري  قدرة  الب�حث  فيه  مو�صحً�  �صليم�ن  
و�صربه يف موا�صعه وذلك بتن�ول الب�حث الأمث�ل اخلليفة عمر ب�لدرا�صة والتحليل وخل�ض اأن اأمث�ل 
اأبع�د  ذات  م�صكالت  وتع�لج  املعني  وعمق  اللغة  وجزالة  الداللة  وقوة  الروؤية  ب�صعة  تت�صم  اخلليفة 

اجتم�عية .

- املو�صوع الث�من من الدرا�ص�ت املع��صرة عن الب�صمة الوراثية وا�صتخدامه� يف جرائم احلدود للك�تبني 
د/ ال�صيخ حميدي الفكي ود/ املعز ه�رون حممد تن�ول فيه الب�حث�ن اآراء العلم�ء املختلفة ال�صرعية 

والعلمية ..

- املو�صوع الت��صع تن�ول فيه الدكتور حممد ث�لث اإ�صم�عيل نظرات العلم�ء يف حكم غر�ض ال�صعر وو�صلة 
االأطب�ء  واآراء  العلم�ء يف ذلك  اأقوال  التجميلية وتو�صيح  لعملية اجلراحة  امل�صروعية  مو�صحً� فيه 

وتطرق الب�حث لالإ�صرار املتوقع حدوثه� علي الفرد واملجتمع .

كتبته   « ت�أ�صيلية  درا�صة   « والتطبيق  النظرية  بني  الدولية  ال�صي�دة  يف  امل�ص�واة  عن  الع��صر  املو�صوع   -
الدكتورة مني حممد عو�ض يو�صف مو�صحة اأن مبداأ ال�صي�دة تطور مفهومه خالل احلقب الزمنية 
املتع�قبة وهو يت�أثر ب�الأو�ص�ع ال�صي��صية واملوؤثرات الدولية امل�ص�حبة واأن الدول العظمي التي متتلك 
النفوذ والقوة له� ت�أثري علي ذلك الأنه�  ت�صعي لفر�ض احلكومة الع�ملية واأو�صحت الب�حثة  اأهمية 
الدين  �صلط�ن  اإع�دة  اأجل  من  اخلالف�ت  وجت�وز  الدول  بني  وموؤثر  ف�عل  اإ�صالمي  احت�د  وجود 

االإ�صالمي.

بعنوان  ك�نت  والتى  االأويل   الع�ملية  الندوة  تقريرا عن  ابراهيم حممد   اله�دى  �ص�هني  د.  اعد  كم�   -
والية  ود مدين ح��صرة  اأقيمت يف  التي  الع�م  الراأي  تكوين  علي  واأثره�  املع��صرة  امل�صطلح�ت   :
اجلزيرة ب�ل�صودان  وذلك يف اأط�ر �صعي مركز ت�أ�صيل العلوم بج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم 
لن�صر ثق�فة الت�أ�صيل وبن�ء اجل�نب الفكري لالأمة ال�صودانية خ��صة واالأمة االإ�صالمية علي وجه العموم .
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1/ يقدم الب�حث كلم� اأمكن ن�صخة من البحث اأو الدرا�صة مطبوعة علي برن�مج WORD مع مراع�ة الت�لي : 
simplified Arabic )SA(  بحجم 16،  اأو الدرا�صة ب�للغة العربية ب��صتخدام خط  2/ يكتب البحث 

وبهوام�ض 2�صم علوي و�صفلي واأي�صر ، و3�صم اأيمن .
االأ�صك�ل  ذلك  في  بم�   25 عن  تقل  وال  �صفحة   45 عن  الدرا�صة  اأو  البحث  �صفح�ت  عدد  يزيد  ال   /3

والمراجع والمالحق .
4/ يقدم الب�حث ملخ�صٌ� لبحثه ، علي اأن ال يزيد الملخ�ض عن 200 كلمة .

5/ يتم توثيق واإثب�ت المراجع وفق� للمنهج العلمي .
6/ تر�صل البحوث اإلي رئي�ض تحرير المجلة وله حق الفح�ض االأولي للبحث اأو الدرا�صة وتقرير �صالحيته 

للتحكيم اأو ا�صتبع�ده .
7/ تخ�صع البحوث والدرا�ص�ت المقدمة للن�صر للتحكيم العلمي ويبلغ �ص�حب البحث اأو الدرا�صة بنتيجة 

التحكيم خالل مدة اأق�ص�ه� ثالثة اأ�صهر .
االأقل من  اثنين علي  قبل محكمين  العلمي  من  للتحكيم  للن�صر  المقدمة  والدرا�ص�ت  البحوث  تخ�صع   /8
المتخ�ص�صين يخت�رهم� رئي�ض التحرير من ق�ئمة المحكمين التي تعتمده� هيئة اإ�صدار المجلة ويجوز 

لرئي�ض التحرير اختي�ر محكم مرجح في ح�لة رف�ض البحث اأو الدرا�صة من قبل اأحد المحكمين .
9/ تخ�صع اأولوي�ت ن�صر البحوث والدرا�ص�ت وترتيبه� العتب�رات فنية بحتة ، وال ترد الأ�صح�به� .

10/ توؤول حقوق ن�صر البحوث والدرا�ص�ت ك�ملة للمجلة .
11/ يمنح كل ب�حث ثالث ن�صخ من عدد المجلة المن�صور فيه� بحثه.
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اختي�رات اأبي الح�صن ط�هر بن عبد المنعم في اأ�صول القراءات من خالل كت�به     

  ) التذكرة في القراءات الثم�ن (

 �صعيب اإدري�ض اإيم� المندالوي)1( 
ملخ�س البحث :

ببي�ن  ذلك  اأردف  ،ثم  غلبون  ابن  االإم�م  بترجمة موجزة عن حي�ة  الدرا�صة  الب�حث  بدا 
االأ�صول من  ابن غلبون في  البحث اختي�رات  الب�حث في هذا  تن�ول  االختي�ر ون�ص�أته، ثم 
االأ�صول  اأبواب  ترتيب  وفق  الب�حث  الثم�ن،وتتبعه�  القراءات  في  التذكرة  كت�به  خالل 
المتع�رف عليه عند علم�ء القراءات  على نحو م�ص�ئل  وختم الب�حث بتو�صي�ت ونت�ئج اأودعه� 

خ�تمة البحث . 

المقدمة :

ر�صل  خ�تم  الم�صطفى،  نبيه  على  وال�صالم  وال�صالة  والنوى،  الحب  ف�لق  هلل  الحمد 
اآله  َلَح�ِفُظوَن  ()الِحجر:9(، وعلى  َلُه   � َنّ َواإِ ْكَر  الِذّ ْلَن�  َنَزّ َنْحُن   � )اإَِنّ  : عليه  المنزل  ربه، 
و�شحابته الذين حفظوا لنا هذا الدين، وجادوا باأرواحهم رخي�شة في �شبيل 

اهلل. وبعد. 

ف�إن اأولى العلوم بر�صم القلم، واأولى العلوم بجود العقل والخواطر هي العلوم التي تعلقت 
بكت�ب اهلل،الذي تحدى اهلل به العب�د في اأوله ن�فيً� عنه النق�ض وال�صك واالرتي�ب ،فق�ل 

ْلُمَتِّقيَن (البقرة:)2(. عز من ق�ئل عليمً�:)َذِلَك اْلِكَت�ُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِلّ

وال�صرف ين�له المرء بم� به ات�صف؛ لذلك ك�ن اأهل القراآن هم اأهل اهلل وخ��صته، واهلل بهم 
يب�هي مالئكته والن��ض اأجمعين، ق�ل ابن الجزري في مقدمة طيبته: 

وبعد فاالإن�شان لي�س ي�شرف           �إال بمــــــا يحفظـــــه ويعــــرف

لذاك كـــان حاملوا القــــــــراآن            اأ�سراف الأمة اأولي الإح�سان

واإنهــــــم في النا�س اأهـــــل اهلل             واإن ربنــــــــا بهـــــــم يبـــــاهـــــــــي

وقال في القراآن عنهــم وكفى          باأنه اأورثه مــــــن ا�سطفى)1(

ولذلك اأحببت اأن اأكون ممن ين�لهم وي�صملهم �صرف االن�صم�م اإلى اأهل القراآن، المت�صفين 
به والع�ملين بمقت�ص�ه، فج�ء هذا البحث رغبة في ذلك، وطمعً� فيم� عند اهلل من االأجر والثواب. 

1/  اأ�صت�ذ م�ص�عد بق�صم القراءات –ج�معة القراآن الكريم وت�أ�صيل العلوم .
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  ومحور هذه الدرا�صة كت�ب من كتب القراءات الم�صهورة، اأال وهو كت�ب التذكرة في القراءات 
الثم�ن، وموؤلفه من م�ص�هير هذا الفن، اأوحد زم�نه علمً� ودينً�، اأال وهو اأبو الح�صن ط�هر 
بن عبد المنعم بن غلبون، فقد ك�ن هو واأبوه من المبرزين في القراءات، وتتلمذ على يد 
والده مكي بن اأبي ط�لب، وتتلمذ على ابن غلبون عثم�ن بن �صعيد الداني ،فلذلك اخترت 
كت�ب هذا العَلم ليكون محور درا�صتي، متتبعً� اختي�راته في القراءة التي اأودعه� كت�به اآنف 

الذكر ،فج�ءت الدرا�صة على النحو االآتي :

• المقدمة : وفيه� اأ�صب�ب اختي�ر المو�صوع ،واأهداف الدرا�صة واأهميته� ،وم�صكلة الدرا�صة 
واأ�صئلته� ،ومنهج الدرا�صة وحدوده� وم�صطلح�ته�، والدرا�ص�ت التي �صبقت هذه الدرا�صة. 

• المبحث االأول : التعريف ب�بن غلبون.

• المبحث الث�ني: تعريف االختي�ر ون�ص�أته.

• المبحث الث�لث: اختي�رات ابن غلبون في االأ�صول .

• الخ�تمة : وفيه� النت�ئج والتو�صي�ت.

وهذا اأوان ال�صروع في المطلوب م�صتعينً� ب�هلل الإكم�ل المق�صود، و�صلى اهلل على نبيه واآله و�صحبه 

و�صلم  اأ�شباب اختيار المو�شوع :

المت�صفح لكت�ب التذكرة البن غلبون والواقف عليه يعلم قدر م� اأوتي هذا االإم�م من العلم 
الداني،  �صعيد  بن  عثم�ن  الدني�  اإم�م  �صيخ  وهو  ال  كيف  وتمييزه�،  القراءات  في  والمعرفة 
الغني عن التعريف في هذا المج�ل، وقد تلقى الن��ض عنه جميع م� كتبه ب�لر�ص� والقبول ؛ 
ولذلك اأحببت  الوقوف مع اختي�رات هذا االإم�م العالمة في  مج�ل القراءات ومدلوالته� من 
خالل كت�به – التذكرة-، ويعد كت�ب التذكرة من الكتب ال�ص�بقة في مج�ل تثمين القراءات، 
فهو جدير ب�لدرا�صة وتنقيب م� حوى بداخله، وم� زال مج�ل البحث في علم القراءات بكرًا 
لقلة الواردين من طلبة العلم عليه ل�صعوبة م�صلكه وميول الطلبة اإلى م� هو �صهل ال عن�ء فيه 

،وهذا في حد ذاته دافع لخو�ض هذا المج�ل واإخراج مكنونه ودرره وجواهره.  

اأهداف الدرا�شة :

تهدف هذه الدرا�صة اإلى تتبع اختي�رات االإم�م اأبي الح�صن ط�هر بن عبد المنعم بن غلبون 
االختي�رات   تلك  مدلوالت  مع  ،والوقوف  الثم�ن  القراءات  في  التذكرة  كت�به  خالل  من 

وتوجيه نكته� على م� يي�صره اهلل للب�حث.  
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اأهمية الدرا�شة :

تكمن اأهمية الدرا�صة في اأنه� توجه اختي�رات هذا االإم�م،وتبين المقبول منه� والمردود، 
فلي�ض كل م� اخت�ره ابن غلبون في كت�به يقراأ به اليوم، واإن ك�ن في زم�نه مقبواًل مت�صل 
من  وغيره  غلبون  ابن  اخت�ره  م�  بين  مق�رنة  اأحي�نً�  الدرا�صة  هذه  تعقد  ،وكذلك  ال�صند 

العلم�ء لبي�ن المجمع عليه اأخيرًا.

م�شكلة الدرا�شة واأ�شئلتها:

لي�ض كل م� هو موجود في بطون الكتب يقراأ به في زم�نن� هذا ،ولي�ض كل م� هو موجود فيه� 
مت�صل ال�صند؛ ف�إذًا نت�جً� لهذا تتبلور م�صكلة الدرا�صة ومنه� تن�ص�أ اأ�صئلة ملخ�صه� م� يلي :

1.هل كل م� ين�صب اإلى القراء الع�صرة المعروفين الذين تلقت االأمة قراءاتهم ب�لقبول متواترًا اأم ال؟.

2.هل كل م� ذكره ابن غلبون من االختي�رات متواترًا اليوم ومتلقى ب�لقبول اأم هو غير ذلك؟.

اأن بع�صه يقراأ به  اأم  اإلين� في بطون الكتب الم�صهورة يقراأ به اليوم  3. -هل كل م� و�صل 
واالآخر غير ذلك؟.

4. -م� المق�يي�ض المتبعة لالختي�ر عند االأئمة ال�ص�بقين ؟.

5. -م� االأ�صب�ب والدوافع لالختي�ر عند االأئمة؟.

6. -م� االأ�صب�ب التي جعلت م� بداخل بع�ض الكتب مردود ال يقراأ به اليوم .

منهج الدرا�شة :

يتبع الب�حث لدرا�صة هذا المو�صوع المنهج اال�صتقرائي والو�صفي؛ وذلك بتتبع وا�صتخراج اختي�رات 
هذا االإم�م من مظ�نه�، وتحليله� ودرا�صته� درا�صة علمية وفق م� هو متبع في البحوث العلمية .

حدود الدرا�شة :

من حيث االختي�ر يتوقف الب�حث عند م� اخت�ره االإم�م ابن غلبون فح�صب ،اأم� من حيث 
التطبيق العملي فتطبق هذه الدرا�صة على كت�ب التذكرة في القراءات الثم�ن لالإم�م ابن 

غلبون في اأ�صول القراءات التي ا�صتودعه� كت�به. 

م�شطلحات الدرا�شة :

•  -الحرف : كل كلمة وقع فيه� اختالف بين القراء .
•  -االأ�صول : هي القواعد الكلية المطردة ك�الختالف في  الهمزتين من كلمة بين القراء .

• - االختي�ر : انتق�ء وجهً� من بين الوجوه االأخرى.
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الدرا�شات ال�شابقة : 

 ق�مت درا�ص�ت �ص�بقة في االختي�ر لبع�ض االأئمة كتلك الدرا�صة التي كتبه� الدكتور م�صطفى 
ال�صليمي بعنوان  )االختي�رات واالنفرادات الواردة في كت�ب غ�ية النه�ية البن الجزري( 
،وكذلك م� كتبه الدكتور ب�بكر محمد توم بعنوان )اختي�رات الجعبري من خالل كت�به كنز 
المع�ني( ،ودرا�صتن� تقوم على م� اخت�ره ابن غلبون في كت�به التذكرة  في القراءات الثم�ن 
،ولم يقف الب�حث على ح�صب علمه على درا�صة تن�ولت هذا المو�صوع واأوفته حقه من الدرا�صة . 
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المبحث االأول: التعريف بابن غلبون.

هو : ط�هر بن عبد المنعم بن عبيد اهلل بن غلبون ،ويكنى اأب� الح�صن ،من علم�ء القراءات 
ال�ص�بطين المهتمين ب�لفن المبرزين فيه)2( . 

ن�ص�أ ابن غلبون فـي اأول حي�ته ن�ص�أة علمية ب�صبب توفر الجو العلمي، فقد ك�ن اأبوه من علم�ء 
القراءات المعروفين، �صنف فيه� الت�ص�نيف المفيدة، فعنه تلقى ابنه -ابن  غلبون- العلم 

في مطلع حي�ته العلمية، ثم وا�صل م�صيرته العلمية متجواًل في االأم�ص�ر.
ورحل ابن غلبون في طلب العلم وط�ف البالد ،فك�ن مولده في حلب واإليه� انت�صب وعن علم�ئه� تلقى 
واأخذ، ثم رحل اإلى م�صر مع اأبيه وفيه� ا�صتقر، واأخذ عن علم�ئه� ك�بن بدهن نزيل م�صر المتوفى 
�صنة )359هـ(، واأي�صً� رحل ابن غلبون في طلب العلم اإلى الب�صرة ح�كيً� ذلك في بع�ض م�صنف�ته)3( . 

وذكر الذهبي اأن ابن غلبون رحل اإلى بغداد فق�ل :”ولقي ببغداد اأب� بكر القطيعي”)4(.
وقراأ ابن غلبون ونهل العلم عن علم�ء كب�ر اأولهم والده ،والح�صين ابن خ�لويه ،وعتيق بن م� �ص�ء 
اهلل ،وعبد اهلل بن المب�رك وغيرهم، واأخذ عنه العلم ثلة من العلم�ء، منهم الداني عثم�ن بن 

�صعيد، واأبو الف�صل عبد الرحمن الرازي، واأبو عبد اهلل محمد بن اأحمد القزويني وغيرهم.)5(
واأثنى على ابن غلبون كثير من العلم�ء ل�صعة علمه وورعه وزهده، ق�ل عنه تلميذه الداني- وهو 
به اأعرف-:”لم نر في وقته مثله ،في فهمه وعلمه مع ف�صله و�صدق لهجته ،كتبن� عنه كثيرًا”)6(.

وق�ل عنه ابن الجزري :”اأ�صت�ذ ع�رف ،وثقة �ص�بط وحجة محرر”)7(،وو�صفه الذهبي  في 
العبر بقوله :”�صيخ الدي�ر الم�صرية في القراءات “)8(.

ويكفى االإم�م ابن غلبون فخرًا اأنه م� زال  اإ�صن�ده مت�صاًل يقراأ به في بع�ض م� نقل اإلين� 
مت�صل�صاًل  عنه اإلى يومن� هذا .

�صنة )399هـ(  الكهولة  والمعرفة في �صن  ب�لعلم  بعد حي�ة علمية ح�فلة  ابن غلبون  توفى 
ت�رك� وراءه ثروة علمية ه�ئلة)9( .

2- غاية النهاية في طبقات القراء ،لبن الجزري ،بتحقيق ج/برج�شترا�شر،طبعة دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط/3 ،�صنة 
1982م. 339/1.

3- معرفة القراء الكب�ر على الطبق�ت واالأع�ص�ر لالإم�م الح�فظ محمد بن احمد الذهبي ،بتحقيق محمد ح�صن محمد 
،طبعة دار الكتب العلمية ،بيروت –لبنان ،ط/1،�صنة 1997م. �ض:207. وغ�ية النه�ية البن الجزري 339/1.

4- معرفة القراء الكب�ر للذهبي �ض:207.
5-غ�ية النه�ية البن الجزري 339/1.

6- معرفة القراء الكب�ر للذهبي �ض:207.
7- غ�ية النه�ية البن الجزري 339/1.

 – العلمية  الكتب  دار  طبعة  زغلول  ب�صيوني  بن  ال�صعيد  محمد  ،بتحقيق  الذهبي  للح�فظ  غبر  من  خبر  في  1العبر   -8
بيروت-بدون : ت ، 195/2.

9- معرفة القراء الكب�ر للذهبي �ض:207. والعبر في خبر من غبر للذهبي 195/2.
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 المبحث الثاني : تعريف االختيار ون�شاأته .

ويرادف  وا�صطف�ئه،  االآخر  على  ال�صيئين  اأحد  تقديم  حول  اللغة  في  االختي�ر  كلمة  تدور 
االختي�ر معنًى االنتخ�ب، واالنتق�ء، واال�صطف�ء)10(،ومنه ج�ء معنى اال�صتخ�رة، ق�ل ج�بر 
ُ َعَلْيِه َو�َصلََّم - ُيَعلُِّمَن� ااِل�ْصِتَخ�َرَة، َكَم� ُيَعلُِّمَن�  لَّى اهللَّ ِ - �صَ بن عبد اهلل :” َق�َل: َك�َن َر�ُصوُل اهللَّ

وَرَة ِمْن اْلُقْراآِن... “)11( .   ال�صُّ

اأم� معنى االختي�ر لدى علم�ء الفن فلي�ض ببعيد عن المعنى اللغوي ،ومعن�ه اأن يعمد الق�رئ اإلى 
تقديم وجه على اآخر  من جميع مروي� ته التي رواه� عن اأ�صي�خه ،ال على �صبيل التف�صيل بل على 
�صبيل التخير والمت�بعة؛ وذلك اإم� ب�صبب كثرة الق�ئلين ب�لوجه المخت�ر ،اأو ل�صيوعه في اللغة 
،اأو موافقته الأف�صح اللغ�ت، وغير ذلك من االأ�صب�ب. يقول مكي بن اأبي ط�لب :”وهوؤالء الذين 
اخت�روا اإنم� قرءوا لجم�عة وبرواي�ت ، ف�خت�ر كل واحد مم� قراأ وروى قراءة تن�صب اإليه بلفظ 
االختي�ر ...”)12(. وفي ذات المعنى يقول االإم�م َن�ِفع :«َفَنَظرت اإَِلى َم� اْجتمع َعَلْيِه اْثَن�ن ِمْنُهم 

َف�أََخذته َوَم� �َصذَّ ِفيِه َواِحد فتركته َحتَّى األفت َهِذه اْلِقَراَءة ِفي َهِذه اْلُحُروف«)13(.

بقي  من  ومنهم  اال�صتمرار،  اهلل الختي�ره  كتب  من  كثر،منهم  اأئمة  لالختي�ر  ت�صدى  وقد 
اختي�ره في بطون الكتب؛ وذلك ف�صل اهلل يوؤتيه من ي�ص�ء .

ول يكون الختيار اإل من ذوي الأهلية والكفاءة، وي�شترط اأن ل يخرج عن حد المختار عند 
االأئمة، وال يف�رق ب�ختي�ره الجم�عة و�صواد االأمة. 

واأم� ت�ريخ ن�ص�أة االختي�ر فهو م�ص�حب لنزول القراآن على الراجح؛ اإذ ك�ن النبي -�صلى 
اهلل عليه و�صلم- يقرئ االأمة بحروف عدة، مرة يقرئ بهذا الوجه وت�رة بوجه اآخر، تي�صيرًا 
النبي -�صلى اهلل عليه  به  يقرئ  بكل م� ك�ن  يقراأ  اأن  المرء  ،ولي�ض الزم� على  االأمة  على 
و�صلم- بل يتخير م� يالئم �صليقته ولهجته من بين تلك القراءات حتى ال  ي�صق عليه، ويزول 

عن م� اعت�ده والزمه . 

10- ال�صح�ح ت�ج اللغة و�صح�ح العربية ،الأبي ن�صر اإ�صم�عيل بن حم�د اجلوهري لف�رابي ،بتحقيق: اأحمد عبد الغفور 
عط�ر،ن�صر: دار العلم للماليني – بريوت- ط/�شنة 1407 هـ  ،223/1. 2515/6.

د  اَلِة ااِل�ْصِتَخ�َرِة ح/1383.  بتحقيق  الأرنوؤوط- عادل مر�شد - حممَّ 11- رواه ابن م�جه يف �صننه يف  َب�ُب َم� َج�َء يِف �صَ
كامل قره بللي - َعبد الّلطيف حرز اهلل،ن�شر: دار الر�شالة العاملية ط/1،�صنة 1430 هـ .

�صلبي ،طبعة دار نه�صة  اإ�صم�عيل  الفت�ح  ،بتحقيق عبد  القي�صي  اأبي ط�لب  القراءات ،ملكي بن  االإب�نة عن مع�ين    -12
م�صر ،�ض:89  .

13- ال�صبعة يف القراءات،الأحمد بن مو�صى بن العب��ض ،اأبو بكر بن جم�هد بتحقق: �صوقي �صيف
ن�صر: دار املع�رف – م�شر ،ط/2،�صنة 1400هـ. �ض:62-61.
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ولم يظهر االختي�ر كم�صطلح م�صتقل لفن من الفنون اإال بعد جيل ال�صح�بة ولكن عمليً� فهو 
موجود . ويرى الداني اأن اأول من ن�صب اإليه االختي�ر كفن هو �صالم 

الطويل،  فق�ل في اأرجوزته  :

واأهل الختيار للحــــروف               والميز لل�سقيم والحرو

جمــــــاعة كلهــــم اإمــــــــام                    مقــــدم اأولهـــــم �ســــالم 

وهو الذي يعرف بالطويل             اإمـام كــل فا�ســل جليل

اأقراأ ب�ختي�ره االأن�م� - ولم يزل مقدم� اإم�م�)2( وقد ن�صب االختي�ر اإلى اأئمة هم اأ�صبق زم�نً� 
من �صالم كمج�هد بن جبر، وطلحة بن م�صرف، وقت�دة بن دع�مة وغيرهم ،فلي�ض قول 

الداني على االإطالق .
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المبحث الثالث: اختيارات ابن غلبون في االأ�شول.

الم�ص�ألة االأولى: الف�صل بين ال�صورتين، ق�ل ابن غلبون«  واأن� اأخت�ر اأي�صً� في قراءة ور�ض 
اأن تو�صل فيه� ال�صورة ب�ل�صورة التي بعده� من  وابن ع�مر واأبي عمرو في خم�صة موا�صع 
بعده�  التي  الأول  االأولى  ال�صورة  اآخر  لم�ص�كلة  فيه�  ذلك  لح�صن  البتة  ب�صيء  ف�صل  غير 
وهي االأنف�ل ببراءة واالأحق�ف ب�لذين كفروا واقتربت ب�لرحمن والواقعة ب�لحديد والفيل 

بالإيالف قري�ض«)14(.

ورد عن ور�ض والب�صري وابن ع�مر بين ال�صورتين الو�صل وال�صكت ا�صتحب�بً� على م� ذكره 
ال�ص�طبي في الحرز :

................................ -  -و�سل وا�سكتن كل جالياه ح�سال

ول ن�س كال حب وجه ذكرته -  -وفيها خالف جيده وا�سح الطال

.................................... 
- )3(

و�سكتهم المختار دون تنف�س

 وورد في الب�صملة خالف عنهم على م� يفهم من البيت ال�ص�بق ب�عتب�ر اأن ال رمز في البيت 

،على م� رجحه اأبو �ص�مة في اإبراز المع�ني.)15( ف�إذًا اختي�ر ابن غلبون فيه وج�هة لمالءمة 
اآخر ال�صورة ال�ص�بقة ب�أول التي تليه� ،اأم� بقية الموا�صع فوجه ال�صكت اأولى ب�لتقديم لكثرة 
هذا  اإلى  اإ�ص�رة  فيه  المخت�ر(  و�صكتهم   ( ال�ص�طبي:  وقول  الطرق،  اأهل  من  به  الق�ئلين 

المعنى وميل اإليه.

القراء  ل�ص�ئر  عمران  اآل  ف�تحة  من  وق�صره�  الميم  مد  في  االختالف   : الث�نية  الم�ص�ألة 
،ومن ف�تحة العنكبوت لور�ض خ��صة ،ق�ل ابن غلبون :«وكال القولين ح�صن ،غير اأني بغير 

مد قراأت فيهم� وبه اآخذ«)16( .

مد الميم في هذين المو�صعين يعد من قبيل المد الالزم ،والالزم الحكم فيه االإ�صب�ع �صت 
حرك�ت؛ ولكن لم� ُحركت الميم للتخل�ض من ال�ص�كنين في اأول اآل عمران،وللحركة الع�ر�صة 
ب�صبب النقل في ف�تحة العنكبوت جوز ذلك الق�صر اعتدادًا ب�لحركة الع�ر�صة، وبه اأخذ ابن 

غلبون مقدمً� اإي�ه على الوجه االآخر. ومن مد فنظرًا اإلى االأ�صل .
14-   التذكرة في القراءات الثم�ن الأبي الح�صن ط�هر بن عبد المنعم بن غلبون ،بتحقيق اأيمن ر�صدي ،طبعة الجم�عة 

الخيرية لتحفيظ القراآن الكريم –جدة- ط/1،�شنة 1991م ،46/1.
15-  اإبراز المع�ني من حرز االأم�ني الأبي �ص�مة عبد الرحمن بن اإ�صم�عيل ،بتحقيق اإبراهيم عطوة،ن�صر م�صطفى الب�بي 

الحلبي .�ض:66.
16-  التذكرة البن غلبون 17/1.
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ويرى الب�حث اأن كال الوجهين ح�صن مروي؛ ولكن وجه المد يمكن الق�رئ من تجويد الكلمة 
بمد النف�ض وال�صيم� اأن الالم قبله� ممدودة فيت�ص�وى المدان. 

� َج�َوَزُه ُهَو َواَلِّذيَن  الم�ص�ألة الث�لثة:اإدغ�م الواو المتحركة في مثله� اأو اإظه�ره� من نحو قوله:)َفَلَمّ
اآَمُنوْا َمَعُه( )البقرة:249(، ق�ل ابن غلبون :«وال�صحيح هو االإدغ�م وهو المروي عن اأبي عمرو »)17(.

اختلف الن�قلون في هذه الم�ص�ألة فمنهم من يرى اإظه�ر ذلك، ومن هوؤالء ابن مج�هد ف�إنه 
ك�ن ال يرى االإدغ�م بحجة ان�صم�م م� قبل الواو االأولى الأنه� ت�صير مدية ،ولكن خ�لفه بع�ض 

العلم�ء في ذلك منهم االإم�م ال�ص�طبي في الحرز فق�ل :

فاأدغــــــم ومن يظهــــر فباملد علــــــالوواو هو امل�سموم هاء كهو ومن

ول فرق ينجي من على املد عول)4(وياأتي يــــــــــوم اأدغمـــــوه ونحـــــوه

والعلة التي من اأجله� اأظهرت الواو في ) هو والذين ( موجودة في )ي�أتي يوم ( اإذًا ال فرق 
بين االثنين في ال�صكل والم�صمون .

ويرى الب�حث اأن الذي ذهب اإليه ابن غلبون في هذه الم�ص�ألة اأوجه ويقويه الدليل فينبغي 
اأن ي�ص�ر اإليه وال يلتفت اإلى غيره .

�ِر( الَنّ َعِن  ُزْحِزَح  :)َفَمن  قوله  من  واإظه�ره�  العين  في  الح�ء  اإدغ�م   : الرابعة  الم�ص�لة 
)اآل عمران:185(. ق�ل ابن غلبون :«فروى اليزيدي فيه اإدغ�م الح�ء في العين واإظه�ره� 

واالإظه�ر هو الم�أخوذ به »)18(.
رواية  واالإظه�ر  عمرو،  اأبي  عن  ال�صو�صي  رواية  المو�صع  هذا  في  العين  في  الح�ء  اإدغ�م 
الدوري عنه وكالهم� من طريق الحرز ،وورد االإدغ�م عنهم� معَ� بخلف من طريق الطيبة. 
ويرى الب�حث اأن كلت� القراءتين �صحيحة متواترة فب�أيتهم� اأخذ الق�رئ فم�صيب ،واالإظه�ر 

هو االأ�صل ،واالإدغ�م للتخفيف. 

الم�ص�ألة الخ�م�صة : اإدغ�م الح�ء في العين واإظه�ره� من قوله:)اْلَم�ِصيُح ِعي�َصى()الن�ص�ء:171(، 
وقوله :)ُجَن�َح َعَلْيِهَم�( )البقرة:230( ،ق�ل ابن غلبون :« روى الق��صم بن عبد الوارث عن اأبي 
عمر عن اليزيدي عن اأبي عمرو االإدغ�م في قوله :)اْلَم�ِصيُح ِعي�َصى()الن�ص�ء:171(، وقوله : 

)َفاَل ُجَن�َح()البقرة:230( وروى غيره االإظه�ر فيهم� وهو الم�أخوذ به »)19(.

17- التذكرة البن غلبون 57/1.

18- التذكرة البن غلبون 77/1.

19- التذكرة البن غلبون 77/1.
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ُزْحِزَح  اإال في مو�صع واحد وهو :)َفَمن  العين  المتواتر الح�ء في  القراء في  لم يدغم 
�ِر()اآل عمران:185(. الذي �صبق ذكره، وم� عدا ذلك فال يجوز اإدغ�مه ،ق�ل ابن  َعِن الَنّ
�ِر َفَقْط؛  الجزري :« َواْلَح�ُء » ُتْدَغُم ِفي اْلَعْيِن ِفي َحْرٍف َواِحٍد َقْوُلُه َتَع�َلى: َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّ
ِلُطوِل اْلَكِلَمِة َوَتْكَراِر اْلَح�ِء ; َوِلَذِلَك َيْظَهُر ِفيَم� َعَداُه َنْحُو اَل ُجَن�َح َعَلْيُكْم، َواْلَم�ِصيُح ِعي�َصى«)20( .

اإدغ�م الح�ء في العين في غير المو�صع الذي �صبق ذكره في الم�ص�ألة الم��صية يعد  ف�إذًا 
قراءة �ص�ذة ال يقراأ به� . 

ويرى الب�حث اأن اختي�ر ابن غلبون في هذه الم�ص�ألة مح�ض ال�صواب وعليه جم�عة القراء 
واأهل االأداء . 

الم�ص�ألة ال�ص�د�صة : اإدغ�م واإظه�ر الك�ف من قوله : )َفال َيْحُزنَك ُكْفُرُه(لقم�ن:)23(. ق�ل 
ابن غلبون : )َفال َيْحُزنَك ُكْفُرُه(لقم�ن:)23(،روى اأبو زيد االأن�ص�ري عن اأبي عمرو اإدغ�م 

الك�ف في الك�ف فيه وروى غيره االإظه�ر ،وهو الم�أخوذ به »)21(

المجمع عليه في هذه الم�ص�ألة اإظه�ر الك�ف عند الك�ف حتى ال يتوالى اإعالالن في الكلمة 
وِريِّ ولم يرد عن اأحد �صواه، اأم�  ،واالإدغ�م هن� هي رواية اْلَق��ِصِم ْبِن َعْبِد اْلَواِرِث، َعِن الدُّ

عن ال�صو�صي فلم يرد ذلك اأبدًا كم� ق�ل �ص�حب الن�صر.)22(

ون�ض على االإظه�ر االإم�م ال�ص�طبي في الحرز ق�ئاًل: 

اإذ النون تخفى قبله� لتجمال)5(وقد اأظهروا في الك�ف يحزنك كفره

ويرى الب�حث اأن م� ذهب اإليه ابن غلبون في اختي�ره هو االأ�صح الذي ال ينبغي اأن يوؤخذ ب�صواه لعدم 
تواتره ،وال�صيم� اأن الداني قد ق�ل في هذه الم�ص�ألة : “ َوااْلأَْخُذ َواْلَعَمُل ِبِخاَلِفِه”)23( اأي االإدغ�م. 

الم�ص�ألة ال�ص�بعة : اإدغ�م الك�ف في الق�ف واإظه�ره� من قوله : )َوَتَرُكوَك َق�ِئًم�()الجمعة :1 1 (، 
ق�ل ابن غلبون :)َوَتَرُكوَك َق�ِئًم�()الجمعة: 11( روى اأبو عم�رة بن الق��صم عن اأبي عمرو اإدغ�م 

الك�ف في الق�ف فيه ،وروى غيره االإظه�ر ،وهو الم�أخوذ به«)24(.

20- الن�شر في القراءات الع�شر لبن الجزري بتحقيق زكريا عميرات ،طبعة دار الكتب العلمية ،بيروت- لبنان ط/2،�شنة 
2002م،،822/1.

21 -التذكرة البن غلبون 87/1.
22 - الن�صر البن الجزري 122/1.

23 - ج�مع البي�ن في القراءات ال�صبع لالإم�م اأبي عمرو عثم�ن بن �صعيد الداني ،بتحقيق محمد �صدوق الجزائري ،ن�صر 
دار الكتب العلمية – بيروت – ط/1،�شنة 5002م ،�س:761.

24 - التذكرة البن غلبون 87/1.
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 -لم يذكر االإم�م ال�ص�طبي في هذا المو�صع عن ال�صو�صي �صوى االإظه�ر ق�ئاًل:
ويف الك�ف ق�ف وهو يف الق�ف اأدخال............................................

اإذا �صكــــــن احلرف الذي قبل اأقبال)6(خلق كـــــــل �صـــــــــــيء لك ق�صـــــورا واأظهـــــــــراوبذلك

َك َم� َقْبَلَه� ِفي اْلَق�ِف  وبهذا القول ق�ل ابن الجزري في الن�صر :” َواْلَك�ُف “ ُتْدَغُم اإَِذا َتَحرَّ
َن َم� َقْبَلَه� َلْم ُيْدَغْم َنْحُو اإَِلْيَك  �ُض َلَك. َق�َل: َوَجْمَلُتُه اْثَن�ِن َوَثاَلُثوَن َحْرًف�، َف�إِْن �ُصكِّ َنْحُو َوُنَقدِّ

َق�َل. َيْحُزْنَك َقْوُلُهْم. َوَتَرُكوَك َق�ِئًم�«)25(.

ويرى الب�حث اأن اختي�ر ابن غلبون في هذه الم�ص�ألة هو المجمع عليه وبه اأخذ ع�مة اأهل 
االأداء �صلفً� وخلفً�. 

الم�ص�ألة الث�منة :اإدغ�م ال�صين في ال�صين واإظه�ره� من قوله:)اإًِذا اَلّْبَتَغْوا اإَِلى ِذي اْلَعْر�ِض 
�َصِبياًل (االإ�صراء:)42(،ق�ل ابن غلبون :« قوله �صبح�نه:« اإًِذا اَلّْبَتَغْوا اإَِلى ِذي اْلَعْر�ِض �َصِبياًل 
اأبيه عن اأبي عمرو االإدغ�م فيه ،وروى غيره االإظه�ر  االإ�صراء:42( روى ابن اليزيدي عن 

،وهو الم�أخوذ به«)26(.

 -ولم يذكر ال�ص�طبي في هذا الحرف �صوى االإدغ�م عن ال�صو�صي ،ولكن �ص�حب الن�صر ذكر فيه 
الوجهين ،ف�الإدغ�م رواية ابن �صيط� والنهرواني عن الدوري واأبي الح�صن الثغري عن ال�صو�صي 

والدوري ،وروى االإظه�ر �ص�ئر اأ�صح�ب االإدغ�م عن اأبي عمرو)27( وهو اختي�ر ابن غلبون.

ويرى الب�حث اأن كال الوجهين �صحيح مقروء به وبهم� اأخذ �ص�حب الن�صر واأقراأ.

َذَهًب�( ْر�ِض  االأَ ْلُء  :)ِمّ تع�لى  قوله  من  واإظه�ره�  الذال  في  ال�ص�د  اإدغ�م   : الت��صعة  الم�ص�ألة 
:«وروى  ابن غلبون  :، ق�ل  ُذُنوِبِهْم(الم�ئدة: ) 49( ،وقوله  : )ِبَبْع�ِض  اآل عمران:)91( وقوله 
اأنه اأدغم ال�ص�د في الذال  اأبي عمرو  اأبي عمر عن اليزيدي عن  الق��صم بن عبد الوارث عن 
ْلُء االأَْر�ِض َذَهًب�(اآل عمران:) 91( وفي قوله : )ِبَبْع�ِض ُذُنوِبِهْم(الم�ئدة: )49 (،  في قوله : )ِمّ

وروى غيره االإظه�ر ،وهو الم�أخوذ به »)28(.

 -لم يرد ذكر اإدغ�م ال�ص�د في الذال في هذين الحرفين في ال�ص�طبية وال في الطيبة،ولم 
تدغم ال�ص�د على م� ذكره اال�ص�طبي وابن الجزري في ب�ب االإدغ�م الكبير اإال في ال�صين 

25 - الن�صر البن الجزري 132-032/1.
26 - التذكرة البن غلبون 97/1.

27 - الن�صر البن الجزري 032/1.
28 - التذكرة البن غلبون 08/1.
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من قوله : )ِلَبْع�ِض �َص�أِْنِهْم (النور)62(. ق�ل ال�ص�طبي : 
و�ص�د لبع�ض �ص�أنهم مدغم� تال)7(......................................

وق�ل ابن الجزري :
........................................ �ص�د بع�ض �ص�ن ن�ض)8(

وم� ذكره ابن غلبون من اإدغ�م ال�ص�د في هذين المو�صعين �ص�ذ ال يقراأ به ؛ولذلك ك�ن 
االختي�ر فيهم� االإظه�ر، وعليه العمل عند ع�مة اأهل االأداء.

الم�ص�ألة الع��صرة : اإدغ�م الالم واإظه�ره� من قوله : )اإَِلّ اآَل ُلوٍط (الِحجر)59( )َيْخُل َلُكْم (
يو�صف)9(، ق�ل ابن غلبون في الحرف االأول :«وكال الروايتين معمول به »،وق�ل في الث�ني :« 

روى الداجوني االإدغ�م فيه ،وروى ابن مج�هد االإظه�ر فيه ،وهو الذي عليه العمل »)29(.

 -والذي عليه العمل عن ال�صو�صي في الحرف االأول االإدغ�م قوال واحدًا ،من طريق ال�ص�طبية 
،وفي الحرف الث�ني العمل ب�لوجهين من طريقه� عن ال�صو�صي، وال اإدغ�م عن الدوري من 
اأم� من طريق الطيبة فقد ورد فيهم� االإدغ�م واالإظه�ر عن الب�صري ،  ال�ص�طبية فيهم�. 

ق�ل ابن الجزري :

..............................                 وفـــــــي الجـــــــــزم انظـــــــر

فـــــ�إن تمـــ�ثال ففيــــــه خلـــف              واإن تقــــ�رب� ففيه �صعــــــف
والخلف في واو هو الم�صموم ه�        واآل لوط جئت �شيئا كافها)9( 

وكال الوجهين ورد وثبت عن اأهل االأداء فب�أي وجه قراأ الق�رئ فم�صيب .

َط�ِئَفٌة  ِت  َوْلَت�أْ  : قوله  من  واإظه�ره�  الت�ء  في  الت�ء  اإدغ�م  ع�صرة:  الح�دية  الم�ص�ألة 
اأحمد بن جبير عن  ِت َط�ِئَفٌة(الن�ص�ء)102( فروى  الن�ص�ء)102( ،ق�ل ابن غلبون :)َوْلَت�أْ

اليزيدي  عن 

اأبي عمرو االإظه�ر ، وروى غيره االإدغ�م وهو الم�أخوذ به “)30( .

 -ثبت الوجه�ن عن القراء في هذا الحرف عن ال�صو�صي من طريق ال�ص�طبية، وعن 
الدوري وال�صو�صي من طريق الطيبة،واخت�ر ابن غلبون االإدغ�م طردًا للق�عدة في الب�ب. 

ولكن جمهور اأهل االأداء على تقديم االإظه�ر، فقد ورد عن الدوري ب�أكثر من م�ئة طريق من جملة 

29 - التذكرة البن غلبون 18-08/1.
30 - التذكرة البن غلبون 58/1.
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طرقه الب�لغة )126( ،ولل�صو�صي ب�أكثر من ع�صرين طريق من جملة طرقه الب�لغة )28()31(.

) ُثَمّ  َك�َة  الَزّ )َواآُتوْا  قوله  من  واإظه�ره�  الث�ء  في  الت�ء  :اإدغ�م  ع�صرة  الث�نية  الم�ص�ألة 
( الجمعة)5(،ق�ل ابن غلبون :«... اإال قوله عز وجل : َوَءاُتوْا  ْوَراَة ُثَمّ البقرة:83( وقوله : )الَتّ
( الجمعة)5( ف�إنه قد اختلف عنه فيهم�  ْوَراَة ُثَمّ (البقرة)83( وقوله )الَتّ َك�َة ُثَمّ )َواآُتوْا الَزّ

... والم�أخوذ به االإظه�ر في المو�صعين لخفة الفتحة مع خفة االألف قبله�«)32(.

االإظه�ر  بين  الب�صري  عن  الطرق  اختالف  الحرفين  هذين  في  االأداء  اأهل  ع�مة  -ذكر   
واالإدغ�م من طريق الدوري وال�صو�صي ،اإال اأن �ص�حب الحرز لم يذكر الخلف اإال عن ال�صو�صي 

فقط ،واأخذ للدوري ب�الإظه�ر قواًل واحدًا.

واالإدغ�م فيهم� هو اختي�ر ابن حب�ض ،واالإظه�ر فيهم� اختي�ر ابن مج�هد ،وتبعه ابن غلبون 
 )111( من  االإظه�ر  ورد  ،فقد  والطرق  القراء  اأكثر  عليه  م�  يوافق  غلبون  ابن  ،واختي�ر 

طريقً� للدوري ،وورد من )23( طريقً� لل�صو�صي .

اْلُقْرَبى(االإ�صراء)26(وفي  َذا  الت�ء واإظه�ره� من قوله )َواآِت  :اإدغ�م  الث�لثة ع�صرة  الم�ص�ألة 
اْلُقْرَبى(الروم:)38(، ق�ل ابن غلبون :«... ف�إن فيه اختالفً� عنه فروى ابن  الروم )َف�آِت َذا 
مج�هد وغيره االإظه�ر فيه ،وروى الداجوني االإدغ�م ،والم�أخوذ به االإدغ�م في ال�صورتين »)33(.

اْبُن  الحروف،واأخذ  وقلة  للنق�ض  ب�الإظه�ر  الحرفين  في هذين  بغداد  اأهل  ع�مة  -واأخذ   
اُجوِنيُّ ب�الإدغ�م للتق�رب بين الحرفين وبهم� اأخذ ال�ص�طبي  َح�ُبُه، َواأَُبو َبْكٍر الدَّ �صْ �َصَنُبوَذ َواأَ

لل�صو�صي وابن الجزري للدوري وال�صو�صي)34( .

ويرى الب�حث اأن الذي اأحق ب�لتقديم هو االإظه�ر لكثرة من جنح اإليه بخالف االإدغ�م 
الراويين من مجمل طرقهم�  الع�صرين جمعً� بين طرق  تبلغ  قليلة لم  الذي ورد من طرق 

الب�لغة م�ئة واأربعً� وخم�صين طريقً�.

الم�ص�ألة الرابعة ع�صر : تو�صط ومد حرف المد واللين الواقع بعد همزة القطع زي�دة على 
الق�صر. ق�ل ابن غلبون :«... واأن ن�فعً� – رحمه اهلل – لم يكن يرى اإ�صب�ع المد في حروف 

– طنطا- ط/1،�شنة  اأحمد ،ن�صر دار ال�صح�بة  اأحمد  اأداًء ،لب�صير  31 - اختالف وجوه طرق الن�صر مع بي�ن المقدم 
9002م ،�ض:291.

32 -التذكرة البن غلبون 58/1.
33 - الن�صر في القراءات الع�صر البن الجزري ،232/1.

34 - ج�مع البي�ن للداني ،�ض:771.
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المد واللين الواقعة بعد الهمزة كقوله )اآدم( وغيره�... »)35(.

 -يعرف هذا النوع من المد بمد البدل؛ الأن حرف المد فيه غ�لبً� مبدل من الهمزة ،وللقراء 
فيه ثالث مراتب الق�صر، والتو�صط، واالإ�صب�ع،والوجوه الثالثة عن ور�ض من طريق االأزرق 

،ق�ل االإم�م ال�ص�طبي :

                وم� بعد همز ث�بت اأو مغير      فق�صر وقد يروى لور�ض مطوال
                وو�صطه قوم ك�آمن هــــــــــوؤال    ءاآلهـــــــة اآتـــــــى لاليمـــــــــــــــ�ن 

 مثال)10( وق�ل ابن الجزري :

............................
مد له واق�صر وو�صط كن�أى

واأزرق اإن بعد همز حرف مد
ف�الآن اأوتوا اإي ءاآمنتم راأى)11(

اخت�ر ابن غلبون ق�صر البدل واأنكر زي�دة مده على مقدار الق�صر واأبطله، وغلط من يقراأ 
به ،ولكن وردت تلك الزي�دة عن اأئمة معتبرين ك�لهذلي والداني واالأهوازي وغيرهم ،وق�ل 
ُة  ااْلأُمَّ ْتُه  َوَتَلقَّ َوَذاَع  �َص�َع  ُه  اأَنَّ َذِلَك  ِفي  :” َواأَْلَحَق  المد  اأهل  لمذهب  منت�صرًا  الجزري  ابن 

ِه، َواإِْن َك�َن َغْيُرُه اأَْوَلى ِمْنُه”)36(. ِب�ْلَقُبوِل، َفاَل َوْجَه ِلَردِّ

 -ويرى الب�حث اأن الحق مع جمهور العلم�ء الذين مدوا حرف المد في ذلك زي�دة على 
الق�صر؛ ال�صتف��صته وتواتره ،وال وجه الإنك�ره كم� يرى ابن الجزري، خالفً� لم� ذهب اإليه 

ابن غلبون في اختي�ره .

الم�شاألة الخام�شة ع�شرة : المد وعدمه عند اإ�شقاط اأولى الهمزتين في نحو )جاء اأمرنا ( 
للب�صري ومن ت�بعه، اأو عند ت�صهليه� بين بين في نحو )هوؤالء اإن (، للبزي ومن ت�بعه، ق�ل 
ابن غلبون في االأول: »وكال الوجهين ح�صن ، غير اأني ب�لمد قراأت وبه اآخذ«)37( ، وق�ل في 

الث�ني  “ وكال الوجهين جيد ،غير اأني بغير مد قراأت وبه اآخذ “)38( .
 -اأطلق االإم�م ال�ص�طبي الوجهين في هذه الم�ص�ألة ولم يبين علة الترجيح في التقديم  بقوله :

              واإن حرف مد قبل همز مغير         يجز ق�صره والمد م� زال اأعدال)12( 
اأم� االإم�م ابن الجزري فقد ك�ن يرى تقديم وجه المد اإذا ك�ن للهمزة اأثر ب�ق، ويكون هذا 
في وجه الت�شهيل ،وبتقديم وجه الق�شر اإذا انتفى اأثر الهمز، ويكون هذا في وجه الإ�شقاط 

35 - التذكرة البن غلبون �ض:801.
36 - الن�صر البن الجزري 562/1.
37 -التذكرة البن غلبون 221/1.

38 - الم�صدر ال�ص�بق 221/1.
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،فق�ل في الطيبة م�صيرًا اإلى هذا المعنى:
وبقي االأثر اأو ف�ق�صر اأحب)13(والمد اأولى اإن تغير ال�صبب

اإليه  مم� ذهب  الم�ص�ألة  في  واأوفق  اأوجه  الجزري  ابن  اإليه  م� ذهب  اأن  الب�حث  ويرى   -  
ابن غلبون ،ف�إن بق�ء الهمزة زي�دة قوة لل�صبب، وذه�به �صعف له ؛فلذا ك�ن المد مع االأثر 

والق�صر مع العدم . 

عند   ) م�صتهزءون   ( نحو:  من  ي�ء  اإبداله�  اأو  الهمزة  ت�صهيل   : ع�صرة  ال�ص�د�صة  الم�ص�ألة 
ابن  ق�ل  وقف�.  لحمزة   ) �صئل   ( نحو  في  واوًا  اإبداله�  اأو  ت�صهيله�  ،وكذلك  لحمزة  الوقف 
غلبون :« والوجه االأول اأجود – اأي وجه ت�صهيل الهمزة – الأن حركته� اأقرب اإليه� واأولى به� 

من حركة قبله� »)39(.

اأوجه : الوجه االأول : ت�صهيل الهمزة   -يجوز في كلمة ) م�صتهزءون ( وقفً� لحمزة ثالثة 
بين بين، وهو مذهب �صيبويه ،والوجه الث�ني: اإبدال الهمزة ي�ًء مح�صة وهو م� ذهب اإليه 
هي  الوجوه  ،وهذه  الزاي  اإلى  حركته�  نقل  مع  الهمزة  حذف  الث�لث:  ،والوجه  االأخف�ض 

ال�صحيحة في هذه الكلمة عن حمزة وقفً�، وال يجوز غيره�)40( .

واوًا  اإبداله�  اإلى  يذهب  ك�ن  االأخف�ض  ف�إن  قبله�  م�  وم�صموم  مك�صورة  ك�نت  لو  والهمزة 
خ�ل�صة ، ق�ل االإم�م ال�ص�طبي.

واالأخف�ض بعد الك�صر ذا ال�صم اأبــــدال..............................................
اَل)14(ِبَيــــ�ٍء َوَعْنُه الــــــَْواُو في َعْكــــــــــــ�ِصِه َوَمـــــــْن َحَكى ِفيِهمـــَ� َك�ْلَي� َوَك�ْلَواِو اأَْع�صَ

على  القراأة  ولكن  لالأخف�ض،  االإبدال  وجه  م�صتبعدًا  الت�صهيل  وجه  غلبون  ابن  اخت�ر  وقد   
خالف ذلك، فقد اأثبتوه ب�لرواية المتواترة والنقل ال�صحيح .

�ص�بههم�  وم�  الكلمتين  ه�تين  في  واالإبدال-  -الت�صهيل  الوجهين  كال  اأن  الب�حث  ويرى 
�صحيح متواتر متلقى ب�لقبول فيجب قبوله . 

الم�ص�ألة ال�ص�بعة ع�صرة : تحقيق الهمزة اأو نقل حركته� عند الوقف على الم التعريف مثل 
) االأر�ض (،وتحقيق الهمزة اأو ت�صهيله� اإذا ك�نت متو�صطة بزائد نحو )ب�أييِّكم(، ق�ل ابن 
التعريف  الهمزة عند الم  تخفيف  وجه  – اأي  اإليه ح�صن  الذي ذهبوا  وهذا   ...  »: غلبون 

39 - التذكرة البن غلبون 651/2.
دار  ،طبعة  �صرف  الدين محمد  بتحقيق جم�ل  ال�صف�ق�صي  النوري  للمحقق على  ال�صبع  القراءات  في  النفع  40 - غيث 

ال�صح�بة بطنط� ،�صنة 4002م . �ض:94.
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والمتو�صط بزائد-غير اأني ب�لهمز قراأت فيهم� لحمزة في ح�ل الوقف ،وبه اآخذ«)41( .

والمعلوم عند الوقف على الم التعريف عند حمزة جواز وجهين :النقل،وال�صكت مع 
التحقيق،وعند الوقف على المتو�صط بزائد يجوز وجه�ن كذلك : التحقيق والتخفيف. 

وم� ذهب اإليه ابن غلبون في هذه الم�ص�ألة من التحقيق بال �صكت على الم التعريف وقفً� 
لحمزة مخ�َلف فيه اليوم ،وقد اأخذ به بع�ض المت�أخرين وال ي�صح ذلك ،ق�ل ابن الجزري 
:” وقد راأيت بع�ض المت�أخرين ي�أخذ بهذا لخالد اعتم�دًا على بع�ض �صروح ال�ص�طبية، وال 

ي�صح ذلك في طريق من طرقه�”)42(. وق�ل الطيبي مبينً� منع ذلك :
وقفً� على مقرون األ حلمزة)15(ومنع التحقيـق دون �صكتة

لمخ�لفته  �صكت  دون  االأر�ض  نحو  على  وقفً�  الهمزة  بتحقيق  القراءة  الب�حث عدم  ويرى   
اإجم�ع ع�مة القراء.

واأم� الهمزة المتو�صطة بزائد ف�لعمل فيه� على اإجراء الوجهين: التحقيق والتخفيف، 
وم� ذهب اإليه ابن غلبون مخ�َلف فيه كم� قلت اآنفً�،فينبغي تركه، والعمل بمذهب الجمهور. 

الم�ص�ألة الث�منة ع�صرة : االإبدال والت�صهيل في الهمزة وقفً� في نحو : ق�ل المالأ :،ق�ل 
ابن غلبون :« ... فه�ص�م وحمزة يبدالن من هذه الهمزات –في الوقف-الحروف التي منه� 
–في هذا  اإنهم يجعلون لهذه الهمزات  اإلى  حركة م� قبله� ... وقد ذهب قوم من القراء 

الف�صل –حكم حرك�ته� ... والقول االأول اأجود«.)43(

 -ذهب كت�ب الم�ص�حف اإلى ت�صوير الهمزة المتطرفة اإذا ك�نت متحركة  ب�صورة حركة م� 
قبله� ،وخرج من هذا الب�ب عنهم بع�ض الكلم�ت من ذلك كلمة )المالأ( ب�صورة )الموؤمنون( 
في المو�صع االأول، وجميع م� ج�ء في �صورة النمل من هذا اللفظ، وهو ثالثة موا�صع )44(،ق�ل 

�ص�حب مورد الظم�آن :
في النمل عن كل ولفظ تفتوؤا)16(ومع اأولى الموؤمنين الملوؤا

واإذا ُوقف لحمزة على هذه الكلمة يجوز خم�صة اأوجه :
1-اإبداله� األف� على القي��ض .

41 - التذكرة البن غلبون 851/1.
42 - الن�صر في القراءات الع�صر ، ل�صم�ض الدين اأبي الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن   يو�صف،بتحقيق : علي 

محمد ال�صب�ع ،ن�صر المطبعة التج�رية الكبرى ،784/1.
43 - التذكرة البن غلبون 361-261/1.

اأحمد بن �صليم�ن الم�رغني التون�صي الم�لكي،بتحقيق  اإبراهيم بن  اإ�صح�ق  44 -دليل الحيران على مورد الظم�آن،الأبي 
زكري� عميرات ، ن�صر: دار الكتب العلمية –بيروت –ط/2،�شنة 2102م،�س:041.
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2-اإبداله� واوًا �ص�كنة مع ال�صكون المح�ض .
3-اإبداله� واوًا مع االإ�صم�م.

4-اإبداله� واوًا مع الروم .
5-ت�صهيله� مع الروم.

الخم�صة  الوجوه  جميع  اأن  الب�حث  ،ويرى  االإبدال  وجه  اختي�ر  اإلى  غلبون  ابن  م�ل  وقد 
�صحيحة، م�أخوذ به� ومقروء، وب�أي وجه اأخذ الق�رئ م�صيب. 

ابن غلبون  ،ق�ل  تبوءا (   ( : ب�لي�ء من قوله  اأو  ب�لهمز  الوقف   : الت��صعة ع�صرة  الم�ص�ألة   
اأبيه وهبيرة جميعً� عن حف�ض ،اأنه وقف ) تبوي�( ب�لي�ء ،  :« ف�أم� م� رواه عبيد اهلل عن 

ف�لم�صهور عن حف�ض اأنه يقف ب�لهمز ك�ص�ئر القراء ،وبه قراأت ، وبه اآخذ »)45(.

والم�صهور والمتواتر في الوقف على كلمة ) تبوءا( لحف�ض اأن يكون بتحقيق الهمزة ،هكذا ورد 
عن اأكثر الطرق ،وخالف ذلك ال يجوز عن حف�ض ،ق�ل الداني في ج�مع البي�ن :”ق�ل الف�ر�صي 
:ق�ل لي اأبو ط�هر : ف�ص�ألت اأب� العب��ض االأ�صن�ني عن الوقف كم� رواه هبيرة ،فلم  يعرفه  واأنكره، 

وق�ل لي الوقف مثل الو�صل “)46(. وق�ل ال�ص�طبي موؤيدًا م� ق�له الداني  وم� اخت�ره ابن غلبون :
بي� وقف حف�ض لم ي�صح فيحمال)17(مع المد قطع ال�صحر حكم تبوءا

ويرى الب�حث اأن اختي�ر ابن غلبون هو ال�صحيح في هذه الم�ص�ألة، فينبغي االأخذ به وعدم 
االلتف�ت اإلى �صواه؛ وال�صيم� هو اختي�ر ع�مة القراء من اأهل االأداء �صلفً� وخلفً�.

الم�ص�ألة الع�صرون : رد االألف المحذوفة اللتق�ء ال�ص�كنين من نحو : )رءا القمر ( وم� �ص�بهه، 
اأو عدم رده�،ق�ل ابن غلبون في التذكرة :« والوجه االأول – اأي وجه رد االألف وقفً�-اأجود »)47( .

 -اتفق جميع القراء على رجوع االألف وقفً� التي تزول ب�صبب التق�ء ال�ص�كنين في المث�ل 
الذي �صبق وم� �ص�بهه،واأم� عدم رد االألف فرواية �صعيفة ال يوؤخذ به� وال تقوم به� حجة 

،وقد علل ابن غلبون اختي�ره الذي وافق فيه الجمهور بعلتين)48( :
1-الأنه بعدم رد االألف اإلى الفعل يلحق الفعل اإجح�ف بحذف المه وحركة عينه.

2-   اأن القراء قد راعوا وجود ال�شاكن في �شقوطها ،وراعوا �شقوط الألف في ذهاب الإمالة 
مم� قبله� ح�ل الو�صل ،وكذلك يجب اأن يراعوا زوال ال�ص�كن في رجوع االألف ،وثب�ت 

45 - التذكرة البن غلبون ،�ض:168.

46 - ج�مع البي�ن للداين ،�ض:549.

47 - التذكرة البن غلبون ،�ض:174.
48 - الم�صدر ال�ص�بق ،�ض:471.
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االألف في رجوع االإم�لة في ح�ل الوقف.
وبمثل القول في ) رءا القمر ( يق�ل برد االألف وقفً� على ) تراءا الجمع�ن ( ،وهو اختي�ر 

ابن غلبون ،وعليه المعتمد في النقل و�صحة الدراية . 

الم�ص�ألة الح�دية والع�صرون : الفتح اأو بين اللفظين في الراء من: ) فراق ( و)الفراق ( 
،ونحو ) �صراع�( و) ذراع�( ،ونحو ) مراًء ( ونحو ) طهرا( و ) �ص�حران (، ف�الأول وقع فيه 
بعد الراء ق�ف م�صمومة ،والث�ني وقع فيه بعد الراء األف بعده� عين مفتوحة ،والث�لث وقع 
فيه بعد الراء األف بعده� همزة مفتوحة ، والرابع وقع فيه بعد الراء األف تدل على االثنين 

�صواء ك�نت االألف ا�صم� اأو حرفً� ، ق�ل ابن غلبون في جميع ذلك :« والفتح اأجود )49(. 

 -جرى عند العلم�ء القدامى اأحي�نً� ا�صتعم�ل لفظ الفتح على تفخيم الراء ،واالإم�لة بين 
اللفظين م�صمى على ترقيقه�، وهو ا�صتعم�ل لبع�ض المغ�ربة، وبه اأخذ الداني في بع�ض 
موؤلف�ته)50( ،ق�ل االإم�م اأبو االأ�صبع :”والترقيق عب�رة عن �صد التغليظ ،وهو نحول 
يدخل على الحرف فال يمالأ �صداه الفم وال يغلقه، وهو نوع�ن : ترقيق مفتوح وترقيق 
غير مفتوح “)51(. والترقيق المفتوح هو ترقيق الراءات ،والترقيق غير المفتوح هو 

االإم�لة ب�أنواعه�.

اإلى م� نحب ب�صدده في  والتفخيم نرجع  الترقيق  ابن غلبون في  ا�صطالح   -بعد معرفة 
الم�ص�ئل االأربعة االآنف الذكر:

1-الم�شاألة االأولى:  ) فراق ( ونحوها .

 -قراأ ور�ض من طريق االأزرق بترقيق الراء اإذا ك�نت مفتوحة اأو م�صمومة بعد ك�صر اأ�صلي 
مت�صل به� في كلمته� ولم يكن بعده� حرف ا�صتعالء نحو : ) الخ��صرون ( ،اأم� اإذا 
وقع بعده� حرف ا�صتعالء ف�إنه يفخمه� ك�ص�ئر القراء ،وهو اختي�ر ابن غلبون كم� �صبق 

،وترقيقه� في مثل هذا قول �صعيف غير م�أخوذ به. ق�ل االإم�م ال�ص�طبي :
لكلهم التفخيم فيه� تذلال)18(وم� حرف اال�صتعالء بعد فراوؤ

2-الم�شاألة الثانية : ) �شراعا( ونحوها. 

اأ�صلي  ك�صر  بعد  مفتوحة  اإنه�  حيث  االأزرق  عند  الترقيق  ق�عدة  تحت  تندرج  الكلمة  هذه 

49 - التذكرة البن غلبون ،�ض:422-322.
50 - الن�صر في القراءات الع�صر البن الجزري 86/2.

51 - مقدمة في اأ�صول القراءات ،لالإم�م اأبي االأ�صبع عبد العزيز بن علي ال�صم�تي ،بتحقيق توفيق اأحمد العبقري ،ن�صر 
مكتبة اأوالد ال�صيخ للتراث ،طبعة �صنة 4002م ،�ض:44-34.
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في كلمته� ،ولي�ض بعده� حرف ا�صتعالء ،والقول ب�لترقيق قول االأكثرين منهم الداني في 
فيه�  التفخيم  اإلى  ذهب  وال�ص�طبية،وقد  والتجريد  والهداية  التب�صرة   و�ص�حب  التي�صير 
�ص�حب العنوان وابن غلبون وابن �صريح واأبو مع�صر الطبري، وهي قراءة الداني على اأبي 
الح�صن ،وذهب اإلى اإعم�ل الوجهين الداني في ج�مع البي�ن ،وابن بليمة)52( ،وكال الوجهين 

�صحيح معمول به.

الم�شاألة الثالثة: ) مراًء ( وما �شابهها .

ابن  ؛ولكن ذهب  �صرطه  على  االأزرق  يرققه  فيم�  ك�ص�بقته�  ونظ�ئره�  الكلمة  تندرج هذه 
واأبو مع�صر  بليمة  ابن  ،وت�بعه  بعده�  المفتوحة  الهمزة  اأجل  التفخيم من  اإلى  فيه�  غلبون 
الطبري ،وهي قراءة االإم�م الداني على  �صيخه اأبي الح�صن ،وذهب االآخرون اإلى الترقيق 
فيه� جريً� على الق�عدة ،وقد ذكر الداني كال الوجهين في ج�مع البي�ن)53(،وكال الوجهين 

�صحيح فب�أيهم� اأخذ الق�رئ فم�صيب.

الم�شاألة الرابعة : ) طهرا( و ) تنت�شران (  وما �شابههما.

 -هذه الكلم�ت �صنو اأخواتهن مندرجة تحت عموم ق�عدة م� يرققه االأزرق عن ور�ض ؛ولكن 
ذهب ابن غلبون في اختي�ره اإلى تفخيمه�، وعليه قراأ الداني به،وكذلك فخمه�  ابن بليمة 
واأبو مع�صر الطبري ،وذهب بقية الجم�عة اإلى الترقيق اإعم�اًل لق�عدة الب�ب ،وكال الوجهين 

وردا في ج�مع البي�ن للداني)54( .

52 - الن�صر البن الجزري 37/2. ج�مع البي�ن للداني ،�ض:353. تلخي�ض العب�رات بلطيف االإ�ص�رات ،لالإم�م اأبي الح�صن 
بن خلف بن عبد اهلل بن بليمة ،بتحقيق جم�ل الدين محمد �صرف ، ن�صر دار ال�صح�بة – طنط�- �ض:33.

53 - ج�مع البي�ن للداني ،�ض:353.وكذا تلخي�ض العب�رات بلطيف االإ�ص�رات ،لالإم�م اأبي الح�صن بن خلف ،�ض:33.
54 - ج�مع البي�ن ،�ض:353.وكذا تلخي�ض العب�رات بلطيف االإ�ص�رات �ض:33.  
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الخاتمة 

الحمد هلل الذي وفق الإتم�م هذا البحث ال بحول مني وال قوة؛ بل بحوله وقوته وم� اأح�صن 
قول االإم�م ال�ص�طبي حيث ق�ل :

وب�هلل حولي واعت�ص�مي وقوتي          ومــــ�لي اإال �صتــــــــره متجلــــــــال
في� رب اأنت اهلل ح�صبي وعدتي         عليك اعتم�دي �ص�رعً� متوكال)19( 

واأ�ص�ل اهلل دائمً� العون لم� اأ�صتقبله من جميع اأموري،وال�صالة وال�صالم على من اأر�صله ربه 
رحمة للع�ملين، ب�لموؤمنين روؤف رحيم .

ومن خالل الوقوف على اختي�رات ابن غلبون في كت�به التذكرة خل�ض الب�حث من درا�صته 
ب�الآتي:

يعد كت�ب ابن غلبون م�صدر اأ�ص��صي من م�ص�در القراءات اليوم، ال�صيم� وقد اعتمد --
القراءات  كتب  اأمتع  من  يعد  الذي  الن�صر،  كت�به  في  الجزري  ابن  الفن  محقق  عليه 

اليوم.
قد خلط ابن غلبون بع�ض الحروف من االأ�صول ف�أودعه� فر�ض الحروف مخ�لفً� بذلك --

المنهجية التي �ص�ر عليه� ،والتي ذكر فيه� اأ�صول القراءات اأواًل ثم فر�ض الحروف.
قد اأودع ابن غلبون كت�به جملة من القراءات التي تعد اليوم من قبيل القراءات --

ال�ص�ذة، فال يقراأ به� .
خ�لف ابن غلبون �صواد القراء اأحي�نً� كم� فعل في منع تثليث البدل ،فال يوؤخذ بقوله --

فيه، لورود ذلك متواترًا عن القراء. 
يو�صي الب�حث بم� ي�أتي :

على الب�حثين الرجوع اإلى كتب ال�ص�بقين ودرا�صته� درا�صة عميقة ال�صتخراج م� حوته --
من كنوز العلم والمعرفة .

العلمية -- ال�صديدة واتج�ه�تهم  اآرائهم  للوقوف على  ال�ص�بقين  المق�رنة بين كتب  عقد 
الفريدة. 

الوقوف مع �صواذ القراءات في كتب ال�ص�بقين لمعرفة اأ�صب�ب �صذوذه� ومخ�لفته� م� --
عليه الن��ض اليوم.

درا�صة المخطوط�ت في مج�ل القراءات وتحقيقه� لي�صتفيد منه� الب�حثون وطلبة العلم.--
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الم�شادر والمراجع :

االإب�نة عن مع�ني القراءات ،لمكي بن اأبي ط�لب القي�صي ،بتحقيق عبد الفت�ح - 1
اإ�صم�عيل �صلبي ،طبعة دار نه�صة م�صر.

اإبراز المع�ني من حرز االأم�ني الأبي �ص�مة عبد الرحمن بن اإ�صم�عيل ،بتحقيق - 2
اإبراهيم عطوة،ن�صر م�صطفى الب�بي الحلبي .

اختالف وجوه طرق الن�صر مع بي�ن المقدم اأداًء ،لب�صير اأحمد اأحمد ،ن�صر دار - 3
ال�صح�بة – طنطا- ط/1،�صنة 2009م.

الدي�ن�ت - 4 وعقد  القراءات  واأ�صول  والرواة  القراء  اأ�صم�ء  على  المنبهة  االأرجوزة 
ب�لتجويد والدالالت لالإم�م اأبي عمرو عثم�ن بن �صعيد الداني ،بتحقيق محمد بن 

مجق�ن الجزائري ،طبعة دار المغني –الريا�س- ط/1،�صنة 1999م.

التذكرة في القراءات الثم�ن الأبي الح�صن ط�هر بن عبد المنعم بن غلبون ،بتحقيق اأيمن - 5
ر�صدي ،طبعة الجم�عة الخيرية لتحفيظ القراآن الكريم –جدة-ط/1،�صنة 1991م.

تلخي�ض العب�رات بلطيف االإ�ص�رات ،لالإم�م اأبي الح�صن بن خلف بن عبد اهلل بن - 6
بليمة ،بتحقيق جم�ل الدين محمد �صرف ، ن�صر دار ال�صح�بة – طنط�.

التي�صير في القراءات ال�صبع الأبي عمر عثم�ن بن �صعيد الداني ،ن�صر دار الكت�ب - 7
العربي –بيروت- ط/2،�صنة 1984م.

،بتحقيق محمد 8-  الداني  الأبي عمرو  الم�صهورة  ال�صبع  القراءات  البي�ن في    ج�مع 
�شدوق الجزائري ،طبعة دار الكتب العلمية - ببيروت ،ط/1،�صنة 2005م.

حرز االأم�ني ووجه الته�ني في القراءات ال�صبع ،للق��صم بن فيره بن خلف االأندل�صي - 9
،بتحقيق محمد تميم الزعبي ،طبعة دار الغوثاني ،ط/5،�صنة 2010م.

�صليم�ن - 10 بن  اأحمد  بن  اإبراهيم  اإ�صح�ق  الظم�آن،الأبي  مورد  على  الحيران  دليل 
– العلمية  الكتب  ن�صر: دار   ، الم�لكي،بتحقيق زكري� عميرات  التون�صي  الم�رغني 

بيروت –ط/2،�صنة 2012م.

ال�صبعة في القراءات،الأحمد بن مو�صى بن العب��ض ،اأبو بكر بن مج�هد بتحقق: - 11
�صوقي �صيف ،ن�صر: دار المع�رف – م�شر ،ط/2،�صنة 1400هـ.ـ 
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�شنن ابن ماجه بتحقيق الأرنوؤوط وجماعة من العلمان، ن�شر: دار الر�شالة - 12
الع�لمية الطبعة: االأولى، 1430 هـ - 2009 م.

13 - �صرح طيبة الن�صر لالإم�م �صه�ب الدين اأبي بكر اأحمد بن محمد ،بتحقيق ال�صيخ 
اأن�س مهرة،طبعة دار الكتب العلمية ،بيرون-لبنان،ط/2،�صنة 2000م.

الجوهري  حم�د  بن  اإ�صم�عيل  ن�صر  ،الأبي  العربية  و�صح�ح  اللغة  ت�ج  14-ال�صح�ح 
لف�رابي ،بتتحقيق: اأحمد عبد الغفور عط�ر،ن�صر: دار العلم للماليين – بيروت ط/�شنة 

1407 هـ .

15-طيبة الن�صر في القراءات الع�صر لالإم�م الح�فظ محمد بن محمد بن الجزري ،بتحقيق 
محمد تميم الزعبي ط/مكتبة دار الهدى بجدة ،�شنة 1994م.

زغلول  ب�صيوني  بن  ال�صعيد  ،بتحقيق محمد  الذهبي  للح�فظ  غبر  من  في خبر  16-العبر 
طبعة دار الكتب العلمية – بيروت-بدون : ت.

دار  ج/برج�صترا�صر،طبعة  ،بتحقيق  الجزري  ،البن  القراء  طبق�ت  في  النه�ية  17-غ�ية 
الكتب العلمية ،بيروت ،ط/3 ،�صنة 1982م، 

18-غيث النفع في القراءات ال�صبع للمحقق على النوري ال�صف�ق�صي بتحقيق جم�ل الدين 
محمد �صرف ،طبعة دار ال�صح�بة بطنط� ،�صنة 2004م .

دار  ،طبعة  اإبراهيم  على  الرازق  عبد  ،بتحقيق  المع�ني  كنز  �صرح  الرحم�ني  19-الفتح 
ال�صي�ء – طنطا،ط/1،�صنة 2003م.

الذهبي  احمد  بن  محمد  الح�فظ  لالإم�م  واالأع�ص�ر  الطبق�ت  على  الكب�ر  القراء  20-معرفة 
،بتحقيق محمد ح�صن محمد ،طبعة دار الكتب العلمية ،بيروت –لبنان ،ط/1،�صنة 1997م.

21-مقدمة في اأ�صول القراءات ،لالإم�م اأبي االأ�صبع عبد العزيز بن علي ال�صم�تي ،بتحقيق 
توفيق اأحمد العبقري ،ن�صر مكتبة اأوالد ال�صيخ للتراث ،طبعة �صنة 2004م.

22-الن�صر في القراءات الع�صر البن الجزري بتحقيق زكري� عميرات ،طبعة دار الكتب 
العلمية ،بيروت- لبنان ط/2،�صنة 2002م،.

1 - طيبة الن�صر في القراءات الع�صر لالإم�م الح�فظ محمد بن محمد بن الجزري ،بتحقيق 
محمد تميم الزعبي ط/مكتبة دار الهدى بجدة ،�شنة 1994م. البيت رقم )8-5(.
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2 - االأرجوزة المنبهة على اأ�صم�ء القراء والرواة واأ�صول القراءات وعقد الدي�ن�ت ب�لتجويد 
مجق�ن  بن  محمد  ،بتحقيق  الداني  �صعيد  بن  عثم�ن  عمرو  اأبي  لالإم�م  والدالالت 
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الـتكـفـيـر

تعريفه- اأ�شبابه- �شروطه وموانعه

د. اأحمد محمد الزبير ح�صن )1(
الملخ�س

�صهل،ومي�صر  ب�إ�صلوٍب  ،�صروطه،موانعه  ،اأ�صب�به  التكفير  لمعرفة  الدرا�صة  هذه  تهدف 
لمع�لجة التعقيدات التي ات�صمت به�  بع�ض الُكتب العقدية .

معتمدًة  ،�صروطه،وموانعه  اأ�صب�به  التكفيرتعريفه  فى  االأ�ص��صية  المو�صوع�ت  عر�صت  قد 
على القراآن الكريم، وال�صنة النبوية ، وم�صتعينًة ب�أقوال العلم�ء متى ك�ن ذلك الزمً�،واتبعت 
المنهج االإ�صتقرائي التحليلي الذي ين��صب مثل هذا النوع من الدرا�ص�ت،وقد اعتنت بجمع 
االآي�ت القراآنية واالأح�ديث النبوية ذات ال�صلة بمو�صوع الدرا�صة ، وق�مت ب�صبطه� �صبطً� 

�صحيحً� ب�عتب�ره� اأ�ص��ض البحث وروحه.

خرجت الدرا�صة بنت�ئج مهمة ت�صهم فى بي�ن التكفير اأ�صب�به ،�صروطه،موانعه ، وت�صهم فى 
اإر�ص�ء منهج لتطوير البحث العقدي، ال�صيم� بعد ا�صتداد الح�جة اإلى المع�رف، والدرا�ص�ت 

ال�صرعية ، كم� خل�صت الدرا�صة اإلى تو�صي�ت علمية قيمة.

المقدمة

واأ�صح�به  اآله  ،وعلى  االآمين  اهلل  ر�صول  على  وال�صالم  ،وال�صالة  الع�لمين  رب  الحمد هلل 
ابتلي  التي  التكفير  ف�إن ظ�هرة  بعد:   .اأم�  الدين  يوم  اإلى  ب�إح�ص�ن  تبعهم  ومن  اأجمعين، 
التفريق  من  الم�صلم،والبد  ال�صف  جمع  في  المع�صالت  اإحدى  لهي  االإ�صالمي  الع�لم  به� 
؛الأنه  فيه  الاإ�صك�ل  التكفيرالمطلق  ،ف�إطالق  المعين  وتكفير  الع�م )المطلق(  التكفير  بين 
يزجر الن��ض من الت�صرع والوقوع في تلك االأقوال اأو االأعم�ل المحرمة التي من ات�صف به� 
يكفر،وهذا على �صبيل العموم ،اأم� تكفير ال�صخ�ض المعين ،فهذا الذي يجب التوقف عنده 
، والإمتناع عنه ،اإل في حق من توفرت فيه �شروط التكفير ،وانتفت في حقه الموانع ،يقول 
ابن تيمية2 ـ رحمه اهلل ـ :)اإن التكفير له �شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين ،واإن تكفير 

1-اأ�صت�ذ العقيدة امل�ص�عد -ج�معة القراآن الكرمي والعلوم االإ�صالمية - ال�صودان  
2- هو اأبو العب��ض اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�صالم ،ابن تيمية احلراين ،االإم�م الفقيه،املجتهد ، املحدث 

،احل�فظ، املف�صر ،االأ�صويل،له مئ�آت الت�ص�نيف ،تويف �صنة 728ه،انظر:ذيل طبق�ت احلن�بلة،الإبن رجب ،املجلد 
الث�ين،حتقيق: حممد ح�مد الفقي ،الطبعة االأويل ،1372ه،مطبعة ال�صنة املحمدية الق�هرة.



د. اأحمد حممد الزبري ح�سن

مجلة ت�أ�صيل العلوم 34

من  يفهم  الموانع(3،فال  وانتفت  ال�شروط  وجدت  اإذا  اإل  المعين  تكفير  لي�شتلزم  المطلق 
اإطالق من كفره ال�صرع اأن ق�ئل ذلك تكفيري ؛الأنه يلزم من ذلك ـ اأعني اإن قلن� تكفيري 
اأكتب  اأن  اأحببت  ؛ولهذا  المطلق  التكفير  الواردة في  الن�صو�ض  ، منه� رد  لوازم خطيرة  ـ 
عن التكفيرتعريفه اأ�شبابه �شروطه ،وموانعه حتى اأ�شهم في بيان هذه الأ�شباب وال�شروط 
وتلك الموانع حتى ليقدم الم�شلم على تكفير اأخيه الم�شلم اإل بعد ا�شتيفاء ال�شروط وانتفاء 

الموانع اإ�صه�مً� في فهمه� وت�أ�صيله� .

 اأواًل: اأ�شباب اإختيار المو�شوع واأهميته:

اأكثره�، وخ��صة  اأو  1- كثرة الخ�ئ�صين في هذه الم�ص�ئل بمعزل عن ال�صوابط ال�صرعية 
ج�نب  اإلي  اأو  االإرج�ء  ج�نب  اإلى  م�ئل  فمن  والمجتمع�ت،  االأفراد  على  حكمهم  عند 

التكفير دون النظر اإلى �صوابط التكفير و�صروطه وموانعه. 

2- ندرة البحوث في هذا الج�نب، �صواء في مج�ل �صوابط التكفير ب�صكل ع�م، اأو اأ�صب�به 
،اأو �صروطه ،اأو موانعه.

3- جهل كثير من الم�شلمين ب�شروط وموانع التكفير.

4- مع�لجة بع�ض االنحراف�ت في هذا المو�صوع . 

-ثانيًا :الدرا�شات ال�شابقة : 

ي�صبقني  لم  اأنه  اح�صب   _ الوجهة  هذه  من  وموانعه  و�صروطه  ،واأ�صب�به  التكفير  طرق 
ااّلي�ت  تف�صير  التكفير درا�ص�ت من حيث  لهذ  �صبقت درا�صتي  بل قد  اأعلم  فيم�  اأحد  اإليه 
 ، تف�صيري ع�م  ااّلي�ت من منطلق  ، ومفردات  التكفير من �صرح كلم�ت  تتحدث عن  التي 
اإ�ص�فة اإلى ذلك فقد �صبقت در�ص�ت اآخرى تتن�ول المو�صوع من زواي� اآخرى ، ومنطلق�ت 
التكفيرعند  و�صوابط  االعتق�دية  االإيم�ن  نواق�ض  بعنوان  ر�ص�لة  المث�ل  �صبيل  علي  اأخرى 
ال�صلف وكذلك ر�ص�لة بعنوان �صوابط التكفيرعند اأهل ال�صنة ،ويح�صب الب�حث اأن ه�تين 
الر�ص�لتين غير �ص�ملتين  ، ولذلك ف�إن الب�حث ي�صعى اأن تكون هذه الدرا�صة ج�معة في هذا 

المجال ومت�شمة بالحيادية والمو�شوعية وهما اأهم �شروط البحث العلمي .

 ثالثًا:المنهج

اأن المنهج الذي اتبعته في هذه الدرا�صة المنهج اال�صتقرائي التحليلي الذي يعتمد على جمع 

3- جمموع الفت�وي،الإبن تيمية،املجلد الث�ين ع�صر،الطبعة االأويل،1398ه،
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الن�صو�ض وتحليله� ،ثم الو�صول اإلى نت�ئج ، وقمت في هذا البحث ب�لخطوات الت�لية  : 

 • اأعزو االآي�ت القراآنية اإلى �صوره� ،واأ�صير اإلى اأرق�م االآي�ت .

 • اخرج االأح�ديث النبوية من مظ�نه� االأ�صلية .

 • قمت بترجمة لبع�ض االأعالم الوارد ذكرهم في البحث .

 • و�صعت في نه�ية البحث خ�تمة ت�صم اأهم النت�ئج ،والتو�صي�ت . 

 • قمت بو�صع  ق�ئمة الم�ص�در والمراجع .

ثالثًا:هيكل البحث:

تتكون خطة البحث من مقدمة ،وخم�صة مب�حث ،وخ�تمة ،وفهر�ض الم�ص�در والمراجع .

المبحث االأول : تعريف التكفير 
المبحث الث�ني : �صوابط التكفير
المبحث الث�لث : اأ�صب�ب التكفير
المبحث الرابع : �شروط التكفير

المبحث الخ�م�ض : موانع التكفير
الخ�تمه، وت�صتمل على االآتي:

اأواًل: النتائج

ث�نيً�:التو�صي�ت
ق�ئمة الم�ص�در والمراجع
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المبحث االأول

تعريف التكفير

المطلب االأول :تعريف الكفر لغًة

)كفر: الكفر نقي�ض االإيم�ن ، اآمن� ب�هلل وكفرن� ب�لط�غوت ؛ كفر ب�هلل يكفر كفرا وكفورا وكفران� . ويق�ل 
الأهل دار الحرب : قد كفروا اأي ع�صوا وامتنعوا . والكفر : كفر النعمة ، وهو نقي�ض ال�صكر . والكفر : 
جحود النعمة ، وهو �صد ال�صكر . وقوله تع�لى : اإن� بكل ك�فرون اأي ج�حدون . وكفر نعمة اهلل يكفره� 
كفورا وكفران� وكفر به� : جحده� و�صتره� . وك�فره حقه : جحده . ورجل مكفر : مجحود النعمة مع 
اإح�ص�نه . ورجل ك�فر : ج�حد الأنعم اهلل ، م�صتق من ال�صتر ، وقيل : الأنه مغطى على قلبه(4 . ف�أ�صل 
الكفر تغطية ال�صيء، و�صمي الفالح ك�فرًا لتغطية الحب، و�صمي الليل ك�فرًا لتغطية كل �صيء ، وق�ل لبيد 
بن ربيعة5: _ حتى اإذا األقت يدًا في ك�فر6يريد الليل؛ الأنه يغطي كل �صيء، والكفر جحود النعمة وهو 
نقي�ض ال�صكر، وكفّره ب�لت�صديد، ن�صبه اإلى الكفر، اأو ق�ل له كفرت ب�هلل، واأكفره اإكف�رًا: حكم بكفره( 7

المطلب الثاني: تعريف الكفر اإ�شطالحًا: 

يعرف ابن حزم8 ـ رحمه اهلل ـ الكفر بعب�رة ج�معة فيقول عن الكفر: 
» وهو في الدين: �صفة من جحد �صيئً� مم� افتر�ض اهلل تع�لى واالإيم�ن به بعد قي�م الحجة 
عليه ببلوغ الحق اإليه بقلبه دون ل�ص�نه، اأو بل�ص�نه دون قلبه، اأو بهم� معً�، اأو عمل عماًل ج�ء 

الن�ض ب�أنه مخرج له بذلك عن ا�صم االإيم�ن«9. 
ويقول ال�صبكي10: » التكفير حكم �صرعي �صببه جحد الربوبية، اأو الوحدانية، اأو الر�ص�لة، اأو 

قول، اأو فعل حكم ال�ص�رع ب�أنه كفر واإن لم يكن جحدًا«11
4- ل�ص�ن العرب ،الإبن منظور ،المجلد الث�لث ع�صر ،دار �ص�در ،بيروت ،�صفحة 234

5- لبيد بن ربيعة، ال�ص�عر الم�صهور، اأدرك االإ�صالم، وهو �صح�بي جليل، ك�ن ف�ر�صً� �صج�عً� �صخيً�، م�ت �صنة 41 هـ .  انظر: 
االإ�ص�بة في تمييز ال�صح�بة ،الإبن حجر الع�صقالني،المجلد الخ�م�ض دار نه�صة م�صر ،�صفحة 675، والبداية والنه�ية ،الإبن 

كثير ،المجلد ال�ص�بع ،مطبعة كرد�صت�ن م�صر ،�صفحة 221
6- وعجز هذا البيت: واأجن عورات الثغور ظالمه�  انظر: ال�صعر وال�صعراء الإبن قتيبة،دار �ص�در بيروت ، �صفحة 156

7- انظر:الم�صب�ح المنيرفى غريب ال�صرح ا لكبير، للرافعي،الأحمد الفيومي دار الكتب العلمية،بيروت، �صفحة 647، 648.
،الدرة   : ت�ص�نيف،منه�  ،�ص�حب  ،فقيه،ح�فظ،اأديب  االأندل�صي  الظ�هري  �صعيد  بن  اأجمد  بن  علي  محمد  اأبو  هو   -8
،الف�صل ،وغيره� من الكتب المفيدة.ولد بقرطبة �صنة 384ه،توفي �صنة 456ه،انظر :�صير اأعالم النبالء ،للذهبي ،المجلد 

الث�من ع�صر ،موؤ�ص�صة الر�ص�لة بيروت ،�صفحة184
9- االإحك�م يف اأ�صول االأحك�م ،الإبن حزم ،املجلد االأول ، حتقيق:اأحمد �ص�كر،الن��صر زكري� علي يو�صف ،�صفحة 45،  

10- هو عبد الوه�ب بن على ال�ص�فعي، ت�ج الدين، ولد ب�لق�هرة �صنة 727 هـ، برز في علوم كثيرة، وا�صتغل ب�لفت�وى 
والتدري�ض والق�ص�ء، وجرى عليه محن كثيرة، وله موؤلف�ت متعددة، توفي بدم�صق �صنة 771 هـ ، اأنظر:الدرر الك�منة في 

اأعي�ن الم�ئة الث�منة ،الإبن حجر،المجلد الث�لث ،دار الكتب الحديثة ،م�صر ،�صفحة 39
11- فت�وى، ال�صبكي ،املجلد الث�ين ،دار املعرفة بريوت،�صفحة586
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 _ في بيان معنى الكفر _ 
12

ويقول ابن القيم

» الكفر جحد13 م� علم اأن الر�صول ج�ء به، �صواء ك�ن من الم�ص�ئل التي ت�صمونه� علمية اأو 
عملية فمن جحد م� ج�ء به الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم بعد معرفته ب�أنه ج�ء به، فهو ك�فر 

في دق الدين وجله« 14

 الكفر قائاًل: _ 
15

ويعرف ال�شيخ عبد الرحمن ال�شعدي

اأو  الر�صول،  به  م� ج�ء  واأفراده هو جحد  واأنواعه،  اأجن��صه،  لجميع  الج�مع  الكفر  » وحد 
جحد بع�صه، كم� اأن االإيم�ن اعتق�ده م� ج�ء به الر�صول والتزامه جملة وتف�صياًل، ف�الإيم�ن 

والكفر �صدان متى ثبت اأحدهم� ثبوتً� ك�ماًل، انتفى االآخر )16( 

ب�أنه  االإيم�ن،  يج�مع  ال  الذي  الكفر  معنى  ندرك  العلم،  ال�ص�بقةالأهل  النقول  خالل  من 
اعتق�دات، واأقوال، واأفع�ل حكم ال�ص�رع ب�أنه� تن�ق�ض االإيم�ن.

المبحث الثاني :�شوابط التكفير:

المطلب االأول: اأن اأهل ال�صنة و الجم�عة ال يكفرون ب�لمع��صي ، و لو ك�نت هذه المع��صي 

من الكب�ئر و هذا م� اأجمع عليه علم�ء اأهل ال�صنة و الجم�عة يقول االإم�م ال�ص�بوني16 رحمه 
اهلل:)و من اأ�صول عقيدة اأهل ال�صنة والجم�عة؛ اأنهم ال يخرجون احدًا من االإ�صالم اإن فعل 
اأو مكروهً�-اإن ك�ن قلبه مطمئنً� ًب�الإيم�ن-اإال بعد  اأو مت�أواًلً  اإذا ك�ن ج�هاًل  فعاًل مكفرًا، 

اإق�مة الحجة عليه؛ التي يكفر ت�ركه�(17. 

وال يكفرون اأحدًا من الم�صلمين بكل ذنب ، ولو ك�ن من كب�ئر الذنوب التي هي دون ال�صرك؛ 
واإنم� يحكمون عليه ب�لف�صق ونق�ض االإيم�ن م� لم  ف�إنهم ال يحكمون على مرتكبه� بكفر، 
12- هو العالمة �صم�ض الدين حممد بن اأبي بكر بن اأيوب الزرعي برع يف علوم متعددة ك�ن جري اجلن�ن وا�صع العلم ،ع�رفً� 
ب�خلالف ، ومذهب ال�صلف له ت�ص�نيف كثرية ،تويف بدم�صق �صنة 751ه،انظر: الدرر الك�منة يف اأعي�ن امل�ئة الث�منة،الإبن حجر 

الع�صقالين، املجلد احل�دي والع�صرون،حتقيق:حممد �صيد ج�د احلق،دار الكتب احلديثة، م�صر، �صفحة 21.
13- الجحد في اللغة: اإنك�رك بل�ص�نك م� ت�صتيقنه نف�صك، ق�ل تع�لى » » ف�إنهم ال يكذبونك ولكن الظ�لمين ب�آي�ت اهلل يجحدون » »�صورة 
االأنع�م االآية:33، انظر : ل�ص�ن العرب ،الإبن منظور،المجلد الث�لث،�صفحة106، والجحود _ ه� هن� _ يراد به التكذيب المن�في 
للت�صديق، كم� يراد به االمتن�ع واالإب�ء المن�في لالنقي�د . كت�ب ال�صالة و حكم ت�ركه�،الإبن القيم،المكتب االإ�صالمي بيروت ،�صفحة 44

14- خمت�صر ال�صواعق املر�صلة ،الإبن القيم ،املجلد الث�ين ،دار الفكر،�صفحة421
15- هو عبد الرحمن بن ن��صر ال�صعدي التميمي، من كب�ر علم�ء جند املع��صرين، ولد بعنيزة ع�م 1307 هـ، له موؤلف�ت 

كثرية، وا�صتغل ب�لتدري�ض، تويف بعنيزة ع�م 1376 هـ .
16- اإ�صم�عيل بن عبد الرحمن ال�ص�بوين ال�ص�فعي، حمدث،فقيه،مف�صر،واعظ توفى �صنة449هـ، لقب ب�صيخ االإ�صالم 

،انظر:طبق�ت ال�ص�فعية ، لل�صبكى،املجلد الرابع،�صفحة271
17- عقيدة ال�صلف اأ�صح�ب احلديث لل�ص�بوين ،الطبعة االأولى 1404هـ ، الدار ال�صلفية ، الكويت ، �صفحة 93
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ي�صتحله ويجحد �صيئ� معلوم� من الدين ب�ل�صرورة، الأن اهلل تع�لى يقول:)اإِنَّ اهللَّ اَل َيْغِفُر اأَن 
ُي�ْصَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َم� ُدوَن َذِلَك ِلَمن َي�َص�ء َوَمن ُي�ْصِرْك ِب�هللِّ َفَقِد اْفَتَرى اإِْثًم� َعِظيًم� (18 

 َ ِ اإَِنّ اهلَلّ ْحَمِة اهلَلّ ويقول تع�لي:) ُقْل َي� ِعَب�ِدَي اَلِّذيَن اأَ�ْصَرُفوا َعَلى اأَنُف�ِصِهْم ال َتْقَنُطوا ِمن َرّ
ِحيُم  (19. ُه ُهَو اْلَغُفوُر الَرّ ُنوَب َجِميًع� اإَِنّ َيْغِفُر الُذّ

الأن اأ�صل الكفر هو التكذيب المتعمد، و�صرح ال�صدر له، وطم�أنينة القلب به، �صكون النف�ض اإليه، ق�ل 
َن اهللِّ َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم(20 ولم يكفروا  ٌب مِّ ْدًرا َفَعَلْيِهْم َغ�صَ ن �َصَرَح ِب�ْلُكْفِر �صَ اهلل تع�لى: )َوَلِكن مَّ
اأحدا م� لم يدل دليل من الكت�ب وال�صنة على كفره، واإذا م�ت على هذا ف�أمره اإلى اهلل تع�لى، اإن �ص�ء 
عذبه، واإن �ص�ء غفر له خالف� للفرق ال�ص�لة21 التي تحكم على مرتكب الكبيرة ب�لكفر، اأو بمنزلة بين 

المنزلتين22،والنبي �صلى اهلل عليه و�صلم؛ حذر من ذلك 
وق�ل؛)اأيم� امرئ ق�ل الأخيه ي� ك�فر فقد ب�ء به� اأحدهم� اإن ك�ن كم� ق�ل واإال رجعت عليه(23.
اأهل ال�صنة والجم�عة يفرقون بين الحكم المطلق على اأ�صح�ب البدع ب�لمع�صية اأو الكفر 
وبين الحكم على �صخ�ض معين- ممن ثبت اإ�صالمه بيقين-�صدرت عنه بدعة من البدع؛ 
ب�إق�مة  وذلك  الحق  له  يبين  بذلك حتى  عليه  يحكمون  ك�فر؛ فال  اأو  اأو ف��صق  ع��ض  ب�أنه 
الموانع  وانتفت  �شروط  فيه  تحققت  اإذا  اإال  المعين  يكفرون  وال  واإزالة ال�صبهة،  الحجة 
اإ�صالمه بيقين فال يزول ب�صك(24، وعلى �صوءه� �ص�ر �صلفن�  ،والق�عدة تقول : )من ثبت 
ال�ص�لح، فك�نوا ابعد الن��ض من التكفير، ولذلك لم� �صئل علي بن اأبي ط�لب ر�صي اهلل عنه 
عن اأهل النهروان )اأكف�رهم؟ ق�ل: من الكفر فروا، ف�صئل؛ اأمن�فقون هم؟ ق�ل: المن�فقون 
ال يذكرون اهلل اإال قليال، واأولئك يذكرون اهلل �صب�ح م�ص�ء؛ واإنم� هم اأخوانن� بغوا علين�(25، 

18- �صورة امل�ئدة، االآية:48
19- �صورة الزمر ،االآية:52 

20- �صورة النحل ، االآية 105
21- فرقة اخلوارج يكفرون اأ�صح�ب الكب�ئر ويجوزون اخلروج على االأئمة وهم ٍفرق متعددة ، انظر: مق�الت االإ�صالميني  

لالأ�صعري ، املجلد االأول ،�صفحة 213 و فرقة املعتزلة  تعطل ال�صف�ت وتقول ب�ملنزلة بني املنزلتني ملرتكب الكبرية 
انظر:امللل والنحل لل�صهر�صت�ين ، املجلد االأول ،�صفحة 43

22- راأ�ض املعتزلة وا�صل بن عط�ء )ت131ه( وهم فرق متعددة جتمعهم االأ�صول اخلم�صة التي تت�صمن تعطياًل لل�صف�ت ، ونفي 
للقدر ، وتخليد ع�ص�ة املوحدين يف الن�ر ’والقول ب�ملنزلة بني املنزلتني ، يجوزون اخلروج علي والة االأمور .انظر : مق�الت االإ�صالميني 

، الأبي احل�صن االأ�صعري ، املجلد االأول  ، حتقيق حمي الدين عبد احلميد ، مكتبة النه�صة امل�صرية الق�هرة ، �صفحة 253
23- �صحيح البخ�ري لالإم�م البخ�ري ،املجلد االأول ،�صفحة 234 ،رقم 155.

24- درء الفتنة لل�صيخ بكر اأبي زيد ،الطبعة الث�نية ،1424ه، الن��صر دار الع��صمة،الري��ض ،�صفحة 66.
25- ال�صنن الكربى للبيهقى ، املجلد الث�من ، دار الفكر،�صفحة 173،رقم 591.
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ومن ال�صروري جدا اأن نفرق بين  الع�م والمعين في التكفير ذلك اإنه لي�ض كل م� هو كفر 
على  والحكم  كفر  ب�أنه  القول  على  الحكم  بين  التفرقة  فينبغي  بعينه؛  ال�صخ�ض  به  يكفر 
�ص�حب القول ب�أنه ك�فر، فمثال القول ب�أن كالم اهلل مخلوق كفر، واإن نفي ال�صف�ت االإلهية 
كفر ،  فمثل هذه االأحك�م من ب�ب الحكم على الع�م والقول، اأم� حينم� يتعلق االأمر ب�صخ�ض 
وين�ق�ض؛ الأنه من  ب�لكفر حتى ي�صئل  الحكم عليه  التوقف وعدم  ينبغي عندئذ  ف�أنه  معين 
الممكن اإن الحديث لم يثبت عنده اأو اأنه قد يكون مت�أوال، اأو لم يتمكن من فهم الن�صو�ض، اأو 
ج�هال؛ ف�إذا انتفت ال�صبهة بعد المن�ق�صة واأقيمت الحجة عليه؛ ف�إن االأمر بعد ذلك ي�صبح 

مختلف� الأن المت�أول والج�هل لي�ض حكمه حكم المع�ند والف�جر.
ق�ل ابن تيمية ـ رحمه اهلل :) االأقوال التي يكفر ق�ئله� قد يكون الرجل لم تبلغه الن�صو�ض 
الموجبة لمعرفة الحق ،وقد تكون عنده ، ولم تثبت عنده اأو لم يتمكن من فهمه� ، وقد يكون 
قد عر�صت له �صبه�ت يعذروه اهلل به� فمن ك�ن من الموؤمنين مجتهدًا في طلب الحق واأخط�أ 
، ف�إن اهلل يغفر له خط�ي�ه ك�ئنً� م� ك�ن ، من الم�ص�ئل النظرية، اأو العملية ،هذا الذي عليه 

اأ�صح�ب النبي �صلي اهلل عليه و�صلم وجم�هير ائمة  االإ�صالم (26

فتكفير المعين من الجه�ل واأمث�لهم ال يجوز اإال بعد اإق�مة الحجة عليهم، والحجة يجب اأن تكون 
هريرة  اأبي  واالأدلة. عن  ي�صتوعبوا الحجة  حتى  من�زله�  لعقولهم  ويعطى  فهمهم  م�صتوى  على 
ر�صي اهلل عنه ق�ل؛ �صمعت ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يقول:ك�ن رجالن في بني اإ�صرائيل 
متّ�خيين، فك�ن اأحدهم� يذنب واالآخر مجتهد في العب�دة، فك�ن ال يزال المجتهد يرى االآخر على 
الذنب فيقول: اأق�صر فوجده يوم� على ذنب فق�ل له اأق�صر فق�ل خلني وربي ابعثت علي رقيب�؟ 
فق�ل: واهلل ال يغفر اهلل لك – اأو ال يدخلك اهلل الجنة!- فقب�ض اأرواحهم�، ف�جتمعت� عند رب 
للمذنب؛  اأو كنت على م� في يدي ق�درا ؟ وق�ل  الع�لمين، فق�ل لهذا المجتهد كنت بي ع�لم�، 

اذهب ف�دخل الجنة برحمتي، وق�ل لالآخر؛ اذهبوا به اإلى الن�ر(27.

التكفير حكم �صرعي ال مدخل للراأي المجرد فيه  ،  الأنه من الم�ص�ئل  الثاني:  المطلب 

ال�صرعية ال العقلية  ،  لذا �ص�ر القول فيه من خ�ل�ض - حق اهلل تع�لى - ال َحقَّ فيه الأحد من 
عب�ده ، ف�لك�فر من كفره اهلل تع�لى ور�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم ال غير،وكذلك الحكم 
ب�لف�صق ، والحكم ب�لعدالة ، وع�صمة الدم ، وال�صع�دة في الدني� واالآخرة ، كل هذه ونحوه� 

26- جمموع الفت�وى ، البن تيميه ، املجلد الث�لث والع�صرون ، الطبعة االويل 1398ه،�صفحة 326
27- �صنن  الرتمذي، للرتمذي،املجلد الث�لث، حتقيق:اإبراهيم عطوة عو�ض،الطبعة االأولى ،1382ه ،مكتبة م�صطفى علي 

احللبي، الق�هرة،�صفحة249،رقم 2320
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من الم�ص�ئل ال�صرعية  ،  ال مدخل للراأي فيه�  ،  واإنم� الحكم فيه� هلل ولر�صوله �صلى اهلل عليه 
و�صلم.يقول ابن الوزير28ــ رحمه اهلل ـ :)اإن التكفير �صمعي مح�ض ال مدخل للعقل فيه،واأن 

الدليل علي الكفر  اليكون اإال �صمعيً� قطعيً�،وال نزاع في ذلك(.29
المطلب الثالث: عدم تكفير كل مخ�لف الأهل ال�صنة والجم�عة لمخ�لفته  ،  بل ينزل حكمه 

ح�صب مخ�لفته من كفر ، اأو بدعة اأو ف�صق اأو مع�صية، وهذا م� جرى عليه اأهل ال�صنة 
والجم�عة من عدم تكفير كل من خ�لفهم وهو يدل على م� لديهم من العلم واالإيم�ن والعدل 
رون كل من خ�لفهم  والرحمة ب�لخلق ، وهذا بخالف اأهل االأهواء ، ف�ن كثيرا منهم يكفِّ
، واإن ك�ن ذلك  اأهل العلم وال�صنة اليكفرون من خ�لفهم   .  يقول ابن تيمية : )فلهذا ك�ن 
بمثله كمن كذب  يع�قب  اأن  لالإن�ص�ن  فلي�ض   ، الكفر حكم �صرعي  الأن   ، يكفرهم  المخ�لف 
عليك ، وزنى ب�أهلك ،لي�ض لك اأن تكذب عليه ، والتزني ب�أهله ،الأن  الكذب والزن� حرام لحق 

اهلل تع�لي ، وكذلك التكفير حق اهلل تع�لي فال يكفر اإالمن كفراهلل ور�صوله(30
المطلب الرابع: اإن لالإيم�ن  �صعبً� متعددة و متف�وتة اأعاله� قول  » ال اإله اإال اهلل »  واأدن�ه� 

 :  اإم�طة االأذى عن الطريق، والحي�ء �صعبة من االإيم�ن ، وكذلك   الكفر   الذي هو في مق�بلة 
االإيم�ن ، ذو �صعب متعددة ، و متف�وتة اأقبحه� الكفراالأكبر المخرج من الملة  مثل  :  الكفر 
ب�هلل ، وتكذيب م� ج�ء به النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ،وهن�ك كفر دون كفر ، ومنه ت�صمية 
بع�ض المع��صي كفرا ويو�صح ذلك ابن القيم ـ رحمه اهلل ـ :)الكفر ذو اأ�صل و�صعب ،فكم� اأن 
�صعب االإيم�ن اإيم�ن ،ف�صعب الكفر كفر ،والحي�ء �صعبة من االإيم�ن ،وقلة الحي�ء �صعبة من 
�صعب الكفر،وال�صدق �صعبة من �صعب االإيم�ن ،والكذب �صعبة من �صعب الكفر ،والمع��صي 

كله� من �صعب الكفر ،كم� اأن الط�ع�ت كله� من �صعب االإيم�ن(31 .   
وبن�ء على هذا  :  ف�إنه ال يلزم من قي�م �صعبة من �صعب الكفر ب�لعبد ، اأن ي�صير ك�فرًا 
الكفر المطلق ، الن�قل عن الملة ، حتى يقوم به اأ�صل الكفر ، بن�ق�ض من نواق�ض االإ�صالم 

 :  االعتق�دية اأو القولية اأو العملية الواردة  عن اهلل ور�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم ال غير  .  
كم� اأنه لي�ض كل من ق�م به �صعبة من �صعب االإيم�ن يكون موؤمن� حتى يقوم به اأ�صل االإيم�ن  .  

28-هو حممد بن اإبراهيم بن على ، اإم�م كبري من جمتهدي اليمن ، له عدة م�صنف�ت،تويف ب�صنع�ء �صنة 840هــ،انظر: 
البدر الط�لع ، لل�صوك�ين،املجلد الث�ين،دار املعرفة، بريوت،�صفحة81

29- العوا�شم والقوا�شم ، لإبن الوزير،املجلد الرابع ، حتقيق  :�شعيب الأرناوؤوط، الطبعة الأولى،1412ه،موؤ�ص�صة الر�ص�لة، 
بريوت،�صفحة 178

30- منه�ج ال�صنة ، الإبن تيمية ، املجلد اخل�م�ض حتقيق حممد ر�ص�د �ص�مل ، الري��ض 1406 ه ، �صفحة 244 
31-كت�ب ال�صالة  الإبن القيم ،حتقيق:تي�صري زعيرت،الطبعة االأولى ،1400ه،املكتب االإ�صالمي ، بريوت،�صفحة 55
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ف�لواجب و�صع الن�صو�ض في موا�صعه� وتف�صيره� ح�صب المراد منه� من العلم�ء الع�ملين 
الرا�صخين  ، واأ ن الغلط هن� اإنم� يح�صل من جهة العمل وتف�صير الن�صو�ض وعلى الن��صح لنف�صه 

اأن يح�ض بخطورة االأمر ودقته واأن يقف عند حده ويكل العلم اإلى ع�لمه  �صبح�نه وتع�لي. 

المطلب الخام�س: الحكم ب�لتكفير ال يكون لكل اأحد من اآح�د الن��ض اأو جم�ع�تهم واإنم� 

مرد الحكم اإلى العلم�ء الرب�نيين الرا�صخين في العلم ال�صرعي الم�صهود لهم به،  
وب�لخيرية والف�صل الذين اأخذ اهلل عليهم العهد والميث�ق اأن يبلغوا الن��ض م� علموه واأن 
ُ ِميَث�َق  اأََخَذ اهلَلّ يبينوا لهم م� اأ�صكل عليهم من اأمر دينهم امتث�ال لقول اهلل تع�لى : )َواإِْذ 
َم�  َيْكُتُموَن  اَلِّذيَن  )اإَِنّ  وقوله �صبح�نه  :  َتْكُتُموَنُه(32  َواَل  ��ِض  ِللَنّ ُه  ُنَنّ َلُتَبِيّ اْلِكَت�َب  اأُوُتوْا  اَلِّذيَن 
َوَيْلَعُنُهُم   ُ َيْلَعُنُهُم اهلَلّ وَلِئَك  اأُ ��ِض ِفي اْلِكَت�ِب  ِللَنّ �ُه  َنّ َبَيّ َن�ِت َواْلُهَدى ِمْن َبْعِد َم�  اأَْنَزْلَن� ِمَن اْلَبِيّ

ْكِر اإِن ُكنُتْم اَل َتْعَلُموَن ( 34. ُلوْا اأَْهَل الِذّ ِعُنوَن( 33 وقوله �صبح�نه  :   ) َف��ْص�أَ الاَلّ
فم� اأمر اهلل ب�ل�صوؤال حتى اأخذ �صبح�نه العهد والميث�ق على العلم�ء ب�لبي�ن  .  

المطلب ال�شاد�س:  التحذير ال�صديد ، والنهي االأكيد عن �صوء الظن ب�لم�صلم ف�صال عن 

النيل منه فكيف بتكفيره والحكم بردته والت�صرع في ذلك بال حجة وال بره�ن من كت�ب وال �صنة ،

ولهذا ج�ءت ن�صو�ض الوحيين ال�صريفين محذرة من تكفير اأحد من الم�صلمين وهو لي�ض 
ُنوْا َواَل َتُقوُلوْا  َرْبُتْم ِفي �َصِبيِل اهللِّ َفَتَبيَّ كذلك كم� ق�ل اهلل تع�لى : )َي� اأَيَُّه� الَِّذيَن اآَمُنوْا اإَِذا �صَ
َكِثيَرٌة  َمَغ�ِنُم  َفِعنَد اهللِّ  ْنَي�  الدُّ اْلَحَي�ِة  َعَر�َض  َتْبَتُغوَن  ُموؤِْمًن�  َل�ْصَت  اَلَم  ال�صَّ اإَِلْيُكُم  اأَْلَقى  ِلَمْن 

ُنوْا اإِنَّ اهللَّ َك�َن ِبَم� َتْعَمُلوَن َخِبيًرا ( 35. ن َقْبُل َفَمنَّ اهللُّ َعَلْيُكْم َفَتَبيَّ َكَذِلَك ُكنُتم مِّ

ِمَن�ِت ِبَغْيِر َم� اْكَت�َصُبوا َفَقِد  وفي عموم قول اهلل �صبح�نه  :  ) َواَلِّذيَن ُيوؤُْذوَن اْلُموؤِْمِنيَن َواْلُموؤْ
ِبيًن� (36  . اْحَتَمُلوا ُبْهَت�ًن� َواإِْثًم� ُمّ

وقد تواترت االأح�ديث النبوية في النهي عن تكفير الم�صلم بغير حق ، منه�  .   :  
قوله �صلى اهلل عليه و�صلم : ) ال يرمي رجل رجال ب�لف�صوق ، وال يرميه ب�لكفر، اإال ارتدت 

عليه اإن لم يكن �ص�حبه كذلك (37 .  
32- �صورة اآل عمران االآية187

33- �صورة البقرة االآية 159
34- �صورة النحل االآية 43

35- �صورة الن�ص�ء االآية 94
36- �صورة االأحزاب االآية 58

37- �صحيح البخ�ري، لالإم�م البخ�ري، املجلد الث�لث ، كت�ب االأدب ، ب�ب احلب يف اهلل ،حتقيق:حمب الدين اخلطيب 
،دار املعرفة، بريوت،�صفحة146،رقم 6045.
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واأي�صً� ق�ل ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم  :) اإذا ق�ل الرجل الأخيه  : ي� ك�فر فقد ب�ء به اأحدهم�  ( .38  
وفي قوله �صلى اهلل عليه و�صلم  :   ) ومن رمى موؤمن� بكفر فهو كقتله(39 

ر اأحدًا من الم�صلمين وهو لي�ض كذلك  فهذه الن�صو�ض وغيره� فيه� الوعيد ال�صديد لمن َكفَّ
  ،لم� في اإطالق الكفر بغير حق على الموؤمن من الطعن في نف�ض االإيم�ن ، كم� اأن فيه� 
التحذير من اإطالق التكفير اإال ببينة �صرعية ، اإذ هو حكم �صرعي اليكون اإال ب�لدليل ، ال 

ب�لهوى والراأي . 

38- �صحيح البخ�ري ، لالإم�م البخ�ري، املجلد الث�لث ، كت�ب االأدب، ب�ب من ّكفر اأخ�ه �صفحة158،رقم 5753.
39- �صحيح البخ�ري، لالإم�م البخ�ري، املجلد الث�لث ، كت�ب االأدب، ب�ب من ّكفر اأخ�ه، �صفحة 159،رقم 5614.
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المبحث الثالث

اأ�شباب التكفير

المطلب االأول: الجهل بالدين : 

ق�ل ابن تيمية مبينً� اأن من اأ�صب�ب التكفير الجهل ب�لدين ، في رده  علي اأحد اأهل البدع 
الذين يجوزون اال�صتغ�ثة ب�لمخلوق فيم� اليقدر عليه اإال اهلل :)وهذه الطريقة التي �صلكه� 
بدعة  ،فيبتدعون  والظلم  الجهل  بين  يجمعون  الذين  البدع  اأهل  طريقة  هي  واأمث�له  هذا 
مخ�لفة للكت�ب وال�صنة واإجم�ع ال�صح�بة ، ويكفرون من خ�لفهم في بدعتهم ، ك�لخوارج 
الم�رقين الذين ابتدعوا ترك العمل ب�ل�صنة المخ�لفة في زعمهم للقران ، وابتدعوا التكفير 
ب�لذنوب ، وكفروا من خ�لفهم حتى كفروا عثم�ن بن عف�ن وعلي بن اأبي ط�لب ومن واالهم� 
ر�صي  علي  تكفير  علي  مجمعة  الخوارج  اإن  الموؤمنين،  و�ص�ئر  واالأن�ص�ر  المه�جرين  من 
،وتقديمه  الثالثة  علي  عنه  اهلل  ر�صي  علي  تف�صيل  ابتدعوا  الراف�صة  وكذلك   ، عنه  اهلل 
في االإم�مة و الن�ض عليه ،ودعوى الع�صمة له  وكفروا من خ�لفهم وهم جمهور ال�صح�بة 
وجمهور الموؤمنين حتى كفروا اأب�بكر وعمر وعثم�ن ومن توالهم ،هذا هو الذي عليه اأئمتهم  
_وذكر اأ�صن�ف اأهل الجهل الذين يرمون اأهل ال�صنة ب�لب�طل جهاًل منهم _الى اأن ق�ل 
: ونظ�ئر هذا متعددة ، واأئمة اأهل ال�صنة والجم�عة واأهل العلم و االإيم�ن فيهم العلم والعدل 
ويعدلون  البدعة  ،�ص�لمين من  لل�صنة  به موافقين  يكونون  الذي  الحق  فيعلمون   ، والرحمة 
علي من خرج منه� ولو ظلمهم كم� ق�ل تع�لي : )وكونوقوامين هلل ( االيه ،ويحمون الخلق 
فيريدون لهم الخير والهدى والعلم ، واليق�صدون لهم ال�صر ابتداًء ،بل اإذا ع�قبوهم وبينوا 
خط�أهم وجهلهم وظلمهم ك�ن ق�صدهم بذلك بي�ن الحق ، ورحمة الخلق واالأمر ب�لمعروف 

والنهي عن المنكر ، واأن يكون الدين كله هلل واأن تكون كلمة اهلل هي العلي� (40 . 
ال�صرعي  العلم  اأهل  اإال  فيه  اليتكلم  الب�ب  هذا  :الأن  الدين  في  الفقه  :قلة  الث�ني  المطلب 
اإالالعلم�ء  اإذا ك�ن اليتكلم في الحالل والحرام في م�ص�ئل المع�مالت  الرا�صخين فيه ؛الأنه 
المجتهدين ،فهن� من ب�ب اأولي ،لذا ف�لجه�ل لي�ض هذا مج�لهم ؛لذا لو اأدخلوا اأنف�صهم في 
هذا الم�صم�ر ف�إنه يظلمون اأنف�صهم واإخوانهم الم�صلمين ب�الأحك�م الج�ئرة لقوله �صلي اهلل 
عليه و�صلم)اإن اهلل اليقب�ض العلم انتزاعً�ينتزعه من العب�د ولكن يقب�ض العلم بقب�ض العلم�ء 

حتى اإذا لم يبق ع�لمً� اتخذ الن��ض روؤو�صً� جه�اًل ف�صئلوا ف�أفتوا بغير علم ف�صلوا واأ�صلوا(41  

40- الرد علي البكري ،الإبن تيمية، املجلد الث�ين،الطبعة الث�نية،1405ه،الدار العلمية دلهي.،�صفحة487.
41- �صحيح البخ�ري ،لالإم�م البخ�ري، املجلد االأول ،كت�ب العلم، ب�ب كيف يقب�ض العلم، �صفحة 36،رقم 100



د. اأحمد حممد الزبري ح�سن

مجلة ت�أ�صيل العلوم 44

المطلب الث�لث :القوة والفتوة :المراد اأن من قَل فقهه ،وك�ن �ص�حب قوة وع�صالت ،يريد 
لكل اأمر اأن يكون ب�لقوة الج�صمية ال العلمية ، لهذا اإذا م� اأدخل اأحدهم نف�صه في الب�ب 
اأخط�أخطً� ج�صيمً� فليتدبرهذا االأمرال�صب�ب وهم  من اأهم المقوم�ت االأ�ص��صية في المجتمع 
، اإذ بقوتهم تقوى المجتمع�ت وب�صعفهم ت�صعف ، فمرحلتهم  من اأخ�صب مراحل العمر 
وقد اإهتم الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم بهم فق�ل )�صبعة يظلهم اهلل في ظله يوم ال ظل اإال 
ظله(42 وذكر من اأولئك �ص�ب ن�ص�أ في عب�دة اهلل  وق�ل �صلي اهلل عليه و�صلم اأي�صً� :)اغتنم 

خم�صً� قبل خم�ض (43 وذكر منه� �صب�بك قبل هرمك .
فمرحلة ال�شباب هي مرحلة الن�شاط والعنفوان والقوة التي اإذا اأح�شن اإ�شتغاللها من قبل 
ال�صب�ب اأنف�صهم اأو والة اأمرهم ف�إن الدولة تقوى ،واالأخالق تتر�صخ ،والعمل يت�صع ، واالإبداع 
يزيد،والنتائج الإيجابية تمتد اإلى الم�شتقبل. اأما هذا الن�شاط فلو  تم ا�شتثماره �شيئًا عن 
يهدم  معواًل  ي�صبح  ال�صب�ب  من  البع�ض  هذا  ف�إن  التكفير  دع�ة  ،اأو  ال�صوء  رفق�ء  طريق 
المجتمع الأن ط�قته العظيمة توجهت نحو التخريب وال�صاللة،وال �صك اأن ط�ق�ت ال�صب�ب 
الم�صتثمرة في ميدان العمل واالإنت�ج �صيكون عونً� لدولته  ووطنه و مجتمعه واأهله ونف�صه 
واالإره�ب  الغلو  اأفك�ر  ف�إن  توظيف  اأو عدم  فو�صى  الط�ق�ت في ح�لة  بقيت هذه  اإذا  ،اأم� 

والتكفير �صتجد اأر�صً� خ�صبة للزراعة والنمو 
الظلم  االأنظمة:هذا  من  الم�صلمين  بع�ض  علي  الواقع  والف�ص�د  :الظلم  الرابع  المطلب 
ي�صطرالكثيرين من ال�صب�ب الم�صلم المتحم�ض لدينه ،اأن ي�صطح ويبعد النجعة ؛لم� يرى 
الظلمة ؛مم� يجعله يطلق  الم�صلمين من الحك�م  اإخوانه من  الواقع عليه وعلى  الظلم  من 
الحكم بتكفيرهم وعدم ط�عتهم ،والخروج عليهم وقت�لهم ،مخ�لفً� الأهل ال�صنة والجم�عة 
هوالء  بقوله:)اأن  اهلل  وفقه  الدكتورالقر�ص�وي  الزائغين.يقول  البدع  ،وم�ص�بهً�الأهل 
في  م�يرونه  هزهم  ،قد  قوامون،غيورون  ،�صوامون  مخل�صون  متدينون  اأن��ض  المكفرين 
المجتمع من ردة فكرية ،وتحلل خلقي ،وا�صتبداد �صي��صي ،فهم طالب اإ�صالح ،حري�صون 

علي هداية اأمتهم ،واإن اأخط�أوا الطريق و�صلوا ال�صبيل(44 .
ُحبً�  والقي�دة  ال�صهرة  اإلى  يميلون  الن��ض  والقي�دة:معظم  ال�صهرة  :حب  الخ�م�ض  المطلب 
ب�لدني� ون�أيً� عن االآخرة ، وبم� اأن معظم ال�صب�ب يميلون لالإعتدال والو�صطية ف�إن ال�صواذ 
ويرمون  اأفك�رًا متطرفة  فيتبنون  الزمالء  اأو  االأقران  اتفق عليه معظم  م�  يخ�لفون  منهم 

42- �صحيح البخ�ري لالإم�م  البخ�ري ، املجلد ، ب�ب من جل�ض يف امل�صجد ينتظر ال�صالة ، ب�ب االآذان ، �صفحة 150،رقم 629.
43- امل�صتدرك للح�كم ، املجلد الرابع ، متبة املع�رف، بريوت،�صفحة 341،رقم 7846.

44- فت�وى مع��صرة، للقر�ص�وي، املجلد االأول،الن��صر املكتب االإ�صالمي ،1993م ،�صفحة 97.
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المح�صنين والمح�صن�ت بكل ب�طل ويفهمون ال�صرع االإ�صالمي على وجه متطرف ال واقعية 
ق�دة  منهم  يجعل  ال�ص�ذة  لالأفك�ر  تبنيهم  اأن  ال�صواذ  هوؤالء  يت�صور  اإذ  عقالنية،  وال  فيه 

للمجتمع اأو الفكر.
المطلب ال�ص�د�ض :البعد عن الو�صطية واالعتدال يوؤدي اإلى التكفير :

تعريف الو�صطية لغة : و�صط:بن�ء �صحيح يدل على العدل واالإن�ص�ف ،و اأعدل ال�صيء اأو�صطه وو�صطه45
الإفراط  بين  المو�شوع  بالو�شط  )الأخذ  بقوله:  الجوزية  قيم  ابن  عرفها   : وا�شطالحًا 
.ف�لو�صطية  العدل  كله  هذا  و�ص�بط  واالآخرة  الدني�  م�ص�لح  بن�ء  وعليه   ، والتفريط(46 
ا�شتقامة ولو لم تكن علي نهج الإ�شتقامة لكانت انحرافًا،والنحراف اإما اإفراط اأو تفريط 
ربن�  ق�لوا  الذين  )اإن  تع�لى  ،ق�ل  ال�صليمة  الفطرة  اإليه�  تدعو  التي  الو�صطية  �صد  وذلك 
اهلل ثم ا�صتق�موا(47. وق�ل تع�لى يخ�طب ر�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم  )واإنك لتهدي اإلي 

�شراط م�شتقيم(48 ف�لتكفير و

ه�رون،الطبعة  ال�صالم  ،حتقيق:عبد  و�صط  ،م�دة  ال�ص�د�ض  اجلزء  ف�ر�ض  الإبن   ، اللغة  مق�يي�ض  معجم   -45
الث�نية،1392ه،مكتبة احللبي ، م�صر،�صفحة 108

ال�صنة  مطبعة   ، الفقي  ح�مد  حممد  حتقيق:   ، الث�ين  املجلد   ، القيم  الإبن   ، ال�ص�لكني  مدارج   -46
املحمدية،1375ه،الق�هرة،�صفحة 296

47- �صورة ف�صلت، االآية 30
48- �صورة ال�صورى، االآية 5
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المبحث الرابع

�شروط التكفير

كفر  الترك  اأو  الفعل،  اأو  القول،  هذا  اأن  على  وال�صنة  الكت�ب  داللة  االأول:   المطلب 

ف�إذا لم يثبت اأن هذا القول، اأو الفعل، اأو الترك كفر بمقت�صى داللة الكت�ب وال�صنة، ف�إنه ال 
يحل الأحد اأن يحكم ب�أنه كفر، الأن ذلك من القول على اهلل بال علم، ق�ل اهلل تع�لى :  )ُقْل 
َي اْلَفَواِح�َض َم� َظَهَر ِمْنَه� َوَم� َبَطَن َواالإِْثَم َواْلَبْغَي ِبَغْيِر اْلَحقِّ َواأَن ُت�ْصِرُكوْا ِب�هلّلِ  َم َربِّ َم� َحرَّ اإِنَّ
ْل ِبِه �ُصْلَط�ًن� َواأَن َتُقوُلوْا َعَلى اهلّلِ َم� اَل َتْعَلُموَن()49( وق�ل :  )َواَل َتْقُف َم� َلْي�َض َلَك  َم� َلْم ُيَنزِّ

اَد ُكلُّ اأُولِئَك َك�َن َعْنُه َم�ْصوؤُواًل(50. َر َواْلُفوؤَ ْمَع َواْلَب�صَ ِبِه ِعْلٌم اإِنَّ ال�صَّ

المطلب الثاني: ثبوت قي�مه ب�لمكلف.

واإذا لم يثبت قي�مه ب�لمكلف ف�إنه ال يحل اأن يرمى به بمجرد الظن لقوله تع�لى: )َواَل َتْقُف 
َم� َلْي�َض َلَك ِبِه ِعْلٌم (51 ، والأنه يوؤدي اإلى ا�صتحالل دم المع�صوم بال حق. لقوله �صلى اهلل 
واإال  ق�ل،  كم�  ك�ن  اإن  اأحدهم�؛  به�  ب�ء  فقد  ك�فر  ي�  الأخيه:  ق�ل  امرئ  و�صلم:)اأيم�  عليه 
رجعت عليه(52 ، وعن اأبي ذٍر ر�صي اهلل عنه اأنه �صمع النبي �صلى اهلل عليه و�صلم يقول: )ال 
يرمي رجل رجاًل ب�لف�صوق، وال يرميه ب�لكفر اإال ارتدت عليه، اإن لم يكن �ص�حبه كذلك(53.

المطلب الثالث: بلوغ الحجة.

ْكَبُر �َصَه�دًة ُقِل اهلّلِ  واإذا لم تبلغه الحجة ف�إنه ال ُيحكم بكفره لقوله تع�لى) )ُقْل اأَيُّ �َصْيٍء اأَ
ُكْم َلَت�ْصَهُدوَن اأَنَّ َمَع اهلّلِ  نِذَرُكم ِبِه َوَمن َبَلَغ اأَِئنَّ َليَّ َهَذا اْلُقْراآُن الأُ وِحَي اإِ �َصِهيٌد ِبْيِني َوَبْيَنُكْم َواأُ
� ُت�ْصِرُكوَن(  54، وقوله تع�لي)َوَم�  مَّ ِني َبِريٌء مِّ َلٌه َواِحٌد َواإِنَّ َم� ُهَو اإِ نَّ اآِلَهًة اأُْخَرى ُقل الَّ اأَ�ْصَهُد ُقْل اإِ
� ُمْهِلِكي اْلُقَرى  َه� َر�ُصواًل َيْتُلو َعَلْيِهْم اآَي�ِتَن� َوَم� ُكنَّ َك�َن َربَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى َحتَّى َيْبَعَث ِفي اأُمِّ
يَن ِمن َبْعِدِه  ِبيِّ َلى ُنوٍح َوالنَّ � اأَْوَحْيَن� اإَِلْيَك َكَم� اأَْوَحْيَن� اإِ اإِالَّ َواأَْهُلَه� َظ�ِلُموَن(55  وقوله تع�لى )اإِنَّ
يُّوَب َوُيوُن�َس َوَهاُروَن  َواأَْوَحْيَنا اإَِلى اإِْبَراِهيَم َواإِ�ْشَماِعيَل َواإْ�ْشَحَق َوَيْعُقوَب َوالأَ�ْشَباِط َوِعي�َشى َواأَ

49- �صورة االأعراف : االآية 33.
50- �صورة االإ�صراء : االآية 36.
51- �صورة االإ�صراء : االآية 36.

52- امل�صند ، لالإم�م اأحمد ، املجلد الث�ين ، دار �ص�در، بريوت،�صفحة 47 ، رقم 5077.
53-�صحيح البخ�ري ،لالإم�م البخ�ري ،املجلد الث�لث ،ب�ب نق�ض الكعبة ،�صفحة 971،رقم 6045.

54-�صورة االأنع�م: االآية 19.
55- �صورة الق�ص�ض: االآية 59.
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��ِض َعَلى  ِريَن َوُمنِذِريَن ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّ َب�صِّ �ُصاًل مُّ َو�ُصَلْيَم�َن َواآَتْيَن� َداُووَد َزُبوًرا(56  اإلى قوله :)رُّ
َم� َيْهَتدي ِلَنْف�ِصِه  ِن اْهَتَدى َف�إِنَّ �ُصِل َوَك�َن اهلّلُ َعِزيًزا َحِكيًم� (57 ، وقوله تع�لى )مَّ ٌة َبْعَد الرُّ اهلّلِ ُحجَّ

ِبيَن َحتَّى َنْبَعَث َر�ُصواًل(58 � ُمَعذِّ لُّ َعَلْيَه� َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر اأُْخَرى َوَم� ُكنَّ َم� َي�صِ لَّ َف�إِنَّ َوَمن �صَ

وقوله �صلى اهلل عليه و�صلم: ) والذي نف�ض محمد بيده ال ي�صمع بي اأحد من هذه االأمة -يعني 
اأمة الدعوة- يهودي وال ن�صراني ثم يموت ولم يوؤمن ب�لذي اأر�صلت به اإال ك�ن من اأ�صح�ب الن�ر(59

لكن اإن ك�ن َمن لم تبلغه الحجة وال يدين بدين االإ�صالم، ف�إنه ال يع�مل في الدني� مع�ملة 
الم�صلم، واأم� في االآخرة ف�أ�صح االأقوال فيه اأن اأمره اإلى اهلل تع�لى.

اأكد العلم�ء على �صرورة بلوغ الحجة للمعين، وثبوته� عنده وتمكنه من معرفته�، وكل ذلك 
ال يتم اإال بوجود من يح�صن اإق�مة الحجة.

يقول ابن تيمية ـ رحمه اهلل ـ: )وهكذا االأقوال التي يكفر ق�ئله�: قد يكون الرجل لم تبلغه 
الن�صو�ض الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، اأو لم يتمكن من فهمه�، 
وقد يكون قد عر�صت له �صبه�ت يعذره اهلل به�، فمن ك�ن من الموؤمنين مجتهدًا في طلب 
الحق واأخط�أ ف�إن اهلل يغفر له خط�أه ك�ئن� م� ك�ن(  ويقول االإم�م ابن القيم – رحمه اهلل 
– )واأم� كفر الجهل مع عدم قي�م الحجة، وعدم التمكن من معرفته�، فهذا الذي نفى اهلل 
التعذيب عنه حتى تقوم حجة الر�صل( .. ويقول اأي�صً�: ). ف�إن حجة اهلل ق�مت على العبد 
ب�إر�ص�ل الر�صل، واإنزال الكتب، وبلوغ ذلك اإليه، وتمكنه من العلم به، �صواء علم اأو جهل، 
فكل من تمكن من معرفة م� اأمر اهلل به ونهى عنه، فق�صر عنه ولم يعرفه، فقد ق�مت عليه 

الحجة، واهلل �صبح�نه ال يعذب اأحدًا اإال بعد قي�م الحجة عليه(60.

ويقول االإم�م ابن حزم – رحمه اهلل -: )وكل م� قلن�ه فيه اأنه يف�صق ف�عله اأو يكفر بعد قي�م 
الحجة، فهو م� لم تقم الحجة عليه، معذور م�أجور واإن ك�ن مخطئ�، و�صفة قي�م الحجة 

عليه اأن تبلغه فال يكون عنده �صيء يق�ومه� وب�هلل التوفيق(61

56-�صورة الن�ص�ء: االآية 163.
57- �صورة الن�ص�ء: االآية 165.

58- �صورة االإ�صراء: االآية 15
59- �صحيح م�صلم ،لالإم�م ،املجلد االأول،كت�ب االإمي�ن ،ب�ب قول الاإله اإال اهلل،حتقيق :حممد فوؤاد عبد الب�قي، الطبعة 

االأولى،1400ه،دار االإفت�ء ،الري��ض،�صفحة 456،رقم 153.
60- مدارج ال�ص�لكني ،الإبن القيم ،املجلد الث�ين ،مطبعة ال�صنة املحمدية ،الق�هرة،�صفحة 239

61-  االإحك�م يف اأ�صول االأحك�م ،الإبن حزم ،املجلد االأول ،�صفحة 67
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اإذًا خال�صة م� �صبق اأن يق�ل، البد من قي�م حجة �صحيحة تنفي عمن تق�م عليه اأي �صبهة اأو 
ت�أويل، وبذلك ندرك عظم الم�صئولية الملق�ة على ع�تق العلم�ء والدع�ة ممن يح�صن اإق�مة 

الحجة، ليقيموا الحجة على الخلق ويزيلوا ال�صبه عنهم. 

المطلب الرابع: 

اأن ُيغلَق على المرء ق�صده فال يدري م� يقول ل�صدة فرح، اأو حزن، اأو خوف، اأو غير ذلك 
ِفي  َف�إِْخَواُنُكْم  اآَب�ءُهْم  َتْعَلُموا  ْم  لَّ َف�إِن   ِ اهللَّ ِعنَد  اأَْق�َصُط  ُهَو  اِلآَب�ِئِهْم  )اْدُعوُهْم  تع�لى:  لقوله 
 ُ اهللَّ َوَك�َن  ُقُلوُبُكْم  َدْت  َتَعمَّ  � مَّ َوَلِكن  ِبِه  ُتم  اأَْخَط�أْ ِفيَم�  ُجَن�ٌح  َعَلْيُكْم  َوَلْي�َض  َوَمَواِليُكْم  يِن  الدِّ
ِحيًم� (62 ، و ق�ل ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم« :هلل اأ�صد فرحً� بتوبة عبده حين  َغُفوًرا رَّ
ب�أر�ض فالة ف�نفلتت منه وعليه� طع�مه و�صرابه،  اأحدكم ك�ن على راحلته  اإليه من  يتوب 
ف�أي�ض منه�، ف�أتى �صجرة ف��صطجع في ظله� قد اأي�ض من راحلته، فبينم� هو كذلك اإذا هو 
به� ق�ئمة عنده ف�أخذ خط�مه� ثم ق�ل من �صدة الفرح: اللهم اأنت عبدي واأن� ربك اأخط�أ من 
�صدة الفرح63»، فهذا الرجل اأخط�أ من �صدة الفرح خط�أ يخرج به عن االإ�صالم لكن منع من 
خروجه منه اأنه اأغلق عليه ق�صده فلم يدِر م� يقول من �صدة الفرح، فقد ق�صد الثن�ء على 
ربه لكنه من �صدة الفرح اأتى بكلمة لو ق�صده� لكفر.ف�لواجب الحذر من اإطالق الكفر على 

ط�ئفة اأو �صخ�ض.

ر، و�صي�أتي مزيد تف�صيل  المطلب الخام�س : اأن يكوَن ع�لًم� بتحريم هذا ال�صيء الُمَكفِّ

دُّ العلم - اإن �ص�ء اهلل تع�لى. لهذا ال�شرط عند ِذْكر مانع الجهل - الذي هو �شِ
االأمر  فعل  اأو  قوِل  على  مكَرًه�  يكوَن  ب�أالَّ  وذلك  مخت�ًرا،  يكوَن  اأن  ال�شاد�س:  المطلب 

ُمْطَمِئنٌّ  َوَقْلُبُه  اأُْكِرَه  َمْن  اإِالَّ  اإِيَم�ِنِه  َبْعِد  ِمْن   ِ ِب�هللَّ َكَفَر  )َمْن  تع�لى :-    - ق�ل  كم�  ر؛  الُمَكفِّ
ِ َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيم(64 . ٌب ِمَن اهللَّ ْدًرا َفَعَلْيِهْم َغ�صَ ِب�اْلإِيَم�ِن َوَلِكْن َمْن �َصَرَح ِب�ْلُكْفِر �صَ

62   �صورة االأحزاب: االآية 5
63- �صحيح البخ�ري ،لالإم�م البخ�ري ،املجلد الث�لث ،كت�ب الدعوات ،ب�ب التوبة ،�صفحة 345،رقم 4938،

64- �صورة النحل ، االآية:106



الـتكـفـيـر

49  �لعدد �لثاني ع�شر  - رجب 1438هـ  - �أبريل 2017م

المبحث الخام�س

موانع التكفير

المطلب االأول: بالجهل

الجهل ي�أتي بعدة مع�ني منه�: خلو النف�ض من العلم  وهو الم�صهور، ومنه�: اعتق�د ال�صيء 
بخالف م� هو عليه ، ومنه�: فعل ال�صيء بخالف م� حقه اأن يفعل �صواء اعتقد فيه اعتق�دًا 
ُنوا  ن َج�ءُكْم َف��ِصٌق ِبَنَب�أٍ َفَتَبيَّ ِذيَن اآَمُنوا اإِ �صحيحً� اأو ف��صدًا65، ومنه قوله �صبح�نه: )َي� اأَيَُّه� الَّ
ِبُحوا َعَلى َم� َفَعْلُتْم َن�ِدِميَن(66 ومق�صود العلم�ء ب�لجهل الذي  يُبوا َقْوًم� ِبَجَه�َلٍة َفُت�صْ اأَن ُت�صِ
يعتقد  اأو  يفعل،  اأن  فعاًل بخالف م� حقه  يفعل  اأو  قواًل  يقول  اأن  يعذر،  اأو ال  يعذر �ص�حبه 

اعتق�دًا بخالف م� هو عليه من الحق.
اإنَّ من اأو�صح االأدلة في اعتب�ر الجهل عذرًا، م� ثبت عن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 
اأنه ق�ل: )اإن رجاًل لم يعمل خيرًا قط فق�ل الأهله اإذا م�ت ف�أحرقوه، ثم اذروا ن�صفه في 
البر ون�صفه في البحر، فواهلل لئن قدر اهلل عليه ليعذبنه عذابً� ال يعذبه اأحدًا من الع�لمين، 
فلم� م�ت الرجل، فعلوا به كم� اأمرهم، ف�أمر اهلل البر فجمع م� فيه، واأمر البحر فجمع م� 
فيه، ف�إذا هو ق�ئم بين يديه، ثم ق�ل: لم فعلت هذا؟ ق�ل: من خ�صيتك ي�رب واأنت اأعلم 
فغفر اهلل له(67، وهذا رجل موؤمن ب�هلل، مقر به، خ�ئف منه، اإال اأنه جهل �صفة من �صف�ته، 
 ، له بمعرفته  تع�لى  تع�لى، فغفر اهلل  اأنه يفوت اهلل  الريح  اأُحرق وذري في  اإذا  اأنه  فظن 
وبمخ�فته من عذابه، ومم� ي�ص�ر اإليه، اأنن� في زم�ن قد تهي�أت فيه االأ�صب�ب لتبليغ ون�صر 
دعوة النبي �صلى اهلل عليه و�صلم في البلدان عن طريق الو�ص�ئل المختلفة، التي جعلت �ص�ئر 
اأقط�ر الع�لم ك�لبلد الواحد اإال اأن العذر ب�لجهل ال يزال ظ�هرًا في ع�صرن�، حيث قل اأهل 
العلم الع�ملون، وكثر االأدعي�ء الذين يزينون الب�طل والكفر للع�مة، ويلب�صون عليهم، و لي�ض 
عندهم من اآث�ر الر�ص�لة وميراث النبوة م� يعرفون به الهدى، وكثير منهم لم يبلغهم ذلك، 
وفي اأوق�ت الفترات، واأمكنة الفترات، يث�ب الرجل على م� معه من االإيم�ن القليل. وعندم�اأقو 
ل اإن العذر ب�لجهل معتبٌر في م�ص�ألة التكفير، فال يعني اأن الجهل عذر مقبول لكل من ادع�ه. 
ولذا يقول االإم�م ال�ص�فعي: )اإن من العلم م� ال ي�صع ب�لغً� غير مغلوب على عقله جهله، مثل 
ال�صلوات الخم�ض، واأن هلل على الن��ض �صوم �صهر رم�ص�ن، وحج البيت اإذا ا�صتط�عوه، وزك�ة 

65-  ل�ص�ن العرب ،الإبن منظور،املجلد احل�دي ع�صر ،�صفة129
  -66�صورة احلجرات: االآية 6.

 -67 �صحيح البخ�ري ،لالإم�م البخ�ري،املجلد الث�لث،كت�ب اأح�ديث االأنبي�ء ،�صفحة172،رقم 6027.
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في اأموالهم، واأنه حرم عليهم الزن� والقتل، وال�صرقة والخمر، وم� ك�ن في معنى هذا(68، ومن 
المهم اأن يعلم اأن العذر ب�لجهل تكتنفه وتتعلق به عدة اأمور، منه� نوعية الم�ص�ألة المجهولة ، 
اأو الن��صئ في  ك�أن تكون من الم�ص�ئل الخفية، وكذلك ح�ل الج�هل كحديث عهد ب�الإ�صالم، 

الب�دية، ومن حيث ح�ل البيئة، ففرق بين وجود مظنة العلم اأو عدمه.

المطلب الثاني :الخطاأ :

ِبِه)69( اأَْخَط�أُْتم  ِفيَم�  ُجَن�ٌح  َعَلْيُكْم  َوَلْي�َض  تع�لى:  ق�ل  ال�صواب،  �صد  والخط�ء:  )الخط�أ 
الرامي  واأخط�أ  عنه،  عدل  الطريق،  واأخط�أ  غلطتم،  اأو  عثرتم  معنى  في  الأنه  ب�لب�ء  عداه 
المخطئ:  االأموي:  وق�ل  تعمد،  م�  والخط�أ:  يتعمد،  لم  م�  والخط�أ:   .. ي�صبه  لم  الغر�ض: 
الذنب  والخطيئة  ينبغي،  ال  م�  تعمد  من  والخ�طئ:  غيره،  اإلى  ف�ص�ر  ال�صواب  اأراد  من 
وق�ل  اإثمً�،  َكِبيًرا70اأي  ِخْطًءا  َك�َن  َقْتَلُهْم  اإنَّ  تع�لى:  قوله  في  الذنب  والخط�أ:  عمد،  على 
العدول  و)الخط�أ:   ، اآثمين   اآي  َخ�ِطِئيَن(71  ُكن�  اإِن�  يو�صف:)  اأخوة  فيم� حك�ه عن  تع�لى: 
يقع منه  ولكن  فعله،  يريد م� يح�صن  )اأن  الخط�أ ومنه�:  بع�ض �صور  ثم ذكر  الجهة(  عن 
الفعل،  في  واأخط�أ  االإرادة  في  اأ�ص�ب  قد  وهذا  فهو خطيء،  اأخط�أ  فيق�ل  يريد  م�  خالف 
وهذا المعنى بقوله – �صلى اهلل عليه و�صلم- )رفع عن اأمتي الخط�أ والن�صي�ن(72 ، وبقوله: 
)من اجتهد ف�أخط�أ فله اأجر(73 ،) َوَمن َقَتَل ُموؤِْمًن� َخَطًئ� َفَتْحِريُر َرَقَبٍة (74 اإلى اأن يقول 
)وجملة االأمر اأن من اأراد �صيئً� ف�تفق منه غيره يق�ل: اأخط�أ، واإن وقع منه كم� اأراده يق�ل: 
اأ�ص�ب، وقد يق�ل: لمن فعل فعال ال يح�صن اأو اأراد اإرادة ال تجمل اإنه اأخط�أ، والخط�أ: هو اأن 
يق�صد بفعله �صيئً� في�ص�دف فعله غير م� ق�صده، مثل اأن يق�صد قتل ك�فر ف�ص�دف قتله 
م�صلمً�(75 ، اأو يظن اأن الحق في جهته، في�ص�دف غير ذلك76، وق�ل الجرج�ني: )الخط�أ 
هو  ف�إذا  حربي�  اأو  �صيدًا  ظنه  �صخ�صً�  رمى  اإذا  كم�   .. ق�صد  فيه  لالإن�ص�ن  لي�ض  م�  وهو 

68-  الر�ص�لة ،لالإم�م ال�ص�فعي،حتقيق:اأحمد �ص�كر،�صفحة357.
69-  �صورة االأحزاب : االآية 5.

70-  االإ�صراء : االآية 31.
71- �صورة يو�صف :ااّلية 97

72- �صنن بن م�جة،لالإم�م بن م�جة ،حتقيق :حممد فوؤاد عبد الب�قي،دار اإحي� الرتاث العربي،1395ه،�صفحة 345،رقم 
.2045

73-  امل�صتدرك،للح�كم ،املجلد الرابع،مكتبة املع�رف الري��ض ،�صفحة 550،رقم 3460.
74-  �صورة الن�ص�ء : االآية 97.

75-  ل�ص�ن العرب ،الإبن منظور،املجلد االأول ،�صفحة 65 
76-  خمت�ر ال�صح�ح،للرازي،حتقيق :حممود خ�طر،الهيئة امل�صرية للكت�ب ،الق�هرة ،�صفحة 179 
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م�صلم .. (77 ، وهن�ك تعريف�ت اأخرى  قريبة مم� ذكر وح��صله� اأن الخط�أ في اال�صطالح: 
منه(78.  بق�صد  مقترن  وغير  اإرادته  فعل خ�ل عن  اأو  قول  المكلف من  ي�صدر عن  م�   )كل 

وا�صتدل اأهل ال�صنةعلي اأن الخط�أ عذر معتبر يمنع من التكفير ب�أدلة كثيرة، �ص�أذكر اأهمه�:

ْخَواُنُكْم ِفي  ْم َتْعَلُموا اآَب�َءُهْم َف�إِ ِ َف�إِن لَّ 1 - قوله �صبح�نه: اْدُعوُهْم اِلآَب�ِئِهْم ُهَو اأَْق�َصُط ِعنَد اهللَّ
ُ َغُفوًرا  َدْت ُقُلوُبُكْم َوَك�َن اهللَّ ُتم ِبِه َوَلِكن م� َتَعمَّ يِن َوَمَواِليُكْم َوَلْي�َض َعَلْيُكْم ُجَن�ٌح ِفيَم� اأَْخَط�أْ الدِّ
ِحيًم�،79 ق�ل ابن حجر : ) ق�ل البخ�ري هذه االآية في كل �صيء، وق�ل غيره: هي في ق�صة  رَّ
مخ�صو�صة وهي: م� اإذا ق�ل الرجل ي� بني ولي�ض هو ابنه ولو�صلم اأن االآية نزلت فيم� ذكر لم 

يمنع ذلك من ال�شتدلل بعمومها، وقد اأجمعوا على العمل بعمومها في �شقوط الإثم(80..

َب اهلُل  ُم َخ�ِلًدا ِفيَه� َوَغ�صِ ًدا َفَجَزاآوؤُُه َجَهنَّ َتَعمِّ ِمًن� مُّ 2 - وا�صتدلوا بقوله تع�لى ) َوَمن َيْقُتْل ُموؤْ
َعَلْيِه َوَلَعَنُه َواأََعدَّ َلُه َعَذاًب� َعِظيًم�(81، وقد فرقت الن�صو�ض بين القتل المتعمد والقتل الخط�أ 

في اأحك�م الدني� واالآخرة..

ًرا َكَم�  َن� َواَل َتْحِمْل َعَلْيَن� اإِ�صْ �ِصيَن� اأَْو اأَْخَط�أَْن� َربَّ َن� اَل ُتوؤَاِخْذَن� اإِن نَّ 3 - ومن االأدلة قوله تع�لي:) َربَّ
َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلَن�(82 . وعن ر�صول اهلل �صلي اهلل عليه و�صلم ق�ل :)ق�ل اهلل قد فعلت83(

4 - و قوله �صلى اهلل عليه و�صلم -: )اإن اهلل و�صع عن اأمتي الخط�أ والن�صي�ن، وم� ا�صتكرهوا 
عليه(84 ، ق�ل الح�فظ ابن رجب85 في �صرحه لهذا الحديث )الخط�أ: هو اأن يق�صد بفعله �صيئً� 
في�ص�دف فعله غير م� ق�صده، مثل اأن يق�صد قتل ك�فر ف�ص�دف قتله م�صلمً�، والن�صي�ن اأن 
يكون ذاكرًا ال�صيء فين�ص�ه عند الفعل، وكالهم� معفو عنه: يعني ال اإثم فيه، ولكن رفع االإثم ال 
ين�في اأن يترتب على ن�صي�نه حكم، ولو قتل موؤمنً� خط�أ ف�إن عليه الكف�رة والدية بن�ض الكت�ب، 

77- التعريف�ت ،للجرج�ين ،الطبعة االأولى،1403ه،دار الكتب العلمية، بريوت،�صفحة 67
78- الر�ص�لة ،لالإم�م ال�ص�فعي ،�صفحة 357

79- �صورة االأحزاب: االآية 5.
املعرفة،  الدين�خلطيب،دار  ،حتقيق:حمب  ع�صر  احل�دي  ،املجلد  حجر  ،الإبن  البخ�ري  �صحيح  �صرح  الب�ري  فتح    -80

بريوت،�صفحة 551.
81-  �صورة الن�ص�ء: 93.

82-  �صورة البقرة : االآية 286.
83- �صحيح م�صلم،لالإم�م م�صلم،.املجلد الث�لث ،رقم 5362.

84-  �صنن البيهقي،  لالإم�م البيهقي ،املجلد ال�ص�بع ،دار الفكر ،�صفحة 356،رقم 04444.
85- هو عبد الرحمن بن اأحمد بن رجب الدم�صقي احلنبلي ،احل�فظ الفقيه الواعظ ،ولد ببغداد �صنة 736ه ،وقدم 

دم�صق له موؤلف�ت كثرية ،تويف �صنة 795ه .انظر:الدرر الك�منة يف اأعي�ن امل�ئة الث�منة ،الإبن حجر ،املجلد الث�ين ،�صفحة 429 
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وكذا لو اأتلف م�ل غيره خط�أ بظنه اأنه م�ل نف�صه .. ( اإلى اأن يقول: )واالأظهر، واهلل اأعلم اأن 
اإنم� عفي عنهم� بمعنى رفع االإثم عنهم� الأن االإثم مرتب على المق��صد  الن��صي والمخطئ 
والني�ت، والن��صي والمخطئ ال ق�صد لهم� فال اإثم عليهم�، واأم� رفع االأحك�م عنهم� فلي�ض 

مرادًا من هذه الن�صو�ض فيحت�ج في ثبوته� ونفيه� اإلى دليل اآخر86 . 
الج�هل  حكم  حكمه  واأن  المخطئ،  اإعذار  علي  وال�صنة  الكت�ب  من  الن�صو�ض  دلت  قد  و 
فيه  ي�صوغ  فيم�  ك�ن مجتهدًا  اإن  واأنه   ،- عليه  الحجة  قي�م  بعد  اإال  يكفر  – فال  والمت�أول 

االجته�د – فله اأجر ب�جته�ده – ولو اأخط�أ ، واإن اأ�ص�ب فله اأجران 

المطلب الثالث: التاأويل :

اآل  الرجوع:  والعود، )االأول:  الرجوع،  اللغوية تفيد معنى  ا�صتعم�الته�  م�دة )اأول( في كل 
واالإيل  ارتددت  ال�صيء:  واآلت عن  ال�صيء: رجعه،  اإليه  واأول  وم�آاًل: رجع،  اأواًل  يوؤول  ال�صيء 
واالأيل: من الوح�ض، وقيل هو الوعل، ق�ل الف�ر�صي: �صمي بذلك لم�آله اإلى الجبل يتح�صن 
الَّ اهلُل87 ق�ل: الت�أويل المرجع والم�صير، م�أخوذ  ِويَلُه اإِ فيه وق�ل اأبو عبيد في قوله: َوَم� َيْعَلُم َت�أْ
من اآل يوؤول اإلى كذا اأي �ص�ر اإليه، واأولته: �صيرته اإليه ،واأم� الت�أويل فهو تفعيل من اأول يوؤول 
ت�أوياًل وثالثيه اآل يوؤول: اأي رجع وع�داأول الحكم اإلى اأهله: اأي اأرجعه ورده اإليهم ... واآل 
الج�صم اإذا نحف، اأي رجع اإلى تلك الح�لة، ومن هذا الب�ب ت�أويل الكالم وهو ع�قبته وم� 
ِذيَن َن�ُصوُه ِمن  ِويَلُه َيْوَم َي�أِْتي َت�أِْويُلُه َيُقوُل الَّ الَّ َت�أْ يوؤول اإليه، وذلك قوله تع�لى: َهْل َينُظُروَن اإِ

88 ، ويقول: م� يوؤول اإليه في وقت بعثهم ون�صورهم...  َن� ِب�ْلَحقِّ َقْبُل َقْد َج�ءْت ُر�ُصُل َربِّ

اإذا الت�أويل هو م� اأول اإليه اأو يوؤول اإليه، اأو ت�أول اإليه، والكالم اإنم� يرجع ويعود وي�صتقر ويوؤول 
اإلى حقيقته التي هي عين المق�صود به89، وهذا هو المعنى الوارد في الكت�ب وال�صنة.

ب- اأم� معنى الت�أويل في ا�صطالح العلم�ء، فله ثالثة مع�ن: االأول: )اأن يراد ب�لت�أويل حقيقة 
م� يوؤول اإليه الكالم، واإن وافق ظ�هره، وهذا هو المعنى الذي يراد بلفظ الت�أويل في الكت�ب 
ِذيَن َن�ُصوُه ِمن َقْبُل َقْد  ِتي َت�أِْويُلُه َيُقوُل الَّ وال�صنة، كقوله تع�لى: َهْل َينُظُروَن اإِالَّ َت�أِْويَلُه َيْوَم َي�أْ

90 َن� ِب�ْلَحقِّ َج�ءْت ُر�ُصُل َربِّ

86- جامع العلوم واحلكم،لإبن رجب ،حتقيق:�شعيب الأرناوؤوط،الطبعة الأولى،1411ه،موؤ�ص�صة الر�ص�لة ،بريوت ،�صفحة 352
87- �صورة اآل عمران: االآية 17.
88-  �صورة االأعراف: االآية 53.

89-  ل�ص�ن العرب ،الإبن منظور ،املجلد االأول ،�صفحة674
90-  �صورة االأعراف : االآية 53
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ق�ل  ولهذا  المف�صرين،  من  كثير  ا�صطالح  وهو  )التف�صير(  الت�أويل:  بلفظ  يراد  الثاني: 

مج�هد – اإم�م اأهل التف�صير -: اإن الرا�صخين في العلم يعلمون ت�أويل المت�ص�به، ف�إنه اأراد 
بذلك تف�صيره وبي�ن مع�نيه، وهذا مم� يعلمه الرا�صخون.

اإلى  اأن يراد بلفظ )الت�أويل(: �صرف اللفظ عن ظ�هره الذي يدل عليه ظ�هره  الثالث: 

م� يخ�لف ذلك، لدليل منف�صل يوجب ذلك، وهذا الت�أويل ال يكون اإال مخ�لفً� لم� يدل عليه 
اللفظ ويبينه، وت�صمية هذا ت�أوياًل لم يكن في عرف ال�صلف، واإنم� �صمي هذا وحده ت�أوياًل 
ط�ئفة من المت�أخرين الخ�ئ�صين في الفقه واأ�صوله والكالم، وهذا هو الت�أويل الذي اتفق 
�صلف االأمة واأئمته� على ذمه، و�ص�حوا ب�أهله من اأقط�ر االأر�ض، ورموا في اآث�رهم ب�ل�صهب 
... (91 ، وهذا الت�أويل الذي عن�ه اأكثر من تكلم من المت�أخرين في م�ص�ألة ال�صف�ت والقدر 
ونحوه�، والمق�صود ب�لت�أويل ه� هن�: التلب�ض والوقوع في الكفر من غير ق�صد لذلك، و�صببه 

الق�صور في فهم االأدلة ال�صرعية، دون تعمد للمخ�لفة، بل قد يعتقد اأنه على حق.

معذور  مت�أول  كل  العلم�ء:  )ق�ل  ال�ص�ئغ:  للت�أويل  تعريف  في  حجر92  ابن  يقول 
العلم، في  وجه  له  وك�ن  العرب،  ل�ص�ن  في  �ص�ئغً�  ت�أويله  ك�ن  اإذا  ب�آثم،  لي�ض   بت�أويله 

اإن  ولذا  الوعيد عمومً�  بل في  التكفير،  م�ص�ألة  اعتب�ر في  له  به  واالإعذار  ال�ص�ئغ  والت�أويل 
الفعل  اأن ف�عل ذلك  العمل به� في مقت�ص�ه�، ب�عتق�د  للوعيد يجب  المت�صمنه  االأح�ديث 

متوعد بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد له متوقف على �شروط، وله موانع.(93 

ويقول ال�صيخ عبد الرحمن ال�صعدي:

)اإن المت�أولين من اأهل القبلة الذين �صلوا واأخط�أوا في فهم م� ج�ء في الكت�ب وال�صنة، مع 
اإيم�نهم ب�لر�صول واعتق�دهم �صدقه في كل م� ق�ل، واأن م� ق�له ك�ن حقً� والتزموا ذلك، 
وال�صنة على  الكت�ب  العملية، فهوؤالء قد دل  اأو  الم�ص�ئل الخبرية  اأخط�أوا في بع�ض  لكنهم 
عدم خروجهم من الدين، وعدم الحكم لهم ب�أحك�م الك�فرين، واأجمع ال�صح�بة ر�صي اهلل 

عنهم والت�بعون ومن بعدهم من اأئمة ال�صلف على ذلك(94.
91-  �شرح العقيدة الطحاوية ،لإبن اأبي العز ،حتقيق :�شعيب الأرناوؤوط، الطبعة الأولى،1408ه،موؤ�ص�صة الر�ص�لة ،بريوت 

،�صفحة 231
92-  هو اأبو الف�صل اأحمد بن علي بن حممد الكن�ين الع�صقالين ،ع��ض مب�صر ،حمدث اأديب ،موؤرخ ،�ص�عر له موؤلف�ت 
ن�فعة ،منه� :فتح الب�ري ،الدرر الك�منة ،تويف �صنة 852ه .انظر:�صذرات الذهب يف اأخب�ر من ذهب ،الإبن العم�د احلنبلي 

،املجلد ال�ص�بع ،دار الفكر ،بريوت ،�صفحة 270
93-  فتح الب�ري �صرح �صحيح البخ�ري ،الإبن حجر،املجلد ال�ص�بع ،�صفحة 456

94- االإر�ص�د ملعرفة االأحك�م ،لل�صعدي ،مكتبة املع�رف  ،الري��ض ،1400ه،�صفحة 256
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الت�أويل فهو  اأن كل من ادعى  الت�أويل عذر في م�ص�ألة التكفير، ف�إن هذا ال يعني  اأن  اإذا تبين 
معذور باإطالق، بل ي�شترط في ذلك التاأويل اأن ل يكون في اأ�شل الدين الذي هو عبادة اهلل 
وحده ال �صريك له، وقبول �صريعته؛ الأن هذا االأ�صل )ال�صه�دتين( ال يمكن تحقيقه مع ح�صول 
الت�أويل م�  اأو عذرًا مقبواًل، فهن�ك من  الت�أويل يعتبر �ص�ئغً�  ، ومن ثم فلي�ض كل  ال�صبهة فيه 
المت�أول  بينهم�،و  لي�ض كذلك، فالبد من مراع�ة ذلك، وعدم الخلط  يعتبر �ص�ئغً�، ومنه م� 
اإذا اأخط�أ وك�ن من اأهل عقد االإيم�ن، نظر في ت�أويله، فكل من هداه اهلل عز وجل، ودخل في 
عقد االإ�صالم، ف�إنه ال يخرج اإلى الكفر اإال بعد البي�ن. ويقول ابن حزم: )واأم� من ك�ن من غير 
اأهل االإ�صالم من ن�صراني اأو يهودي اأو مجو�صي، اأو �ص�ئر الملل، اأو الب�طنية الق�ئلين ب�إلهية 
اإن�ص�ن من الن��ض، اأو بنوة اأحد من الن��ض، بعد ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، فال يعذرون 
بت�أويل اأ�صاًل، بل هم كف�ر م�صركون على كل ح�ل(95، ويذكر اأبو ح�مد الغزالي96 الت�أويل الغير 
�ص�ئغ ومث�له فيقول: )والبد من التنبيه على ق�عدة وهو اأن المخ�لف قد يخ�لف ن�صً� متواترًا، 
يعطي  اأنه  بمعنى  واحد  تع�لى  اهلل  اأن  الب�طنية  بع�ض  في كالم  م�  مث�له:  موؤول،  اأنه  ويزعم 
الوحدة ويخلقه�، وع�لم بمعنى اأنه يعطى العلم لغيره ويخلقه، وموجود بمعنى اأنه يوجد غيره، 
واأم� اأن يكون واحدًا في نف�صه، وموجودًا، وع�لمً� على معنى ات�ص�فه فال، وهذا كفر �صراح؛ 
الأن حمل الوحدة على اتح�د الوحدة لي�ض من الت�أويل في �صيء، وال تحتمله لغة العرب اأ�صاًل ... 
ف�أمثلة هذه المق�الت تكذيب�ت عبر عنه� ب�لت�أويالت(97 ، ويقول ابن الوزير – رحمه اهلل -: 
)وكذلك ال خالف في كفر من جحد ذلك المعلوم �صرورة للجميع، وت�صتر ب��صم الت�أويل فيم� 
ال يمكن ت�أويله ك�لمالحدة في ت�أويل جميع االأ�صم�ء الح�صنى بل جميع القراآن وال�صرائع والمع�د 
ب�أرك�ن  ق�م  من  تكفير  في  االإ�صك�ل  يقع  واإنم�  والن�ر،  والجنة  والقي�مة  البعث  من  االأخروي 
اأو  للبع�ض  اإذا خ�لف المعلوم �صرورة  اإ�صالم من ق�م به�  االإ�صالم الخم�صة المن�صو�ض على 
التب�ض ذلك  اأو  التكذيب  اأنه م� ق�صد  اأحواله  وت�أول وعلمن� من قرائن  له،  المعلوم  لالأكثر ال 
علين� في حقه واأظهر التدين والت�صديق بجميع االأنبي�ء والكتب الرب�نية مع الخط�أ الف�ح�ض في 

االعتق�د، وم�ص�ده االأدلة الجلية، ولكن لم يبلغ مرتبة الزن�دقة المقدمة(98.
95-  الدرة فيم� يجب اعتق�ده، البن حزم ،حتقيق:اأحمد احلمد، الطبعة االأولى،1408ه،مكتبة الرتاث ،مكة ،�صفحة 441
96- هو حممد بن حممد الطو�صي ،فيل�صوف ،مت�صوف ،ولد �صنة450ه،له موؤلف�ت منه�:االإعتق�د ،اإحي�ء علوم الدين،تويف 
بخر�ص�ن �صنة 550ه،انظر:طبق�ت ال�ص�فعية الكربي،لل�صبكي ،املجلد ال�ص�د�ض،حتقيق :عبد الفت�ح احللو،1964م ،مطبعة 

الق�هرة،�صفحة 191
97- في�صل التفرقة بني االإ�صالم والزندقة ،للغزايل ،حتقيق:حممد اأبو العال،مكتبة اجلندي،�صفحة 147

98- العوا�شم والقوا�شم فى الّذب عن �شنة اأبي القا�شم ، لإبن الوزير، املجلد الرابع ، حتقيق : �شعيب الأرناوؤوط،الطبعة 
االأولى، 1412ه،موؤ�ص�صة الر�ص�لة بريوت ، �صفحة187 
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المطلب الرابع :االإكراه :

 ) الُكره لغت�ن، فب�أي لغة وقع فج�ئز
اأق�مني فالن  اأي على م�صقة، ق�ل: ويق�ل  ،الكره، ب�ل�صم، الم�صقة، يق�ل: قمت على كره: 
على كره، ب�لفتح، اإذا اأكرهك عليه، وق�ل ابن �صيده: الكره االإب�ء والم�صقة تحتمله� من غير 
اأن تكلفه� ، وكره ال�صيء كرهً� وكراهة وكراهية: خالف اأحبه فهو كريه ومكروه، واأكرهه 
االإن�ص�ن  يكرهه  م�  والمكره:  اإليه،  كريهً�  �صيره  االأمر،  اإليه  وكره  عليه،  قهره  االأمر:  على 

وي�صق عليه، وجمعه مك�ره(99

فنالحظ مم� �صبق، اأن مع�ني االإكراه، تدورحول الم�صقة والقهر واالإجب�ر، ومن�ف�ة الر�صى 
والمحبة واالختي�ر.

يقول ابن حزم – رحمه اهلل – في تعريف االإكراه: )واالإكراه هو كل م� �صمي في اللغة اإكراهً�، 
وعرف ب�لح�ض اأنه اإكراه، ك�لوعيد ب�لقتل ممن ال يوؤمن منه اإنف�ذ م� توعد به، والوعيد ب�ل�صرب 

كذلك(100. وعرفه ابن حجر – رحمه اهلل – بقوله: )هو اإلزام الغير بم� ال يريده(101 .

ُمْطَمِئنٌّ  َوَقْلُبُه  اأُْكِرَه  َمْن  اإِالَّ  اإيَم�ِنِه  َبْعِد  ِمن  ِب�هلِل  َكَفَر  َمن  �صبح�نه:  قوله  ذلك  في  االأ�صل 
َن اهلِل َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم(102 . ٌب مِّ ْدًرا َفَعَلْيِهْم َغ�صَ ِب�الإِيَم�ِن َوَلِكن من �َصَرَح ِب�ْلُكْفِر �صَ

اأبيه ق�ل:  اأبو عبيدة بن محمد بن عم�ر بن ي��صر عن  والم�صهور في �صبب نزوله� م� رواه 
النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وذكر  يتركوه حتى �صب  ي��صر فلم  الم�صركون عم�ر بن  )اأخذ 
اآلهتهم بخير، ثم تركوه، فلم� اأتى ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، ق�ل: م� وراءك؟ ق�ل: 
�صر ي� ر�صول اهلل، م� تركت حتى نلت منك، وذكرت اآلهتهم بخير ق�ل: كيف تجد قلبك، ق�ل: 

مطمئنً� ب�الإيم�ن، ق�ل: اإن ع�دوا فعد(103 

لكن ينبغي اأن نعلم، اأنه واإن ج�ز قول الكفر اأو فعله ب�صبب االإكراه – اإال اأن ال�صبر اأف�صل 
واأعظم اأجرًا، ق�ل ابن بط�ل – رحمه اهلل -: )اأجمعوا على اأن من اأكره على الكفر واخت�ر 

القتل، اأنه اأعظم اأجرًا عند اهلل ممن اخت�ر الرخ�صة(104 ، 
99- امل�صب�ح املنري، للفيومي ،املجلد الث�ين ،�صفحة 643

100- املحلى،الإبن حزم ،املجلد الث�لث ،حتقيق:ح�صن زيدان،مكتبة اجلمهورية العربية ،م�صر ،�صفحة 495.
101- فتح الب�ري �صرح �صحيح البخ�ري ،الإبن حجر ،املجلد الث�ين ع�صر ،�صفحة 311.

102- �صورة النحل : االآية 106.
103- امل�صتدرك ،للح�كم،املجلد الث�ين ،�صفحة 357 ،رقم 3149.

104 تف�صري القرطبي ،للقرطبي ،املجلد الع��صر،الطبعة االأولى،1357ه،دار الكتب امل�صرية الق�هرة،�صفحة 188.
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ويقول االإم�م ابن العربي – رحمه اهلل -: )اإن الكفر واإن ك�ن ب�الإكراه ج�ئزًا عند العلم�ء 
ف�إن من �صبر على البالء ولم يفتتن حتى قتل ف�إنه �صهيد، وال خالف في ذلك، وعليه تدل 
اآث�ر ال�صريعة التي يطول �صرده�(105، وق�ل الح�فظ ابن كثير – رحمه اهلل -: )واالأف�صل 
واالأولى اأن يثبت الم�صلم على دينه ولو اأف�صى اإلى قتله(106، و قوله �صلى اهلل عليه و�صلم: 
ب�لمن�ص�ر،  فيج�ء  فيه�،  فيجعل  االأر�ض  في  له  فيحفر  الرجل  يوؤخذ  قبلكم  من  ك�ن  )قد 
فيو�شع على راأ�شه فيجعل ن�شفين، ويم�شط باأم�شاط الحديد من دون لحمه وعظمه، فما 

ي�صده ذلك عن دينه(107.
      فو�صفه �صلى اهلل عليه و�صلم هذا عن االأمم ال�ص�لفة على جهة المدح لهم، وال�صبر على 
المكروه في ذات اهلل، واأنهم لم يكفروا في الظ�هر، وتبطنوا االإيم�ن ليدفعوا العذاب عن 

اأنف�صهم، وهذه حجة من اآثر ال�صرب والقتل والهوان على الرخ�صة.
             

105 اأحك�م القراآن،الإبن العربي،املجلد الث�لث،حتقيق:علي البج�وي،دار املعرفة ،بريوت،�صفحة 1179
106 تف�صري القراآن العظيم  الإبن كثري،املجلد الث�ين ،دار الري�ن ،الق�هرة ،1408ه،�صفحة588.

الكفر،�صفحة  على  والقتل  ال�صرب  اإخت�ر  من  االإكراه،ب�ب  الث�لني،كت�ب  البخ�ري،املجلد  البخ�ري،لالإم�م  �صحيح   107
345 ،رقم 3612
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الخاتمة

ا�صتطعت  خالله  من  والذي   ، البحث  هذا  اإنج�ز  على  ،واأع�نني  وفقني  الذي  هلل  الحمد 
ت�صليط ال�صوء على التكفير، اأ�صب�به،�صروطه وموانعه،واأختم بف�ئدة لطيفة ذكره� الدكتور 
يج�هرون  من  نكفر  اأن  ينبغي  هن�  :ومن  التكفير  ي�صتحق  من  )تكفير   : بقوله  القر�ص�وي 
ب�لكفر دون ا�صتحي�ء،ونكف عمن ظ�هرهم االإ�صالم و اإن ك�ن ب�طنهم خرابً� من االإيم�ن 
،ف�إن هوؤالء ي�صمون في عرف االإ�صالم المن�فقين الذين يقولون ب�أل�صنتهم ولم توؤمن قلوبهم 
،اأو لم ت�صدق اأعم�لهم اأقوالهم .فلهم في الدني� اأحك�م الم�صلمين بمقت�صى ظ�هرهم ،وهم 
في االآخرة في الدرك االأ�صفل من الن�ر ، بموجب م�يبطنونه من كفر.فمن الكفرة الذين 
يجب اأن يدفعواب�لكفر دون مواربة وال ا�صتخف�ء االأ�صن�ف الت�لية:1ـ ال�صيوعيون الم�صرون 
على ال�صيوعية ،الذين يوؤمنون به� فل�صفة ونظ�م حي�ة ،رغم من�ق�صته� ال�صريحة لعقيدة 
االإ�صالم و�صريعته وقيمه ،والذين يوؤمنون ب�أن الدين اأفيون ال�صعوب ، ويع�دون االأدي�ن ع�مة 
ك�ملة.2ـ  وح�ص�رة  ونظ�م  عقيدة  ،الأنه  والنقمة  العداوة  من  بمزيد  االإ�صالم  ،ويخ�صون 
الحك�م العلم�نيون ،ورج�ل االأحزاب العلم�نية ،الذين يرف�صون جهرة �صرع اهلل ،وين�دون 
ب�أن الدولة يجب اأن تنف�صل عن الدين ،واإذا دعوا اإلى حكم اهلل ور�صوله اأبواوامتنعوا،واأكثر 
الى  اهلل،والعودة  �صريعة  تحكيم  الى  يدعون  من  الحرب  اأ�صد  يح�ربون  اأنهم  ذلك  من 
االإ�صالم .3ـ اأ�صح�ب النحل التي مرقت من االإ�صالم مروقً� ظ�هرًا،مثل الدروز والن�صيرية 
وغيره  الغزالي  االإم�م  عنهم  ق�ل  ،الذين  الب�طنية  الفرق  من  واالإ�صم�عيلية،واأمث�لهم   ،
:ظ�هرهم الرف�ض ،وب�طنهم الكفر المح�ض ،وق�ل عنهم ابن تيمية :اإنهم اأكفر من اليهود 
ب�ل�صرورة108(  منه  علم  واأ�ص��صي�ته،وم�  االإ�صالم  قطعي�ت  الإنك�رهم  ؛وذلك  والن�ص�رى 

وا�صتقيت منه نت�ئج وتو�صي�ت عديدة :

اأوال : النتائج: 

•التكفير بال بره�ن ظ�هرة �ص�رة ب�لفكر االإ�صالمي والم�صلمين. 
•توجد اأ�صب�ب عديدة  تدفع البع�ض الإطالق التكفير على عواهنه وهي اأ�صب�ب تعود 

عمومً� اإلى حداثة �صن ال�صب�ب والفتوة والقوة ، اأو غلبة
الهوى وقلة العلم والفقه فى الدين.

•التاأكيد علي اأهمية درا�شة �شروط وموانع التكفير وتحرير م�شائلها بعلم وعدل والحذر من 
م�صلك ردود االأفع�ل .

108- فت�وى مع��صرة ،للقر�ص�وي،املجلد االأول ،الن��صر املكتب االإ�صالمي 1993م ،�صفحة 99
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ثانيًا : التو�شيات:

•�صرورة الك�صف والبي�ن عن التكفير ب�لب�طل وبال بره�ن وال بينة، وتمييزه عن التكفير 
والعلمية،  ال�صرعية  والندوات  والموؤتمرات  الحوارية  اللق�ءات  وذلك عن طريق  الم�صروع، 

واأجهزة االإعالم وبخ��صة �صبكة المعلوم�ت الدولية )االأنترنت(.

•تو�صيح العلم ب�أن التكفير  ب�لب�طل اأو التكفير الغير م�صروع  هو �صلوك مفهوم لدى االأمة 
وعلم�ئه�، فمهم� علت دع�وى التكفير  فهي لم تحتل اإال م�ص�حة �صئيلة جدًا في المجتمع 

االإ�صالمي �صرع�ن م� تخبو.

اأفك�ر  •-اأو�صي ب�أن يكثف علم�ء الم�صلمين بحوثهم ودرا�ص�تهم العلمية في نط�ق تعرية 
التع�صب، وذلك ب�إ�صتخدام  المنهج العلمي الق�ئم علي االإقن�ع العقلي  واالأدلة ال�صرعية 
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اأثر اختالف االأ�شوليين في داللة النَّهي على ف�شاد المنهي عنه في اختالف 

الفقهاء في الفروع الفقهية

اأ.د. محمد ح�صب اهلل محمد علي   )1(  

ملخ�س البحث:

تن�ول في هذا البحث اأثر اختالف االأ�صوليين في داللة النَّهي على ف�ص�د المنهي عنه في اختالف 
الفقه�ء في الفروع الفقهية، وذلك الأنَّ المق�صود من درا�صة االأ�صول معرفة اأحك�م الفروع، وهذه 
الم�ص�ألة االأ�صولية قد ترتب على االختالف فيه� االختالف في فروع فقهية كثيرة، تن�ول البحث 
منه� حكم ال�صالة في االأر�ض المغ�صوبة، وحكم �صالة الن�فلة في االأوق�ت الثالثة المكروهة، 
وحكم �شوم يوم النحر، وحكم البيع ب�شرط فا�شد، وحكم البيع الم�شتمل على الربا،وحكم نكاح 

ال�صغ�ر،وحكم نك�ح المحلل، وحكم نف�ذ حكم الق��صي وهو غ�صب�ن. 

اأَن الفقه�ء اختلفوا في حكم ال�صالة في االأر�ض المغ�صوبة اإلى ثالثة مذاهب واأنَّ المذهب 
المخت�ر اأنَّ ال�صالة في االأر�ض المغ�صوبة �صحيحة.

ثالثة  اإلى  فيه  الفقه�ء  اختلف  قد  المكروهة  الثالثة  االأوق�ت  في  الن�فلة  �صالة  واأنَّ حكم 
مذاهب، واأنَّ المذهب الراجح هو اأنَّ النفل يحرم في هذه االأوق�ت ولم تنعقد ال�صالة.

واأَن الفقه�ء اختلفوا في حكم �صوم يوم النحر اإلى مذهبين، واأنَّ المذهب الراجح هو اأنَّ 
�صوم يوم النحر ال ينعقد وال ي�صح.

واأَن الفقهاء اختلفوا في حكم البيع ب�شرط فا�شد اإلى مذهبين، واأنَّ المذهب الراجح هو اأن 
البيع ب�شرط فا�شد ينافي المق�شود من البيع، فا�شد ول ي�شح.

اأنَّ الفقه�ء اختلفوا في �صحة البيع الم�صتمل على الرب�  اإلى مذهبين، واأنَّ مذهب جمهور 
العلم�ء، وهو اأن البيع الم�صتمل على الرب� حرام وب�طل ال يترتب عليه اأثره، هو المذهب الراجح. 

نك�ح  اأنَّ  الراجح  المذهب  واأنَّ  مذهبين،  اإلى  ال�صغ�ر  نك�ح  حكم  في  اختلفوا  الفقه�ء  اأنَّ 
ال�صغ�ر ب�طل ويف�صخ قبل الدخول وبعده.

اأنَّ حكم نك�ح المحلل قد اختلف الفقه�ء فيه اإلى خم�صة مذاهب، واأنَّ المذهب الراجح هو 
اأنَّ نك�ح المحلل بكل اأق�ص�مه ف��صد يف�صخ قبل الدخول وبعده.

المذهب  واأنَّ  اإلى مذهبين،  فيه  الفقه�ء  اختلف  قد  وهو غ�صب�ن  الق��صي  نف�ذ حكم  واأنَّ 

1 - اأ.د . الفقه و اأ�صوله - كلية ال�صريعة-ج�معة القراآن وت�أ�صيل العلوم- ال�صودان 
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الراجح  اأنَّه يكره للق��صي اأن يق�صي وهو غ�صب�ن واإْن ق�صى في ح�ل الغ�صب نفذ حكمه اإْن 
وافق الحق.

مقدمة البحث:

من  وفروعه�  اأ�صوله�  يفقهون  الذين  وجعل  للن��ض،  �صريعته  فهم  ي�صر  الذي  هلل  الحمد 
الخيرين االأكي��ض، وال�صالة وال�صالم على النبي االأمي الذي بعث ب�صيرًا ونذيرًا وداعيً� اإلى 

اهلل ب�إذنه و�صرجً� منيرًا.

اإذ هو مث�ر االأحك�م   وبعد: ف�إنَّ اأ�صول الفقه علم عظم نفعه وقدره، وعال �صرفه وفخره، 
ال�صرعية ومن�ر الفت�وى الفرعية التي به� �صالح المكلفين مع��صً� ومع�دًا، ثم اإنَّه العمدة في 
االجته�د واأهم م� يتوقف عليه من المواد كم� ن�ض عليه العلم�ء وو�صفه به االأئمة الف�صالء، 
كيفية  يفهم  ال  من  الأنَّ  قواعده،)2(  من  الفروع  ا�صتخراج  كيفية  هو  منه  المق�صود  وغ�ية 
ال�شتنباط ول يهتدي اإلى وجه الرتباط بين اأحكام الفروع واأدلتها التي هي اأ�شول الفقه ل 
يت�صع له المج�ل وال يمكنه التفريع عليه� بح�ل، ف�إنَّ الم�ص�ئل الفرعية على اأت�ص�عه� وبعد 
غ�ي�ته� له� اأ�صول معلومة واأو�ص�ع منظومة، ومن لم يعرف اأ�صوله� لم يحط به� علمً�،)3(  
لذلك اأردت اأْن اأتعرف على م�ص�ألة من اأهم م�ص�ئله�،وهي )اأثر اختالف االأ�شوليين في 

داللة النَّهي على ف�ص�د المنهي عنه في اختالف الفقه�ء في الفروع الفقهية(.

اأثر  بي�ن  يتن�ول م�ص�ألة مهمة وهي  المو�صوع في كونه  اأهمية هذا  المو�صوع: تظهر  اأهمية 
ق�عدة اأ�صولية اأنبنى على اختالف االأ�صوليين فيه� اختالف الفقه�ء في كثير من الفروع 
الفقهية، وكذلك كيفية تخريج هذه الفروع على هذه الق�عدة االأ�صولية، وقد تن�ولته� في 
هذا البحث حتى يت�صح للمطلع عليه �صبب من اأ�صب�ب اختالف الفقه�ء في الفروع الفقهية.

اأهداف البحث:

1/ ابتغ�ء مر�ص�ة اهلل تع�لى بخدمة �صرعه القويم.

2/ تو�صيح كيفية تخريج الفروع الفقهية على القواعد االأ�صولية.

3/ اإظه�ر مدى اأهمية علم تخريج الفروع على االأ�صول حتى ت�صلك درا�صة االأ�صول م�صلكً� 
ي�صهم في ا�صتخراج االأحك�م للق�ص�ي� الم�صتجدة.  

2/ التمهيد يف تخريج الفروع على االأ�صول لالإ�صنوي �ض. 46. 
3/ تخريج الفروع على االأ�صول الأبي املن�قب حممود بن اأحمد الزجن�ين �ض. 34  حتقيق: د. حممد اأديب �شالح  ط.موؤ�ش�شة الر�شالة – بريوت 

الطبعة الث�نية 1398 هـ .
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منهجية البحث: 

في  االأ�صوليين  اأقوال  بجمع  قمت  حيث  التحليلي،  اال�صتقرائي  المنهج  البحث  هذا  في  اتبعت 
الم�ص�ألة وترتيبه�، واال�صتدالل لكل قول منه�، وبي�ن القول الراجح المخت�ر منه� و�صبب االختي�ر.

المقدمة:

التمهيد : في داللة النهي على ف�ص�د المنهي عنه.
المبحث االأول: اأثره� في العب�دات.
المطلب االأول: اأثره� في ال�صالة.
المطلب الث�ني اأثره� في ال�صوم.
المبحث الث�ني: اأثره� في البيوع.

المطلب الأول: البيع ب�شرط فا�شد. 
المطلب الث�ني: حكم البيع الم�صتمل على الرب�.

المبحث الث�لث: اأثره� النك�ح.
المطلب االأول: نك�ح ال�صغ�ر.

المطلب الث�ني: اأثر الزن� في حرمة الم�ص�هرة. 
المبحث الرابع: اأثره� في الق�ص�ء.  

حكم نف�ذ ق�ص�ء الق��صي ح�ل الغ�صب وم� في حكمه مم� ي�صو�ض الفهم.

الخ�تمة.
التـمهـيـد: في داللة النهي على ف�شاد المنهي عنه.

المقترن  وغير  المقيد  غير  النهي  اأنَّ  به�  يق�صد  ا�شطالحًا:  الم�شاألة  معنى  اأواًل: 

بقرينة تدل على الف�ص�د اأو على عدمه،)4(  هل يدل على عدم ترتب االآث�ر ال�صرعية المترتبة 
على المنهي عنه، اأو ال يدل على ذلك؟، واالآث�ر المترتبة على الفعل المنهي عنه اإذا ك�ن 
عبادة عدم �شقوط الق�ص�ء اأو الطلب، واإذا ك�ن مع�ملة تخلف االأحك�م عنه� وخروجه� عن كونه� 

اأ�صب�بً� مفيدة لالأحك�م.)5(

ثانيًا: مذاهب االأ�صوليين في الم�ص�ألة: 

اختلف االأ�صوليون في اقت�ص�ء النهي المطلق لف�ص�د المنهي عنه اإلى مذاهب كثيرة اأو�صله� 

4/ ت�صنيف امل�ص�مع �صرح جمع اجلوامع للزرك�صي 320/1 والغيث اله�مع �صرح جمع اجلوامع لويل الدين اأبي زرعة 
العراقي292/1 

5/اأثر االختالف يف القواعد االأ�صولية للدكتور م�صطفى �صعيد اخلن �ض. 345. 
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ويمكن  متداخلة  المذاهب  هذه  اأنَّ  نجد  التدقيق  وعند  مذاهب،)6(  ت�صعة  اإلى  الزرك�صي 
ح�صره� في خم�صة مذاهب:

هي لذاته اأو لغيره لمعنى  هي يقت�صي ف�ص�د المنهي عنه �صواء ك�ن النَّ 1/ المذهب االأول:اأنَّ النَّ
ج�وزه اأو ات�صل به و�صفً�، وهو مذهب الحن�بلة،)7( وابن حزم الظ�هري،)8( وعزي اإلى 

اأبي ه��صم وغيره.)9(

هي يقت�صي الف�ص�د مطلقً� �صواء ك�ن المنهي عنه عب�دة اأو مع�ملة،  2/ المذهب الث�ني: اأنَّ النَّ
اإذا ك�ن النَّهي عن ال�صيء لعينه، اأو ك�ن من�ص�أ المف�صدة اأمرًا خ�رجً� عن م�هية المنهي 
ق�ل  ال�ص�فعي،  م�لك،)10(واأ�صح�ب  اأ�صح�ب  من  الجمهور  مذهب  وهو  له،  والزم  ه  عنَّ
اأكثر االأ�صح�ب(،)11(  ال�ص�فعي وعليه  ال�صمع�ني:)هو الظ�هر من مذهب  اأبو المظفر 
واأ�صح�ب اأبي حنيفة منهم الكرخي، ق�ل اأبو بكر الرازي: )مذهب اأ�صح�بن� اأنَّ ظ�هر 
ي يوجب ف�ص�د م� تن�وله من العقود والقرب، اإال اأن تقوم داللة على جوازه(،)12(  النهَّ

وهو مذهب جم�عة من المتكلمين.)13(  

هي،  هي ال يقت�صي الف�ص�د اأ�صاًل ويحت�ج الف�ص�د اإلى دليل غير النَّ 3/ المذهب الث�لث: اأنَّ النَّ
الح�صن  بن  كمحمد  اأ�صح�به  واأكثر  حنيفة  اأبي  الفقه�ء،)14(واالإم�م  اأكثر  مذهب  وهو 
الم�لكية،)16(وكثير  من  الب�قالني  للق��صي  المخت�ر  الكرخي،)15(وهو  الح�صن  واأبي 

6/ البحر املحيط يف اأ�صول الفقه للزرك�صي 164/2. 
7/العدة يف اأ�صول الفقه للق��صي اأبي يعلى حممد بن احل�صن الفراء احلنبلي 280،286/1 والتمهيد يف اأ�صول الفقه 

الأبي اخلط�ب الكلوذاين  378/1 والقواعد والفوائد االأ�صولية وم� يتعلق به� من االأحك�م الفرعية البن اللح�م �ض.261 
8/ االإحك�م يف اأ�صول االأحك�م البن حزم الظ�هري 320/3 

9/ البحر املحيط املرجع ال�ص�بق �ض.164، 169. 
10/ اإحك�م الف�صول يف اأحك�م االأ�صول الأبي الوليد �صليم�ن بن خلف الب�جي 126/1 وحتفة امل�صوؤول يف �صرح منتهى ال�صول 

للرهوين 68/3 
11/ قواطع االأدلة يف اأ�صول الفقه الأبي املظفر ال�صمع�ين 140/1 

12/ الف�صول يف االأ�صول الآبي بكر اأحمد بن علي اجل�ص��ض 336/1 
الهندي  لل�صفي  االأ�صول  دراية  يف  الو�صول  ونه�ية   339/2 الب�قالين  للق��صي  ال�صغري  واالإر�ص�د  التقريب   /13

1176/3والبحر املحيط املرجع ال�ص�بق �ض. 166. 
14/ املح�صول لالإم�م الرازي مع �صرحه نف�ئ�ض االأ�صول 401/2 

االأ�صول  يف  النظر  وبذل   239 �ض.  لل�صمرقندي  العقول  نت�ئج  يف  االأ�صول  وميزان   65 �ض.  لل�صرخ�صي  الفقه  15/اأ�صو 
لالأ�صمندي �ض.148  

16/ التقريب واالإر�ص�د املرجع ال�ص�بق �ض.340  
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التلخي�ض،)18(  في  الحرمين  اإم�م  ال�ص��صي،)17(واخت�ره  القف�ل  منهم  ال�ص�فعية  من 
والغزالي،)19(وهو قول اأبي عبد اهلل الب�صري والق��صي عبد الجب�ر من المعتزلة.)20(  

عداه�  فيم�  عليه  يدل  وال  العب�دات  في  الف�ص�د  على  يدل  هي  النَّ الرابع:اأنَّ  المذهب   /4
المعتزلة،)21(وهو  من  الب�صري  الح�صين  اأبي  مذهب  واالإيق�ع�ت،وهو  المع�مالت  من 

المخت�ر لالإم�م الرازي،)22( واأتب�عه،)23(منهم البي�ص�وي.)24( 

هي اإذا ورد في العب�دات واالإيق�ع�ت دل على الف�ص�د مطلقً�،  5 / المذهب الخ�م�ض: اأنَّ النَّ
واإْن ك�ن في المع�مالت ف�إْن رجع اإلى اأمر داخل فيه� اأو اأمر خ�رج والزم له� اقت�صى 
الف�ص�د، واإْن رجع اإلى اأمر خ�رج غير الزم ال يقت�صي الف�ص�د، وهو المذهب الذي اخت�ره 
ابن ال�صبكي ونقله عن االأكثرين،)25( وحك�ه ابن بره�ن عن ن�ض ال�ص�فعي،)26( واإن �صك 
هل هو راجع اإلى داخل اأو خ�رج حكم بف�ص�ده، وهي م�ص�ألة مهمة زاده� ابن ال�صبكي 

على االأ�صوليين كم� ق�ل الزرك�صي.)27(  

17/ االإحك�م يف اأ�صول االأحك�م لالآمدي 48/2 ونه�ية الو�صول يف دراية االأ�صول لل�صفي الهندي 1177/3 
18/ التلخي�ض يف اأ�صول الفقه الإم�م احلرمني �ض. 154 

19/ امل�صت�صفى يف اأ�صول الفقه للغزايل 25/2 
20/ املعتمد يف اأ�صول الفقه الأبي احل�صني الب�صري 171/1 

21/ املعتمد يف اأ�صول الفقه الأبي احل�صني الب�صري 171/1. 
22/ املح�صول لالإم�م الرازي مع �صرحه نف�ئ�ض االأ�صول 401/2.  

23/ التح�صيل من املح�صول ل�صراج الدين االأرموي 336/1 
24/ منه�ج الو�صول اإلى علم االأ�صول للق��صي البي�ص�وي مع �صرحه نه�ية ال�صول 433/1  

25/ جمع اجلوامع يف اأ�صول الفقه البن ال�صبكي مع االآي�ت البين�ت البن ق��صم العب�دي 327/2- 331 
26/ الغيث اله�مع �صرح جمع اجلوامع الأبي زرعة عبد الرحيم العراقي 281/1 

27/ ت�صنيف امل�ص�مع بجمع اجلوامع للزرك�صي 319/1 
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المبحث االأول

 اأثره في العبادات 

بعد ا�صتعرا�ض مذهب االأ�صوليين في هذه الم�ص�ألة ن�صتعر�ض م� يظهر اأثر االختالف فيه� 
في الفروع الفقهية حتى تظهر اأهميته� في بن�ء الفروع عليه�، الأنَّ المق�صود من الم�ص�ئل 
نورد  و�صوف  وت�صرف�تهم،  المكلفين  الأفع�ل  ال�صرعية  االأحك�م  معرفة  االأ�صولية  والقواعد 
فيم� يلي بع�ض الفروع الفقهية التي اختلف الفقه�ء فيه� بن�ء على هذه الق�عدة من غير 

ا�صتق�ص�ء له� وح�صب م� ي�صمح به المج�ل في هذا البحث مرتبة على اأبواب الفقه:

المبحث االأول: اأثر االختالف في الم�ص�ألة في ب�ب العب�دات:

 وقد ترتب على اختالف االأ�صوليين في ق�عدة اقت�ص�ء النهي للف�ص�د اختالف الفقه�ء في 
كثير من الم�ص�ئل في ب�ب العب�دات منه�:

المطلب االأول: اأثره في ال�شالة.

الم�شاألة االأولى: حكم ال�شالة في االأر�س المغ�شوبة:

اأواًل: بناء الفرع على الخالف في القاعدة االأ�شولية:

قلم�  لذلك  الم�ص�ألة  هذه  في  االختالف  اأثر  فيه�  يظهر  التي  الفروع  اأهمَّ  من  الفرع  هذا 
نجد موؤلف في اأ�صول الفقه تعر�ض لهذه الم�ص�ألة لم يتعر�ض له مدعمً� به م� ذهب اإليه، 
ف�ص�د  تت�صمن  هي  النَّ في  المطلقة  ال�صيغة  اأن  اإلى  المحققون  الحرمين:)ذهب  اإم�م  ق�ل 
المنهى عنه وخ�لف في ذلك كثير من المعتزلة وبع�ض اأ�صح�ب اأبي حنيفة، وهذه الم�ص�ألة 
ال يظهر مق�صوده� اإال بتقديم القول في ال�صالة في الدار المغ�صوبة(،)28( وق�ل اأبو زيد 
هي على اأربعة اأق�ص�م... اإلى اأْن ق�ل: والذي قبح لغيره نوع�ن: م� �ص�ر القبح  الدبو�صي:)النَّ
يوم  النداء  وقت  البيع  فنحو  الرابع  النوع  واأم�  قوله:  اإلى  وم� ج�وره جمعً�...  و�صفً�،  منه 
ال�صيء  عن  هي  النَّ اأنَّ  الزرك�صي:)اأعلم  وق�ل  مغ�صوبة(،)29(  اأر�ض  في  وال�صالة  الجمعة، 
على ق�صمين: اأحدهم� اأْن يكون لغيره وهو �صرب�ن: اأحدهم� م� ُنهي عنه لمعنى ج�وزه جمعً�، 
ك�لبيع وقت النداء لال�صتغ�ل عن ال�صعي اإلى الجمعة بعد م� لزم وهو معنى تج�وز المبيع، 
نحو  لغيره  ال�صيء  هي عن  النَّ ال�صوك�ني:)واأم�  وق�ل  المغ�صوبة(،)30(  الدار  وك�ل�صالة في 
لوجوب  لعدم م�ص�دته  الف�ص�د  يقت�صي  فقيل: ال  المغ�صوبة،  الدار  ال�صالة في  النَّهي عن 

28- الربه�ن يف اأ�صول الفقه الإم�م احلرمني اجلويني 199/1./ 
29- تقومي االأدلة يف اأ�صول الفقه الأبي زيد الدبو�صي �ض.52/ 

30- البحر املحيط يف اأ�صول الفقه للزرك�صي 163/2- 164 
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ال�صالة  اإيق�ع  هو  التحريم  الأنَّ  اأ�صله  وجود  ي�ص�د  اأنَّه  والظ�هر  المتعلقين،  لتغ�ير  اأ�صله 
في ذلك المك�ن، كم� �صرح به ال�ص�فعي واأتب�عه، وجم�عة من اأهل العلم، فهو ك�لنَّهي عن 
ال�صوم في يوم العيد، ال فرق بينهم�(،)31( من هذه النقول يت�صح لن� بن�ء هذا الفرع على 

هي لف�ص�د المنهي عنه وعدم اقت�ص�ئه. االختالف في ق�عدة اقت�ص�ء النَّ
ثانيًا:مذاهب الفقهاء في الم�شاألة: وقد اختلف الفقه�ء في حكم ال�صالة في االأر�ض 

المغ�صوبة اإلى ثالثة مذاهب:
المذهب االأول: اأنَّ ال�صالة في االأر�ض المغ�صوبة �صحيحة وهو مذهب جمهور الفقه�ء 

من الحنفية،)32( والم�لكية،)33( وال�ص�فعية.)34( 
االأدلــة: ا�صتدل اأ�صح�ب هذا المذهب ب�الأدلة االآتية:

هي عنه� لم يتن�ول معنى في نف�ض المفعول، واإنَّم� تن�ول معنى في   الدليل االأول: اأنَّ النَّ

غيره، وكون االإن�ص�ن مرتكبً� للنَّهي ع��صيً� في غير المعقود عليه، ال يمنع وقوع فعله موقع 
الجواز، كم� اأنَّ كونه ع��صيً� في ترك ال�صالة ال يمنع �صحة �صي�مه اإذا �ص�م،)35( واأَّنَّ النهي 
�صيء،  في  ال�صالة  من  هو  وم�  الغ�صب،  لمعنى  ج�ء  المغ�صوبة  االأر�ض  في  ال�صالة  عن 

فغ�صب االأر�ض في �صغله� بنف�صه ال ب�صالته.)36(   
الدليل الثاني: اأنَّ الفعل اإْن ك�ن واحدًا في نف�صه اإذا ك�ن له وجه�ن مختلف�ن يجوز اأْن يكون 

مطلوبً� من اأحد الوجهين مكروهً� من الوجه الث�ني، واإنَّم� اال�صتح�لة في اأْن يطلب من الوجه الذي 
يكره لعينه، ثمَّ فعله من حيث اأنَّه �صالة مطلوبة ومن حيث اأنَّه غ�صب مكروه، والغ�صب يعقل دون 
هي  ال�صالة، وال�صالة تعقل دون الغ�صب، وقد اجتمع الوجه�ن في فعل واحد ومتعلق االأمر والنَّ

الوجه�ن المتغ�يران،)37( واإذا تعددت الجه�ت في الفعل الواحد ا�صتح�ل القول ب�لتن�ق�ض.)38(  
اعتر�س على هذا الدليل: ب�أنَّه ع��ض بفعله وال فعل له اإال قي�مه وركوعه و�صجوده، فك�ن 

متقربً� بعين م� هو غ��صب به.)39(

31- اإر�ص�د الفحول لتحقيق احلق من علم االأ�صول لل�صوك�ين �ض.111- 112. 
32/ املب�شوط لل�شرخ�شي 159/2 -6/ 102 وح��صية رد املحت�ر على الدر املخت�ر البن ع�بدين 2/ 502 

33/الذخرية يف فروع الفقه امل�لكي للقرايف 319/2 وبلغة ال�ص�لك الأقرب امل�ص�لك اإلى مذهب االإم�م م�لك لل�صيخ اأحمد ال�ص�وي 163/1 
34/ املجموع �صرح املهذب للنووي 164/3  

35/الف�صول يف االأ�صول الأبي بكر اأحمد بن علي اجل�ص��ض341/1 
36/ تقومي االأدلة يف اأ�صول الفقه الأبي زيد الدبو�صي �ض. 52 

37/ ك�صف االأ�صرار عن اأ�صول فخر االإ�صالم البزدوي لعالء الدين البخ�ري 281/1 
38/ لب�ب املح�صول يف علم االأ�صول للح�صني بن ر�صيق امل�لكي 1/ 234 

39/ ك�صف االأ�صرار عن اأ�صول فخر االإ�صالم البزدوي لعالء الدين البخ�ري 281/1 
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� اإنَّم� جعلن�ه ع��صيً� من حيث اأنَّه ي�صتوفي من�فع الدار،  اأجيب عن هذا االعترا�س: ب�أنَّ

ه اأتى ب�صورة ال�صالة، وقد يعلم كونه غ��صبً� من ال يعلم كونه م�صليً�،  ومتقربً� من حيث اأنَّ
ويعلم كونه م�صليً� من ال يعلم كونه غ��صبً�، واإنَّم� يتقرب ب�أفع�له ولي�صت تلك االأفع�ل �صرطً� 

لكونه غ��صبً�، فثبت اأنَّهم� وجه�ن مختلف�ن واإْن ك�ن الفعل واحدًا.)40( 

والطلب،  والوجود  التعقل  في  منفكت�ن  م�هيت�ن  والغ�صب  ال�صالة  اأنَّ  الثالث:  الدليل 

ولي�ض اإحداهم� من �صروري�ت االأخرى، واإنَّم� اتحدا ح�ل الوجود، والفعل ح�ل الوجود لي�ض 
م�أمورًا به، وال منهيً� عنه، الأنَّه ح��صل، فح�ل االتح�د ال اأمر، وح�ل االأمر ال اتح�د.)41(  

منهيً�  تكون  فال  بقبيحة  لي�صت  وهي  لل�صالة  اأ�صيفت  هي  النَّ �صيغة  اأنَّ  الرابع:  الدليل 

عنه� حقيقة، واإَنّم� المنهي عنه هو غ�صب االأر�ض واإيذاء الم�لك، ولهذا اإذا اأذن ج�ز من 
غير كراهة، وهذا المنهي عنه وهو وطء الأر�س مجاور لل�شالة لأنَّ ال�شالة فعل الم�شلي 
ب�الأر�ض،  الم�صلي ق�ئم به ال يعدوه، فال يكون ق�ئمّ�  وال�صجود، وفعل  القي�م والركوع  من 
ال  الح�لة  هذه  في  معً�  يوجدان  ف�إنَّهم�  له،  مج�ور  اأنَّه  اإال  ب�الأر�ض،  ق�ئمً�  الم�صلي  واإنَّم� 
ه لي�ض ب�صبب لوجود  يت�صور انفك�ك اأحدهم� عن االآخر، واإْن ك�ن في الجملة يت�صور، لكنَّ
القبح، الأَنّه بدون ال�صالة غ��صب وواطئ لالأر�ض، فهم� غيران متج�وران في الح�ل فقبح 
والمع�صية في ح�لة واحدة من �صخ�ض  الط�عة  االآخر، فيجوز وجود  يوؤثر في  اأحدهم� ال 

واحد، فيكون مطيعً� وع��صيً� بفعلين مختلفين.)42(  

الذمة  تبراأ  وال  اإع�دته�  وتجب  ب�طلة  المغ�صوبة  االأر�ض  في  ال�صالة  اأنَّ  الثاني:  المذهب 

به�، وهو مذهب الحن�بلة،)43( والظ�هرية،)44( والمعتزلة واخت�ره اأبو الح�صين الب�صري ون�صبه 
ل�صيوخهم ك�أبي ه��صم وانت�صر له.)45(  

وا�شتدلوا باالأدلة االآتية: 

هي راجع اإلى �شرط معتبر في العبادة، لأّن ال�شالة اأفعال تفتقر اإلى  الدليل االأول: اأنَّ النَّ

اأكوان، فاإذا كان الكون الذي هو �شرط منهي عنه، دل على الف�شاد كما لو رجع اإلى نف�شه، 

40/ ك�صف االأ�صرار املرجع ال�ص�بق �ض. 281 
41/ �صرح املع�مل يف اأ�صول الفقه البن التلم�ص�ين 392/1 

42/ ميزان االأ�صول يف نت�ئج العقول لعالء الدين اأبي بكر حممد بن اأحمد ال�صمرقندي �ض. 231  
43/ دليل الط�لب نيل املط�لب ملرعي بن يو�صف احلنبلي 30/1  وال�صرح املمتع على زاد امل�صتنقع ملحمد بن �ص�لح 

العثيمني 207/2 
44/ املحلى ب�الآث�ر �صرح املجلى ب�الإخت�ص�ر الأبي حممد علي بن اأحمد بن حزم االأندل�صي 491/2  

45/ املعتمد يف اأ�صول الفقه الأبي احل�صني الب�صري 181/1 



اأثر اختالف االأ�سوليني يف داللة النَّهي على ف�ساد املنهي عنه يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية

69  �لعدد �لثاني ع�شر  - رجب 1438هـ  - �أبريل 2017م

هي  اأال ترى اأنَّه لو �صلى في ثوب نج�ض اأو في وقت منهي عن ال�صالة فيه، لم ي�صح،الأنَّ النَّ
رجع اإلى �شرط معتبر، ولم يرجع اإلى نف�س الفعل الذي هو العتمادات، كذلك هاهنا.)46(   

الدليل الثاني: اأنَّ ال�صالة في ملك الغير مع�صية قطعً�، وال�صالة ط�عة قطعً�، فكيف 

واالأمر  الفعل،  اإعدام  يقت�صي  هي  النَّ اأنَّ  هذا  ويوؤكد  مع�صية؟،  ط�عة  الواحد  الفعل  يكون 
يقت�صي اإيج�ده، فكيف يت�صور كون الفعل الواحد معدومً� موجودًا.)47( 

اعتر�س على هذا الدليل: ب�أنَّ الفعل اإْن ك�ن واحدًا في نف�صه اإذا ك�ن له وجه�ن مختلف�ن 

يجوز اأْن يكون مطلوبً� من اأحد الوجهين مكروهً� من الوجه الث�ني، واإنَّم� اال�صتح�لة في اأْن 
هي  يطلب من الوجه الذي يكره لعينه، وقد اجتمع الوجه�ن في فعل واحد ومتعلق االأمر والنَّ

الوجه�ن المتغ�يران.)48( 

الدليل الثالث: اأنَّ �صحة ال�صالة في الدار المغ�صوبة اإم� اأْن يراد به� اأنَّه� داخلة تحت 

التعبد، اأو يراد به� اأنَّه� تقوم مق�م م� دخل تحت التعبد، واالأول ب�طل، الأنَّ التعبد ال يتن�ول 
اأنَّه� تقوم مق�م م� دخل تحت  اأال يدل دليل على  المكروه، والث�ني: يكفي في نفيه  القبيح 
التكليف، واإذا لم يدل دليل على ذلك، وال هي داخلة تحت التكليف وك�ن الوقت ب�قيً�، لزم 
بق�ء  اإع�دته� مع  اأوجب  الأنَّ كل من  الوقت،  اإْن خرج  اإع�دته�  ولزم  التعبد،  لبق�ء  اإع�دته� 

الوقت، اأوجبه� مع خروجه.)49(   

الدليل الرابع: اأنَّ ارتك�ب المنهي عنه اإذا اأخل ب�لعب�دة اأف�صده� ب�التف�ق، ونية التقرب 

بال�شالة �شرط، والتقرب بالمع�شية محال، فكيف ينوي التقرب.)50( 

الأمر  امتثال  ينوي  اأْن  ال�شالة،  �شحة  في  الم�شترط  باأنَّ  الدليل:  هذا  على  اعتر�س 
الوارد به�، وقد نواه بفعل ال�صالة، وم� ك�ن غ��صبً� من حيث م� ك�ن م�صليً�.)51(

ه� م�صقطة للق�ص�ء، اأي اأنَّ  المذهب الثالث: اأنَّ ال�صالة في االأر�ض المغ�صوبة غير �صحيحة ولكنَّ
الفر�ض ي�صقط عنده� ال به�، وهو قول الق��صي اأبي بكر الب�قالني،)52( واخت�ره االإم�م الرازي.)53(

46/ العدة يف اأ�صول الفقه للق��صي اأبي يعلى احلنبلي 287/1  
47/ التمهيد يف اأ�صول الفقه الأبي اخلط�ب  الكلوذاين379/1  

48/ ك�صف االأ�صرار عن اأ�صول فخر االإ�صالم البزدوي لعالء الدين البخ�ري 281/1 
49/ املعتمد يف اأ�صول الفقه الأبي احل�صني الب�صري 185/1- 186 

50/ امل�صت�صفى يف اأ�صول الفقه للغزايل 78/1  و لب�ب املح�صول يف علم االأ�صول للح�صني بن ر�صيق امل�لكي 1/ 234 
51/ لب�ب املح�صول املرجع ال�ص�بق �ض. 234 

52/ التقريب واالإر�ص�د للق��صي اأبو بكر الب�قالين 360/2 والتلخي�ض يف اأ�صول الفقه الإم�م احلرمني �ض. 150  
53/ املع�مل يف اأ�صول الفقه لالإم�م الرازي مع �صرح البن التلم�ص�ين 1/ 387 
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االأدلة: اأنَّ ال�صالة في الدار المغ�صوبة لي�ض م�أمورًا به�، الأنَّ االأمر به� يمتنع، الجتم�ع 

هي في ال�صيء الواحد، وقد اأجمع ال�صلف على اأنَّ الظلمة ال يوؤمرون بق�ص�ء  االأمر والنَّ

اة في الدور المغ�صوبة، وال طريق اإلى التوفيق بينهم� اإال ب�أنَّ يق�ل: ال�صالة  ال�صلوات الموؤدَّ
ه� م�صقطة للق�ص�ء.)54(  في االأر�ض المغ�صوبة غير �صحيحة ولكنَّ

الترجيح: بعد عر�ض مذاهب واأقوال العلم�ء في الم�ص�ألة يتبين لن� اأنَّ القول الراجح هو 

اأنَّ ال�صالة في االأر�ض المغ�صوبة �صحيحة وهو المذهب االأول، وهو مذهب جمهور الفقه�ء، 
وذلك لقوة اأدلتهم وردودهم اعترا�ص�ت واأدلة المخ�لفين، ويقوي ذلك االإجم�ع المنعقد على 

�صحته� قبل ظهور المخ�لف كم� نقل ذلك الق��صي الب�قالني،)55(  والرازي،)56(  وغيرهم.

الم�شاألة الثانية: حكم �شالة النافلة في االأوقات الثالثة المكروهة:

اأواًل:تخريج الفرع على القاعدة:

ر�صي  عمر  ابن  عن  م�صلم  اأخرجه  م�  منه�:  اأح�ديث  في  اأوق�ت  في  ال�صالة  عن  النهي  ورد 
غروبه�  وال  ال�صم�ض  طلوع  ب�صالتكم  روا  تحرَّ ق�ل:)ال  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اأنَّه  عنهم�  اهلل 
فت�صلوا عند ذلك(،)57( وحديث عقبة بن ع�مر )ثالث �ص�ع�ت ك�ن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
و�صلم ينه�ن� اأْن ن�صلي فيهن، اأو اأْن نقبر فيهن موت�ن�، حين تطلع ال�صم�ض ب�زغة حتى ترتفع، 
وحين يقوم ق�ئم الظهيرة حتى تميل ال�صم�ض، وحين ت�صيف ال�صم�ض للغروب حتى تغرب(،)58( 
النَّهي على  ولذلك اختلف الفقه�ء في �صحة ال�صالة بن�ء على اختالف االأ�صوليين في داللة 
ف�ص�د المنهي عنه، ق�ل ال�صرخ�صي:)وعلى هذا ال�صالة في االأوق�ت المكروهة ف�الأداء منهي 
ه وقت مق�رنة ال�صيط�ن ال�صم�ض على م� ورد به االأثر فال ينعدم  لمعنى هو �صفة الوقت وهو اأنَّ
وق�ل  ب�لنذر(،)59(  يلزم  كم�  ب�ل�صروع  ويلزم  االأداء  يحرم  ولكن  فيه،  م�صروعً�  العب�دة  اأ�صل 
التلم�ص�ني:)وكذلك ال�صالة في االأوق�ت الممنوعة واالأمكنة الممنوعة ففي جميع ذلك خالف 
هي يدل على ف�ص�د المنهي عنه(،)60( وقد خرج كثير من االأ�صوليين الخالف  بن�ًء على اأنَّ النَّ
، منهم اأبو  في هذا الفرع بن�ًء على اختالف االأ�صوليين في داللة النَّهي على ف�ص�د المنهي عنهَّ

54/ املح�صول يف اأ�صول الفقه مع �صرحه نف�ئ�ض االأ�صول 394/2 
55/ التقريب واالإر�ص�د للق��صي اأبو بكر الب�قالين 355/2 والتلخي�ض يف اأ�صول الفقه الإم�م احلرمني �ض. 150  

56/ املح�صول يف اأ�صول الفقه املرجع ال�ص�بق �ض.394 . 
57/ �صحيح م�صلم ب�ب االأوق�ت التي نهي عن ال�صالة فيه� 568-567/1 . 

58/ �صحيح م�صلم املرجع ال�ص�بق �ض.568 -569 
59/ اأ�صول الفقه لل�صرخ�صي �ض.71 

60/ مفت�ح الو�صول اإلى بن�ء الفروع على االأ�صول لل�صريف التلم�ص�ين �ض.41. 
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المظفر ال�صمع�ني،)61( والدبو�صي،)62( واأبو زرعة ولي الدين العراقي،)63( وغيرهم.)64(

في  النفل  في حكم �صالة  الفقه�ء  اختلف  قد  الم�شاألة:  الفقهاء في  ثانيًا: مذاهب 

االأوق�ت الثالثة المكروهة اإلى ثالثة مذاهب:
المذهب االأول: يحرم النفل في هذه االأوق�ت ولم تنعقد ال�صالة على االأ�صح ك�صوم العيد 

ال�ص�فعية،)66( ق�ل النووي:)لو  وتجوز �صالة الفر�ض، وهو مذهب الم�لكية،)65( وهو وجه عند 
الخرا�ص�نيون  حك�هم�  وجه�ن  انعق�ده�  ففي  االأوق�ت  هذه  في  مكروهة  ب�صالة  اأحرم 
اأ�صحهم� عندهم ال تنعقد ك�ل�صوم يوم العيد(،)67( ورواية في المذهب الحنبلي،)68( وهو قول 

الظ�هرية.)69( 

االأدلة: ا�شتدل اأ�شحاب هذا المذهب باأدلة من ال�شنة منها:

الدليل االأول: ق�ل القرافي)70(: والم�صتند م� في م�صلم عن ابن عمر ر�صي اهلل عنهم� 

روا ب�صالتكم طلوع ال�صم�ض وال غروبه� فت�صلوا عند  اأنَّه �صلى اهلل عليه و�صلم ق�ل:)ال تحرَّ
تطلع  حتى  الفجر  وبعد  ال�صم�ض،  تغرب  حتى  الع�صر  بعد  ال�صالة  عن  ونهى  ذلك(،)71( 

ال�صم�ض،)72( ق�ل الم�وردي: والنَّهي عن ال�صالة في هذه االأوق�ت عن التطوع.)73(    

عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  ك�ن  �ص�ع�ت  )ثالث  ع�مر  بن  عقبة  حديث  الثاني:  الدليل 

حتى  ب�زغة  ال�صم�ض  تطلع  حين  موت�ن�،  فيهن  نقبر  اأن  اأو  فيهن،  ن�صلي  اأن  ينه�ن�  و�صلم 
ترتفع، وحين يقوم ق�ئم الظهيرة حتى تميل ال�صم�ض، وحين ت�صيف ال�صم�ض للغروب حتى 

61/ قواطع االأدلة يف اأ�صول الفقه الأبي املظفر ال�صمع�ين 145/1- 147. 
62/ تقومي االأدلة يف اأ�صول الفقه الأبي زيد عبيد اهلل بن عمر بن عي�صى الدبو�صي �ض. 60 

63/ الغيث اله�مع �صرح جمع اجلوامع  لويل الدين اأبي زرعة عبد الرحيم العراقي 282/1. 
64/ البحر املحيط يف اأ�صول الفقه للزرك�صي 170/2 ونه�ية الو�صول يف دراية االأ�صول لل�صفي الهندي 1213/3 

65/ �صرح اخلر�صي على خمت�صر �صيدي خليل الأبي عبد اهلل حممد اخلر�صي 222/1-223 وح��صية الرهوين على �صرح 
الزرق�ين على  خمت�صر خليل 300/1 

66/ رو�صة الط�لبني وعمدة املفتني للنووي 71/1 
67/ املجموع �صرح املهذب للنووي 181/4 

68/ املغني البن قدامة املقد�صي 759/1 و�صرح منتهى االإرادات للبهوتي 100/2 والك�يف يف فقه االإم�م اأحمد 4/ 26 
69/ املحلى ب�الآث�ر �صرح املجلى ب�الإخت�ص�ر البن حزم االأندل�صي 48/2 و م� بعده�. 

70 /الذخرية يف فروع الفقه امل�لكي للقرايف 390/1 . 
71/ �صحيح م�صلم ب�ب االأوق�ت التي نهي عن ال�صالة فيه� 568-567/1 . 

72/ �صحيح م�صلم املرجع ال�ص�بق �ض. 566. 
73/ احل�وي الكبري الأبي احل�صن امل�وردي 274/2.  
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اإْن  التطوع  ينعقد  النهى:)وال  اأولي  �ص�حب مط�لب  ق�ل  اال�شتدالل:  وجه  تغرب(،)74( 
هي، ولو ك�ن ج�هاًل ب�لتحريم اأو بكونه وقت نهي، الأنَّ  ابتداأه م�صل فيه�، اأي:في اأوق�ت النَّ

هي في العب�دات يقت�صي الف�ص�د(.)75( النَّ

اأك�ن  اأو الزمه� اقت�صى الف�ص�د، �صواء  اإذا رجع لذات العب�دة  هي  اأنَّ النَّ الدليل الثالث: 

للتحريم اأم للتنزيه، وي�أثم الف�عل في الح�لتين اأي�صً�، الأنَّ الكراهة التنزيهية واإْن ك�نت ال 
ه� في هذه الح�لة ي�أثم به� الم�صلي، ب�صبب التلب�ض بعب�دة ف��صدة،  تقت�صي االإثم عمومً�، لكنَّ

 
ويعزر من �صلى في االأوق�ت المنهي عنه�، وال تنعقد ال�صالة في الح�لتين.)76(

المذهب الثاني: اأنَّ النوافل ذوات االأ�صب�ب تنعقد، والمراد بذات ال�صبب التي له� �صبب 

متقدم عليه�، وهو مذهب ال�ص�فعية،)77( والرواية الث�نية عند الحن�بلة.)78(  
االأدلة: ا�شتدل اأ�شحاب هذا المذهب باالأدلة االآتية:

الدليل االأول: م� روي عن اأم �صلمة ر�صي اهلل عنه� اأنه� ق�لت: دخل علي ر�صول اهلل �صلى 

اهلل عليه و�صلم ذات يوم بعد الع�صر، ف�صلى ركعتين، فقلت: ي� ر�صول اهلل �صليت �صالة لم 
اأكن اأراك ت�صليه�، فق�ل:)اإني كنت اأ�صلي ركعتين بعد الظهر، واإنم� قدم وفد بني تميم، 
ك�ن  اأو  فر�صً�  تكن  لم  الم�وردي:)واإن  ق�ل  الركعت�ن(،)79(  ه�ت�ن  فهم�  عنهم�،  ف�صغلوني 

ي�صليه� ف�أغفله� فت�صلى في هذه االأوق�ت(.)80( 

الدليل الثاني: م� روي عن قي�ض بن فهد ق�ل: راأى ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم رجاًل 

ي�صلي بعد ال�صبح ركعتين، فق�ل ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم:)اأ�صالة ال�صبح مرتين 
فق�ل له الرجل: اإني لم اأكن �صليت ركعتين قبله�  ف�صليتهم� االآن، ف�صكت ر�صول اهلل �صلى 
 وجه اال�شتدالل:اإذا ثبت ذلك في ق�ص�ء ال�صنة، مع اأنه� ال تفوت 

اهلل عليه و�صلم(،)81(
ب�لت�أخير ، فم� له �صبب مم� يفوت ب�لت�أخير اأحرى.)82(

74/ �صحيح م�صلم املرجع ال�ص�بق �ض. 569-568 
75/ مط�لب اأويل النهى مل�صطفى بن �صعد بن عبده ال�صيوطي �صهرة، الرحيب�نى 249/3 و�صرح منتهى االإرادات للبهوتي 104/2 

76/الفقه االإ�صالمي واأدلته للدكتور وهبة الزحيلي 598/1
77/ املجموع �صرح املهذب للنووي 170/4 ورو�صة الط�لبني وعمدة املفتني للنووي 71/1 

78/ الك�يف يف فقه االإم�م اأحمد 1/ 238 
79/ امل�صند لالإم�م احل�فظ الكبري اأبي بكر عبد اهلل بن الزبري احلميدي اأح�ديث اأم �صلمة ر�صي اهلل عنه� حديث 

رقم)295( 141/1 
80/ احل�وي الكبري الأبي احل�صن امل�وردي 271/2. 

81/ امل�صتدرك على ال�صحيحني للح�كم الني�ص�بوري ب�ب الت�أمني حديث رقم )1018( 1/ 409  
82/ �صرح خمت�صر اخلرقي ل�صم�ض الدين الزرك�صي 228/1. 
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له�  والأنَّه� �صالة   
الطواف،)83( ف�أ�صبهت ركعتي  اأنَّه� �صالة ذات �صبب،  القي��ض:  الثالث: 

�صبب فج�ز فعله� في الوقت المنهي عن ال�صالة فيه، اأ�صله ع�صر يومه.)84(

هي فر�صً� ونفاًل اإال فر�ض الوقت ك�لع�صر  المذهب الثالث:اأنَّ ال�صالة تحرم في اأوق�ت النَّ

ك�نت  الن�صفي:)واإن  ق�ل  الحنفية،)85(  ب�ل�صروع وهو مذهب  انعقدت  �صرع  واإذا  ال�صبح  اأو 
ال�صالة نفاًل فهي �صحيحة مكروهة حتى وجب ق�ص�وؤه اإذا قطعه ويجب قطعه وق�ص�وؤه في 

غير مكروه في ظ�هر الرواية، ولو اأتمه خرج عن عهدة م� لزمه بذلك ال�صروع(.)86(

االأدلة: الدليل االأول: ا�صتدلوا بحديث ليلة التعري�ض ف�إنَّ النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 

اإال حر  اأيقظهم  فم�  فن�موا   ،� اأنَّ بالل:  فق�ل  الليلة(  يكلوؤن�  ق�ل: )من  الليل  اآخر  نزل  لم� 
لبالل:  وال�صالم  ال�صالة  عليه  فق�ل  ال�صم�ض  ح�جب  بدا  وقد  انتبهوا  رواية  وفي  ال�صم�ض 
)اأين م� وعدتن�( ق�ل: ذهب بنف�صي الذي ذهب بنفو�صكم فق�ل ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
و�صلم:)اأرواحن� بيد اهلل تع�لى، واأمرهم ف�نتقلوا عن ذلك الوادي ثم نزلوا ف�أوتر ر�صول اهلل 
�صلى اهلل عليه و�صلم، ثم اأذن بالل ف�صلى ركعتي الفجر، ثم ق�م ف�صلى بهم ق�ص�ء(،)87( 
ت�ص�ءم  الأنَّه  الوادي  ذلك  من  انتقل  اإنَّم�  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اأنَّه  اال�شتدالل:   وجه 

ه اأراد اأن ترتفع ال�صم�ض فلو ج�ز الفجر المكتوبة في ح�ل طلوع ال�صم�ض لم� اأخر  واالأ�صح اأنَّ
بعد االنتب�ه واالآث�ر المروية في النَّهى ع�مة في جن�ض ال�صلوات وبه� يثبت تخ�صي�ض هذه 
االأوق�ت من الحديث الذي رواه الخ�صم،)88( ق�ل الكم�ل ابن الهم�م: )لكن اإن اأريد بعدم 
الجواز عدم ال�صحة وال�صالة ع�م لم ي�صدق في كل �صالة الأنَّه لو �صرع في نفل في االأوق�ت 

الثالثة �صح �صروعه حتى وجب ق�ص�وؤه اإذا قطعه(.)89(
الدليل الثاني: اإنَّ اأ�صل ال�صالة م�صروع ب�أ�صل الوقت، والنَّهي ج�ء لو�صف زائد وهو اأنَّه وقت 

مق�رنة ال�صم�ض قرن ال�صيط�ن، فبقى االأ�صل م�صروعً� ولم ينعدم واإْن لزمه الترك بو�صفه.)90(  
الراجح  القول  اأنَّ  لن�  يتبين  الم�ص�ألة  في  العلم�ء  واأقوال  مذاهب  عر�ض  بعد  الترجيح: 

83/ املغني البن قدامة املقد�صي793/1 و الك�يف املرجع ال�ص�بق �ض. 27 . 
84/ احل�وي الكبري الأبي احل�صن امل�وردي 275/2.  

85/ ح��صية رد املحت�ر على الدر املخت�ر البن ع�بدين 403/1. 
86/ البحر الرائق �صرح كنز الدق�ئق للن�صفي 483/2 

87/ �صنن الن�ص�ئي 324/1 
88/ املب�شوط لل�شرخ�شي 1/ 276 

89/ �صرح فتح القدير على الهداية �صرح بداية املبتدي لكم�ل الدين حممد بن عبد الواحد ال�صيوا�صي املعروف ب�بن 
الهم�م 236/1 

90/ تقومي االأدلة يف اأ�صول الفقه الأبي زيد عبيد اهلل بن عمر بن عي�صى الدبو�صي �ض.60 
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اأنَّ النفل يحرم في هذه االأوق�ت ولم تنعقد ال�صالة، وهو المذهب االأول، وذلك لقوة  هو 
هي اإذا ك�ن الأمر خ�رج  اأنَّ النَّ اأدلتهم، وا�صتن�دهم على الراجح من اأقوال االأ�صوليين وهو 

مق�رن للمنهي عنه يفيد الف�ص�د.
المطلب الثاني: اأثره في ال�شوم: حكم �شوم يوم النحر:

اأواًل: تخريج الفرع على القاعدة: هذا الفرع من الفروع التي اختلف فيه� الفقه�ء 

ال�ص�رع  اأمر  الهندي:)اإذا  ال�صفي  ق�ل  الق�عدة،  هذه  في  االأ�صوليين  اختالف  على  بن�ًء 
به  الماأمور  �شرط  اإلحاق  ذلك  يقت�شي  فهل  اأحواله،  بع�س  في  عنه  نهى  ثمَّ  مطلقًا  ب�شيء 
هي عن ال�شيء لخلل في �شرطه، اأم ل؟ اإلى قوله:  ي�شح بدون ذلك ال�شرط، واأنَّه يكون كالنَّ
وعلى هذا ق�لوا: )اأي الحنفية( لو �ص�م يوم النحر �صح، ... الخ(،)91( وق�ل الزرك�صي:)بعد 
اإيق�عه  اإلى م� نهي عنه لمعنى ات�صل به و�صفً�، مث�له االأمر ب�ل�صوم والنَّهي عن  اإ�ص�رته 
اختالف  على  الم�ص�ألة  هذه  في  الخالف  بن�ء  ت�أكد  وغيره�  النقول  النحر(،)92(هذه  يوم 

هي لف�ص�د المنهي عنه.     االأ�صوليين في اإف�دة النَّ
ثانيًا:مذاهب الفقهاء في الم�شاألة: وقد اختلف الفقه�ء في �صحة �صوم يوم النحر 

اإلى مذهبين بن�ًء على اختالفهم في اإف�دة النهي لف�ص�د المنهي عنه:
المذهب االأول: اأنَّ �صوم يوم النحر ال ينعقد وال ي�صح وهو مذهب جمهور العلم�ء من 

الم�لكية،)93( وال�ص�فعية،)94( والحن�بلة،)95( والظ�هرية.)96( 
االأدلة: ا�صتدل اأ�صح�ب هذا المذهب على ف�ص�د �صوم يوم النحر وعدم انعق�ده ب�الأدلة االآتية:

الدليل االأول: عن عمر بن الخط�ب واأبي هريرة واأبي �صعيد ر�صي اهلل عنهم اأن ر�صول 
اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم )نهى عن �صوم يوم الفطر ويوم االأ�صحى(.)97(

�صواء  ح�ل  بكل  اليومين  هذين  �صوم  تحريم  على  العلم�ء  اأجمع  اال�شتدالل:قد  وجه   
لعينهم�، ق�ل  ولو نذر �صومهم� متعمدًا  اأو غير ذلك،  اأو كف�رة  اأو تطوع  نذر  �ص�مهم� عن 

ال�ص�فعي والجمهور: ال ينعقد نذره وال يلزمه ق�ص�وؤهم�.)98(  

91/ نه�ية الو�صول يف دراية االأ�صول لل�صفي الهندي 1213/3  و اأ�صول الفقه لل�صرخ�صي �ض.69 
92/ البحر املحيط يف اأ�صول الفقه للزرك�صي 165-164/2 

93/الذخرية يف فروع الفقه امل�لكي للقرايف 319/2 
94/ احل�وي الكبري الأبي احل�صن امل�وردي 348/3 واملنهج القومي �صرح املقدمة احل�صرمية الأحمد بن حممد بن علي بن حجر  الهيتمي301/1  

95/ الك�يف يف فقه االإم�م اأحمد 450/1 وال�صرح املمتع على زاد امل�صتنقع ملحمد بن �ص�لح العثيمني 496/6 
96/ املحلى ب�الآث�ر �صرح املجلى ب�الإخت�ص�ر البن حزم االأندل�صي 133/4  

97/ �صحيح م�صلم ب�ب النهي عن �صوم يوم الفطر ويوم االأ�صحى 153/3./ 
98/ املنه�ج �صرح �صحيح م�صلم بن احلج�ج للنووي 92/12. 
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هي، بل  اأنَّ االأمر بمجرده ال يدل على االإجزاء وال�صحة، فكيف يدل النَّ الدليل الثاني: 

االأمر والنَّهي يدل على اقت�ص�ء الفعل واقت�ص�ء الترك فقط، اأو على الوجوب والتحريم فقط، 
اأم� ح�صول االإجزاء اأو الف�ئدة اأو نفيهم� فيحت�ج اإلى دليل اآخر، واللفظ من حيث اللغة غير 
� من حيث ال�صرع ف�إذا ق�ل ال�ص�رع: اإذا نهيتكم عن اأمر  مو�صوع لهذه الق�ص�ي� ال�صرعية، اأمَّ
اأردت به �صحته لتلقين�ه منه، ولكن لم يثبت ذلك �صريحً� ال ب�لتواتر وال بنقل االآح�د، ولي�ض 
من �صرورة الم�أمور اأْن يكون �صحيحً� مجزيً�، فكيف يكون من �صرورة المنهي ذلك ف�إذا لم 
يثبت ذلك �صرعً� ولغة و�صرورة بمقت�صى اللفظ ف�لم�صير اإليه تحكم، بل اال�صتدالل به على 

ف�ص�ده اأقرب من اال�صتدالل به على �صحته.)99(  

قيل  بقوله:)ف�إْن  الدليل  هذا  على  اعترا�ض  الغزالي  اأورد  الدليل:  هذا  على  اعتر�س 

هي يقت�صي منهيً� عنه  المح�ل ال ينهى عنه الأنَّ االأمر كم� يقت�صي م�أمورًا يمكن امتث�له، ف�لنَّ
يمكن ارتك�به، ف�صوم يوم النَّحر اإذا ُنهي عنه ينبغي اأْن ي�صح ارتك�به ويكون �صومً�، ف��صم 
ال�صوم لل�صوم ال�صرعي ال لالإم�ص�ك ف�إنَّه �صوم لغة ال �صرعً� واالأ�ص�مي ال�صرعية تحمل على 

مو�صوع ال�صرع، هذا هو االأ�صل.)100( 

ه عرف  اأجيب عن هذا االعترا�س: ب�أنَّ االأ�صل اأنَّه لمو�صوعه اللغوي اإال م� �صرفه عنَّ

ك�ح  والنِّ ال�صوم  ي�صتعمل  اأنَّه  االأوامر  في  ال�صرع  عرف  األفين�  وقد  ال�صرع،  في  اال�صتعم�ل 
والبيع لمع�نيه� ال�صرعية، اأم� في المنهي�ت فلم يثبت هذا العرف المغير للو�صع، بدليل قوله 
�صلى اهلل عليه و�صلم:)دعي ال�صالة اأي�م اأقرائك(،)101( وقوله تع�لى:)َواَل َتْنِكُحوا َم� َنَكَح 
�َص�ِء اإِالَّ َم� َقْد �َصَلَف(،)102( واأمث�ل هذه المن�هي مم� ال ينعقد اأ�صاًل ولم يثبت  َن النِّ اآََب�وؤُُكْم مِّ
فيه عرف ا�صتعم�ل ال�صرع، فيرجع اإلى اأ�صل الو�صع، ونقول: اإذا تع�ر�ض فيه عرف ال�صرع 
هي واإْن لم ينعقد �صومه، ويكون هذا اأولى الأنَّ  والو�صع فمن �ص�م يوم النحر فقد ارتكب النَّ
مذهبهم يف�صي اإلى �صرف النَّهي عن ذات المنهي عنه اإلى غيره ف�إنَّه لو ك�ن منهيً� في عينه 

ا�صتح�ل اأْن يكون عب�دة منعقدة ومطلق النَّهي عن ال�صيء يدل على النَّهي عن عينه اإال اأن 
يدل دليل، فال معنى لترك الظ�هر من غير �صرورة.)103( 

هي عن اإيق�عه فيه،  هي عن �صوم يوم العيد، وبين النَّ الدليل الثالث: اأنَّه ال فرق بين النَّ

99/ امل�صت�صفى يف اأ�صول الفقه للغزايل 28/2 
100/ امل�صت�صفى املرجع ال�ص�بق �ض. 28- 29. 

101/  �صبق تخريجه �ض.   من هذا البحث. 
102/ �صورة الن�ص�ء اآية 22 

103/ الف�ئق يف اأ�صول الفقه لل�صيخ �صفي الدين الهندي 259/1 
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الأنَّه بمعنى النَّهي عن اأْن ي�صوم فيه، وهو بمعنى االأول، والأنَّ المقت�صي لذلك هو الم�هية، 
لم� ثبت اأنَّ الزم الم�هية معلوله�، فيكون ك�لنَّهي عنه�.)104(  

المذهب الثاني: اأنَّ �صوم يوم النحر ينعقد واإن �ص�مه اأجزاأه وهو مذهب الحنفية.)105(

االأدلة: ا�شتدل الحنفية على مذهبهم باالآتي:

الدليل االأول: اأنَّ ال�صوم م�صروع في يوم النحر، ف�إنَّ النبي �صلى اهلل عليه و�صلم )نهى عن 

والأنَّ  يتحقق،  ال  بم�صروع  لي�ض  عم�  واالنته�ء  االنته�ء،  النهي  وموجب  النحر(،)106(  يوم  �صوم 
موجب النهي االنته�ء على وجه يكون للعبد فيه اختي�ر بين اأْن ينتهي فيث�ب اأو يفعل فيع�قب.)107(

هي تعلق ب�ل�صوم في يوم النحر، ولذلك لو  اعتر�س على اال�شتدالل بالحديث: ب�أنَّ النَّ

هي.)108(   هي، ك�ن مت�ص�دًا، وثبوت الت�ص�د يدل على اتح�د متعلق االأمر والنَّ �صرح بوجوبه مع النَّ

الدليل الثاني: اأنَّ النهي يوجب اإعدام المنهي عنه بفعل م�ص�ف اإلى ك�صب العبد واختي�ره 

الأنَّه ابتالء ك�الأمر، واإنَّم� يتحقق االبتالء اإذا بقى للعبد فيه اختي�ر، حتى اإذا انتهى معظمً� 
لحرمة الن�هي ك�ن مث�بً� عليه، واإذا اأقدم عليه ت�ركً� تعظيم حرمة الن�هي ك�ن مع�قبً� على 
اإيج�ده،وال يتحقق ذلك اإال فيم� هو م�صروع، فبهذا يتبين اأنَّ موجب النهي اإنَّم� يتحقق في 

العقود ال�صرعية والعب�دات اإذا ك�نت م�صروعة بعد النهي.)109( 

للنف�ض  كفً�  كونه  هو  م�صروعيته  على  والدليل  م�صروع،  ال�صوم  هذا  اأنَّ  الثالث:  الدليل 

ح�صنً�  حقيقته  حيث  من  فك�ن  ويوم،  يوم  بين  يف�صل  ال  �صهواته�  عن  اهلل  عدو  هي  التي 
م�صروعً�، وم� ذكرتم من النهي ف�إنَّم� هو لغيره المج�ور)وهو ترك اإج�بة دعوة اهلل تع�لى(، 

الأنَّ الن��ض اأ�صي�ف اهلل في هذه االأي�م، واإذا ك�ن لغيره ال يمنع �صحته من حيث ذاته.)110(
الدعوة  اإج�بة  ترك  ي�صتلزم  االأي�م  في هذه  االإم�ص�ك  ب�أنَّ  الدليل:  اأعتر�س على هذا 

البتة، وترك االإج�بة منهي عنه قبيح فم� ي�صتلزمه كذلك ؟.)111(

104/ ال�صنن الكربى للن�ص�ئي 2/ 129 و�صنن الدارقطني 198/2  
105/ املب�شوط لل�شرخ�شي 103/4 وفتح القدير للكم�ل ابن الهم�م 441/4 وتقومي االأدلة يف اأ�صول الفقه الأبي زيد الدبو�صي �ض. 60 

106/ ال�صنن الكربى للن�ص�ئي ب�ب �صي�م يوم النحر وم� فيه، حديث رقم)3382( 421/2
107/ املب�شوط املرجع ال�شابق �س. 104 

108/ لب�ب املح�صول يف علم االأ�صول للح�صني بن ر�صيق امل�لكي 1/ 237 
109/ اأ�صول الفقه لل�صرخ�صي �ض.69 

110 / العن�ية �صرح الهداية 358/3  ـ360
111 / العن�ية �صرح الهداية املرجع ال�ص�بق �ض. 360
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� ال ن�صلم ذلك ف�إنَّه لو اأم�صك حمية اأو ل�صعف اأو لعدم م�  اأجيب عن هذا االعترا�س: ب�أنَّ

ي�أكله ال يكون ت�رك� لالإج�بة، ف�إن قيل: االإم�ص�ك عب�دة ت�صتلزمه، قلن�: ك�ن ذلك قواًل ب�لوجه 
واالعتب�ر، وعلى تقدير ت�صليم �صحته فلن� اأن نقول: هذا ال�صوم من حيث اإنَّه ترك اإج�بة دعوة 

اهلل قبيح، ومن حيث اإنَّه قهر للنف�ض االأم�رة ب�ل�صوء على وجه التقرب اإلى اهلل ح�صن.)112(

واإنَّم� يتحقق االنته�ء عن �صيء والمعدوم  النَّهي هو االنته�ء  اأّن موجب  الدليل الرابع: 

هي موجبً� لالنته�ء كون المنهي عنه م�صروعً� في  لي�ض ب�صيء، فك�ن من �صرورة �صحة النَّ
هي بعد م� ك�ن م�صروعً�، وبه تبين اأنَّ  الوقت، فكيف يجعل المنهي عنه غير م�صروع بحكم النَّ
�صد الن�صخ، ف�لن�صخ ت�صرف في الم�صروع ب�لرفع ثم ينعدم اأداء العبد ب�عتب�ر اأَنّه لم يبق 
هي ت�صرف في منع المخ�طب من اأداء م� هو م�صرع  م�صروعً�، ولي�ض للعبد والية ال�صرع، والنَّ
في الوقت فيكون انعدام االأداء منه انته�ء عم� نهي عنه، ومقت�صى النَّهي حرمة الفعل الذي 
هو اأداء لوجوب االنته�ء فبقى الم�صروع م�صروعً� كم� ك�ن، وي�صير االأداء ف��صدًا حرامً�، الأنَّ 

هي.)113(    فيه ترك االنته�ء الواجب ب�لنَّ

الواقع، وهم�  اإيق�ع ال�صوم ال ال�صوم  اأنَّ المنهي عنه في يوم النحر هو  الدليل الخام�س: 

مفهوم�ن متغ�يران، فال يلزم من تحريم االإيق�ع تحريم الواقع، كم� ال يلزم من تحريم الكون 
في الدار المغ�صوبة تحريم نف�ض ال�صالة لتغ�ير المفهومين،)114( وهذا يعني وجوب الم�ص�واة 
هي في كل الأمر خ�رج.  بين ال�صالة في الدار المغ�صوبة و�صوم يوم النحر في ال�صحة، الأنَّ النَّ

اأمر  المغ�صوبة  الدار  في  ال�صالة  عن  هي  النَّ متعلق  ب�أنَّ  الدليل:  هذا  على  اأعتر�س 

ه  اإيق�ع ال�صوم في يوم النحر، ف�إنَّ هي عن  اأجنبي عن ال�صالة ال تعلق له به�، بخالف النَّ
متعر�ض ل�صفة ال�صوم، وهي اإيق�عه فيه، واإيق�عه فيه لي�ض اأمرًا اآخر غير فعل ال�صوم فيه، 
اأنَّ قي��ض  له،)115( وهذا يعني  اأي�صً� موجبً�  اإيق�عه  للف�ص�د ك�ن نهي  ف�إذا ك�ن نهيه موجبً� 
�صي�م يوم النحر على ال�صالة في الدار المغ�صوبة ليثبت به �صحته، قي��ض مع الف�رق فال 

تثبت به ال�صحة المطلوبة ل�صوم يوم النحر. 
الترجيح: بعد عر�ض مذهبي العلم�ء في الم�ص�ألة يظهر لي اأنَّ المذهب الراجح هو المذهب 

االأول، وهو مذهب جمهور العلم�ء، وهو مخرج على المذهب المخت�ر من مذاهبهم في الق�عدة 
هي في العب�دات يقت�صي الف�ص�د خ��صة اإذا ك�ن لعين المنهي عنه اأو لو�صفه  االأ�صولية، وهو اأنَّ النَّ

112/ العن�ية �صرح الهداية املرجع ال�ص�بق �ض. 360 .
113/ اأ�صول ال�صرخ�صي املرجع ال�ص�بق �ض.68 

114/ البحر املحيط يف اأ�صول الفقه للزرك�صي 164/2- 165 
115/ نه�ية الو�صول يف دراية االأ�صول لل�صفي الهندي 1210/3- 1211 
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الالزم له، ولقوة االأدلة التي ا�صتدلوا به�، وقد وجه الكم�ل ابن الهم�م م� ذهب اإليه الحنفية بم� 
هي يدل على م�صروعية الفعل المنهي عنه ب�أ�صله  يدل على ذلك بقوله:)وقولهم اأي الحنفية: اإنَّ النَّ
ال بو�صفه، اإنَّم� يفيد �صحة االأ�صل اأي اأ�صل الفعل وال يختلف فيه اأي في كون االأ�صل �صحيحً� الأنَّه 
على  يدل  عنه  المنهي  كون  ي�صتعقب  فال  والو�صف،  االأ�صل  مجموع  هو  الذي  ه  عنَّ المنهي  غير 
م�صروعية الفعل ب�أ�صله �صحة االأ�صل بو�صٍف يالزمه، اأي ال يق�ل دل على �صحة االأ�صل والو�صف 
المالزم ال يف�رق االأ�صل في الوجود فال يف�رقه في ال�صحة اأي�صً�، لجواز اأْن يكون ال�صيء ب�لنظر 

اإلى نف�صه �صحيحً�، وب�لنظر اإلي و�صفه ف��صدًا واإْن ك�ن ذلك الو�صف الزمً� لذاته(.)116(  
المبحث الثالث: اأثره في البيوع.

ترتب على اختالف االأ�صوليين في اقت�ص�ء النهي لف�ص�د المنهي عنه اختالف الفقه�ء في 
الق�عدة عند كٍل، و�صوف  التي خرجت بن�ء على  البيوع  الفقهية في ب�ب  الفروع  كثير من 

اأذكر بع�ض الفروع التي تظهر اأثر هذا الخالف في اختالف الفقه�ء من غير ح�صر له�.
المطلب االأول: البيع ب�شرط فا�شد: 

وقع  اإذا  البيع  اأنَّ  وال�شرط  بالبيع  يق�شد  الفا�شي:  ميارة  ال�شيخ  قال  الم�شاألة:  معنى   /1
م�شاحبًا لل�شرط فاإما اأن يكون ال�شرط حالًل، اأو حرامًا، فاإْن كان حالًل ففيه تف�شيل اإْن 
وقع موؤثرًا في البيع جهاًل مثاًل فهو ممنوع، واإْن كان ال�شرط حرامًا بطل به البيع مطلقًا.)117(  
فيها  اختلف  التي  الفرع  فا�شد من  ب�شرط  البيع  القاعدة:  الم�شاألة على  تخريج   /2
وقد  عنه،  المنهي  ف�ص�د  على  النَّهي  داللة  في  االأ�صوليين  اختالف  على  بن�ء  الفقه�ء 
اأورده� بع�ض االأ�صوليين للداللة على اأثر االختالف في الق�عدة منهم ال�صرخ�صي،)118( 
واأبي زيد الدبو�صي،)119( والتلم�ص�ني حيث ق�ل:)وعلى هذا االأ�صل اختلف الفقه�ء... 
اإلى اأْن قال: ومنه بيع و�شرط(،)120( يت�صح من هذه النقول بن�ء الخالف في هذا الفرع 

هي لف�ص�د المنهي عنه.  على اختالف االأ�صوليين في اإف�دة النَّ
3/مذاهب الفقه�ء في الم�ص�ألة: قد اختلف الفقه�ء فيه� اإلى مذهبين:

المذهب االأول: اأن البيع ب�شرط فا�شد ينافي المق�شود من البيع، فا�شد ول ي�شح، وهو 

116/ التحرير يف اأ�صول الفقه للكم�ل ابن الهم�م مع �صرحه التي�صري ملحمد اأمني اأمري ب�د �ص�ه 387/1 
�رة 452/1   117/ �صرح مي�رة الف��صي على حتفة احلك�م يف نكت العقود واالأحك�م الأبي عبد اهلل حممد بن اأحمد امل�لكي ال�صهري مبيَّ

118/ اأ�صول الفقه لل�صرخ�صي �ض.66 
119/ تقومي االأدلة يف اأ�صول الفقه الأبي زيد الدبو�صي �ض. 52 

120/ مفت�ح الو�صول اإلى بن�ء الفروع على االأ�صول الأبي عبد اهلل حممد بن اأحمد التلم�ص�ين �ض.40 
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مذهب الم�لكية،)121( وال�ص�فعية،)122( والحن�بلة،)123( والظ�هرية.)124(  

االأدلــة: ا�صتدل اأ�صح�ب هذا المذهب على م� ذهبوا اإليه ب�الأدلة االآتية:

الدليل االأول: من الحديث:م� روي عن عمرو بن �صعيب عن اأبيه عن جده عن النبي �صلى 

اهلل عليه و�شلم:)اأنَّه نهى عن بيع و�شرط(.)125( 
يقت�شي  هي  والنَّ و�شرط  بيع  نهى عن  و�شلم  النبي �شلى اهلل عليه  اأنَّ  وجه اال�شتدالل: 

ف�ص�د المنهي عنه،)126( وحمل على �شرط يناق�س مق�شود العقد مثل األ يبيع ول يهب، اأو 
يعود بخلل في الثمن ك�شرط ال�شلف من اأحدهما.)127(

الدليل الثاني: اأنَّ هذه ال�شروط ل تخلو اأن تكون على البائع اأو على الم�شتري، فاإن كانت على 

الب�ئع فقد منعته من ا�صتقرار ملكه على الثمن، واأدت اإلى جه�لة فيه، واإن ك�نت على الم�صتري 
فقد منعته من تم�م ملكه للمبيع، واأ�صعفت ت�صرفه فيه، فبطل العقد بكل واحد منه�.)128(

الدليل الثالث: اأنَّه ل يت�شور ارتكاب النَّهي عن بيع و�شرط فا�شد اإل عند وجود البيع، 

فتبين اأنَّ النَّهي عن بيع و�شرط هو نهي عن نف�س البيع ل عن ال�شرط.)129(  
المذهب الثاني: اأن البيع ب�شرط فا�شد يرجع الف�شاد لل�شرط، ويبقى اأ�شل العقد �شحيحًا 

مفيدًا للملك، وهو مذهب الحنفية.)130(  
االأدلــة: ا�صتدل اأ�صح�ب هذا المذهب ب�الأدلة االآتية:

بريرة  ا�صترت  عنه�:)اأنَّه�  اهلل  ر�صي  ع�ئ�صة  ال�صيدة  الحديث:حديث  االأول:من  الدليل 

ف�أج�ز   ذلك  عن  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  �ص�ألت  ثم  اأعتقته�  ثم  لمواليه�،  الوالء  وا�صترطت 
عتقه�(،)131( وجه اال�شتدالل: اأنَّ النبي �صلى اهلل عليه و �صلم اأج�ز عتقه� وقد ك�ن البيع ف��صدًا 
121/�صرح اخلر�صي على خمت�صر خليل  19 80/5وال�صر الكبري على خمت�صر على خمت�صر خليل ال�صيخ الدردير 65/3  

122/احل�وي الكبري للم�وردي 698/5 واملجموع �صرح املهذب للنووي 397/9 وحتفة املحت�ج �صرح املنه�ج 297/10  
123/ املغني البن قدامة املقد�صي 329/6 واملبدع �صرح املقنع اإبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح 496/4 

124/ املحلى البن حزم الظ�هري 340/7 
125/ املعجم االأو�صط للطرباين حديث رقم)4361( 335/4 ون�صب الراية الأح�ديث الهداية لعبد اهلل بن يو�صف اأبو حممد احلنفي الزيلعي 429/6

126/ احل�وي الكبري للم�وردي 696/5 
127/ ج�مع االأمه�ت جلم�ل الدين عثم�ن بن عمر ابن اأبي بكر امل�صهور ب�بن احل�جب امل�لكي 237/1

128/ احل�وي الكبري املرجع ال�ص�بق �ض.696 
129/ قواطع االأدلة يف اأ�صول الفقه الأبي املظفر ال�صمع�ين 1/ 151 

130/ح��صية ابن ع�بدين 207/5والف�صول يف االأ�صول الأبي بكر اجل�ص��ض 343/1 والتلويح اإلى ك�صف حق�ئق التنقيح 
ل�صعد الدين التفت�زاين  465-464 

131/ �صحيح البخ�ري ب�ب الوالء ملن اأعتق 2481/6 
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ب�صرطه� الوالء لهم، فهذا ال�صرب من العقود يقع ف��صدًا ويملك به المعقود عليه عند القب�ض.)132(  

هي ورد لمعنى في �صفة المبيع ال اأ�صله، فيرفع و�صف البيع ال اأ�صله،  الدليل الثاني: اأنَّ النَّ

الو�صف و�ص�ر حرامً� ف��صدًا، وبقي االأ�صل  اأنَّه بيع حالل ج�ئز، ف�رتفع  الم�صروع  وو�صف 
لكونه  له  لزم  البيع  على  زائد  اأمر  فال�شرط  والحرمة  الف�شاد  ب�شفة  لكن  للملك  موجبًا 

م�صروطً� في نف�ض العقد وهو المراد ب�لو�صف في هذا المق�م.)133( 

اأعتر�س على هذا الدليل: باأنَّ النَّهي عن البيع وال�شرط، ولذلك لو �شرح بوجوبه كان 

هي اإلى و�صفه،  هي، فكيف يرجع النَّ مت�ص�دًا، وثبوت الت�ص�د يدل على اتح�د متعلق االأمر والنَّ
وهذا معلوم على ال�صرورة.)134(  

اأنَّ تحريم البيع دليل على بق�ئه م�صروعً�، الأنَّ الحرمة �صفة لم� �صم�ه  الدليل الثالث: 

بدون  يثبت  ال  ف�إنَّه  له،  الو�صف  اإثب�ت  ليمكن  مت�صورًا  الم�صمى  يكون  اأْن  فينبغي  ال�صرع، 
المو�صوف كتحريم العين ب��صمه دليل على ثبوت الم�صمى ليثبت له الو�صف.)135(

هو  الراجح  المذهب  اأنَّ  لي  يتبين  الم�ص�ألة  في  العلم�ء  مذهبي  عر�ض  بعد  الترجيح: 

المذهب االأول وهو مذهب جمهور العلم�ء، وذلك لالآتي:

1/ اأنَّ النَّهي عن بيع و�شرط هو نهي عن نف�س البيع ل عن ال�شرط، لأنَّه ل يت�شور ارتكاب 
وهو  الحكم  في  فاتحدا  تالزمها  فثبت  البيع،  وجود  عند  اإل  فا�شد  و�شرط  بيع  عن  هي  النَّ

ف�ص�دهم� وبطالنهم�.

2/ اأنَّ �شحة البيع مع ال�شرط الفا�شد، تتنافى مع نهي ال�شارع عنه، لأنَّ النَّهي عنه يقت�شي 
عدم اعتب�ره ف�إذا حكمن� ب�صحته فقد خ�لفن� مقت�صى النَّهي عنه.

اأبي حنيفة  اأدلة الحنفية، مع ورود رواية عن االإم�م  اأدلة الجمهور وردودهم على  3/ قوة 
رحمه اهلل تعالى، باأنَّ البيع باطل وال�شرط باطل.)136( 

المطلب الثاني: حكم البيع الم�شتمل على الربا:

1/ معنى الم�شاألة: البيع الم�صتمل على الرب�: هو مع�و�صة م�ل بم�ل في اأحد الج�نبين 

132/ الف�صول يف االأ�صول الأبي بكر اجل�ص��ض 1/ 344 
133/ ك�صف االأ�صرار عن اأ�صول فخر االإ�صالم البزدوي270/1  

134/ لب�ب املح�صول يف علم االأ�صول للح�صني بن ر�صيق امل�لكي 237/1 . 
135/ تقومي االأدلة يف اأ�صول الفقه الأبي زيد الدبو�صي �ض. 57. 

136/ املعجم االأو�صط للطرباين 332/4.   
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ف�صل خ�ل عن العو�ض م�صتحق بعقد المع�و�صة.)137(

2/تخريج الم�شاألة على القاعدة: قد ذكر بن�ء الخالف في هذه الم�ص�ألة على الخالف 

ال�صرخ�صي في معر�ض  ق�ل  االأ�صوليين،  كثير من  المنهي عنه  ف�ص�د  النَّهي على  في داللة 
ف�إنَّه نوع بيع ولكنه  الرب�  واإف�دته لف�ص�د المنهي عنه: )وعلى هذا عقد  هي  النَّ الكالم عن 
فا�شد ل بخلل في ركنه بل لنعدام �شرط الجواز وهو الم�شاواة في القدر فكما اأنَّه بوجود 
�شرط مف�شد ل ينعدم اأ�شل الم�شروع فكذلك بانعدام �شرط مجوز ل ينعدم اأ�شل الم�شروع 
وثبوت ملك حرام به كم� اقت�ص�ه مثل هذا ال�صبب،ف�إن قيل قوله تع�لى )ڤڤ(،)138( 
اأولى  بل  تع�لى:)ڍڌڌ(،)139(  كقوله  م�صروعً�  اأ�صله  نفي  يوجب 
الأنَّه اأ�ص�ف هذا التحريم اإلى نف�صه وهن�ك الحرمة م�ص�فة اإلى االأم، قلن� الرب� عب�رة عن 
الف�صل فمعنى قوله تع�لى:)ڤڤ(،)140(اأي حرم اكت�ص�ب الف�صل الخ�لي عن العو�ض 
اأنَّه لي�ض من �صرورة الحرمة في ملك  ب�صبب التج�رة ونحن نثبت هذه الحرمة ولكن بين� 
اليمين انتف�ء اأ�صل الملك(،)141(وق�ل البزدوي:)وكذلك بيع الرب� م�صروع ب�أ�صله وهو وجود 
ركنه في محله غير م�صروع بو�صفه وهو الف�صل في العو�ض ف�ص�ر ف��صدًا ال ب�طاًل(،)142( 
وق�ل عالء الدين البخ�ري:)بيع الرب� وهو مع�و�صة م�ل بم�ل في اأحد الج�نبين ف�صل خ�ل 
يفوت  ب�لف�صل  اأي  الف�صل  وهو  بو�صفه  م�صروع  غير  المع�و�صة  بعقد  م�صتحق  العو�ض  عن 
البيع مثل  الم�شاواة التي هي �شرط الجواز وهو تبع كالو�شف وكذلك ال�شرط الفا�شد في 
الربا وهو �شرط ل يقت�شيه العقد ولأحد المتعاقدين فيه نفع اأو للمعقود عليه وهو من اأهل 
اال�صتحق�ق والرب� قد يكون ا�صمً� للعقد ولنف�ض الف�صل ففي قوله: بيع الرب� م�صروع ب�أ�صله، 
نف�س  المراد منه  الربا،  الفا�شد مثل  ال�شرط  قوله:  ربا وفي  بيع هو  اأي  العقد  المراد منه 
الف�شل اأي ال�شرط الفا�شد في اإف�شاد البيع وعدم المنع من النعقاد مثل الدرهم الزائد لأنَّ 
ال�شرط الفا�شد على ما و�شفنا في معنى الدرهم الزائد من حيث اإنَّه ف�شل ا�شتحق بعقد 
وقوله  تع�لى:)ڤڤ(،  قوله  الم�ص�ألتين وهو  هي في  النَّ ثم  ف�أخذ حكمه،  المع�و�صة 
ب�صواء(،)143( الحديث  اإال �صواء  ب�لورق  الورق  ب�لذهب وال  تبيعوا الذهب  ال�صالم:)ال  عليه 

137/ ك�صف االأ�صرار عن اأ�صول فخر االإ�صالم البزدوي270/1  
138/ �صورة البقرة اآية 275.
139/ �صورة الن�ص�ء اآية 23. 
140/ �صورة البقرة اآية 275.

141/ اأ�صول الفقه لل�صرخ�صي �ض.72. 
142/ اأ�صول فخر االإ�صالم البزدوي مع �صرحه ك�صف االأ�صرار 270/1  

143/ �صحيح م�صلم ب�ب الرب� حديث رقم )1584( 1208/3.
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وما روي اأنه عليه ال�شالم:)نهى عن بيع و�شرط(،)144( وغير ذلك من االأح�ديث ورد لمعنى 
في غير البيع وهو الف�شل الخالي عن العو�س وال�شرط الفا�شد فال ينعدم به اأ�شل الم�شروع 
ه اإيجاب وقبول من اأهله في محله ول يختل �شيء من ذلك بالدرهم الزائد ول بال�شرط  لأنَّ
الف��صد فك�ن� اأمرين زائدين على العقد فك�ن� غيره لكن يثبت به �صفة الف�ص�د(،)145( من 
اختالف  على  الم�ص�ألة  هذه  في  الخالف  بن�ء  يت�أكد  وغيره�  االأ�صوليين  عن  النقول  هذه 

هي لف�ص�د المنهي عنه.     االأ�صوليين في اإف�دة النَّ

3/ مذاهب الفقهاء في الم�شاألة: اتفق الفقه�ء على حرمة الرب�، واختلفوا في �صحة 

البيع الم�صتمل على الرب�  اإلى مذهبين:

المذهب االأول: اأنَّ البيع الم�صتمل على الرب� حرام وهو ب�طل وف��صد ال يح�صل به التملك،

وهو مذهب الم�لكية،)146(وال�ص�فعية،)147( والحن�بلة،)148(وابن حزم
 الظ�هري.)149(

االأدلــة: ا�صتدل اأ�صح�ب هذا المذهب ب�الأدلة االآتية:

ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تع�لى:  بقوله  الكت�ب  من  ا�صتدلوا  الكت�ب:  من  االأول  الدليل 
ٿ   ٿ      ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ   پ    پ   ٻ 

ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  (.)150(
وجه اال�شتدالل: ق�ل اأبو المظفر ال�صمع�ني:)المحرم م� يجب االمتن�ع عنه واإذا وجب 

اأو  الندب  هو  الم�صروع  درج�ت  اأقل  اأن  بين�  لم�  م�صروعً�  يكون  اأن  يجز  لم  عنه  االمتن�ع 
االإب�حة اإذا لم يكن عقد الرب� م�صروعً� لم يثبت الملك الم�صروع الأنَّ الملك الم�صروع ال يثبت 
اإال ب�لعقد الم�صروع، وتحقيق م� ذكرن� ف�إن البي�ع�ت واالأنكحة و�ص�ئر العقود م� عرفن�ه� 
اإال ب�ل�صرع ف�إنَّه لوال ال�صرع لم يعرف �صيء من هذه العقود وقد �صرع اهلل تع�لى هذه العقود 
على �شرط مخ�شو�س فى محل مخ�شو�س من فاعل مخ�شو�س فما وراء ذلك غير م�شروع 

144/ ن�صب الراية الأح�ديث الهداية لعبد اهلل بن يو�صف اأبو حممد احلنفي الزيلعي 429/6
145/ ك�صف االأ�صرار عن اأ�صول فخر االإ�صالم البزدوي270/1  

1461/الك�يف يف فقه اأهل املدينة امل�لكي البن عبد الرب 633/2، و �صرح العدوي على كف�ية الط�لب الرب�ين 444/5 
وبلغة ال�ص�لك الأقرب�مل�ص�لك ملذهب االإم�م م�لك لل�صيخ اأحمد بن حممد ال�ص�وي امل�لكي 32/3. 

147/ احل�وي الكبري للم�وردي 134/5 ورو�صة الط�لبني وعمدة املفتني للنووي 415/1.
148/ املغني البن قدامة املقد�صي 133/4 واملبدع �صرح املقنع البن مفلح املقد�صي 43/5، و�صرح خمت�صر اخلرقي 

ل�صم�ض الدين الزرك�صي  12/2. 
149/ املحلى ب�الآث�ر �صرح املجلى ب�الإخت�ص�ر البن حزم 190/7.  

150/ �صورة البقرة اآية 275.
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اأ�صاًل وهذا الأنَّ االأ�صل لم� ك�ن هو عدم الم�صروعية ف�إذا �صرع عقدًا على وجه فم� ك�ن على 
 
غير ذلك الوجه بقى على العدم واإذا بقى على العدم ال ي�صلح لثبوت حكم �صرعي(،)151(
ق�ل ابن العربي:)واأحل اهلل البيع المطلق الذي يقع فيه العو�ض على �صحة الق�صد والعمل  

 
وحرم منه م� وقع على وجه الب�طل(.)152(

الدليل الثاني من ال�شنة: ا�صتدلوا من ال�صنة ب�أح�ديث منه� م� يلي:

اأ/ م� روي عن عبد اهلل بن م�صعود عن اأبيه ق�ل:)لعن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اآكل 
وجه اال�شتدالل: اأنَّ هذا يقت�صي اأْن يكون الرب� من 

الرب� وموؤكله و�ص�هده وك�تبه(،)153(

كب�ئر الذنوب،)154( وم� لعن �ص�حبه ال يكون �صحيحً�.
ب/ م� روي عن اأبي �صعيد الخدري ق�ل: ج�ء بالل بتمر برني فق�ل له ر�صول اهلل �صلى اهلل 
منه �ص�عين  فبعت  رديء،  ك�ن عندن�  تمر  فق�ل بالل: من  ؟  اأين هذا(  و�صلم:)من  عليه 
ب�ص�ع لمطعم النبي �صلى اهلل عليه و�صلم، فق�ل ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم عند ذلك: 
)اأوه عين الرب� ال تفعل ولكن اإذا اأردت اأن ت�صتري التمر فبعه ببيع اآخر ثم ا�صتر به( وفي 
اال�صتدالل:ق�ل  هذا(،)155(وجه  من  لن�  وا�صتروا  تمرن�  بيعوا  ثم  فردوه  الرب�  )هذا  رواية 
ا�صترد  رده  واإذا  ب�ئعه  على  رده  يجب  ف��صد  ببيع  المقبو�ض  اأن  على  دليل  النووي:)هذا 
الثمن(،)156( وق�ل القرطبي:)عقد الرب� مف�صوخ ال يجوز بح�ل، لم� رواه االأئمة ق�ل علم�وؤن�: 
فقوله )اأوه عين الرب�( اأي هو الرب� المحرم نف�صه ال م� ي�صبهه، وقوله: )فردوه( يدل على وجوب 

ف�صخ �صفقة الرب� واأنه� ال ت�صح بوجه(.)157(

من  كثير  االإجم�ع  هذا  نقل  وقد  الرب�،  تحريم  على  الم�صلمون  اأجمع  االإجماع:  الثالث  الدليل 

العلم�ء،)158( ق�ل اأبو المظفر ال�صمع�ني:)اإنَّ علم�ء االأم�ص�ر في جميع االأزمنة تم�صكوا في ا�صتداللهم 
على ف�ص�د الرب� بمجرد النَّهي عنه من غير نكير عليهم من اأحد فك�ن ذلك اإجم�عً�(.)159( 

151/ قواطع االأدلة الأبي املظفر ال�صمع�ين 254/1 .
152/ اأحك�م القراآن البن العربي 486/1.

153/ �صحيح م�صلم ب�ب لعن اآكل الرب� وموكله حديث رقم)1597( 1218/3.
154/ال�صرح املمتع على زاد امل�صتقنع ملحمد بن �ص�لح بن حممد العثيمني 115/8.

155/ �صحيح م�صلم ب�ب بيع الطع�م مثاًل مبثل رقم)4167( 48/5.
156/ املنه�ج �صرح �صحيح م�صلم بن احلج�ج للنووي 22/11.

157/ اجل�مع الأحك�م القراآن للقرطبي1/ 492.
158/ احل�وي الكبري للم�وردي 136-135/5.

159/ قواطع االأدلة يف اأ�صول الفقه الأبي املظفر ال�صمع�ين 1/ 248. 
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المذهب الثاني:اأنَّ البيع الم�صتمل على الرب� حرام وهو ف��صد يح�صل به التملك، وهو 

مذهب الحنفية،)160( ق�ل البزدوي )بيع الرب� م�صروع ب�أ�صله وهو وجود ركنه في محله غير 
م�صروع بو�صفه وهو الف�صل في العو�ض ف�ص�ر ف��صدًا ال ب�طاًل(.)161( 

وجه  تع�لى:)ڤڤڤ(.)162(  قوله  فمعنى  الف�صل  عن  عب�رة  الرب�  االأول:اأنَّ  الدليل 

اال�شتدالل: ق�ل ال�صرخ�صي:)اأي حرم اكت�ص�ب الف�صل الخ�لي عن العو�ض ب�صبب التج�رة ونحن 

نثبت هذه الحرمة ولكن لي�ض من �صرورة الحرمة في ملك اليمين انتف�ء اأ�صل الملك(.)163( 
هي يوجب اإعدام المنهي عنه بفعل م�ص�ف اإلى ك�صب العبد واختي�ره الأنَّه  الدليل الثاني:اأنَّ النَّ

لحرمة  معظمً�  انتهى  اإذا  اختي�ر حتى  فيه  للعبد  بقي  اإذا  االبتالء  يتحقق  واإنَّم�  ك�الأمر،  ابتالء 
الن�هي ك�ن مث�بً� عليه واإذا اأقدم عليه ت�ركً� تعظيم حرمة الن�هي ك�ن مع�قبً� على اإيج�ده، وال 
اإنَّم� يتحقق في العقود ال�صرعية  هي  يتحقق ذلك اإال فيم� هو م�صروع، فبهذا تبين اأنَّ موجب النَّ
هي ولكن ثبوت  هي، ف�أم� �صفة القبح فهو ث�بت بمقت�صى النَّ والعب�دات اإذا ك�نت م�صروعة بعد النَّ
المقت�صى لت�صحيح المقت�صى ال الإبط�له واإذا انعدم الم�صروع بمقت�صى �صفة القبح ينعدم موجب 
هي، وب�نعدامه يبطل النَّهي فال يجوز اإثب�ت المقت�صى على وجه يكون مبطاًل للمقت�صي. )164(   النَّ

عنه�،  الخ�رج  في  هو  اإنَّم�  هي  والنَّ المف�صدة،  عن  �ص�لم  الم�هية  الثالث:اأ�صل  الدليل 

فلو قلن� ب�لف�ص�د مطلقً� ل�صوين� بين الم�هية المت�صمنة للف�ص�د وبين ال�ص�لمة عن الف�ص�د، 
ولو قلن� ب�ل�صحة مطلقً� ل�صوين� بين الم�هية ال�ص�لمة في ذاته� و�صف�ته� وبين المت�صمنة 
� لو قلن� ب�ل�صحة مطلق� ل�صوين� بين الم�هية  للف�ص�د في �صف�ته�، وذلك غير ج�ئز، كم� اأنَّ
ف�إن  غير ج�ئز،  وذلك  �صف�ته�،  في  للف�ص�د  المت�صمنة  وبين  و�صف�ته�  ذاته�  في  ال�ص�لمة 
اأن  حينئذ  فتعين  القواعد،  خالف  الف�ص�د  عن  ال�ص�لم  وبين  الف�ص�د  مواطن  بين  الت�صوية 
هي، واالأ�صل في  يق�بل االأ�صل ب�الأ�صل والو�صف ب�لو�صف فنقول اأ�صل الم�هية �ص�لم عن النَّ
ت�صرف�ت الم�صلمين وعقودهم ال�صحة حتى يرد نهي فيثبت الأ�صل الم�هية االأ�صل الذي هو 
هي  ال�صحة ويثبت للو�صف الذي هو الزي�دة المت�صمنة للمف�صدة الو�صف الع�ر�ض وهو النَّ

فيف�صد الو�صف دون االأ�صل وهو المطلوب.)165(

160/ ح��صية ابن ع�بدين 295/5 والبحر الرائق للن�صفي349/13 .
161/ اأ�صول فخر االإ�صالم البزدوي مع �صرحه ك�صف االأ�صرار 270/1  

162/ �صورة البقرة اآية 275.
163/ اأ�صول الفقه لل�صرخ�صي 90/1.

164/ اأ�صول ال�صرخ�صي املرجع ال�ص�بق �ض. 87-86.
165/ اأنوار الربوق يف اأنواع الفرق للقرايف 3/ 268. 
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اعتر�س على هذا الدليل: قال ابن ال�شاط:)لقائل اأن يقول لي�س الأمر كذلك فاإن الو�شف 

هي اإلى المو�صوف الأنَّ الو�صف ال وجود له مف�رقً� للمو�صوف فيئول االأمر  اإذا نهي عنه �صرى النَّ
هي يت�صلط على الم�هية المو�صوفة بذلك الو�صف فتكون الم�هية على �صربين ع�ر  اإلى اأنَّ النَّ

هي عليه ومت�صف بذلك الو�صف فيت�صلط النهي عليه(.)166( عن ذلك الو�صف فال يت�صلط النَّ

الترجيح: بعد عر�ض مذهبي العلم�ء في الم�ص�ألة يترجح عندي المذهب االأول وهو مذهب 

جمهور العلم�ء، وذلك لالآتي:
1/ لقوة اأدلتهم وو�صوحه� و�صالمته� من  المع�ر�صة.

2/ موافقة مذهبهم لم� ا�صتهر به العمل في ع�صر ال�صح�بة ومن بعدهم، ق�ل الم�وردي: 
)قد اأجمع الم�صلمون على تحريم الرب�(.)167(

المبحث الث�ني: اأثره النك�ح.
المطلب االأول: نك�ح ال�صغ�ر:

اأواًل: معنى ال�صغ�ر لغة وا�صطالحً�: 1/ معنى ال�صغ�ر لغة: بك�صر ففتح �صغر الكلب: اإذا رفع 
رجله ليبول، ويجوز اأن يكون من �صغر البلد: اإذا خال، وال�صغ�ر الطرُد يق�ل : �َصغُروا ُفالنً� 
عن بلدِه �صْغرًا و�ِصغ�رًا اإذا طردوه ونفوه ،ال�صغُر: البعُد ق�له الفراُء: وقد �َصغَر البلُد اإذا َبُعَد 
لط�ِن ومْن َي�صبطه، من المج�ز : ُيق�ل: بلدٌة �ص�غرٌة بِرجله� اإذا لم تمتنْع  من الن��صِر وال�صُّ

من غ�رِة اأحٍد لخلوه� عمن َيحميه�.)168(
2/ ال�شغار ا�شطالحًا: هو اأْن يزوج الرجل موليته على اأن يزوجه االآخر موليته ليكون اأحد 

العقدين عو�صً� عن االآخر، �صواء ك�نت المولية بنتً� اأو اأختً� اأو اأمة، �صمي به لخلوه عن المهر.)169( 

ثانيًا: اأنواع ال�شغار: نك�ح ال�صغ�ر على اأنواع: �صريح ال�صغ�ر، ووجه ال�صغ�ر، ومركب من الوجهين.

النوع االأول: �شريح ال�شغار: وهو النك�ح الذي ال يذكر فيه �صداق، نحو زوجني ابنتك 
اأزوجك ابنتي،فيكون �صداق كل واحدة ب�صع االأخرى.)170(

النوع الثاني: وجه ال�شغار: وهو النك�ح الذي يذكر فيه �صداق كل واحدة �صواء ك�ن 

166/ابن ال�شاط على اأنوار الربوق يف اأنواع الفرق للقرايف 3/ 268. 
167/ احل�وي الكبري للم�وردي 135/5.

بيدي3016/1 168/ ت�ج العرو�ض من جواهر الق�مو�ض ملرت�صى الزَّ
169/ البحر الرائق �صرح كنز الدق�ئق للن�صفي 405/6  والذخرية يف فروع امل�لكية للقرايف 167/4  

170/ �صرح مي�رة الف��صي على حتفة احلك�م يف نكت العقود واالأحك�م 277/1 و اخلر�صي على خمت�صر خليل264/3 
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ه �صغ�ر من وجه دون وجه، فمن  اأو مختلفً�،)171( و�صمي وجهً� الأنَّ مم�ثاًل ل�صداق االأخرى، 
حيث اإنَّه �صمي لكل منهم� �صداقً� فلي�ض ب�صغ�ر لعدم خلو العقد عن ال�صداق،ومن حيث اإنَّه 

ا�شترط تزوج اإحداهما بالأخرى فهو �شغار.)172(
النوع الثالث: ومركب من الوجهين: وهو النك�ح الذي ي�صمى فيه لواحدة دون االأخرى.)173(

3/تخريج الم�شاألة على القاعدة:قد اأ�ص�ر اإلى تخريج هذه الم�ص�ألة على االختالف في داللة 

هي على ف�ص�د المنهي عنه كثير من االأ�صوليين والفقه�ء، ق�ل الغزالي:)نك�ح ال�صغ�ر ف��صد  النَّ
الأنَّه منهي عنه وتم�مه اأن يقول كل منهي عنه فهو ف��صد وال�صغ�ر منهي عنه فهو اإذا ف��صد(،)174( 
هي هل يدل على ف�ص�د المنهي عنه اأو ال(، اختلف  وق�ل التلم�ص�ني: )وعلى هذا االأ�صل)يعني النَّ
هي يدل على ف�ص�د المنهي عنه حكم بف�صخ نك�ح ال�صغ�ر، ومن راأى  في نك�ح ال�صغ�ر فمن راأى اأنَّ النَّ
اأنَّه ال يدل على ف�ص�د المنهي عنه لم يحكم بف�صخه(،)175( ق�ل ابن ر�صد:)و�صبب اختالفهم هل 
النهي المعلق بذلك معلل بعدم العو�ض اأو غير معلل ف�إن قلن� غير معلل لزم الف�صخ على االإطالق 
واإنَّ قلن� العلة عدم ال�صداق �صح بفر�ض �صداق المثل، مثل العقد على خمر اأو على خنزير وقد 
اأجمعوا على اأن النك�ح المنعقد على الخمر والخنزير ال يف�صخ اإذا ف�ت ب�لدخول، ويكون فيه مهر 
العقد فف�شاد  واإن لم يكن من �شرط �شحة  اأنَّ ال�شداق  المثل، وكاأن مالكًا ر�شي اهلل عنه راأى 
هي اإنم� يتعلق بنف�ض  العقد ههن� من قبل ف�ص�د ال�صداق مخ�صو�ض لتعلق النهي به، اأو راأى اأنَّ النَّ
تعيين العقد، والنهي يدل على ف�ص�د المنهي(،)176( من هذه النقول عن االأ�صوليين وغيره� يت�أكد 

هي لف�ص�د المنهي عنه.     بن�ء الخالف في هذه الم�ص�ألة على اختالف االأ�صوليين في اإف�دة النَّ
4/ مذاهب الفقه�ء في الم�ص�ألة: قد اختلف الفقه�ء فيه� اإلى مذهبين كم� يلي:

المذهب االأول: ذهب الم�لكية،)177( وال�ص�فعية،)178( والحن�بلة،)179( والظ�هرية،)180(اإلي اأنَّ 
171/ �صرح مي�رة الف��صي املرجع ال�ص�بق �ض.277 

172 /ال�صرح الكبري على خمت�صر خليل لالإم�م الدردير307/2/ 
173/ ال�صرح الكبري على خمت�صر خليل املرجع ال�ص�بق �ض. 308 

174/ امل�صت�صفى لالإم�م الغزايل 50/1 
175/ مفت�ح الو�صول اإلى بن�ء الفروع على االأ�صول الأبي عبد اهلل حممد بن اأحمد التلم�ص�ين �ض.40 

176/ بداية املجتهد ونه�ية املقت�صد البن ر�صد 58/2 
177/�صرح اخلر�صي على خمت�صر خليل  267/3 وال�صرح الكبري على خمت�صر على خمت�صر خليل ال�صيخ الدردير 

307/3 والذخرية يف الفقه    امل�لكي للقرايف 4/ 168 
178/ احل�وي الكبري للم�وردي 323/9 ورو�صة الط�لبني وعمدة املفتني للنووي 461/2 

179/ املغني البن قدامة املقد�صي7/ 576 واملبدع �صرح املقنع اإبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح 80/7 
و�صرح منتهى  االإرادات للبهوتي 165/5 

180/ املحلى ب�الآث�ر �صرح املجلى ب�الإخت�ص�ر البن حزم الظ�هري 8/ 853 
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نك�ح ال�صغ�ر ب�طل ويف�صخ قبل الدخول وبعده.
االأدلــة: ا�صتدل اأ�صح�ب هذا المذهب على م� ذهبوا اإليه ب�الأدلة االآتية:

الدليل االأول من ال�صنة:)181( م� روي عن ج�بر بن عبد اهلل ق�ل: )نهى ر�صول اهلل �صلى اهلل 
عليه و�صلم عن ال�صغ�ر(،)182(وعن عمران بن الح�صين عن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 
اأنَّه ق�ل: )ال جلب وال جنب وال �صغ�ر في االإ�صالم(،)183( وجه اال�صتدالل: اأنه �صلى اهلل عليه 
هي يقت�صي ف�ص�د المنهي عنه م� لم ي�صرف عنه دليل.)184( و�صلم نهى عن نك�ح ال�صغ�ر، والنَّ

اإليه وهو ال�صداق  هي م� توجه  ب�لنَّ ب�أنَّه قد ف�صد  اعتر�س على اال�شتدالل من ال�شنة: 

هي للخلو عن المهر هكذا ق�ل ابن عمر ر�صي اهلل عنهم�: )نهى ر�صول اهلل  دون النك�ح، الأنَّ النَّ
�صلى اهلل عليه و�صلم اأن تزوج المراأة ب�لمراأة من غير مهر لكل واحدة منهم�(،)185( وهذا الأنَّ 
ال�صغ�ر هو الخلو في اللغة، يق�ل: �صغر الكلب اإذا رفع اإحدى رجليه ليبول، وبلدة �ص�غرة اإذا 

ك�نت خ�لية من ال�صلط�ن، واإنَّم� اأراد به اأن ال تخلو المراأة ب�لنك�ح عن المهر وبه نقول.)186(

اأجيب عن هذا االعترا�س بجوابين:

هي توجه اإلى النك�ح: لم� رواه ن�فع عن ابن عمر ر�صي اهلل عنه:)اأنَّ النبي   اأحدهما: اأنَّ النَّ
�صلى اهلل عليه و�صلم نهى عن نك�ح ال�صغ�ر(.)187(

الثاني: اأنَّه يحمل على عموم االأمرين.)188( 
 

الدليل الثاني: من القي��ض: اأنه �صلف في عقد فلم ي�صح، كم� لو ق�ل: بعتك ثوبي بع�صرة 

على اأن تبيعني ثوبك بع�صرين،)189( ولأنه �شرط تمليك الب�شع لغير الزوج.)190(
المذهب الثاني: اأنَّ النك�ح �صحيح ويجب فيه مهر المثل واإليه ذهب الحنفية.)191( 

181/ الذخرية يف الفقه امل�لكي للقرايف 4/ 168  
182/ �صحيح م�صلم ب�ب حترمي نك�ح ال�صغ�ر وبطالنه  حديث رقم )3536( 140/4. 

183/ ال�صنن الكربى للن�ص�ئي ب�ب النهي عن ال�صغ�ر حديث رقم)5495( 36/3 و�صنن الرتمذي ب�ب النهي عن ال�صغ�ر 
حديث رقم)1123(  431/3 

184/ احل�وي الكبري للم�وردي 323/9 
185/ حتفة االأحوذي �صرح �صنن الرتمذي ملحمد املب�رك فوري286/8  

186/ بدائع ال�صن�ئع يف ترتيب ال�صرائع للك��ص�ين 477/5 
187/ �صحيح م�صلم املرجع ال�ص�بق  حديث رقم )3530( �ض.139. 

188/ احل�وي الكبري املرجع ال�ص�بق �ض. 323 
189/ املغني البن قدامة املقد�صي 251/30 

190/ ك�ص�ف القن�ع عن منت االإقن�ع للبهوتي 168/17  
191/ املب�شوط لل�شرخ�شي294/6-295 وفتح القدير للكم�ل ابن الهم�م 7/ 152- 153 
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الأدلة: ا�شتدل الحنفية على �شحة العقد وف�شاد ال�شرط بالآتي:

الدليل االأول: باأنَّ هذا النكاح موؤبد اأدخل فيه �شرطًا فا�شدًا حيث �شرط فيه اأن يكون 

ال�شروط  تبطله  ل  والنكاح  مهرًا،  ي�شلح  ل  والب�شع  الأخرى،  مهر  منهما  واحدة  كل  ب�شع 
الف��صدة، والدليل عليه م� روي عن عبد اهلل بن عمر ر�صي اهلل عنهم� اأنه ق�ل: )نهى ر�صول 
اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأن تنكح المراأة ب�لمراأة لي�ض لواحدة منهم� مهر(،)192( وهو اإ�ص�رة 

هي لمك�ن ت�صمية المهر ال لعين النك�ح فبقي النك�ح �صحيحً�.)193(  اإلى اأنَّ النَّ

الدليل الثاني: من القيا�س: اأنَّه �صمى بمق�بلة ب�صع كل واحدة منهم� م� ال ي�صلح اأن يكون 

�صداقً� فك�أنه تزوجه� على خمر اأو خنزير، وهذا الأنَّه لم� لم يكن في الب�صع �صالحية كونه 
كاح ل يبطل بال�شروط الف��صدة.)194( �شداقًا لم يتحقق الإ�شراك فبقي هذا �شرطًا فا�شدًا، والنَّ

هي للخلو عن المهر، الأنَّ ال�صغ�ر هو الخلو في اللغة، يق�ل: �صغر  اأنَّ النَّ الدليل الثالث: 

الكلب اإذا رفع اإحدى رجليه ليبول، وبلدة �ص�غرة اإذا ك�نت خ�لية من ال�صلط�ن، واإنم� اأراد 
به اأن ال تخلو المراأة ب�لنك�ح عن المهر وبه نقول.)195(

اأوجبتموه من ال�صداق بعد  ب�أنَّه ف��صد، الأنَّه لي�ض يمنع م�  اعتر�س على هذا الدليل: 

هي اإليه ف�قت�صى ف�ص�ده.)196( العقد من اأْن يكون نك�ح ال�صغ�ر وقت العقد قد توجه النَّ
الترجيح: بعد ا�صتعرا�ض اأدلة المذهبين يت�صح لن� اأنَّ م� ذهب اإليه الجمهور وهو المذهب 

االأول هو المذهب الراجح وذلك لقوة اأدلتهم، وتخريج م� ذهبوا اإليه على المذهب المخت�ر 
من مذاهب االأ�صوليين في النَّهي عن ال�صيء لمعنى ات�صل به و�صفً�، وهو النَّهي عن ال�صيء 

لو�صفه الالزم له اأو النهي لمعنى يخ�ض المنهي عنه.
المطلب الثاني: حكم نكاح المحلل.

اأواًل: معنى المحلل لغة وا�شطالحًا: 

اأ/ معنى المحلل لغة: حل ال�صيء) يحل ( ب�لك�صر) حاًل( خالف حرم فهو) حالل( و)حل( 
قوله  ومنه   ،) و)حللته  )اأحللته(  فيق�ل  والت�صعيف  ب�لهمزة  ويتعدى  ب�لم�صدر  و�صف  اأي�صً� 

192/  جممع الزوائد ومنبع الفوائد للح�فظ نور الدين علي بن اأبي بكر الهيثمي 94/4 
193/ بدائع ال�صن�ئع للك��ص�ين 5/ 477. 
194/ املب�شوط لل�شرخ�شي 295-294/6 

195/ بدائع ال�صن�ئع املرجع ال�ص�بق �ض. 477 . 
196/ احل�وي الكبري للم�وردي 323/9 
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تع�لى: )ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ پ(، )197(  اأي اأب�حه  وخير في الفعل  والترك وا�صم 
الف�عل )محل (و) محلل (ومنه )المحلل( وهو الذي يتزوج المطلقة ثالثً� لتحل لمطلقه�،)198( 
والمحلل في النك�ح: متزوج المطلقة ثالثً� لتحل للزوج االأول وفي الحديث:)لعن اهلل المحلل 
بعد  يطلقها  اأن  ب�شرط  ثالثًا  المطلقة  يتزوج  الذي  اأنَّه  تف�شيره:  في  وجاء  له(،)199(  والمحلل 
للزوج  لتحل  نكحه�  اإذا  له:  محلول  وذاك  ح�ل  فهو  امراأته  له  حل  وقد  لالأول،  لتحل  وطئه� 
محرم  اأي  وحرام  حرم  ل�صده  يق�ل:  كم�  وحالل  حل  لك  هذا  ويق�ل:  محلل  حل  االأول.)200( 
واأحللت له ال�صيء جعلته له حالاًل وا�صتحل ال�صيء عده حالاًل ويق�ل: اأحللت المراأة لزوجه� وفي 
الحديث لعن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم المحلل والمحلل له وفي رواية المحل والمحل 
له وهو اأن يطلق الرجل امراأته ثالثا فيتزوجها رجل اآخر ب�شرط اأن يطلقها بعد مواقعته اإياها 

 
لتحل للزوج االأول، وكل �صيء اأب�حه اهلل فهو حالل وم� حرمه فهو حرام.)201(

ب/ معنى المحلل ا�شطالحًا: هو الذي ينكح المطلقة ثالثا ب�شرط التحليل لمن طلقها، 
والزوج المطلق ثالث� هو المحلل له،)202( واأي�صً� هو: )الذي يق�صد بنك�حه تحليل المطلقة 
ثالثً� لزوجه� الذي طلقه�(،)203( وهو الذي يعقد زواجه على امراأة مطلقة طالقً� ب�ئنً�، اأي الب�ئن 
لي�صح  يطلقه�  ثم  مثاًل،  واحدة  ليلة  في  به�  ب�لدخول  االأول  لزوجه�  تحليله�  بق�صد  كبرى،  بينونة 

لزوجه� االأول العقد عليه� من جديد.)204(

تخريج الم�شاألة على القاعدة: ق�ل ابن ر�صد:)ا�صتدل م�لك واأ�صح�به بم� روي عن 

النبي �صلى اهلل عليه و�صلم من حديث علي بن اأبي ط�لب وابن م�صعود واأبي هريرة وعقبة 
بن ع�مر اأنَّه ق�ل: )لعن اهلل المحلل والمحلل له(،)205( فلعنه اإي�ه كلعنه اآكل الرب� و�ص�رب 
هي يدل على ف�ص�د المنهي عنه، وا�صم النك�ح ال�صرعي ال  الخمر، وذلك يدل على النهي، والنَّ
ينطلق على النك�ح المنهي عنه(،)206( ق�ل وهبة الزحيلي: )و�صبب اختالفهم: اختالفهم في 

197/ �صورة البقرة اآية 275 
198/ امل�صب�ح املنري الأحمد الفيومي 147/1 

199/ �صنن اأبي داود ب�ب يف التحليل 1/ 633 . 
200/ ت�ج العرو�ض للزبيدي ب�ب حلل 6991/1  

201/ ل�ص�ن العرب البن منظور االأفريقي ب�ب حلل 163/11. 
202/ معجم لغة الفقه�ء ملحمد قلعجي )موقع يع�صوب( 1/2

203/ الفقه االإ�صالمي واأدلته د. وهبة الزحيلي 107/9 
204/ بداية املجتهد ونه�ية املقت�صد البن ر�صد 70/2 

205/ �صنن اأبي داود ب�ب يف التحليل 1/ 633 . 
206/ بداية املجتهد ونه�ية املقت�صد البن ر�صد 70/2 
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مفهوم الحديث ال�ص�بق )لعن اهلل المحلل( فمن فهم من اللعن: الت�أثيم فقط، ق�ل: النك�ح 
المنهي  ف�ص�د  يدل على  الذي  ب�لنهي  ت�صبيهً�  العقد،  ف�ص�د  الت�أثيم  �صحيح، ومن فهم من 
عنه، ق�ل: النك�ح ف��صد(،)207( من هذه النقول وغيره� يت�أكد بن�ء الخالف في هذه الم�ص�ألة 

هي لف�ص�د المنهي عنه.     على اختالف االأ�صوليين في اإف�دة النَّ

اأق�شام نكاح المحلل: ينق�شم نكاح المحلل اإلى ثالثة اأق�شام ح�شب ال�شرط كما يلي:
للزوج  ب�إ�ص�بته  اأحله�  اإذا  ه  اأنَّ اأن يتزوجه� على  النك�ح  ي�صترط� في عقد  اأْن  االأول:  الق�صم 

االأول، فال نك�ح بينهم�.)208(
ه اإذا اأحلها للزوج الأول طلقها.)209( الق�شم الثاني: اأن يتزوجها وي�شترط في العقد اأنَّ

والق�شم الثالث: اأنه ي�شترط ذلك عليه قبل العقد، ويتزوجها مطلقًا من غير �شرط، لكنه 
ينوي ويعتقده.)210(

مذاهب الفقهاء في الم�شاألة: قد اختلف الفقه�ء فيه� اإلى خم�صة مذاهب كم� يلي:

وال�شرط  وبعده،  الدخول  قبل  يف�شخ  فا�شد  اأق�شامه  بكل  المحلل  نكاح  اأنَّ  االأول:  المذهب 

ف��صد ال تحل به، وال يعتبر في ذلك اإرادة المراأة التحليل، واإنَّم� يعتبر اإرادة الرجل، وهو قول 
الح�صن والنخعي وال�صعبي وقت�دة واأبو بكر المزني والليث والثوري واإ�صح�ق، وهو قول االإم�م 
م�لك واأ�صح�به،)211( ق�ل ابن ر�صد: )ف�لذي ذهب اإليه م�لك وجميع اأ�صح�به واأكثر اأهل العلم 
ه نك�ح ف��صد ال يحل المق�م عليه يف�صخ قبل الدخول وبعده(،)212(وهو قول الحن�بلة،)213( واأبو  اأنَّ
يو�صف من الحنفية، ق�ل الكم�ل ابن الهم�م:) وعن اأبي يو�صف اأنه يف�صد النك�ح الأنَّه في معنى 

الموؤقت فيه وال يحله� على االأول لف�ص�ده(.)214( 
207/ الفقه االإ�صالمي واأدلته د. وهبة الزحيلي 107/9 

208/ املجموع �صرح املهذب للنووي 250/16. 
209/ احل�وي الكبري للم�وردي 334/9 . 

210/ احل�وي الكبري املرجع ال�ص�بق �ض./334 . 
211/ بداية املجتهد ونه�ية املقت�صد املرجع ال�ص�بق �ض.70 والذخرية يف فروع امل�لكية للقرايف 110/4و�صرح مي�رة 

الف��صي على حتفة    احلك�م يف نكت العقود واالأحك�م الأبي عبد اهلل حممد بن اأحمد  بن حممد امل�لكي ال�صهري مبي�رة 
357/1 والت�ج واالإكليل ملخت�صر خليل ملحمد بن يو�صف املواق 374/5 والتلقني يف الفقه امل�لكي للق��صي عبد الوه�ب بن 

ن�صر امل�لكي 315/1 وال�صرح الكبري على خمت�صر خليل لالإم�م اأحمد بن حممد الدردير 258/2.
212/البي�ن والتح�صيل البن ر�صد 385-385/4. 

213/ املغني البن قدامة املقد�صي /574 و�صرح منتهى االإرادات للبهوتي 166/5وك�ص�ف القن�ع 170/17ومن�ر ال�صبيل 
ب�صرح الدليل 118/2. 

214/ فتح القدير لكم�ل ابن الهم�م 448/8 
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االأدلــة: اأ�صتدل اأ�صح�ب هذا المذهب ب�الأدلة االآتية:

وجه   
جب(،)215( يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  )ىئ  تع�لى:  قوله   االأول:  الدليل 

اال�صتدالل: ق�ل ابن تيمية:)اإنَّ اهلل �صبح�نه اأطلق النك�ح في هذه االآية وف�صره ر�صول اهلل 
ك�ح،  النِّ فيه مق�صود  الذي يح�صل  الت�م  ك�ح  النِّ ب�أنَّه  المبين مراده  و�صلم  �صلى اهلل عليه 
وهو الجم�ع المت�صمن ذوق الع�صيلة، فعلم اأنَّه لم يكتف بمجرد م� ي�صمى نك�حً� مع التقييد، 
واإنَّم� اأراد م� هو النك�ح المعروف، الذي يفهم عند االإطالق، وذلك اإنَّم� هو نك�ح الرغبة 
المت�صمن ذوق الع�صيلة، وهذا بين اإْن �ص�ء اهلل تع�لى، واإذا ثبت اأنَّ هذا لي�ض بنك�ح ثبت اأنه 
حرام، الأنَّ الفرج حرام اإال بنك�ح اأو ملك يمين، وثبت اأنه� ال تحل للمطلق اإذ اهلل حرمه� 

عليه حتى تنكح زوج� غيره(.)216(

الدليل الثاني: حديث علي بن اأبي ط�لب وابن م�صعود واأبي هريرة وعقبة بن ع�مر ر�صي 

اهلل عنهم اأنَّ النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ق�ل: )لعن اهلل المحلل والمحلل له(.)217(  
وجه اال�شتدالل: اأنَّ لعنه للمحلل كلعنه اآكل الرب� و�ص�رب الخمر، وذلك يدل على النَّهي، 

ه.)218(  هي عنَّ ك�ح ال�صرعي ال ينطلق على النك�ح المنَّ ه، وا�صم النِّ هي عنَّ هي يدل على ف�ص�د المنَّ والنَّ
اعتر�س على هذا الدليل باالآتي: اأنَّ النبي �صلى اهلل عليه و �صلم �صم�ه محلاًل و�صمى 

الزوج محلاًل له ولو لم يح�صل الحل لم يكن محلاًل وال محلال له، واإنَّم� ك�ن محلاًل لكونه 
موجبً� للحل ومن �صرورته اأنَّه يكون رافع� للحرمة.)219(

ه اإنم� �صم�ه محلاًل الأنَّه ق�صد التحليل في مو�صع ال يح�صل فيه الحل  اأجيب عن هذا : ب�أنَّ

كم� ق�ل:)م� اآمن ب�لقراآن من ا�صتحل مح�رمه (،)220( وق�ل اهلل تع�لى:
 )ڀڀڀٺ(،)221(  ولو ك�ن محلاًل في الحقيقة واالآخر محلاًل له لم 
يكون� ملعونين،)222( ق�ل ال�صوك�ني:)واللعن على الذنب يدل على اأنَّه ذنب كبير �صديد وال تحل 

215/ �صورة البقرة اآية 230 . 
216/ الفت�وى الكربى البن تيمية 365/9. 

217/ �صنن اأبي داود ب�ب يف التحليل 1/ 633 . 
218/ بداية املجتهد ونه�ية املقت�صد املرجع ال�ص�بق �ض.70  

219/ املب�شوط لل�شرخ�شي 171/6 و بدائع ال�صن�ئع يف ترتيب ال�صرائع للك��ص�ين 371/7. 
220/ �صنن الرتمذي حديث رقم )2918( 102/5. 

221/ �صورة التوبة اآية 37. 
222/ املغني البن قدامة املقد�صي 574/7 
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لزوجه� االأول بهذا التحليل الأنَّ اهلل �صبح�نه ق�ل: )مئىئيئجب(،)223( والمراد النك�ح 
ال�صرعي وهذا لي�ض بنك�ح �صرعي بل نك�ح ملعون ف�عله والمفعول الأجله(.)224(  

الدليل الثالث:عن عقبة بن ع�مر اأنَّ النبي �صلى اهلل عليه و �صلم ق�ل:)اأال اأخبركم ب�لتي�ض 

الم�صتع�ر؟ ق�لوا: بلى ي� ر�صول اهلل، ق�ل: هو المحلل لعن اهلل المحلل والمحلل له(.)225(  
وجه اال�شتدالل: التي�ض: هو ذكر المعز، يعني: ك�أن زوجه� ا�صتع�ره حتى يط�أ زوجته، 

اأو ك�أنه تي�ض ي�صتع�ر حتى ينزو على المعز حتى تحمل، فهذا ت�صمية للتنفير.)226(
االإجماع: عن قبي�صة بن ج�بر ق�ل: �صمعت عمر وهو يخطب الن��ض وهو يقول: )واهلل ال 

اأوتى بمحل وال محل له اإال رجمتهم�(،)227( والعمل عليه عند اأهل العلم من اأ�صح�ب النبي 
�صلى اهلل عليه و�صلم عثم�ن وعبد اهلل بن عمر وهو قول الفقه�ء من الت�بعين وروى ذلك 
عن علي وابن م�صعود وابن عب��ض وق�ل ابن م�صعود المحلل والمحلل له ملعونون على ل�ص�ن 
محمد �صلى اهلل عليه و�صلم وهو قول جمع من ال�صح�بة وال مخ�لف لهم فيكون اإجم�عً�.)228(

الدليل الرابع: القيا�س: القيا�س على نكاح المتعة: اأنَّه نكاح اإلى مدة اأو فيه �شرط يمنع بقاءه 
ف�أ�صبه نك�ح المتعة.)229(

ه اإذا وطئه� فال نك�ح بينهم�، اأو اأن يتزوجه� على اأْن  المذهب الثاني: اإذا تزوجه� على اأنَّ

يحلله� للزوج االأول فهو ب�طل وهم� الق�صم االأول والث�ني ق�ل النووي: )وال يجوز نك�ح المحلل 
للزوج  يحلله�  اأن  على  يتزوجه�  واأن  بينهم�  نك�ح  فال  وطئه�  اإذا  ه  اأنَّ على  ينكحه�  اأن  وهو 
ه ينوي ويعتقده، فالنكاح �شحيح  لخلو   واإْن تزوجها مطلقًا من غير �شرط، لكنَّ

االأول(،)230(
ه  عقده من �شرط يف�شده، وهو مكروه: لأنَّه نوى فيه ما لو اأظهره اأف�شده، ول يف�شد بالنية: لأنَّ

قد ينوي م� ال يفعل ويفعل م� ال ينوي وهو مذهب ال�ص�فعية.)231( 

223/ �صورة البقرة اآية 230 . 
224/ ال�صيل اجلرار املتدفق على حدائق االأزه�ر لل�صوك�ين 377/2 . 

225/ �صنن ابن م�جة ب�ب املحلل واملحلل له 623/1. 
226/ �صرح اأخ�صر املخت�صرات البن جربين 198/1. 

227/ �صنن البيهقي الأبي بكر البيهقي ب�ب م� ج�ء يف نك�ح املحلل حديث رقم)13969( 50/2. 
228/ ال�صرح الكبري البن قدامة املقد�صي 532/7 

229/ املغني املرجع ال�ص�بق �ض. 574. 
230/ املجموع �صرح املهذب للنووي 250/16 . 

231/ االأم لالإم�م ال�ص�فعي 86/5 واحل�وي للم�وردي 9/ 333 واملجموع �صرح املهذب للنووي 250/16  . 
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االأدلة: ا�شتدل اأ�شحاب هذا المذهب بما يلي:

اأواًل: اأدلتهم على بطالن الق�صمين االأول والث�ني:
 ا�صتدل اأ�صح�ب هذا المذهب على بطالن النك�ح في الق�صمين االأول والث�ني بنف�ض االأدلة 

التي ا�صتدل به� اأ�صح�ب المذهب االأول. )232(

ث�نيً�: اأدلتهم على �صحة الق�صم الث�لث مع الكراهة:
الدليل الأول: اأنَّ عقد النكاح عقد والعقد اإنَّما يبطل بما �شرط ل بما ق�شد، ولهذا لو ا�شترى 
ه  عبدًا ب�شرط اأن ل يبيعه بطل، ولو ا�شتراه بنية اأن ل يبيعه لم يبطل،)233(  وهو مكروه : الأنَّ
نوى فيه م� لو اأظهره اأف�صده ، وال يف�صد ب�لنية : الأنه قد ينوي م� ال يفعل ويفعل م� ال ينوي.)234(

الدليل الث�ني: عموم قوله  تع�لى :)ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب(،)235( وجه 
ال�شتدلل: اأنَّ هذا ناكح، ولي�س في تحريم ق�شد التحليل ما يدل على اأن عدمه �شرط في 
هي عن ال�صالة في الدار المغ�صوبة مم� يدل على اأنَّه من  �صحة النك�ح، كم� اأنَّه لي�ض النَّ
�شرط �شحة ال�شالة �شحة ملك البقعة اأو الإذن من مالكها في ذلك، واإذا لم يدل النهي 

على ف�ص�د عقد النك�ح ف�أحرى اأن ال يدل على بطالن التحليل.)236(
الدليل الثالث: بم� رواه اأبو حف�ض العكبري ب�إ�صن�ده عن محمد بن �صيرين ق�ل: )قدم 

مكة رجل ومعه اإخوة له �صغ�ر، وعليه اإزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة، ف�ص�أل عمر 
فلم يعطه �صيئً�، فبينم� هو كذلك اإذ نزغ ال�صيط�ن بين رجل من قري�ض وبين امراأته فطلقه� 
ثالث�، فق�ل له�: هل لك اأن تعطي ذا الرقعتين �صيئً� ويحلك لي ؟ ق�لت نعم اإن �صئت، ف�أخبروه 
القر�صي  الدار فج�ء  اإخوته  اأدخلت  اأ�صبحت  فلم�  به�،  فتزوجه� فدخل  نعم،  ق�ل:  بذلك، 
يحوم حول الدار ويقول: ي� ويله غلب على امراأته، ف�أتى عمر فق�ل : ي� اأمير الموؤمنين غلبت 
على امراأتي، ق�ل: من غلبك؟ ق�ل: ذو الرقعتين، ق�ل اأر�صلوا اإليه، فلم� ج�ءه الر�صول ق�لت 
المراأة : كيف مو�صعك من قومك؟ ق�ل لي�ض بمو�صعي ب�أ�ض، ق�لت: اإنَّ اأمير الموؤمنين يقول 
لك: اأتطلق امراأتك؟ فقل: واهلل ال اأطلقه� ف�إنَّه ال يكرهك، واألب�صته حلة، فلم� راآه عمر من 

املهذب  �صرح  واملجموع   33 ال�ص�بق  �ض.  املرجع  للم�وردي  واحل�وي  ال�ص�بق �ض.86  املرجع  ال�ص�فعي  لالإم�م  232/االأم 
املرجع ال�ص�بق    �ض.250  . 

233/ املجموع �صرح املهذب للنووي 250/16. 
234/ احل�وي الكبري للم�وردي 334/9 . 

235/ �صورة البقرة اآية 230 . 
236/ بداية املجتهد ونه�ية املقت�صد البن ر�صد 88/2. 
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بعيد ق�ل: الحمد هلل الذي �صرف ذا الرقعتين فدخل عليه فق�ل له: اأتطلق امراأتك؟، ق�ل: 
ل واهلل ل اأطلقها، قال عمر: لو طلقتها لأوجعت راأ�شك بال�شوط (.)237(

 وجه اال�شتدالل: اأنَّ هذا الأثر يفيد اأنه قد تقدم فيه �شرط التحليل على العقد، ولم ير 
عمر ر�صي اهلل عنه فيه ب�أ�صً�، واأج�ز العقد. )238(

اأجيب عن هذا الدليل: ب�أنَّ االإم�م اأحمد ق�ل: لي�ض له اإ�صن�د يعني اأن ابن �صيرين لم 

يذكر اإ�صن�ده اإلى عمر وق�ل اأبو عبيد هو مر�صل ف�أين هو من الذي �صمعوه يخطب به على 
المنبر )ال اأوتى بمحلل وال محلل له اإال رجمتهم� ؟( والأنَّه لي�ض فيه اأن ذا الرقعتين ق�صد 

التحليل وال نواه واإذا ك�ن كذلك لم يتن�ول محل النزاع .)239(

المذهب الثالث: اإذا تزوج ب�شرط التحليل ولم ي�شترط ذلك قي عقد النكاح فالعقد �شحيح، 

ولو ا�شترط ذلك قبل العقد اأو نواه، واإليه ذهب ابن حزم الظاهري،)240(  ق�ل:)فلو رغب المطلق 
ثالثًا اإلى من يتزوجها ويطوؤها ليحلها له فذلك جائز اإذا تزوجها بغير �شرط لذلك في نف�س 
اإْن �ص�ء طلقه�، واإْن �ص�ء اأم�صكه�، ف�إن طلقه�  اإي�ه�، ف�إذا تزوجه� فهو ب�لخي�ر  عقده لنك�حه 
حلت لالأول، فلو �شرط في عقد نكاحها اأنَّه يطلقها اإذا وطئها، فهو عقد فا�شد مف�شوخ اأبدًا، ول 

تحل له به، وال فرق بين هذا وبين م� ذكرن� قبل في كل نك�ح ف��صد(.)241(
االأدلــة: ا�صتدل ابن حزم على هذا المذهب ب�الآتي:

اأواًل : م� روي عن عمر ر�صي اهلل عنه )ال اأوتى بمحلل وال محلل له اإال رجمته(،)242( وجه 

ه بي�ن من هو المحلل الملعون الذي ي�صتحق  ه لم ي�أت عن عمر ر�صي اهلل عنَّ اال�شتدالل: اأنَّ

الرجم، ونحن نقول اإنَّ الملعون هو الذي يعقد نك�حه معلنً� بذلك فقط. )243(
ثانيًا: م� رواه علي بن اأبي ط�لب وابن م�صعود واأبي هريرة وعقبة بن ع�مر ر�صي اهلل عنهم 

اأنَّ النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ق�ل:)لعن اهلل المحلل والمحلل له(.)244( وجه اال�شتدالل:  
ق�ل ابن حزم: )اأنَّ كل م� ق�له عليه ال�صالة وال�صالم فهو حق، اإال اأنن� وجميع خ�صومن� ال 

237/ �صنن البيهقي الأبي بكر البيهقي 2/ 57. / 
238/ االأنكحة الف��صدة لعبد الرحمن االأهدل 120/1. / 

239/ املغني يف فقه االإم�م اأحمد ابن حنبل البن قدامة املقد�صي 574/7 
240/ املحلى ب�الآث�ر �صرح املجلى ب�الإخت�ص�ر البن حزم الظ�هري 446/9 . 

241/ املحلى ب�الآث�ر املرجع ال�ص�بق �ض.446 . 
242/ �صبق تخريجه وقد رواه ابن حزم بهذه ال�صيغة.. 

243/ املحلى ب�الآث�ر �صرح املجلى ب�الإخت�ص�ر البن حزم الظ�هري 451/9 . 
244/ �صبق تخريجه . 
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ه عليه ال�صالة وال�صالم لي�ض عمومً� لكل محلل ولكل محلل له،  نختلف في اأنَّ هذا اللفظ منَّ
ولو ك�ن ذلك، للعن كل واهب وكل موهوب له، وكل ب�ئع وكل مبت�ع له وكل ن�كح ومنكح،الأنَّ 
هوؤالء كلهم محلون ل�صيء ك�ن حرامً�، ومحلل لهم اأ�صي�ء ك�نت حرامً� عليهم ف�صح يقينً� اأنَّه 
اإنم� اأراد �صلى اهلل عليه و�صلم بع�ض المحلين وبع�ض المحلل لهم ...اإلى اأْن ق�ل: فوجدن� كل 
من يتزوج مطلقة ثالثً� ف�إنَّه بوطئه له� محل، والمطلق محلل له نوى ذلك اأو لم ينوه، فبطل 
اأن يكون داخاًل في هذا الوعيد، لأنَّه حتى اإْن ا�شترط ذلك عليه قبل العقد فهو لغو من القول 

ولم ينعقد النكاح اإل �شحيحًا بريًا من كل �شرط، بل كما اأمر اهلل عز وجل(.)245(
الدليل الثالث: م� روى عروة بن الزبير عن ع�ئ�صة اأم الموؤمنين اأنه� اأخبرته بخبر امراأة 

مثل  اإال  معه  لي�ض  اأنه  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  للنبي  وذكره�  ثالث�،  طلقه�  اإذ  القرظي  رف�عة 
حتى  ال،  رف�عة  اإلى  ترجعي  اأن  )تريدين  وال�صالم:  ال�صالة  عليه  وقوله   - ثوبه�  من  هدبة 
تذوقي ع�صيلته ويذوق ع�صيلتك(، وجه اال�شتدالل: اأنَّ ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم لم 
ه اإنَّم� يريد اإحالله� لرف�عة،)246( ق�ل عبد الرحمن  يبطل نك�حه� لعبد الرحمن مع تقديره اأنَّ
االأهدل:)والذي نلحظه اأن ابن حزم خرج عن اأ�صله الظ�هري في هذه الم�ص�ألة، اإذ مقت�صى 

قواعد الظ�هرية اإجراء الن�ض على ظ�هره، وهو يقت�صى تعميم اإبط�ل نك�ح التحليل(.)247(
اأنَّ النك�ح الث�ني �صحيح، وال تحل لالأول،وهو قول محمد بن الح�صن  المذهب الرابع: 

 
من الحنفية.)248(

االأدلة: ا�صتدل لهذا المذهب ب�أنَّه ا�صتعجل م� اأخره ال�صرع فيج�زى بمنع مق�صوده كم� في 

قتل المورث،)249( لأنَّ النكاح عقد موؤبد، فكان �شرط الإحالل ا�شتعجال ما اأخره اهلل تعالى 
لغر�س الحل، فيبطل ال�شرط ويبقى النكاح �شحيحًا، لكن ل يح�شل به الغر�س كمن قتل 

مورثه ، ف�إنه يحرم الميراث لم� قلن� وكذا هذا.)250(

وهو  مكروه،  ولكنه  �شحيح  فالنكاح  التحليل  ب�شرط  تزوجها  اإذا  الخام�س:  المذهب 

المذهب الم�صهور عند الحنفية عدا اأبو يو�صف، وهو قول االإم�م اأبي حنيفة وزفر.)251(

245/ املحلى ب�الآث�ر املرجع ال�ص�بق �ض.453 . 
246/ املحلى ب�الآث�ر املرجع ال�ص�بق �ض.458 . 

247/ االأنكحة الف��صدة لعبد الرحمن االأهدل 120/1. / 
248/ اللب�ب �صرح الكت�ب 275/1. 

249/ �صرح الوق�ية لعلي الدين احلنفي 370/3. 
250/ بدائع ال�صن�ئع يف ترتيب ال�صرائع للك��ص�ين 59/8. 

251/ املب�شوط لل�شرخ�شي 171/6 و بدائع ال�صن�ئع يف ترتيب ال�صرائع للك��ص�ين 371/7 واللب�ب �صرح الكت�ب 275/1 . 
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االأدلـة: ا�صتدل الحنفية على هذا المذهب ب�الأدلة االآتية:

الدليل االأول: اأنَّ عموم�ت )االأدلة الدالة على م�صروعية( النك�ح تقت�صى الجواز من غير 

تف�شيل بين ما اإذا �شرط فيه الإحالل اأو ل، فكان النكاح بهذا ال�شرط �شحيحًا، فيدخل تحت 
قوله:)ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جبحب(،)252(  فتنتهي الحرمة عند 
وجوده، اإل اأنَّه كره النكاح بهذا ال�شرط لغيره، وهو اأنَّه �شرط ينافي المق�شود من النكاح، 

وهو ال�صكن، والتوالد، والتعفف، الأن ذلك يقف على البق�ء، والدوام على النك�ح.)253(

كاح ل يبطل  الدليل الثاني: اأنَّ العقد �شحيح واأكثر ما فيه اأنَّ التحليل �شرط فا�شد والنِّ

كاح  النِّ هذا  فاإنَّ  النكاح،  غير  في  لمعنى  ال�شرط  هذا  عن  هي  النَّ ثم  الفا�شدة،  بال�شروط 
ه وذلك ال يوؤثر في  النَّهي لمعنى في غير المنهي عنَّ اأنَّ  �صرعً� موجب حله� لالأول فعرفن� 

ك�ح، فلهذا ثبت الحل لالأول اإذا دخل به� الث�ني بحكم هذا النك�ح ال�صحيح.)254( النَّ

الدليل الثالث: قوله �صلى اهلل عليه و�صلم: )لعن اهلل المحلل والمحلل له(،)255( وجه 

اال�صتدالل: اأنَّ نك�ح المحلل موجب للحل فلو لم يكن موجبً� للحل لم� �صم�ه �ص�حب ال�صرع 
محلاًل، واإنم� ك�ن محلاًل لكونه موجبً� للحل ومن �صرورته اأنَّه يكون رافعً� للحرمة،)256( وهذا 

الحديث يقت�صي �صحة النك�ح والحل لالأول والكراهية.)257(

الترجيح: بعد ا�صتعرا�ض اأدلة المذاهب يت�صح لي اأنَّ م� ذهب اإليه الجمهور وهو المذهب 
اأدلتهم،ق�ل ابن تيمية:)االإب�ص�ع حرام قبل العقد،  االأول هو المذهب الراجح وذلك لقوة 
ك�ح والنفع به� ف�إذا عقد  واإنَّم� اأبيحت بعد العقد، واأبيح العقد عليه� لالنتف�ع بمق��صد النِّ
الن�ص�ئي  روى  القرطبي:  ق�ل  عبثً�(،)258(  ك�ن ذلك حرام�  ك�ح  النِّ �صيء من مق��صد  لغير 
الوا�صمة والم�صتو�صمة والوا�صلة  عن عبد اهلل ق�ل:)لعن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 
الترمذي عن عبد اهلل  وروى  له(،)259(  والمحَلَل  والمحلل  وموكله  الرب�  واآكل  والم�صتو�صلة 

252/ �صورة البقرة اآية 230 . 
253/ بدائع ال�صن�ئع يف ترتيب ال�صرائع للك��ص�ين 371/7واالأنكحة الف��صدة لعبد الرحمن االأهدل 117/1. 

254/ املب�شوط لل�شرخ�شي 171/6 و بدائع ال�صن�ئع املرجع ال�ص�بق �ض.371. 
255/ �صبق تخريجه . 

256/ املب�شوط املرجع ال�شابق �س. 171 و بدائع ال�صن�ئع املرجع ال�ص�بق �ض.371 مع ت�صرف. 
257  تبيني احلق�ئق �صرح كنز الدق�ئق لفخر الدين الزيلعي 784/6.   / 

258/ الفت�وى الكربى البن تيمية 365/9. 
259/ �صنن الن�ص�ئي نك�ح املحلل واملحلل له وم� فيه من التغليظ 3/ 260 . 
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بن م�صعود ق�ل:)لعن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم المحلل والمحلل له(،)260( ق�ل:هذا 
حديث ح�صن �صحيح، وقد روى هذا الحديث عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم من غير وجه، 
والعمل على هذا عند اأهل العلم من اأ�صح�ب النبي �صلى اهلل عليه و�صلم، منهم عمر بن 
الت�بعين،  من  الفقه�ء  قول  وهو  وغيرهم،  عمر  بن  اهلل  وعبد  عف�ن  بن  وعثم�ن  الخط�ب 
وبه يقول �صفي�ن الثوري وابن المب�رك وال�ص�فعي وم�لك واأحمد واإ�صح�ق، و�صمعت الج�رود 
اأنَّه ق�ل بهذا، وق�ل: ينبغي اأن يرمى بهذا الب�ب من قول اأ�صح�ب الراأي،  يذكر عن وكيع 
حتى  له  تحل  فال  يم�صكه�  اأن  له  بدا  ثم  ليحله�  المراأة  الرجل  تزوج  اإذا  �صفي�ن:  وق�ل 
اأْن ذكر حديث المحلل عن على ر�صى  يتزوجه� بنك�ح جديد(،)261( وق�ل ابن القيم: بعد 
اهلل عنه وابن م�صعود واأبى هريرة وعقبة بن ع�مر ر�صى اهلل عنهم عن النبى �صلى اهلل 
عليه و�صلم:)فهوؤالء االأربعة من �ص�دات ال�صح�بة ر�صى اهلل عنهم، وقد �صهدوا على ر�صول 
� خبر  اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم بلعنه اأ�صح�ب التحليل، وهم: المحلل والمحلل له وهذا اإمَّ
� دع�ء فهو دع�ء م�صتج�ب قطعً�، وهذا يفيد اأنَّه من الكب�ئر  عن اهلل فهو خبر �صدق، واإمَّ
ذلك  ا�شتراط  بين  وفقهائهم  الحديث  واأهل  المدينة  اأهل  عند  فرق  ول  فاعلها،  الملعون 
ب�لقول اأو ب�لتواطوؤ، والق�صد، ف�إن الق�صود في العقود عندهم معتبرة، واالأعم�ل ب�لني�ت، 
وال�شرط المتواطاأ عليه دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم، والألفاظ ل تراد لعينها، 
بل للداللة على المع�نى، ف�إذا ظهرت المع�نى والمق��صد، فال عبرة ب�الألف�ظ، الأنَّه� و�ص�ئل، 

وقد تحققت غ�ي�ته�، فترتبت عليه� اأحك�مه�(.)262(
 المبحث الرابع: اأثره في الق�ص�ء: حكم نف�ذ ق�ص�ء الق��صي ح�ل الغ�صب وم� في حكمه 

مم� ي�صو�ض الفهم.

هي  تخريج الم�ص�ألة على الق�عدة: قد ذكر بن�ء هذه الم�ص�ألة على الخالف في اقت�ص�ء النَّ
ه كثير من الفقه�ء واالأ�صوليين منهم: ق�ل ابن ر�صد:)لكن اإذا ق�صى في  هي عنَّ لف�ص�د المنَّ
ح�ل من هذه االأحوال ب�ل�صواب، ف�تفقوا فيم� اأعلم على اأنه ينفذ حكمه، ويحتمل اأن يق�ل: 
هي يدل على ف�ص�د المنهي عنه(،)263(  ال ينفذ فيم� وقع عليه الن�ض وهو الغ�صب�ن، الأنَّ النَّ
يقت�صي  والنهي  الأنَّه منهي عنه  ينفذ ق�ص�وؤه  اأنه ال  الق��صي  ابن قدامة:)فحكى عن  وق�ل 

260/ �صنن الرتمذي املحلل واملحلل له حديث رقم )1120( 3/ 260 . 
261/ اجل�مع الأحك�م القراآن الأبي عبد اهلل القرطبي 149/3 

262/ زاد املع�د البن القيم 110/5 
263/ بداية املجتهد ونه�ية املقت�صد البن ر�صد 779/1 
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ف�ص�د المنهي عنه(،)264( من هذه النقول وغيره� يت�أكد بن�ء الخالف في هذه الم�ص�ألة على 
هي لف�ص�د المنهي عنه.     اختالف االأ�صوليين في اإف�دة النَّ

مذاهب الفقه�ء في الم�ص�ألة: قد اختلف الفقه�ء فيه� اإلى مذهبين كم� يلي:

المذهب االأول: يحرم على ق��ض الق�ص�ء وهو غ�صب�ن ف�إن حكم في ح�ل الغ�صب وم� �ص�كله 
ال ينفذ ق�ص�وؤه عند بع�ض الحن�بلة منهم الق��صي اأبو يعلى،)265( والداودي من الم�لكية.)266(

اأبي بكرة عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ق�ل:)ال  االأدلــة: ا�صتدل لهذا المذهب: بحديث 
هي التحريم وال  يق�صين ح�كم بين اثنين وهو غ�صب�ن(،)267( وجه اال�صتدالل: اأنَّ ظ�هر النَّ
موجب ل�صرفه عن معن�ه الحقيقي اإلى الكراهة،)268( وق�ل ابن قدامة:)حكى عن الق��صي 

ه(.)269( هي عنَّ هي يقت�صي ف�ص�د المنَّ ه والنَّ هي عنَّ اأنَّه ال ينفذ ق�ص�وؤه الأنَّه منَّ

اعتر�ض على اال�صتدالل ب�لحديث: ب�أنَّ النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ق�صى ح�ل الغ�صب كم� 
في حديث: اأنَّ الزبير بن العوام ورجاًل من االأنَّ�ص�ر اخت�صم� اإلى ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
و�صلم  في �صراج الحرة، وفيه اأنَّ النبي �صلى اهلل عليه و�صلم غ�صب وق�ل:)ا�صق ي� زبير ثم 

احب�ض الم�ء حتى يرجع اإلى الجدار(،)270( فلم يمنعه الغ�صب الحكم.)271(

اأجيب عن هذا االعترا�ض ب�الآتي: اأواًل: ب�أنَّ ذلك من خ�ص�ئ�صه �صلى اهلل عليه و�صلم الأنه 
في حكم   فعال  وال  قوال  ال  عليه  تع�لى  اهلل  يقره  غلط  عليه  يجوز  ال  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 
بخالف غيره من االأمة،)272( ق�ل الطح�وي: )فك�ن جوابن� له في ذلك اأن الذي روين�ه عن 
اأبي بكرة عن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم على غيره من الحك�م للخوف عليهم فيم� 
اإلى خالفه، والذي في حديث الزبير فمخ�لف  اإليه الغ�صب من العدل في الحكم  ينقلهم 

264/ املغني البن قدامة املقد�صي 574/7 
265/ املغني البن قدامة املقد�صي 574/7 وك�ص�ف القن�ع عن منت االإقن�ع لل�صيخ من�صور بن يون�ض البهوتي 

احلنبلي115/22. 
266/ الت�ج واالإكليل ملخت�صر خليل 30/11 

267/�صحيح البخ�ري ب�ب هل يق�صي الق��صي اأو يفتي وهو غ�صب�ن 2616/6 و�صحيح م�صلم ب�ب كراهة ق�ص�ء الق��صي 
وهو غ�صب�ن132/5. 

268/ حتفة االأحوذي للمب�رك ففوري 469/4-470 وك�صف االأ�صرار لعالء الدين البخ�ري 371/3. 
269/ املغني البن قدامة املقد�صي 395/11 

270/ �صنن البيهقي ب�ب الق��صي يف ح�ل غ�صبه 362/2 . 
271/ �صرح منتهى االإرادات للبهوتي 114/12 

272/ ك�ص�ف القن�ع عن منت االإقن�ع لل�صيخ من�صور بن يون�ض البهوتي احلنبلي115/22 
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لذلك، الأنَّه في ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، ور�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم في تولي 
اهلل تع�لى اإي�ه وع�صمته له وحفظه عليه اأموره بخالف الن��ض في مثل ذلك ف�نطلق ذلك 
لر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، ف��صتعمله ولم ينطلق ذلك لغيره فنه�ه ر�صول اهلل عليه 

ال�صالم عنه كم� حدث اأبو بكرة عنه(.)273(

ث�نيً�:هو ) �صلى اهلل عليه و�صلم ( مع�صوم، واأي�صً� فلعله علم الحكم قبل اأن يغ�صب، واأي�صً� 
فلعله لم ينته الغ�صب به اإلى الحد الق�طع عن �صالمة الخواطر.)274(

المذهب الث�ني: يكره للق��صي اأن يق�صي وهو غ�صب�ن واإْن ق�صى في ح�ل الغ�صب نفذ حكمه اإْن وافق 
الحق، وهو مذهب الحنفية،)275( والم�لكية،)276( ال�ص�فعية،)277( والحن�بلة عدا الق��صي منهم.)278(

االأدلـة: ا�صتدلوا ب�لحديث: اأنَّ الزبير بن العوام ورجاًل من االأن�ص�ر اخت�صم� اإلى ر�صول اهلل 
�صلى اهلل عليه و�صلم  في �صراج الحرة، ق�ل ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: ا�صق زرعك ي� 
زبير ثم اأر�صل الم�ء اإلى ج�رك فق�ل االأن�ص�ري: اأْن ك�ن ابن عمتك فتمعر وجه ر�صول اهلل 
�صلى اهلل عليه و�صلم وق�ل: ا�صق زرعك ي� زبير ثم احب�ض الم�ء حتى يبلغ اأ�صول الجدر(.)279(

وجه اال�صتدالل: اأنَّه �صلى اهلل عليه و�صلم في الحكم االأول ا�صتنزل فيه الزبير عن كم�ل حقه 
ثم وف�ه في الحكم الث�ني، وقد اأم�ص�ه في غ�صبه فدل على نفوذ حكمه.)280(

اعتر�ض على اال�صتدالل ب�لحديث: ب�أنَّ للنبي �صلى اهلل عليه و�صلم الق�ص�ء مع ذلك الأنَّه ال 

ق�ل  خ�ص�ئ�صه،)281(  من  وهذا  حكم  في  فعاًل  وال  قواًل  ال  عليه  يقر  غلط  عليه  يجوز 
ال�صوك�ني:)وال يخفى اأنَّه ال ي�صح اإلح�ق غيره �صلى اهلّل عليه واآله و�صلم به في مثل ذلك الأنَّه 

مع�صوم عن الحكم ب�لب�طل في ر�ص�ئه وغ�صبه بخالف غيره فال ع�صمة تمنعه عن الخط�أ(.)282(

273/م�صكل االآث�ر للطح�وي 112/2.   
274/ اإكم�ل املعلم �صرح �صحيح م�صلم للق��صي عي��ض 297/5 . 

275/ �صرح فتح القدير للكم�ل ابن الهم�م 352/16. 
276/ الت�ج واالإكليل ملخت�صر خليل 30/11 

277/ احل�وي للم�وردي 16/ 63 واملهذب يف فقه االإم�م ال�ص�فعي لل�صريازي 487/3 واالإقن�ع يف حل األف�ظ اأبي �صج�ع 
للخطيب ال�صربيني 2/ 458.  

278/ املغني البن قدامة املقد�صي 574/7 
279/ �صنن البيهقي ب�ب الق��صي يف ح�ل غ�صبه 362/2 . 

280/ احل�وي للم�وردي  63/16 
281/ ك�ص�ف القن�ع عن منت االإقن�ع لل�صيخ من�صور بن يون�ض البهوتي احلنبلي115/22 

282/ نيل االأوط�ر �صرح منتقي االأخب�ر لل�صوك�ين 239/15 . 
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الترجيح: بعد عر�ض مذهبي الفقه�ء واأدلتهم� اأرى اأنَّ المذهب الراجح هو المذهب الث�ني 
ه، ق�ل العالئي: )وكذلك نَّهي الح�كم عن اأن  هي الأمر خ�رج عن المنهي عنَّ وذلك الأنَّ النَّ
يحكم بين اثنين وهو غ�شبان فاإنَّه احتياط للحكم، فاإذا وقع الحكم في هذه الحالة باأركانه 

و�صرائطه �صح اتف�قً� فدل ذلك على اأنَّه الأمر خ�رجي غير ذات المنهي عنه(.)283(

الخاتمة:

الحمد هلل الذي وفق الإكم�ل هذا البحث واأ�ص�أله القبول، واأنَّ يجعلني من خدام �صريعته، 
واأن يرزقني العلم والعمل به اإنَّه ولي ذلك والق�در عليه، وقد تو�صلت فيه اإلى النت�ئج االآتية: 

1/اأنَّ م�ص�ألة اإف�دة النهي لف�ص�د المنهي عنه واإْن ك�نت جزئية، فهي من القواعد الكب�ر 
التي بني عليه� من الفروع الفقهية م� ال يح�صى.

اأثر هذه الق�عدة في اختالف الفقه�ء،  التي تبين  الفقهية  اأنَّ هن�ك كثير من الفروع   /2
االأر�ض  في  ال�صالة  وهي: حكم  الح�صر  �صبيل  على  لي�ض  الت�لية  الفروع  منه�  ذكرت 
المغ�صوبة، وحكم �صالة الن�فلة في االأوق�ت الثالثة المكروهة، وحكم �صوم يوم النحر، 
وحكم البيع ب�شرط فا�شد، وحكم البيع الم�شتمل على الربا،وحكم نكاح ال�شغار،وحكم 

نك�ح المحلل، وحكم نف�ذ حكم الق��صي وهو غ�صب�ن.

3/ اأَن الفقه�ء اختلفوا في حكم ال�صالة في االأر�ض المغ�صوبة اإلى ثالثة واأنَّ المذهب 
المخت�ر اأنَّ ال�صالة في االأر�ض المغ�صوبة �صحيحة، وهو مذهب جمهور الفقه�ء، 

وذلك لقوة اأدلتهم وردودهم اعترا�ص�ت واأدلة المخ�لفين، ويقوي ذلك االإجم�ع 
المنعقد على �صحته� قبل ظهور المخ�لف كم� نقل ذلك الق��صي الب�قالني،)284(  

والرازي،)285(  وغيرهم.

4/ اأنَّ حكم �صالة الن�فلة في االأوق�ت الثالثة المكروهة قد اختلف الفقه�ء فيه اإلى ثالثة 
مذاهب، واأنَّ المذهب الراجح هو اأنَّ النفل يحرم في هذه االأوق�ت ولم تنعقد ال�صالة، 
وهو المذهب االأول، وذلك لقوة اأدلتهم، وا�صتن�دهم على الراجح من اأقوال االأ�صوليين 

هي اإذا ك�ن الأمر خ�رج مق�رن للمنهي عنه يفيد الف�ص�د. وهو اأنَّ النَّ

اإلى مذهبين، واأنَّ المذهب الراجح هو  اأَن الفقه�ء اختلفوا في حكم �صوم يوم النحر   /5

283/ حتقيق املراد يف اأن النهي يقت�صي الف�ص�د للعالئي 73/1.
284/ التقريب واالإر�ص�د للق��صي اأبو بكر الب�قالين 355/2 والتلخي�ض يف اأ�صول الفقه الإم�م احلرمني �ض. 150  

285/ املح�صول يف اأ�صول الفقه املرجع ال�ص�بق �ض.394 . 
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من  المخت�ر  المذهب  على  مخرج  وهو  العلم�ء،  جمهور  مذهب  وهو  االأول،  المذهب 
هي في العب�دات يقت�صي الف�ص�د  مذاهب االأ�صوليين في الق�عدة االأ�صولية، وهو اأنَّ النَّ

خ��صة اإذا ك�ن لعين المنهي عنه اأو لو�صفه الالزم له، ولقوة االأدلة التي ا�صتدلوا به�.

6/ اأَن الفقهاء اختلفوا في حكم البيع ب�شرط فا�شد اإلى مذهبين، واأنَّ المذهب الراجح هو 
المذهب االأول وهو مذهب جمهور العلم�ء، وذلك لالآتي:

1/ اأنَّ النَّهي عن بيع و�شرط هو نهي عن نف�س البيع ل عن ال�شرط، لأنَّه ل يت�شور ارتكاب 
النَّهي عن بيع و�شرط فا�شد اإل عند وجود البيع، فثبت تالزمها فاتحدا في الحكم وهو 

ف�ص�دهم� وبطالنهم�.
2/ اأنَّ �شحة البيع مع ال�شرط الفا�شد، تتنافى مع نهي ال�شارع عنه، لأنَّ النَّهي عنه يقت�شي 

عدم اعتب�ره ف�إذا حكمن� ب�صحته فقد خ�لفن� مقت�صى النَّهي عنه.
7/ اأنَّ الفقه�ء اختلفوا في �صحة البيع الم�صتمل على الرب�  اإلى مذهبين، واأنَّ مذهب 

جمهور العلم�ء، وهو اأن البيع الم�صتمل على الرب� حرام وب�طل ال يترتب عليه اأثره،وهو 
المذهب الراجح، وذلك لالآتي: 1/ لقوة اأدلتهم وو�صوحه� و�صالمته� من  المع�ر�صة.

2/ موافقة مذهبهم لم� ا�صتهر به العمل في ع�صر ال�صح�بة ومن بعدهم، ق�ل الم�وردي: 
)قد اأجمع الم�صلمون على تحريم الرب�(.)286(

8/ اأنَّ الفقه�ء اختلفوا في حكم نك�ح ال�صغ�ر اإلى مذهبين، واأنَّ المذهب الراجح اأنَّ نك�ح 
ال�صغ�ر ب�طل ويف�صخ قبل الدخول وبعده، وهو م� ذهب اإليه الجمهور وذلك لقوة اأدلتهم، 
النَّهي عن  في  االأ�صوليين  المخت�ر من مذاهب  المذهب  على  اإليه  م� ذهبوا  وتخريج 
هي لمعنى  هي عن ال�صيء لو�صفه الالزم له اأو النَّ ال�صيء لمعنى ات�صل به و�صفً�، وهو النَّ

يخ�ض المنهي عنه يفيد بطالن المنهي عنه.
9/ اأنَّ حكم نك�ح المحلل قد اختلف الفقه�ء فيه اإلى خم�صة مذاهب، واأنَّ المذهب الراجح 
هو اأنَّ نك�ح المحلل بكل اأق�ص�مه ف��صد يف�صخ قبل الدخول وبعده، وهو المذهب االأول، 
وذلك لقوة اأدلتهم،ق�ل ابن تيمية:)االإب�ص�ع حرام قبل العقد، واإنَّم� اأبيحت بعد العقد، 
ك�ح والنفع به� ف�إذا عقد لغير �صيء من مق��صد  واأبيح العقد عليه� لالنتف�ع بمق��صد النِّ
 وق�ل القرطبي:)والعمل على هذا )يعني تحريم 

ك�ح ك�ن ذلك حرام� عبثً�(،)287( النِّ

286/ احل�وي الكبري للم�وردي 135/5.
287/ الفت�وى الكربى البن تيمية 365/9. 
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وبطالن نك�ح المحلل( عند اأهل العلم من اأ�صح�ب النبي �صلى اهلل عليه و�صلم، منهم 
عمر بن الخط�ب، وعثم�ن بن عف�ن، وعبد اهلل بن عمر وغيرهم، وهو قول الفقه�ء 
واأحمد،  وال�ص�فعي،  وم�لك،  المب�رك،  وابن  الثوري،  �صفي�ن  يقول  وبه  الت�بعين،  من 
اأنَّه ق�ل بهذا، وق�ل: ينبغي اأن يرمى بهذا  واإ�صح�ق، و�صمعت الج�رود يذكر عن وكيع 
الب�ب من قول اأ�صح�ب الراأي، وق�ل �صفي�ن: اإذا تزوج الرجل المراأة ليحله� ثم بدا له 

اأن يم�صكه� فال تحل له حتى يتزوجه� بنك�ح جديد(،)288(

10/ واأنَّ نف�ذ حكم الق��صي وهو غ�صب�ن قد اختلف الفقه�ء فيه اإلى مذهبين، واأنَّ المذهب 
الراجح  اأنَّه يكره للق��صي اأن يق�صي وهو غ�صب�ن واإْن ق�صى في ح�ل الغ�صب نفذ حكمه 
ه،  عنَّ المنهي  عن  خ�رج  الأمر  هي  النَّ الأنَّ  وذلك  الث�ني،  المذهب  وهو  الحق،  وافق  اإْن 
قال العالئي: )وكذلك نَّهي الحاكم عن اأن يحكم بين اثنين وهو غ�شبان فاإنَّه احتياط 
للحكم، ف�إذا وقع الحكم في هذه الح�لة ب�أرك�نه و�صرائطه �صح اتف�قً� فدل ذلك على 

اأنَّه الأمر خ�رجي غير ذات المنهي عنه(.)289(

مراجع البحث:

1/ االإبه�ج �صرح المنه�ج لت�ج الدين عبد الوه�ب بن علي ال�صبكي: تحقيق د. اأحمد جم�ل 
الدين الزمزمي ود. نور الدين عبد الجبار �شغيري  ط. دار البحوث للدرا�شات الإ�شالمية 

واإحي�ء التراث، االإم�رات العربية دبي الطبعة االأولى 1424هـ - 2004م.
2/ االإحك�م في اأ�صول االأحك�م. �صيف الدين اأبو الح�صن علي بن اأبي علي بن محمد االآمدي: 

ط. دار الكتب العلمية – بيروت- 1403هـ- 1983م.
 3/ اإحك�م الف�صول في اأحك�م االأ�صول.الب�جي اأبو الوليد �صليم�ن بن خلف: تحقيق د. عبد 

اهلل الجبوري ط. موؤ�ش�شة الر�شالة – بيروت- الطبعة االأولى �صنة 1409هـ -1989م.
4/ اأحكام القراآن ابن العربي اأبو بكر محمد بن عبد اهلل تحقيق علي محمد البجاوي ط. 

دار المعرفة –بيروت –لبن�ن.
5/ اإكم�ل المعلم �صرح �صحيح م�صلم للعالمة الق��صي اأبو الف�صل عي��ض اليح�صبي المكتبة ال�ص�ملة.

6/ الأم  لالإمام ال�شافعي اأبو عبد اهلل محمد بن اإدري�س: الأم - ط: دار المعرفة: بيروت - 
ط: الطبعة الثانية   هـ1393 – 1973م

288/ اجل�مع الأحك�م القراآن الأبي عبد اهلل القرطبي 149/3 
289/ حتقيق املراد يف اأن النهي يقت�صي الف�ص�د للعالئي 73/1.
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بن  اهلل  عبد  بن  يو�صف  البر  عبد  البن  االأم�ص�ر  فقه�ء  لمذاهب  الج�مع  اال�صتذك�ر   /7
محمد:. تحقيق: د.عبد المعطي قلعجي. النا�شر دار قتيبة دم�شق ط.الأولي 1414هـ                                     

الوف�ء  اأبي  تحقيق  ال�صرخ�صي  �صهل  بن  اأحمد  بن  محمد  بكر  الأبي  ال�صرخ�صي  اأ�صول   /8
الأفغاني.ط. دار الفكر بيروت لبنان،الطبعة الأولى 1425-1426هـ - 2005م.  

 – العربي  الكتاب  دار  الأ�شرار.ط.  ك�شف  �شرحه  مع  البزدوي  الإ�شالم  فخر  اأ�شول   /9
بيروت- الطبعة االأولى 1394هـ - 1974م.

10/ اأ�شول مذهب الإمام اأحمد د. عبد اهلل بن عبد المح�شن التركي ط. موؤ�ش�شة الر�شالة 
الطبعة الث�لثة 1408هـ.

11/ اإر�شاد الفحول اإلى تحقيق الحق من علم الأ�شول لل�شوكاني ط. دار الفكر – بيروت.

موؤ�ش�شة  ط.  الخن  �شعيد  م�شطفى  للدكتور  الأ�شولية  القواعد  في  الختالف  اأثر   /12
الر�ص�لة الطبعة الت��صعة 1418هـ - 1998م. 

13/ اأنوار البروق في اأنواع الفروق للقرافي المكتبة ال�ص�ملة )موقع �صبكة م�صك�ة االإ�صالمية(.

14/ االأنكحة الف��صدة لعبد الرحمن االأهدل المكتبة ال�ص�ملة. 

15/ بذل النظر في االأ�صول لالإم�م محمد بن عبد الحميد االأ�صمندي. تحقيق محمد زكي 
عبد البر ط.مكتبة دار التراث القاهرة. ط. الأولى 1412هـ- 1992م.

16/ بدائع ال�شنائع في ترتيب ال�شرائع للكا�شاني عالء الدين بن اأبي بكر بن م�شعود: ط 
الع��صمة – الق�هرة. 

17/ بداية المجتهد ونه�ية المقت�صد البن ر�صد تحقيق ال�صيخ علي محمد معو�ض وال�صيخ 
عادل اأحمد عبد الموجود. ط. دار الكتب العلمية. بيروت لبنان. 1424هـ-2003م.

18/البي�ن والتح�صيل وال�صرح والتوجيه والتعليل لم�ص�ئل الم�صتخرجة الأبي الوليد محمد 
بن اأحمد بن ر�شد القرطبي تحقيق د محمد حجي واآخرون ط. دار الغرب الإ�شالمي، 

بيروت – لبن�ن الطبعة:الث�نية ، 1408هـ - 1988م.

20/ بلغة ال�شالك لأقرب الم�شالك اإلى مذهب الإمام مالك لل�شيخ اأحمد ال�شاوي.ط. الدار 
ال�شودانية للكتب الخرطوم ط. الأولى 1418هـ- 1998م.
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20/ البحر المحيط الزرك�شي بدر الدين محمد بن بهادر: تحقيق محمد محمد تامر.ط. 
دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة االأولى 1420هـ.

21/ البحر الرائق �صرح كنز الدق�ئق لل�صيخ االإم�م اأبي البرك�ت عبد اهلل بن اأحمد بن محمود المعروف

بحافظ الدين الن�شفي ط.دار الكتب العلمية بيروت – لبن�ن الطبعة االأولى 1418 ه  - 1997 م

22/البره�ن في اأ�صول الفقه اإم�م الحرمين اأبو المع�لي عبد الملك بن عبد اهلل الجويني: 
االأولى  الطبعة  بيروت-   – العلمية  الكتب  دار  ط.  عوي�شة.  بن  محمد  بن  �شالح  تحقيق 

1418هـ - 1997م.

عبد  بن  اأحمد  تحقيق  بكر  اأبو  بن  اأحمد  بن  للقرطبي محمد  القراآن  الأحك�م  23/الج�مع 
العليم البردوني، طبعة دار ال�صعب-الق�هرة، الطبعة الث�نية �صنة 1372هـ.

الح�جب  ب�بن  الم�صهور  بكر  اأبي  ابن  عمر  بن  عثم�ن  الدين  لجم�ل  االأمه�ت  ج�مع   /24
الم�لكي المكتبة ال�ص�ملة )موقع �صبكة م�صك�ة االإ�صالم(.

25/ الج�مع ال�صحيح البخ�ري محمد بن اإ�صم�عيل اأبو عبد اهلل الجعفي: تحقيق: م�صطفى 
ديب البغا.ط: دار ابن كثير اليمامة. بيروت – الطبعة. الث�لثة 1407هـ – 1987م. 

26/ الدر المخت�ر �صرح تنوير االأب�ص�ر محمد بن علي بن محمد الح�صني المعروف بعالء 
الدين الح�صكفي مع رد المحت�ر المكتبة ال�ص�ملة )موقع يع�صوب(.

26/ دليل الطالب لنيل المطالب لمرعي بن يو�شف الكرمي الحنبلي تحقق اأبي قتيبة، ط. 
دار طيبة للن�صر والتوزيع، الري��ض الطبعة: االأولى، 1425هـ - 2004م

27/الهداية �شرح بداية المبتدي لبرهان الدين علي بن اأبي بكر للميرغناني ط.م�شطفى 
الب�بي الحلبي الطبعة االأخيرة.  

28/الح�وي الكبير لالإم�م اأبي الح�صن علي بن محمد بن حبيب الم�وردي تحقيق د. محمود 
م�شطرجي ط. دار الفكر  الطبعة الثانية1424هـ ـ 2003م.

29/ ح��صية الرهوني على �صرح الزرق�ني على مخت�صر خليل لل�صيخ محمد بن اأحمد بن 
محمد بن يو�شف الرهوني  ط.الأميرية ببولق الطبعة الأولى 1306هـ.

30/ ح��صية رد المحت�ر على الدر المخت�ر البن ع�بدين المكتبة ال�ص�ملة )موقع يع�صوب(.  
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�صبكة  )موقع  ال�ص�ملة  المكتبة  المقد�صي  قدامة  البن  اأحمد  االإم�م  فقه  في  31/الك�في 
م�صك�ة االإ�صالمية(.

32/ الك�في في فقه اأهل المدينة الم�لكي الأبي عمر يو�صف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد 
البر النمري القرطبي تحقيق: محمد محمد اأحيد ولد م�ديك الموريت�ني طبع: مكتبة 
الري��ض الحديثة، الري��ض، المملكة العربية ال�صعودية ،الطبعة : الث�نية، 1400هـ-1980م

33/ ك�شاف القناع عن متن الإقناع  لمن�شور بن يون�س البهوتي ط. دار الفكر بيروت 1402هـ.

34/ك�شف الأ�شرار عن اأ�شول فخر الإ�شالم البزدوي لعالء الدين عبد العزيز البخاري ط. 
دار الكت�ب العربي، بيروت، الطبعة االأولى 1394هـ - 1974م. 

35/ ل�شان العرب لبن منظور محمد بن مكرم بن علي الأفريقي ط.دار �شادر بيروت 1375هـ

36/ لباب المح�شول في علم الأ�شول لبن ر�شيق العالمة الح�شين بن ر�شيق المالكي.ط. 
دار البحوث للدرا�ص�ت االإ�صالمية واإحي�ء التراث، الطبعة االأولى 1422هـ -2001م.

37/ اللب�ب �صرح الكت�ب في الفقه ال�ص�فعي الأبي الح�صن اأحمد بن محمد بن اأحمد ال�صبي 
تحقيق: عبد الكريم بن �صنيت�ن العمري طبع: دار البخ�رى، المدينة المنورة، المملكة 

العربية ال�صعودية الطبعة االأولى، 1416هـ

اإبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن محمد ابن مفلح دار ع�لم  المقنع  المبدع �صرح   /38
الكتب، الري��ض ط. 1423هـ /2003م.

39/ المب�شوط لأبي بكر محمد بن اأحمد بن اأبي �شهل ال�شرخ�شي ط. دار الكتب العلمية – 
بيروت الطبعة: االأولى 1421هـ ـ2001م.

40/المجموع �شرح المهذب لالإمام يحي بن �شرف النووي ط.مطبعة الإمام م�شر بدون. 

41/ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للح�فظ نور الدين علي بن اأبي بكر الهيثمي بيروت – 
لبن�ن، �صنة الطبع 1408 ه  - 1988م.

42/ المح�شول في اأ�شول الفقه للرازي مع �شرحه نفائ�س الأ�شول �شرح المح�شول ط. دار 
الكتب العلمية – بيروت الطبعة: االأولى 1421هـ2000م.

43/  المحلى ب�الآث�ر �صرح المجلى ب�الإخت�ص�ر الأبي محمد علي بن اأحمد بن حزم االأندل�صي 
ابن حزم الظ�هري اأبو محمد علي بن اأحمد االأندل�صي تحقيق د.عبد الغف�ر البنداري. 
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ط. دار الفكر -بيروت- �شنة 1421هـ - 2001م.  

ال�صمرقندي  اأحمد  بن  بكر محمد  اأبي  الدين  لعالء  العقول  نت�ئج  في  االأ�صول  44/ميزان 
تحقيق د. محمد زكي عبد البر ط. مكتبة التراث – الق�هرة،الطبعة الث�نية م�صورة 

عن االأولى 1418هـ- 1997م. 

عبد  بن  محمد  بن  محمد  اهلل  عبد  اأبي  لل�صيخ  خليل  مخت�صر  �صرح  الجليل  مواهب   /45
الرحمن الحطاب ط: دار الفكر بيروت  1398هـ - 1978م.

46/ الم�صت�صفى من علم االأ�صول الغزالي حجة االإ�صالم محمد بن محمد اأبو ح�مد. طبعة دار الفكر.

47/ الم�صند لالإم�م الح�فظ الكبير اأبي بكر عبد اهلل بن الزبير الحميدي تحقيق ال�صيخ حبيب 
الرحمن العظمى، طبعة دار الكتب العلمية بيروت – لبن�ن، الطبعة االأولى 1409هــ  1988 م

اأبو عبد اهلل الح�كم الني�ص�بوري تحقيق  48/ الم�صتدرك على ال�صحيحين لمحمد بن عبد اهلل 
م�شطفى عبد القادر عطا ط. دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة االأولى ، 1411ه – 1990م.

 49/ المعالم في اأ�شول الفقه لالإمام الرازي مع �شرحه لبن التلم�شاني ط. عالم الكتب بيروت 
ط. الأولى 1419هـ 1999م تحقيق ال�صيخ ع�دل اأحمد عبد الموجود وال�صيخ علي معو�ض.

50/ المعجم االأو�صط المعجم االأو�صط الأبي الق��صم �صليم�ن بن اأحمد الطبراني طبع دار 
الحرمين - الق�هرة ، ـ1415هـ تحقيق: ط�رق بن عو�ض اهلل بن محمد ، عبد المح�صن 

بن اإبراهيم الح�صيني.

51/ معجم لغة الفقه�ء لمحمد قلعجي المكتبة ال�ص�ملة )موقع يع�صوب(. 

52/ المعتمد في اأ�شول الفقه لأبي الح�شين الب�شري تحقيق خليل المي�س. ط. دار الكتب 
العلمية -بيروت- الطبعة. االأولى �صتة 1403هـ

االأزدي  �صلمة  بن  الملك  عبد  بن  �صالمة  بن  محمد  بن  اأحمد  جعفر  الأبي  االآث�ر  م�صكل  �صرح   /53
بالطحاوي تحقيق: �شعيب الأرنوؤوط، طبع: موؤ�ش�شة الر�شالة، الطبعة الأولى : 1415 هـ - 1994م.

54/مغني المحتاج اإلى معرفة معاني األفاظ المنهاج للخطيب ال�شربيني ط. دار الفكر بيروت.

55/ المغني في فقه الإمام اأحمد بن حنبل ال�شيباني لبن قدامة المقد�شي ط: دار الفكر : 
بيروت -الطبعة : االأولى. 1405هـ . 
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56/ مفت�ح الو�صول اإلي بن�ء الفروع على االأ�صول ال�صريف التلم�ص�ني اأبو عبد اهلل محمد بن 
اأحمد الم�لكي تحقيق عبد الوه�ب عبد اللطيف طبع دار الكتب العلمية- بيروت- لبن�ن. 

57/ من�ر ال�صبيل في �صرح الدليل البن �صوي�ن اإبراهيم بن محمد بن �ص�لم تحقيق زهير 
ال�ص�وي�ض، طبع: المكتب االإ�صالمي الطبعة ال�ص�بعة 1409هـ-1989م.

58/ المنه�ج �صرح �صحيح م�صلم بن الحج�ج الأبي زكري� يحيى بن �صرف بن مري النووي

طبع:دار اإحي�ء التراث العربي – بيروت الطبعة الث�نية ،1392هـ.

59/ منهاج الو�شول اإلى علم الأ�شول للقا�شي البي�شاوي مع �شرحه نهاية ال�شول ط. دار 
ابن حزم – بيروت – الطبعة االأولى 1420هـ- 1999م.

60/المنهج القويم �صرح المقدمة الح�صرمية الأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
المكتبة ال�ص�ملة. 

 – بيروت  العلمية  الكتب  دار  طبع  الجندي  اإ�صح�ق  بن  خليل  ت�أليف  خليل  مخت�صر   /61
لبن�ن، الطبعة األولى 1416ه  - 1995 م

ال�صيوطي  عبده  بن  �صعد  بن  لم�صطفى  المنتهى  غ�ية  �صرح  في  النهى  اأولي  62/ مط�لب 
�صهرة الرحيب�نى المكتبة ال�ص�ملة)موقع االإ�صالم(.

63/  نيل االأوط�ر �صرح منتقى االأخب�ر لل�صوك�ني نيل االأوط�ر من اأح�ديث �صيد االأخي�ر �صرح 
منتقى االأخب�ر لمحمد بن علي بن محمد ال�صوك�ني الن��صر : اإدارة الطب�عة المنيرية.

الهندي ط.  الأرموي  الدين محمد بن عبد  الأ�شول ل�شفي  الو�شول في دراية  نهاية   /64
مكتبة م�صطفى الب�ز الري��ض الطبعة الث�نية 1433هـ 2012م.

الزيلعي ط.  الحنفي  اأبو محمد  يو�شف  بن  لعبد اهلل  الهداية  لأحاديث  الراية  ن�شب   /65
موؤ�ص�صة الري�ن للطب�عة والن�صر - بيروت -لبن�ن الطبعة االأولى، 1418هـ/1997م 

66/ �شنن اأبي داود لأبي داود �شليمان بن الأ�شعث ال�شج�شتاني. ط. دار الحديث- حم�س 
�صوري� الطبعة االأولى 1969م.

اأحمد  تحقيق:  الترمذي  �صنن  ال�صلمي:  عي�صى  اأبو  عي�صى  بن  محمد  الترمذي  �صنن   /67
محمد �شاكر واآخرون. ط دار اإحياء التراث العربي: بيروت – لبن�ن.   
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العلمية:  الكتب  الن�شائي: ط: دار  الرحمن  اأبو عبد  الكبرى لأحمد بن �شعيب  ال�شنن   /68
بيروت - ط: 1411هـ.

69/ ال�صنن الكبرى للبيهقي اأحمد بن الح�صين بن علي بن مو�صى اأبو بكر: تحقيق: محمد 
عبد القادر عطا. ط : مكتبة دار الباز : مكة المكرمة ط : 1414هـ – 1994م. 

70/ �صنن الدار قطني للدارقطني علي بن عمر اأبو الح�صن البغدادي تحقيق: ال�صيد عبد 
اهلل ها�شم يماني المدني. ط: دار المعرفة: بيروت – �صنة. 1386هـ – 1966م. 

اأحمد  تحقيق:  الترمذي  �صنن  ال�صلمي:  عي�صى  اأبو  عي�صى  بن  محمد  الترمذي  �صنن   /71
محمد �شاكر واآخرون. ط دار اإحياء التراث العربي: بيروت.

72/ ال�شيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لمحمد بن علي بن محمد ال�شوكاني ط.دار 
الكتب العلمية - بيروت. الطبعة االأولى 1405ه تحقيق : محمود اإبراهيم زايد.

73/ العدة في اأ�صول الفقه للق��صي اأبي يعلى محمد بن الح�صين الفراء تحقيق عبد الق�در 
اأحمد عطا ط: دار الكتب العلمية، بيروت - الطبعة الأولى 1423هـ - 2003م. 

74/ العن�ية �صرح الهداية المكتبة ال�ص�ملة،) موقع االإ�صالم(.

75/ الف�ئق في اأ�صول الفقه ل�صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الهندي تحقيق محمود 
ن�شار ط: دار الكتب العلمية، بيروت - الطبعة الأولى 1426هـ - 2005م. 

76/  فواتح الرحموت �شرح م�شلم الثبوت مع الم�شت�شفى ط. طبعة دار الفكر بدون.

77/ فتح القدير للعاجز الفقير للكمال ابن الهمام ط. المطبعة الكبرى الأميرية م�شر ط. 
االأولى 1316هـ.

78/ الفقه المالكي واأدلته للحبيب بن طاهر ط. موؤ�ش�شة المعارف بيروت ـ لبنان الطبعة 
الث�لثة 1426هـ ـ 2005م..

ة – دم�صق. 79/ الفقه الإ�شالمي واأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ط. دار الفكر - �شوريَّ

80/ الفت�وى الكبرى البن تيمية المكتبة ال�ص�ملة،)موقع �صبكة م�صك�ة االإ�صالمية(. 

81/  الف�شول في الأ�شول للج�شا�س اأبو بكر اأحمد بن علي الرازي. ط. دار الكتب العلمية-
بيروت – الطبعة االأولى 1420هـ- 2000م.  
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82/القواعد والفوائد االأ�صولية وم� يتعلق به� من االأحك�م الفرعية البن اللح�م عالء الدين 
اأبي الح�صن علي بن محمد بن عب��ض البعلي الدم�صقي الحنبلي تحقيق : عبد الكريم 

الف�شيلي ط.المكتبة ا لع�شرية �شنة  1420 هـ - 1999 م

83/ قواطع االأدلة في اأ�صول الفقه الأبي المظفر من�صور بن محمد بن عبد الجب�ر ال�صمع�ني 
ط. دار الكتب العلمية-بيروت – الطبعة االأولى 1420هـ- 1999م

 2 ط  ـ  بيروت  الفكر  دار  ـ  عابدين  بن  اأمين  لمحمد  الأب�شار  تنوير  �شرح  المحتار  رد   /84
1386هـ. 85/ رو�صة الط�لبين وعمدة المفتين الأبي زكري� محيي الدين يحيى بن �صرف 

النووي تحقيق: ع�دل اأحمد عبد الموجود - على محمد معو�ض، طبع دار الكتب العلمية

اأبو الح�صين الق�صيري الني�ص�بوري، تحقيق: محمد  86/�صحيح م�صلم: م�صلم بن الحج�ج 
فوؤاد عبد الباقي، ط: دار اإحياء التراث العربي، بيروت.

87/ �صرح الوق�ية لعلي الدين الحنفي، المكتبة ال�ص�ملة )موقع �صبكة م�صك�ة االإ�صالمية(.

الأميرية  الكبرى  المطبعة  الهمام ط.  ابن  للكمال  الفقير  للعاجز  القدير  فتح  �شرح    /88
م�شر ط. الأولى 1316هـ.

89/ ال�شرح ال�شغير لالإمام الدردير مع بلغة ال�شالك.ط. الدار ال�شودانية للكتب الخرطوم 
ط. الأولى 1418هـ- 1998م. 

90/ ال�شرح الكبير على مخت�شر خليل لالإمام الدردير ط. دار اإحياء الكتب العربية في�شل 
عي�صى الب�بي الحلبي بدون.

91/ ال�صرح الكبير البن قدامة المقد�صي المكتبة ال�ص�ملة )موقع يع�صوب(. 

92/ �شرح تنقيح الف�شول ل�شـهاب الدين اأحمد بن اإدري�س القـرافي ط. دار الكتب العلمية-
بيروت – الطبعة االأولى 1428هـ- 2007م. 

93/ �صرح مي�رة الف��صي على تحفة الحك�م في نكت العقود واالأحك�م الأبي عبد اهلل محمد 
الأولى  الطبعة  لبنان  بيروت  العلمية  الكتب  بميَّارة ط. دار  ال�شهير  المالكي  اأحمد  بن 

1420هـ ـ 2000م.

94/ �شرح منتهى الإرادات لمن�شور بن يون�س بن اإدري�س البهوتي ط. عالم الكتب ـ بيروت 
ـ لبن�ن1996م .
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95/ �شرح المعالم في اأ�شول الفقه لبن التلم�شاني عبد اهلل بن محمد بن علي الفهري ط. 
عالم الكتب بيروت ط. الأولى 1419هـ 1999م تحقيق ال�صيخ ع�دل اأحمد عبد الموجود 

وال�صيخ علي معو�ض.

الزرك�صي  اهلل  عبد  بن  محمد  اهلل  عبد  اأبي  الدين  ل�صم�ض  الخرقي  مخت�صر  �صرح   /96
الم�صري الحنبلي، تحقيق عبد المنعم خليل اإبراهيم طبع دار الكتب العلمية بيروت/ 

لبن�ن1423هـ - 2002م

97/ �شرح الخر�شي على مخت�شر �شيدي خليل ط. دار �شادر بيروت لبنان.بدون

د.  تحقيق  ال�صيرازي  علي  بن  اإبراهيم  ا�صحق  اأبي  لل�صيخ  الفقه  اأ�صول  في  التب�صرة   /98
محمد ح�شن هيتو ت�شوير عن ط.1980م ع�م 1403هـ - 1983م.

اأبو  الح�صيني،  الرّزاق  عبد  بن  محّمد  بن  محّمد  الق�مو�ض  جواهر  من  العرو�ض  ت�ج   /99
بيدي.المكتبة ال�ص�ملة،)موقع يع�صوب( الفي�ض، الملّقب بمرت�صى، الزَّ

100/ تبين الحقائق �شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ط.دار 
الكت�ب االإ�صالمي الق�هرة �صنة 1313هـ.

101/ تحفة الم�صوؤول �صرح منتهى الرهوني اأبو زكري� يحي بن مو�صى: تحقيق اله�دي بن 
الح�شين ال�شبيبي. ط. دار البحوث للدرا�شات الإ�شالمية واإحياء التراث ط 1422هـ-

2002م.

102/  تحفة االأحوذي ب�صرح ج�مع الترمذي لالإم�م الح�فظ اأبي العال محمد عبد الرحمن 
بن عبد الرحيم المبارك فوري ط.دار الكتب العلمية بيروت - لبنان

103/ تحفة المحت�ج ب�صرح المنه�ج ل�صه�ب الدين اأبو العب��ض اأحمد بن محمد بن علي بن حجر 
الهيتمي، درا�شة وتحقيق: عبد اهلل محمود عمر محمد ط.دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان.

104/ تحقيق المراد في اأنَّ النهي يقت�صي الف�ص�د للح�فظ �صالح الدين خليل بن االأمير �صيف 
الدين كيكلدي بن عبد اهلل العالئي ط. دار الفكر الطبعة الأولى 1402هـ ـ 1982م.

105/ التلقين في الفقه الم�لكي للق��صي عبد الوه�ب بن علي بن ن�صر الثعلبي البغدادي 
اأوي�ض محمد بو خبزة الح�صني، طبع دار الكتب العلمية الطبعة  اأبو  الم�لكي تحقيق : 

االأولى 1425هـ-2004م
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106/ التحرير للكمال ابن الهمام مع �شرحه التي�شير ط. دار الكتب العلمية. بدون.

107/ التح�شيل من المح�شول ل�شراج الدين الأرموي تحقيق د.عبد الحميد اأبو زنيد.ط. 
موؤ�ش�شة الر�شالة ط. الأولى 1408هـ - 1988م.

108/ التلويح اإلى ك�صف حق�ئق التنقيح ل�صعد الدين التفت�زاني  طبعة دار االأرقم – بيروت- 
لبن�ن الطبعة: االأولى 1419هـ - 1998م.

109/ التلخي�ض في اأ�صول الفقه الإم�م الحرمين تحقيق محمد ح�صن اإ�صم�عيل. دار الكتب 
العلمية. بيروت لبن�ن الطبعة االأولى 1424هـ 2003م .

110/ التقريب واالإر�ص�د)ال�صغير(  للق��صي اأبي بكر بن الطيب الب�قالني، تحقيق د.عبد 
الحميد اأبو زنيد.ط. موؤ�ش�شة الر�شالة ط. الأولى 1418هـ - 1998م.

111/ ت�شنيف الم�شامع بجمع الجوامع للزرك�شي ط. دار الكتب العلمية بيروت ط. الأولى 
1429هـ 2000م تحقيق اأبي عمر الح�صيني عمر بن عبد الرحيم.

الدبو�صي تحقيق خليل  الفقه  الأبي زيد عبيد اهلل بن عمر  اأ�صول  االأدلة في  تقويم   /112
المي�س. ط. دار الكتب العلمية –بيروت لبنان ط. الأولى1421هـ - 2001م.

موؤ�ش�شة  الكلوذاني ط.  اأحمد   بن  الخطاب محفوظ  لأبي  الفقه  اأ�شول  التمهيد في   /113
الري�ن بيروت – لبن�ن الطبعة الث�نية 1421هـ - 2000م.

114/ التمهيد في تخريج الفروع على الأ�شول لالإ�شنوي تحقيق د. محمد ح�شن هيتو ط. 
موؤ�ص�صة الر�ص�لة 1400هـ - 1980م.

  34 �ض.  الزنج�ني  اأحمد  بن  محمود  المن�قب  الأبي  االأ�صول  على  الفروع  تخريج   /115
تحقيق: د. محمد اأديب �شالح  ط.موؤ�ش�شة الر�شالة – بيروت الطبعة الث�نية 1398 هـ .

116/ الذخيرة الكبرى في فروع الم�لكية للقرافي تحقيق اأبي اإ�صح�ق اأحمد عبد الرحمن 
دار الكتب العلمية بيروت ط. الأولى 1422هـ - 2001م.

دار  الأن�شاري ط.  زكريا  يحي  اأبي  الإ�شالم  ل�شيخ  الو�شول  لب  �شرح  الو�شول  118/غاية 
الفكر، بيروت الطبعة االأولى 1419هـ 1998م.

الحديثة  الفاروق  العراقي ط.  اأحمد  الدين  لولي  الجوامع  �شرح جمع  الهامع  118/الغيث 
القاهرة ط. الأولى 1420هـ- 2000م.
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م�شوؤولية االإدارة التق�شيرية

)درا�شة مقارنة(

  
)1(

د . اأحمد الزين اأحمد حامد

ملخ�س البحث

الحمد هلل رب الع�لمين وال�صالة وال�صالم على المبعوث بخير دين �صيدن� محمد �صلى اهلل 
عليه و�صلم ، وبعد يتن�ول مو�صوع هذا البحث م�صوؤولية االإدارة التق�صيرية ، حيث نتعرف 
من خالله على مفهوم م�صوؤولية االإدارة ون�ص�أته� وتطوره� في ال�صريعة االإ�صالمية والق�نون ، 
ثّم نحلل عن��صر الم�صوؤولية التق�صيرية بوجٍه ع�م والتي تنطبق اأي�صً� على م�صوؤولية االإدارة 
واالأفراد تبعً� للنظ�م الت�صريعي والق�ص�ئي الموحد الذي يعتنقه الم�صرع والق�ص�ء ال�صوداني 
، ثّم يتن�ول البحث اأي�صً� الم�صوؤولية ال�صخ�صية للموظف الع�م عندم� ي�صدر منه فعل �ص�ر 
خ�رج اإط�ر الوظيفة الع�مة �صواء ك�ن بق�صد تحقيق م�صلحة �صخ�صية اأم ك�ن فعاًل متعمدًا 
بعد  ثّم   ، له�  الت�بع  االإدارة  دون  الخ��ض  م�له  في  التعوي�ض  عليه  يرتب  مم�  الخ   ... منه 
ذلك يبحث مو�صوع البحث في م�صوؤولية االإدارية التق�صيرية وح�الته� التي اأوجبه� الق�نون 
على �صبيل الح�صر حيث يترتب عليه� عند توافره� التعوي�ض من ِقبل االإدارة وحده� دون 
االإدارة عن  م�صوؤولية  ب�لحديث عن  البحث  نختتم  ثّم  ال�صرر،  �صبب  الذي  الع�م  الموظف 
المخ�طر ، اأي دون تعدي اأو خط�أ من ج�نب االإدارة حيث تقوم هذه الم�صوؤولية على تحقق 

ال�صرر فقط .
 ُثّم خ�تمة البحث مت�صمنة اأهم النت�ئج والتو�صي�ت . 

  واآخر دعوان� اأن الحمد هلل رب الع�لمين و�صلى اهلل و�صلم وب�رك واأنعم على �صيدن� محمد 
واآله و�صحبه و�صلم ت�صليمً� كثيرًا .     

1  - اأ�صت�ذ الق�نون امل�ص�رك – ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم – كلية ال�صريعة – ال�صودان 
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مقدمة

  الحمد هلل رب الع�لمين وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف المر�صلين �صيدن� وحبيبن� محمد 
�صلى اهلل عليه و�صلم ، وبعد ، ف�إّن مم� ال�صك فيه اأن اأحك�م ال�صريعة االإ�صالمية �ص�لحة لكل 
زم�ن ومك�ن ، واأن في تطبيق هذه االأحك�م �صع�دة الب�صر في الدني� واالآخرة الأنه� �صريعة رب 
الع�لمين الخ�لق الع�لم ب�صوؤون عب�ده وخلقه ، ق�ل تع�لى : )اأَالَ َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف 
الفرد  لم�صلحة  اأحك�م  من  الغراء  االإ�صالمية  ال�صريعة  اختطته  م�  وِمن   ، اْلَخِبيُر(2)1( 
والجم�عة م� ي�صمى ب�لم�صوؤولية االإدارية للح�كم ومع�ونوه ، اأو م�صوؤولية االإدارة التق�صيرية 
في الق�نون ، وهذه الم�صوؤولية تج�ه م� اوكلوا به من اأعم�ل وت�صرف�ت يجب اأن تكون م�صندة 
في  اإن هم ق�صروا  عليه�  وب�لت�لي مح��صبتهم   ، والق�نون  االإ�صالمية  ال�صريعة  اأحك�م  اإلى 

ذلك، ولكل ذلك ك�ن اختي�ر عنوان هذا البحث م�صوؤولية االإدارة التق�صيرية .

اأ�شباب اختيار البحث : 

الع�م  الموظف  على  ع�مة  كق�عدة  االإدارية  الم�صوؤولية  اأق�م  ال�صوداني  الت�صريع  اأن   /1
اإرادة االإدارة ككي�ن معنوي، وجعل م�صوؤولية االإدارة كمرفق ع�م  ب�عتب�ره المعّبر عن 
يتبع له الموظف الع�م م�صوؤولية ا�صتثن�ئية خ��صة وفي ح�الت معّينة يعتوره� االإجم�ل 
م�صتقل  ككي�ن معنوي  التق�صيرية  االإدارة  م�صوؤولية  اإثب�ت  يرتب �صعوبة  واالإبه�م مم� 

عن الموظف الع�م.
2/ تقرير الم�صرع ال�صوداني ب�أن االإدارة كمرفق ع�م غير م�صوؤولة عن تعوي�ض ال�صرر الذي 
اأثن�ء  نية  الفعل ال�ص�ر ال�ص�در منه بح�صن  اإذا ك�ن  الت�بع له�  الع�م  يحدثه الموظف 
مع  يتن�في  التقرير  وهذا   ، الع�مة  االأعب�ء  تحمل  لق�عدة  ا�صتن�دًا   ب�صببه�  اأو  خدمته 

قواعد ال�صم�ن في الم�صوؤولية االإدارية في ال�صريعة االإ�صالمية.
3/ اأن م�صوؤولية االإدارة عن المخ�طر - اأي بدون تعدي اأو فعل �ص�ر من االإدارة - م�صوؤولية 
االإ�صالمية  ال�صريعة  تقيم  بينم�   ، معّينة  ت�صريع�ت  عليه�  ن�صت  خ��صة  ا�صتثن�ئية 
الم�صوؤولية االإدارية والم�صوؤولية التق�صيرية معً� و بوجٍه ع�م على تحقق ال�صرر فقط .   

اأهداف البحث :

يهدف هذا البحث اإلى :
1/ درا�صة اأحك�م م�صوؤولية االإدارة التق�صيرية في الت�صريع والق�ص�ء والفقه ال�صوداني مع 

مق�رنته� ب�لت�صريع والق�ص�ء والفقه المق�رن.

2-�صورة امللك االآية )14(
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الم�صوؤولية  على  تقوم  ال�صوداني  الت�صريع  في  التق�صيرية  االإدارة  م�صوؤولية  اأن  بي�ن   /2
ال�صخ�صية الوظيفية للموظف الع�م الت�بع لالإدارة كق�عدة ع�مة .

في  تثبت  ا�صتثن�ئية  م�صوؤولية  هي  معنوية  ك�صخ�صية  التق�صيرية  االإدارة  م�صوؤولية  اأن   /3
ح�الت خ��صة و ب�شروط معّينة حدده� الق�نون.

4/ بي�ن اأن الم�صوؤولية االإدارية عن المخ�طر - اأي بدون تعدي اأو فعل �ص�ر من االإدارة -  
تثبت بتحقق ال�صرر فقط في ال�صريعة االإ�صالمية والق�نون .

م�شكلة البحث :

 تكمن م�صكلة هذا البحث في مع�لجة المو�صوع�ت الت�لية :
اإط�ر  خ�رج  �ص�رًا  فعاًل  ارتكب  اإذا  لالإدارة  الت�بع  الع�م  للموظف  ال�صخ�صية  الم�صوؤولية   
وظيفته اإ�صتغالاًل له� اأو ا�صتهت�رًا به� اأو تحقيقً� لرغب�ته ونزواته ال�صخ�صية ، مم� ي�صتوجب 

التعوي�ض في م�له الخ��ض دون اأدنى م�صوؤولية لالإدارة الت�بع له�.

ت�أديته  اأثن�ء  ال�ص�ر  الفعل  منه  ال�ص�در  الع�م  الموظف  دون  التق�صيرية  االإدارة  م�صوؤولية 
لوظيفته اأو ب�صببه� وذلك في ح�الت معينة حدده� الق�نون على �صبيل الح�صر.

عدم م�صوؤولية االإدارة في ح�لة الفعل ال�ص�ر ال�ص�در من الموظف الع�م بح�صن نية وذلك 
اأثن�ء ت�أديته لوظيفته اأو ب�صببه�.

اأو  تعدي  دون  اأي   ، ال�صببية  وعالقة  فقط  ال�صرر  بتحقق  المخ�طر  عن  االإدارة  م�صوؤولية 
تق�صير من االإدارة.

منهج البحث :

يقوم  الذي   ، والت�ريخي  والتحليلي  اال�صتقرائي  المنهج  الب�حث في بحثه هذا على  اعتمد 
مع   ، البحث  هذا  بمو�صوع�ت  يتعلق  فيم�  الق�نون  و�صّراح  الفقه�ء  اآراء  وعر�ض  بتحليل 
المق�رنة ب�لت�صريع�ت االأخرى المق�بلة والمق�رنة في هذه  المو�صوع�ت مع بي�ن  التعر�ض 
للمنهج الت�ريخي لن�ص�أة وتطور اأحك�م م�صوؤولية االإدارة التق�صيرية في االأنظمة االإ�صالمية 

والق�نونية .

هيكل البحث : 

ُق�ّصم هذا البحث اإلى مقدمة و�صتة مب�حث وخ�تمة على النحو الت�لي :
مقدمة : ت�صمل اأ�صب�ب اختي�ر البحث واأهدافه وم�صكلته ومنهجه وهيكله
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المبحث االأول: تعريف الم�صوؤولية االإدارية ون�ص�أته� وتطوره�
المبحث الث�لث: اأرك�ن الم�صوؤولية التق�صيرية بوجٍه ع�م

المبحث الرابع : الم�صوؤولية ال�صخ�صية للموظف الع�م
المبحث الخ�م�ض : م�صوؤولية االإدارة التق�صيرية

المبحث ال�ص�د�ض : م�صوؤولية االإدارة عن المخ�طر
خ�تمة البحث : وت�صتمل على اأهم النت�ئج والتو�صي�ت

فهر�ض الم�ص�در والمراجع
فهر�ض المو�صوع�ت
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المبحث االأول 

تعريف الم�شوؤولية االإدارية ون�شاأتها وتطورها في ال�شريعة االإ�شالميةوالقانون

المطلب االأول : تعريف الم�شوؤولية االإدارية التق�شيرية لغة وا�شطالحًا

الفرع االأول : تعريف الم�شوؤولية في اللغة 

ال�صرر  ب�صم�ن  �صخ�ض  اإلزام  وتعني   ، م�صوؤولية  واال�صم  م�صوؤول  فهو  �ص�أل  من  الم�صوؤولية 
الواقع ب�لغير نتيجة لت�صرف ق�م به )3(  ، والم�صوؤول من رج�ل الدولة هو المنوط به عمل 
تقع عليه تبعته ، والم�صوؤولية بوجٍه ع�م هي : ح�ل اأو �صفة مْن ُي�ص�أل عن اأمٍر تقع عليه تبعته 
ويتحمل نت�ئجه ، يق�ل اأن� برئ من م�صوؤولية هذا الفعل ، وتطلق الم�صوؤولية » اأخالقيً� » على 

التزام ال�صخ�ض بم� ي�صدر عنه قواًل اأو عماًل)4(.

�صفته  ك�نت  اأيً�  ال�صخ�ض  اإلزام  تعني  اللغة  في  الم�صوؤولية  اأن  يت�صح  التعريف  هذا  ومن   
طبيعية اأو اإعتب�رية ب�صم�ن اأو تعوي�ض ال�صرر الذي �صببه للغير تعدي�ً  .

الفرع الثاني : تعريف الم�شوؤولية في ال�شريعة االإ�شالمية

تعني الم�صوؤولية في ال�صريعة االإ�صالمية : اال�صتعداد الفطري الذي جبل اهلل �صبح�نه وتع�لى 
عليه االإن�ص�ن لي�صلح للقي�م بم� كلفه اهلل به من اأمور تتعلق بدينه ودني�ه ، ف�إن وفّي م� عليه 

من الرع�ية ح�صل له الثواب واإن ك�ن غير ذلك ح�صل له العق�ب )5(        . 

ومن هذا التعريف نخل�ض اأن الم�صوؤولية في ال�صريعة االإ�صالمية ي�صبقه� التزام اأو تكليف 
لل�صخ�ض واعتم�د على �صلطة اأو �صالحي�ت ممنوحة له ويعقبه� ح�ص�ب وجزاء  على هذا التكليف . 

الفرع الثالث : تعريف الم�شئولية في القانون

معينة  ن�ص�ط�ت  اأو  اأعم�ل  تنفيذ  التزامه  اأو  المروؤو�ض  تعهد  هي:  الق�نون  في  الم�صوؤولية 
اأو هي  االلتزام)6(،  اأو  التعهد  ين�ص�أ عن هذا  ب�أق�صى قدرته مع تحمله م� قد  اإليه  معهودة 

التزام ال�صخ�ض �صواء ك�ن طبيعيً� اأو اعتب�ريً� بتعوي�ض الم�صرور عم� اأ�ص�به من �صرر)7(
وواجب�ت  التزام�ت  عن  عب�رة  هي  الق�نون  في  الم�صوؤولية  ف�إن  التعريفين  لهذين  وطبقً� 
ملق�ة على ع�تق ال�صخ�ض �صواء ك�ن طبيعيً� اأو اعتب�ريً� للقي�م ب�أعم�ل معينة �صواء ك�نت 

3-  معجم لغة الفقهاء . د. حممد قلعجي . دار النفائ�س للطباعة والن�شر . بريوت . ط1. 1985م .�ض425
4-  املعجم الو�صيط : اإبراهيم م�صطفى واآخرون. حتقيق جممع اللغة العربية .دار الدعوة .ج1  .�ض411

5-  الأم : لالإمام ال�شافعي  . دار املعرفة . بريوت . ط 1392هــ .�ض38
6- الرقابة الق�شائية على اأعمال الإلإدارة . د. وجدى راغب . من�شاأة املعارف . ط 1985م . �ض 89

7-الدعوى الإدارية د. ماجد راغب احللو . من�شاأة املعارف . الإ�شكندرية . ط2004 م .�ض246
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هذه االأعم�ل م�دية اأو ت�صرف�ت ق�نونية مم� يرتب على هذا ال�صخ�ض جزاءات ن�ض عليه� 
الق�نون عند مخ�لفته لهذه االلتزام�ت اأو الواجب�ت.

الفرع الرابع : تعريف التق�شيرية لغة 

ر بمعنى انتهى ، وقيل  َر وَتَق��صَ ر وَق�صَّ ورًا واأَْق�صَ ر ُق�صُ َر عن االأَمر َيْق�صُ التق�صير من َق�صَ
َر عنه تركه وهو ال يقدر عليه،   ر ُعُنُقه عنه� ، وقيل َق�صَ ر اأَي َق�صُ ر هن� من الِق�صَ التَّق��صُ
يُر في االأَمر التواني فيه ، واالْقت�ص�ُر على  َر تركه وكف عنه وهو يقدر عليه ، والتَّْق�صِ واأَْق�صَ
َر فالٌن في  يرًا وَق�صَّ ه َق�صِ رًا ، وكذلك اإِذا َعدَّ ه ُمَق�صِّ ره اأَي َعدَّ ال�صيء االكتف�ء به وا�ْصَتْق�صَ
ح�جتي اإِذا َونى فيه�8)1( ، ونخل�ض من هذه المع�ني اإلى اأن التق�صير هو التواني في �صيء 

واجب على �صخ�ض اأو تركه اأمرًا واجب عليه.    
الفرع الخام�س : تعريف التق�شيرية في ال�شريعة االإ�شالمية 

التق�صير عند فقه�ء ال�صريعة االإ�صالمية هو : »مج�وزة الحد اأو الحق«9)2(، ومن الفقه�ء من 
قّيده بمج�وزة غير الم�صروع اأو غير الج�ئز اأو بم� ينبغي اأن يقت�صر عليه10)3(، ويعّبر الفقه�ء 
ك�نت  واإن   ، الحتياط  اأو  التحرز  وعدم  والتفريط  ك�الإهم�ل  اأخرى  ب�ألف�ظ  التق�صير  عن 
هذه االألف�ظ في مجموعه� ال تخرج عندهم عن لفظ التق�صير في معن�ه ومدلوله الع�م ، 
وي�صتعمل فقه�ء ال�صريعة االإ�صالمية كذلك لفظ التعدي مقرونً� ب�لتق�صير ويكون مرادهم 
من اقترانه ب�لتق�صير هو بي�ن وجه التعدي اأو بي�ن علته اأو اال�صتدالل على وجود التعدي11)4(

الفرع ال�شاد�س: تعريف التق�شيرية في القانون

التق�صير في الق�نون يعني االإخالل بواجب ع�م مفرو�ض على �صخ�ض معّين �صواء ك�ن هذا 
 ، ب�الآخرين  االإ�صرار  الواجب عدم  هذا  عليه  يفر�ض  بحيث  اعتب�ريً�  اأو  ال�صخ�ض طبيعيً� 
ومث�له واجب الج�ر في عدم العلو على ج�ره ليحجب عنه الهواء اأو ال�صوء ، وواجب االإدارة 
في عدم االإخالل بحقوق االأفراد في مع�ملتهم معه� ، ويرتب هذا التق�صير من ج�نب الفرد 

الع�دي اأو االإدارة حق الم�صرور في اقت�ص�ء التعوي�ض لمن �صبب له ال�صرر12)5(. 
الفرع ال�شابع : تعريف االإدارة لغة  

االإدارة اأ�صله� من الفعل دار يدور دْورًا ) ب�صكون الواو ( وَدَورانً� ) بفتحه� ( ، وتدوير ال�صئ جعله 

8-ل�شان العرب ، ابن منظور ، موؤ�ش�شة التاأريخ العربي ، بريوت ، ط2 ، 1992م  ، ج5 . �ض95
9-( النظرية الع�مة للمع�مالت  يف ال�صريعة االإ�صالمية ، اأحمد فهمي اأبو �صنة ، طبعة دار الت�أليف ، 1387هـ ــ 1967م ، �ض86

10-تبيني احلق�ئق �صرح كنز الدق�ئق ، للزيلعي ج 4 �ض 145- 146
11- املرجع نف�صه ، ج4، �ض 147

12-القانون الإداري الليبي د . خالد عبد العزيز غرمي .ط 1969م .ج 1  .�ض 152 ،
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العَط�ر)13(،  والّداري   ، اأحوااًل  ب�الإن�ص�ن  يدور  الدهر  والّدواري   ، ك�لمع�لجة  والمداورة   ، مدورًا 
وداوره مداورة ودورانً� اأي دار معه ، ومداورة ال�صوؤون مع�لجته� ، والمداورة المع�لجة)14(.

ولعّل المق�صود من هذه المع�ني اللغوية لكلمة االإدارة اأنه� تعني المع�لجة ، وهذا المعنى ينطبق 
على مع�لجة ال�صخ�ض االإداري لالأمور الع�مة المتعلقة ب�صئون االأفراد كتقديم الخدم�ت االإدارية 
من �صحة وتعليم ... الخ ، والمكَلف ب�إنج�زه� لهم ح�صب ال�صالحي�ت وال�صلط�ت الممنوحة له 
، فكم� الدهر يدور ب�الإن�ص�ن ويقلب اأحواله بين الي�صر والع�صر والفرح والكره ، كذلك ال�صخ�ض 

االإداري يع�لج اأمور الن��ض بم� ي�صلحهم ويحقق رغب�تهم ومط�لبهم.

الفرع التا�شع : تعريف االإدارة في ال�شريعة االإ�شالمية

 تعني االإدارة في ال�صريعة االإ�صالمية : قي�م الح�كم  الم�صلم ومع�ونيه بتدبير �صوؤون الرعية 
 ، اليومية  حي�تهم  �صئون  وتدبير   ، لهم  الخدم�ت  كتقديم   ، حي�تهم  من�حي  مختلف  في 
ا�صتن�دًا لم�صئولية الح�كم تج�ه محكوميه اأم�م اهلل تع�لى واأم�م رووؤ�ص�ءه من الب�صر عن هذا 

التدبير ، مم� ي�صتوجب م�ص�ءلته في ح�لة تق�صيره اأو اإهم�له عن القي�م بهذه المه�م)15(

الفرع العا�شر : تعريف االإدارة في القانون 

 االإدارة في الق�نون هي: » بي�ن الهيكل التنظيمي للوحدة المعنية مع تف�صيل اخت�ص��ص�ته� واأن�صطته� 
اأو هي » مجموعة االأن�صطة التي تعنى بتوجيه المجهود الب�صري تنفيذًا  وفق مبداأ الم�صروعية » )16( 
، وهي  االإداري  النه�ئية للجه�ز  الوظيفة االجتم�عية والغ�ي�ت  اأ�ص�ليب تحقيق  الع�مة وفق  لل�صي��صة 
الم�صلحة الع�مة كم� تف�صره� وتحدده� الموؤ�ص�ص�ت الح�كمة)17(، ويختلف تعريف االإدارة بح�صب كل 

وجهة تقوم به� االإدارة �صواء ك�نت اقت�ص�دية اأو مح��صبية اأو اإدارية اأو ق�نونية ... الخ .

 ومن خالل هذين التعريفين يت�صح اأن معنى االإدارة في الق�نون يعني بي�ن الوحدات االإدارية من 
حيث تنظيم هي�كله� مع تو�صيح �صلط�ت و�صالحي�ت واخت�ص��ص�ت هذه الوحدات مع الو�صع في 
االعتب�ر تحقيق هذه الوحدات للم�صلحة والمنفعة الع�مة من خالل هي�كله� واأن�صطته� االإدارية 

المختلفة مع االلتزام بمبداأ الم�صروعية في تحقيق هذه االأهداف والم�ص�لح الع�مة.

13-خمتار ال�شحاح للرازي . حتقيق حممود خاطر .مكتبة لبنان . بريوت .ط 1995م .�ض 218
14-ل�ص�ن العرب ، ابن منظور، مرجع �ص�بق ،  ج  4 .�ض 176

15-الإدارة العامة )املبادئ والتطبيق (  د . حممد اآدم علي و د . يو�شف ح�شني .ط 1998م .�ض 18، م�صنفة النظ�م 
الإ�شالمي. د.م�شطفى كمال و�شفى . مكتبة وهبة، القاهرة، ط 1977م . �ض106

16-املراجع ال�ص�بقة على نف�ض ال�صفح�ت
17- القانون الإداري . د . حممد م�شطفى املكي  . من�شورات جامعة ال�شودان املفتوحة .ط 2007 .�ض 17
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 ومن خالل هذه التعريف�ت نخل�ض اإلى اأن م�صوؤولية االإدارة التق�صيرية تعني : جزاء االإخالل 
ب�لواجب الع�م الذي يفر�ض على االإدارة عدم االإ�صرار ب�لغير ، وب�لت�لي تترتب الم�صوؤولية 
على االإدارة في ح�لة اأي تعدي منه� يقع على هذا الغير، ويكون هذا التعدي بمث�بة الواقعة 

التي تن�صيء الحق في التعوي�ض تج�ه االإدارة من ِقبل الغير »الم�صرور« .

المطلب الثاني : ن�شاأة وتطور الم�شوؤولية االإدارية في ال�شريعة االإ�شالمية والقانون

الفرع االأول : ن�شاأة وتطور الم�شوؤولية االإدارية في ال�شريعة االإ�شالمية 

واأن  عمل  من  به  كّلف  عم�  م�صوؤول  فرد  كل  اأن  بّينت  االإ�صالمية  ال�صريعة  ج�ءت   اأن  منذ 
الح�كم االإداري من حيث موقعه االإداري يتحمل م�صوؤولية عظيمة في العمل االإداري لتحقيق 

اأهداف ال�صريعة االإ�صالمية التي تتمثل في احترام العمل الذي كّلف من اأجله.  

فرد  كل  الأن  وذلك  المطلوب  ب�ل�صكل  وانج�زه�  الم�صوؤولية  تحمل  على  االإ�صالم  حّث  وقد   
م�صلم �صواء ك�ن ذكرًا اأم اأنثى يعتبر م�صوؤواًل عم� كّلف برع�يته واإدارته ، واأن يتقيد في هذه 

الرع�ية ب�تب�ع م�ص�لح الرعية واأحك�م االإ�صالم ومب�دئه وملتزمً� ب�أنظمته ال�ص�بطة .

 ودليل م�صوؤولية الح�كم اأو الموظف االإداري في ال�صريعة االإ�صالمية م� ورد في القراآن الكريم من 
ُهْم اأَْجَمِعْيَن( )18( حيث ذكر القرطبي  َك َلَن�ْص�أََلنَّ اآي�ت تبّين هذه الم�صوؤولية ، منه� قوله تع�لي: )َفَوَربِّ
في تف�صير هذه االآية:« اأي لي�ص�ألن هوؤالء الذين جرى ذكرهم عم� عملوا في الدني� .... » )19( واالآية 
ُه َلِذْكٌر  تدل بعمومه� على �صوؤال الجميع وممن �صبقهم ك�فرهم وموؤمنهم ، واأي�صً� قوله تع�لى:)َواإِنَّ
ُلوَن()20( ، وقوله تع�لى:)َواَل َتْقَرُبوْا َم�َل اْلَيِتيِم اإِالَّ ِب�لَِّتي ِهَي اأَْح�َصُن َحتَّى  لََّك َوِلَقْوِمَك َو�َصْوَف ُت�ْص�أَ

نَّ اْلَعْهَد َك�َن َم�ْصوؤُواًل()21( ، ق�ل الزج�ج )22( : كل م� اأمر اهلل به )23(. ْوُفوْا ِب�ْلَعْهِد اإِ ُه َواأَ َيْبُلَغ اأَ�ُصدَّ

ال�صخ�صي  خطئه  عن  اإاّل  م�صوؤواًل  لي�ض  االإن�ص�ن  اأن  في  يتلخ�ض  االآي�ت  هذه  من  الداللة  ووجه 
وال ي�ص�أل عن نتيجة خط�أ غيره24)1(، اإاّل اأن كثيرًا من المب�دئ االأ�ص��صية ال يخلو من م�صتثني�ت 

18- �صورة احلجر االآية 92
19- اجل�مع الأحك�م القراآن . االإم�م القرطبي . دار الغرب العربي .طبعة 1 . 1410هـ .ج10 .�ض 40

20- �صورة الزخرف االآية 44
21- �صورة االإ�صراء الآية 34 

22- الزج�ج : اإبراهيم بن ال�صري بن �صهل، اأبو اإ�صح�ق الزج�ج )241 - 311 هـ ، 855 - 923 م(  . ع�مل ب�لنحو واللغة. 
ولد ومات يف بغداد ، كان يف فتوته يخرط الزجاج ومال اإلى النحو فعلمه املربد، من كتبه : معاين القراآن ، ال�شتقاق ، 

خلق الإن�شان ،الأمايل  يف الأدب واللغة. الأعالم . خري الدين الزركلي . دار العلم للماليني ، بريوت ، ط10. �ض117
23- معاين القراآن . الزجاج . دار ال�شروق . بريوت . ط2. 1988م . �ض78

24-م�صنفة النظ�م االإ�صالمي .د. م�صطفى كم�ل و�صفي .�ض 428
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يقت�صيه� العدل ويفر�صه� االإن�ص�ف وذلك لتع�ر�ض الم�ص�لح واالأحوال التي تقت�صي الترجيح 
بينه� وتف�صيل االأهم منه� على المهم ، مع مالحظة تقلب االأحوال وتغّير االأزم�ن ومن �صمن 
هذه الم�صتثني�ت التي ن�ض عليه� ال�ص�رع الحكيم في الم�صوؤولية عن فعل الغير م�صوؤولية الراعي 
» االإدارة »عمن تحت رع�يته في اإط�ر م�صوؤولية المتبوع عن فعل ت�بعه ، وقد بّينت ال�صنة النبوية 
فيه�  حر�ض  وعديدة  كثيرة  اأح�ديث  وردت  فقد  وبي�ن  و�صوح  بكل  الم�صوؤولية  هذه  المطهرة 
الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم على تربية ال�صعور ب�لم�صوؤولية العظمى منه� : عن ابن عمر ر�صي 
اأال كلكم راع وكلكم م�صوؤول عن رعيته   « : اأنه ق�ل  اهلل عنهم� عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 
ف�الأمير الذي على الن��ض راع وهو م�صوؤول عن رعيته والرجل راع على اأهل بيته وهو م�صوؤول عنهم 
، والمراأة راعية على بيت بعله� وولده ، والعبد راع على م�ل �صيده وهو م�صوؤول عنه ، اأال فكلكم 
راع وكلكم م�صوؤول عن رعيته »25)2( ففي هذا الحديث ال�صريف بّين الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم 
اأهمية الم�صوؤولية واأن م� كّلف به الفرد الراعي من رع�ية لم�ص�لح رعيته يمّثل م�صوؤولية �صوف 
 : واأر�ص�ه ق�ل  الغف�ري ر�صي اهلل عنه  اأبي ذر  الدني� واالآخرة، وعن  ي�ص�أل ويح��صب عليه� في 
»قلت ي� ر�صول اهلل اأال ت�صتعملني ، ف�صرب النبي �صلى اهلل عليه و�صلم بيده على منكبي ثم ق�ل 
: ي� اأب� ذر اإنك �صعيف واإنه� اأم�نة واإنه� يوم القي�مة خزٌي وندامة اإال الذي اأخذه� بحقه� واأدّى 
الذي عليه� فيه«26)3( ، ف�ل�صعور بعظم الم�صوؤولية الملق�ة على ع�تق الم�صوؤول تولد لديه االإح�ص��ض 
بمراقبة اهلل تع�لى في جميع االأمور �صره� وعلنه� ومح��صبة نف�صه على كل َمْن كّلف برع�يتهم . 
يتعلق  فيم�  والمحكومين  الح�كم  بين  يفّرق  ال  ن�ص�أته  منذ  االإ�صالم  في  االإداري  والنظ�م 
ف�ل�صريعة   ، والمح��صبة  الم�صوؤولية  حيث  من  االإ�صالمية  ال�صريعة  الأحك�م  ب�لخ�صوع 
االإ�صالمية من النظم الموحدة التي ال تعرف االزدواج ، فلي�ض هن�ك اأحك�م �صرعية م�صتقلة 
االإداري  النظ�م  ولقد عرف   ، �صواٌء  ف�لكل  المحكومين  دون  الحك�م  على  ت�صري  لة  ومف�صّ
في االإ�صالم نوع�ن من الق�ص�ء ، الق�ص�ء الع�دي وق�ص�ء المظ�لم واالأخير يق�بل م� ي�صمى 
االآن ب�لق�ص�ء االإداري ، حيث يخت�ض  ـ اأي ق�ص�ء المظ�لم ـ ب�لف�صل في المن�زع�ت التي 
اأو الوالي �صد  اإ�ص�ءة ا�صتعم�ل ال�صلطة من ج�نب الح�كم  اإداري مثل النظر في  له� ط�بع 
المحكومين ، والنظر في من�زع�ت كت�ب الدواوين واإدارة �صئونهم » المرافق الع�مة » اإاّل اأن 
هذا الق�ص�ء في النظ�م االإ�صالمي ال ين�صئ قواعد واأحك�م منف�صلة عن القواعد االأخرى 
كم� هو الح�ل في القوانين الو�صعية حيث اإن االأحك�م والقواعد في النظ�م االإ�صالمي له� 

25-�صحيح م�صلم ب�صرح النووي . دار اإحي�ء الكتب العلمية.  بريوت .ج12.�ض212
26-املرجع ال�ص�بق ج12�ض213
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م�ص�دره� التي تت�ألف منه� الم�صروعية االإ�صالمية العلي� )27( .  

الفرع الثاني : ن�شاأة وتطور الم�شوؤولية االإدارية في ال�شودان

عندم� بداأت االإدارة البريط�نية في و�صع وتطبيق القوانين الحديثة في ال�صودان لم يكن 
يوجد في ال�صودان م� يمكن اأن ي�صمى ق�نونً� اإداريً� ب�لمعنى الخ��ض واإنم� ك�نت الق�عدة 
العدالة  ق�عدة  هي  االإدارية  المن�زع�ت  من  وغيره�  االإدارية  للم�صوؤولية  اآنذاك  المطبقة 
والوجدان ال�صليم والم�ص�واة ، وقد ج�ء اأول تطبيق له� في الم�دة )4( من ق�نون الق�ص�ء 
المدني الملغي ل�صنة 1900 وتقراأ “ في الح�الت التي ال تحكمه� الم�دة )3( من هذا الق�نون 

اأو اأي ق�نون اآخر تطبق المح�كم ق�عدة العدالة والم�ص�واة والوجدان ال�صليم “ )28(
 واأ�صبحت هذه الق�عدة فيم� بعد اأ�ص��صً� للق�نون المدني في ال�صودان )29( ولذا اأ�صبح الق�ص�ء 
ال�صوداني اأم�م خي�ر واحد ال بديل له وهو مع�لجة ك�فة المن�زع�ت الع�دية واالإدارية رغم 
اختالف طبيعته� بق�عدة ق�نون الق�ص�ء المدني الم�ص�ر اإليه� اآنفً� في غي�ب ق�نون اإداري 

يغطي الم�ص�ئل االإدارية ومن بينه� الم�صوؤولية االإدارية.
 وقد ك�نت اإلى ج�نب هذه المح�كم الع�دية التي تف�صل في المن�زع�ت الع�دية واالإدارية اآنذاك 
اإلم�مً� ب�أمور لي�صت في  اإدارية فنية ذات طبيعة خ��صة تقت�صي  اأمور  لج�ن خ��صة تف�صل في 
متن�ول المح�كم الع�دية ، وك�ن لهذه اللج�ن دور اأ�صبه بدور المح�كم في الف�صل في المن�زع�ت 
، حيث ج�ء ت�صكيل هذه اللج�ن الخ��صة لكثرة القوانين المتعلقة بالن�شاط االإداري ، مثل لجنة 
في  تف�صل  التي  واللج�ن   ، العم�لية  النزاع�ت  ولجنة   ، وتوزيعه�  االأرا�صي  وتخطيط  االإ�صك�ن 
الم�ص�ئل المتعلقة ب�لت�أمين�ت االجتم�عية ..... الخ)30( وك�نت تخ�صع هذه اللج�ن الخ��صة فيم� 
ت�صدره من قرارات للرق�بة الق�ص�ئية حيث يمكن للمتظلم اأن ي�صت�أنف قرار هذه اللج�ن اأم�م 

المح�كم الع�دية وتختلف �صبل التظلم الق�ص�ئي ح�صب الت�صريع الذي يحكم هذه اللج�ن)31(

27- الأحكام ال�شلطانية للما وردي . دار الكتب العلمية . بريوت. ط1982م .�ض 116، املغني على خمت�صر اخلرقي . ابن 
قدامه املقد�صي . مكتبة اجلمهورية العربية والكلي�ت االأزهرية . الق�هرة.ج5. �ض342

م�صنفة النظ�م االإ�صالمي .د. م�صطفى كم�ل و�صفي .�ض 430 ،القانون الإداري الليبي د . خالد عبد العزيز غرمي .ط 1969م .ج 1  
.�ض 156 ، القانون الإداري مبادئه ونظرياته يف النظام الإ�شالمي » درا�شة مقارنة » د . يو�شف ح�شني حممد الب�شري .ط 2006م .�ض 
9، اأ�ص��ض التعوي�ض يف ال�صريعة االإ�صالمية والق�نون امل�صري . د0حممد ن�صر الدين . ر�ص�لة دكتوراه . ج�معة الق�هرة . 1983م. �ض67

28- وهي تق�بل االآن ن�ض امل�دة )6( من ق�نون االإجراءات املدنية ل�صنة 1983م
29- نظرية اخلط�أ   يف امل�صئولية االإدارية يف الق�نون ال�صوداين  د. وهبي حممد خمت�ر .بحث من�صور مبجلة االأحك�م 

الق�ص�ئية ال�صودانية لع�م1981م .�ض342
30- نظرية اخلط�أ   يف امل�صئولية االإدارية يف الق�نون ال�صوداين  د. وهبي حممد خمت�ر . املرجع ال�ص�بق . �ض343

31-الق�نون االإداري مب�دئه ونظري�ته يف النظ�م االإ�صالمي » درا�صة مق�رنة » د . يو�صف ح�صني حممد الب�صري .�ض 86
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م�  خالل  من  االإداري  الجه�ز  تراقب  ال�صودانية  المح�كم  اأخذت  ال�صودان  ا�صتقالل  وبعد 
يعرف بدعوى االإلغ�ء وذلك ا�صتن�دًا اإلى ن�ض الم�دة )7( من د�صتور ال�صودان الموؤقت ل�صنة 
1956م والتي تن�ض على اأن :) تخ�صع االأ�صخ��ض الطبيعية واالعتب�رية لحكم الق�نون ( ، وفي 
ع�م 1972م �صدر ق�نون المرافع�ت المدنية ل�صنة 1972م حيث نظم والأول مرة اإجراءات 
في  الطعن  قبول  �شروط  بتحديد  وذلك  والتعوي�ض  ب�الإلغ�ء  االإدارية  القرارات  في  الطعن 
القرار االإداري ومواعيد الطعن ، ثم ُن�ّض على نف�ض ال�شروط في ق�نوني االإجراءات المدنية 
ل�صنة 1984م ون�ض  المع�مالت  الع�م 1984م �صدر ق�نون  ، وفي  و 1983م  ل�صنة 1974م 
لالأ�صخ��ض  االإدارية   الم�صوؤولية  بينه�  والتي من  التق�صيرية ب�صفة ع�مة  الم�صوؤولية  على 
الطبيعية اأو االعتب�رية حيث ن�ض في الم�دة 138منه:«كل فعل �صبب �صررًا للغير يلزم من 

ارتكبه ب�لتعوي�ض ولو ك�ن غير مميز« 

جعل  حيث  1996م  ل�صنة  واالإداري  الد�صتوري  الق�ص�ء  ق�نون  �صدر  1996م  ع�م  وفي 
رئي�ض  من  ال�ص�درة  االإدارية  الطعون  نظر  في  العلي�  المحكمة  لق��صي  االخت�ص��ض 
الجمهورية اأو مجل�ض الوزراء االتح�دي اأو حكومة اأي والية اأو اأي وزير �صواء ك�ن اتح�ديً� اأم 
والئيً� ، وجعل االخت�ص��ض لق��صي محكمة اال�صتئن�ف النظر في الطعون االإدارية عدا هذه 

الجه�ت االإدارية الواردة في اخت�ص��ض المحكمة العلي�.

الطعن  طرق  نّظم  حيث  2005م  ل�صنة  االإداري  الق�ص�ء  ق�نون  �صدر  2005م  ع�م  وفي   
الم�صوؤولية  وجزاءات  االإدارية  المن�زع�ت  في  الق�ص�ئي  واالخت�ص��ض  االإداري  القرار  في 
االإدارية المترتبة على اأعم�ل االإدارة المخ�لفة للق�نون ومن بينه� تعوي�ض االإدارة للم�صرور 
من اأعم�ل االإدارة ، حيث ن�ض في الم�دة 19 منه:) يف�صل الق��صي في طلب�ت التعوي�ض عن 
ال�صرر الن�تج عن القرارات االإدارية اأيً� ك�نت قيمته� �صواء رفعت ب�صفة اأ�صلية اأو بطريق 
التبعية لطلب اإلغ�ء القرار االإداري ( ، وذلك دون تخ�صي�ض لمح�كم اإدارية معينة حيث تّم 
اإن�ص�ء دوائر ق�ص�ئية متخ�ص�صة داخل الق�ص�ء الع�دي وتخت�ض كل دائرة بنوع معين من 

اأنواع المن�زع�ت على م�صتوى المحكمة العلي� االتح�دية اأو الوالئية)32(

ـ ق�نون  المدني  الق�نون  ال�صودان خ��صعة لقواعد  االإدارية في  الم�صوؤولية  اأ�صبحت  وبذلك 
المع�مالت المدنية ل�صنة 1984مـ  من حيث المو�صوع واأم�م الق�ص�ء الع�دي وبطرق اإجرائية 

معينة الإثب�ت الم�صوؤولية االإدارية تج�ه االإدارة في القوانين االأخرى.

32 - مبادئ القانون الإداري ال�شوداين .مولنا حممد حممود اأبو ق�شي�شة.ط2. 1999م.�ض 114
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المبحث الثاني

اأ�شا�س الم�شوؤولية االإدارية في ال�شريعة االإ�شالمية والقانون

المطلب االأول : اأ�شا�س الم�شوؤولية االإدارية في ال�شريعة االإ�شالمية

ال�صرر  الأن  ،وذلك  ال�صرر  تحقق  هو  االإ�صالمية  ال�صريعة  في  االإدارية  الم�صوؤولية  اأ�ص��ض   
اأو  ن�ق�صه�  اأو  االأهلية  ك�مل  وقع من  �صواء  عنه  الحكيم  ال�ص�رع  نهى  فعاًل محظورًا  يعتبر 

عديمه� ، و�صواء وقع من ال�صخ�ض الطبيعي اأو االعتب�ري »االإدارة«.
 ودليل ذلك فيم� يتعلق بم�صوؤولية ال�صخ�ض الطبيعي م� ج�ء في ال�صنة النبوية المطهرة عن 
اأن�ض ر�صي اهلل عنه ق�ل: اأهدت بع�ض اأزواج النبي �صلى اهلل عليه و�صلم له طع�مً� في ق�صعة 
 « و�صلم  ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه  فيه� فق�ل  م�  ف�أتلفت  بيده�  الق�صعة  ف�صربت ع�ئ�صة 

طع�م بطع�م واإن�ء ب�إن�ء » )33( وقوله �صلى اهلل عليه و�صلم« ال �صرر وال �صرار » )34( 

  اأم� فيم� يتعلق بم�صوؤولية ال�صخ�ض االعتب�ري ) االإدارة( فقد روى االإم�م الترمذي في �صننه 
اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم بعث عليً� ليدي قومً� قتلهم خ�لد بن الوليد، ف�أعط�هم مليغة 
– اأي علي:«هل بقى لكم �صيء؟ ثم اأعط�هم بروعة  )36( ثم ق�ل لهم  )35( وعلية الح�لب  الكلب 
الخيل )37( ثم بقيت معه بقية ف�أعط�هم اإي�ه� وق�ل : » وهذا لكم بروعة �صبي�نكم ون�ص�ءكم » )38(

 فمن هذا الق�ص�ء نخل�ض اإلى اأن �صيدن� علي بن اأبي ط�لب ر�صي اهلل عنه دفع دي�ت القتلى ثم 
دفع قيمة االأموال المتلفة حتى اأقل �صيء يمكن اأن يت�صور وجوده في المنزل في ذلك الزمن 
الذي  الرعب  الن�تجة عن  االأدبية  االأ�صرار  ثم عو�صهم عن   ، الحلب  واإن�ء  الكلب  مليغة  وهي 
اأ�ص�ب ن�ص�ئهم و�صبي�نهم بدخول الخيل عليهم وكل ذلك ب�أمر من ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
و�صلم ق�ئد ورئي�ض الدولة االإ�صالمية » االإدارة » مم� يدل على اأن االإدارة تعتبر م�صوؤولة م�صوؤولية 
واجب  االإدارة  على  يترتب  حيث  له�  خدمتهم  اأثن�ء  عم�له�  من  اأ�صرار  وقوع  ح�ل  في  اإدارية 
تعوي�ض هوؤالء الم�صرورين ا�صتن�دًا لقواعد ال�صم�ن ، وهذا يدل على اأن ت�صبيب ال�صرر للغير 

في نف�صه اأو م�له يعد فعاًل �ص�رًا اأو اعتداء ي�صتوجب ال�صم�ن على من �صببه.

33- �صنن الرتمذي . لالإم�م الرتمذي . حتقيق اأحمد حممد �ص�كر واآخرون . دار اإحي�ء الرتاث العربي . بريوت ج 8 .�ض 315
34- �صنن اأبي داوود . للح�فظ اأبى داوود . دار اإحي�ء ال�صنة املحمدية.ج4 .�ض 205

35- وهو الظرف الذي يلغ فيه الكلب
36-وهي حملبة من اخل�صب

37-الرعب واخلوف الذي اأ�ص�ب ن�ص�ءهم و�صبي�نهم حني وردت عليهم اخليل 
38- �صنن الرتمذي .ج 8.�ض 338
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المطلب الثاني : اأ�شا�س الم�شوؤولية االإدارية في القانون

 من الث�بت اأن االإدارة تم�ر�ض اأعم�له� وتقوم بوظ�ئفه� من خالل موظفيه� وذلك الأنه ال يمكن 
اأن ُين�صب اإلى االإدارة الفعل ال�ص�ر اأو التعدي الأنه� لي�صت �صوى �صخ�صية معنوية ال ت�صتطيع اأن 
تم�ر�ض اأعم�له� االإدارية بنف�صه� ، ولذلك ُين�صب الفعل ال�ص�ر اأو التعدي الأحد موظفيه� �صواء 
ك�نوا معروفين اأو مجهولين )39( وب�لت�لي ف�إن فعل الموظف الع�م الت�بع لالإدارة  يعتبر اأ�ص��صي 

و�صروري لقي�م الم�صوؤولية االإدارة والم�صوؤولية ال�صخ�صية للم�صتخدم معً�.
 اأم� اأ�ص��ض م�صوؤولية االإدارة التق�صيرية في الق�نون فتقوم على عالقة التبعية بين الت�بع 
والمتبوع ، ف�إذا ق�مت عالقة بين االإدارة » المتبوع » وبين الت�بع »الموظف الع�م » وارتكب 
الت�بع في ح�لة ت�أدية وظيفته اأو ب�صببه� فعاًل �ص�رًا ب�لغير وبال�شروط التي حدده� الق�نون 

تحققت م�صوؤولية االإدارة التق�صيرية .
وقد اختلف الفقه�ء في تكييف م�صوؤولية االإدارة »المتبوع« عن فعل ت�بعه » الموظف الع�م« 
على عدة اآراء فمنهم: من يرى اأن م�صوؤولية االإدارة تقوم على فعل الغير » وهي م�صوؤولية غير 
مب��صرة » وذلك الأن االإدارة �صخ�ض اعتب�ري اأو معنوي ال ي�صتطيع القي�م بمفرده ب�الأعم�ل 
فهن�   ، م�صتخدميه  بوا�صطة  والت�صرف�ت  االأعم�ل  هذه  تكون  واإنم�  الق�نونية  والت�صرف�ت 
م�صوؤولية االإدارة عن هوؤالء الم�صتخدمين » الموظفين العموميين« لي�صت م�صوؤولية مب��صرة 
واإنم� هي م�صوؤولية غير مب��صرة عن فعل الغير وهم » الموظفين العموميين«، وهذا الراأي 
يرى اأن االإدارة ال يوجد من ج�نبه� فعل �ص�ر ولكن البد اأن تتحمل جريرة تبعية م�صتخدميه� 
�صخ�صيً� ال تبعة ن�ص�طهم ، ف�الإدارة هن� كمتبوع م�صوؤولة عن ت�بعيه� م�صوؤولية ال�صخ�ض عن غيره )40(
يكفل  ف�لمتبوع   ، ال�صم�ن  اأ�ص��ض  الم�صوؤولية على  الفقه�ء هذه  االآخر من  البع�ض  وُيقيم    
الت�بع فيم� يرتكبه من �صرر ي�صيب الغير م� دام للمتبوع حق الرق�بة والتوجيه على الت�بع 
وم� دام الفعل ال�ص�ر الذي ارتكبه الت�بع قد وقع اأثن�ء ت�أديته لوظيفته اأو ب�صببه� ، وب�لت�لي 
ال ي�صتطيع المتبوع التخل�ض من هذه الم�صوؤولية ولو اأثبت اأنه ي�صتحيل عليه اأن يمنع الفعل 
غير الم�صروع الذي �صّبب ال�صرر ، ف�لتزام المتبوع هن� بتحقيق غ�ية ال ببذل عن�ية ، وهذا 
الراأي  وهذا   ، ك�ن غير مميز)41(  ولو  المتبوع حتى  م�صوؤولية  ا�صتبق�ء  اأي�صً�  ُيجيز  االعتب�ر 

39- نظرية اخلط�أ يف امل�صوؤولية االإدارية يف الق�نون ال�صوداين . د . وهبي حممد خمت�ر .) مرجع �ص�بق ( . �ض346
40- اأنظر يف عر�س هذه الآراء : الو�شيط يف القانون املدين .د . ال�شنهوري دار النه�شة العربية . القاهرة . ط 4691م .ج 1 .�س288 ، 

املذكرة التف�صريية الق�نون املدين امللغي .الهيئة الع�مة  ل�صئون املط�بع االأمريية . الق�هرة . 1932هــ ـــ 1791م  ج 1 .�ض 381
41- الو�صيط يف الق�نون املدين .د . ال�صنهوري .ج 1 .�ض 868 ، املذكرة التف�صريية الق�نون املدين امللغي .ج 1 .�ض 184
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االأخير هو م� اأخذ به الم�صرع ال�صوداني في الم�صوؤولية التق�صيرية بوجه ع�م �صواء طبيعية 
اأو اعتب�رية«اإدارية« حيث ن�صت الم�دة )138( من ق�نون المع�مالت المدنية ل�صنة 1984م 

ب�أن: » كل فعل �صبب �صررًا للغير يلزم من ارتكبه ب�لتعوي�ض ولو ك�ن غير مميز«
�شروط الم�شوؤولية االإدارية وفقًا لعالقة التبعية: حتى تتحقق الم�شوؤولية 

االإدارية وفقًا لعالقة التبعية البد من توافر �شرطين مهمين هما :

اأواًل : عالقة التبعية بين المتبوع«االإدارة« والتابع«الموظف العام«

تقوم عالقة التبعية بين الت�بع والمتبوع على ال�صلطة الفعلية للمتبوع في الرق�بة والتوجيه 
للت�بع، ولي�ض من ال�صروري اأن يكون المتبوع قد اخت�ر �صخ�ض ت�بعه م�دامت هن�لك �صلطة 
فعلية للمتبوع على الت�بع)42( ويجب اأن تكون ال�صلطة الفعلية من�صبة على الرق�بة والتوجيه 
للمتبوع على الت�بع ، وتطبيقً� لذلك ُق�صي في حكومة ال�صودان �صد عبد الحميد كومي »)43(

اأثن�ء  ت�بعه  ال�صرر من  نتج ذلك  اإذا  واالإنفراد  ب�لت�ص�من  ال�صرر  المتبوع عن جبر  ي�ص�أل 
قي�مه بم� عهد اإليه من عمل اأو ب�صبب الوظيفة... الخ «.

  اإذن البد اأن تكون للمتبوع ال�صلطة الفعلية في اأن ي�صدر لت�بعه من االأوامر م� يوجهه به� في عمله ولو 
توجيهً� ع�مً� واأن تكون هذه الرق�بة عليه كذلك في تنفيذ هذه االأوامر ، فلي�ض من ال�صروري اأن يكون 
المتبوع ق�درًا على الرق�بة والتوجيه من الن�حية الفنية بل يكفي اأن يكون ق�درًا على ذلك من الن�حية 
االإدارية فقط بحيث يكون هو �ص�حب الرق�بة والتوجيه ، وفي ذلك تن�ض الم�دة 2/146 من ق�نون 
المع�مالت المدنية ل�صنة 1984م على :«تقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختي�ر ت�بعه 

متى ك�نت له عليه �صلطة فعلية في رق�بته وفي توجيهه«

ثانيًا : اأن يرتكب الموظف العام فعاًل �شارًا اأثناء تاأديته لوظيفته اأو ب�شببها 

الم�دة )1/146( من  ، ففي ن�ض  ب�لغير  الت�بع فعاًل �ص�رًا  ارتكب  اإذا  المتبوع    تتحقق م�صئولية 
ق�نون المع�مالت المدنية ل�صنة 1984م: » يكون المتبوع م�صوؤواًل عن ال�صرر الذي يحدثه ت�بعه بفعله 
ال�ص�ر متى ك�ن واقعً� منه في ح�ل ت�أدية عمله اأو ب�صببه » وهذا هو ال�ص�بط الذي يربط م�صئولية 
المتبوع بعمل الت�بع وب�لت�لي يجب اأن تكون هن�ك عالقة �صببية وثيقة ومب��صرة بين الفعل ال�ص�ر 
اأو م� ك�ن  والوظيفة بحيث يثُبت اأن الت�بع »الموظف الع�م« م� ك�ن ي�صتطيع ارتك�ب الفعل ال�ص�ر 

ليفكر في ارتك�به  لوال الوظيفة وب�لت�لي تعتبر الوظيفة هي ال�صبب المب��صر للفعل ال�ص�ر)44(

42- الو�صيط يف الق�نون املدين د . عبد الرزاق .ج 1 . �ض869
43-جملة االأحك�م الق�ص�ئية ال�صودانية ل�صنة 1986م .�ض155

44-الو�صيط يف الق�نون املدين .د . ال�صنهوري .ج 1 .�ض870
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المبحث الثالث

اأركان الم�شوؤولية التق�شيرية بوجٍه عام

  تقدم من خالل هذا البحث عند الحديث عن ن�ص�أة وتطور الم�صوؤولية االإدارية في ال�صودان 
اأن الت�صريع ال�صوداني ـ ق�نون المع�مالت المدنية ل�صنة 1984م ـ وفقً� للقواعد الع�مة يوؤ�ص�ض 
الم�صوؤولية التق�صيرية لالإدارة على الفعل ال�ص�ر الذي يحدثه الموظف الع�م الت�بع لالإدارة 
اأرك�ن  ف�إن  وب�لت�لي   ، التبعية  لق�عدة  ا�صتن�دًا  وذلك  للغير  ب�صببه�  اأو  وظيفته  ت�أدية  اأثن�ء 
هي  ـ  التق�صيرية  االإدارة  مـ�صوؤولية  �صمنه�  من  والتي  ـ  ع�م  بوجٍه  التق�صيرية  المـ�صوؤولية 

الفعل ال�ص�ر وال�صرر وعالقة ال�صببية بينهم� ، وذلك على التف�صيل الت�لي : 
المطلب االأول : الفعل ال�شار

ي�أخذ ق�نون المع�مالت المدنية ل�صنة 1984م بفكرة التعوي�ض للو�صول اإلى جبر االأ�صرار 
الن��صئة عن الفعل ال�ص�ر حيث ن�صت الم�دة )138( من ق�نون المع�مالت المدنية ل�صنة 
1984م ب�أن: » كل فعل �صبب �صررًا للغير يلزم من ارتكبه ب�لتعوي�ض ولو ك�ن غير مميز« ، 
والفقه  الت�صريع  ي�صتعمله�  التي  الخط�أ  عب�رة  من  واأدق  اأ�صمل  تعتبر  ال�ص�ر  الفعل  وعب�رة 
�صورًا  ي�صمل  ال�ص�ر  الفعل  الأن  وذلك  التق�صيرية،  للم�صوؤولية  ك�أ�ص��ض  المق�رن  والق�ص�ء 
متعددة ك�الإتالف و التعدي والتعييب والغ�صب والخطف واالإهم�ل ، كم� يمكن اأن يكون هذا 
الفعل ال�ص�ر من ك�مل االأهلية اأو ن�ق�صه� اأو عديمه� بخالف الخط�أ الذي ي�شترط فيه �صئ 

من االإدراك والتمييز 
 وهذا الن�ض ال�ص�بق االإ�ص�رة اإليه يتفق مع اأحك�م ال�صريعة االإ�صالمية لجبر االأ�صرار حيث 
المب��صرة وفي  اإم� عن طريق  االإ�صالمية  ال�صريعة  لل�صم�ن في  الموجب  ال�ص�ر  الفعل  يقع 
هذه الح�لة يعتبر المب��صر �ص�من واإن لم يتعمد الفعل ال�ص�ر، وقد اأ�ص�رت الم�دة 5/ ر من 
ق�نون المع�مالت المدنية ل�صنة 1984م اإلى ذلك بقوله�:« المب��صر �ص�من واإن لم يتعمد« 
، واإم� اأن يقع الفعل ال�ص�ر عن طريق الت�صبب وفي هذه الح�لة ال ي�صمن المت�صبب الفعل 
ال�ص�ر اإال ب�لتعمد ، وقد اأ�ص�رت الم�دة 5/ �ض من ق�نون المع�مالت المدنية ل�صنة 1984م 

اإلى ذلك بقوله�:« المت�صبب ال ي�صمن اإال ب�لتعمد«.
اإلى المب��صر وقد ن�صت على ذلك  اإذا اجتمع المب��صر والمت�صبب ف�إن الحكم ي�ص�ف  اأم� 
المب��صر  اجتمع  اإذا   »: بقوله�  1984م  ل�صنة  المدنية  المع�مالت  ق�نون  من  5/ت  الم�دة 
والمت�صبب ي�ص�ف الحكم اإلى المب��صر« ، وقد ق�صت المح�كم ال�صودانية في ق�صية ت�صجيالت 
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اأرا�صي اأم درم�ن �صد نعيمة اإ�صم�عيل ح�صن)45(« اأن تعدد الم�صوؤولين عن ال�صرر ال يعني 
ت�ص�وي م�ص�همة كل منهم في ت�صبيب الفعل ال�ص�ر ، لهذا ج�ز للمحكمة تعيين ن�صيب كل 
اجتمع  بحيث  الم�ص�همة  درج�ت  اختلفت  اإذا  اأم�   ، م�ص�همته  بح�صب  التعوي�ض  في  منهم 

المب��صـر مع المت�صبب في�ص�ف الحكم اإلى المب��صر وحده ك�صي��صة ت�صريعيـة«.
  والفعل ال�ص�ر الموجب للم�صوؤولية وب�لت�لي يعتبر موجبً� للتعوي�ض كم� ذكرن� ي�أخذ �صورًا عدة 
الواجب  الحد  عن  والتق�صير  واالإهم�ل)46(  والخطف  والغ�صب  والتعييب  التعدي  و  ك�الإتالف 
والعمد47)3( وعدم التحرز والتفريط وعدم االنتب�ه والحذر والتيقظ ....الخ ، وقد يكون الفعل 

ال�ص�ر امتن�عً� عن التزام يوجبه ال�صرع اأو الق�نون وهذا م� ي�صمى بــ« الفعل ال�صلبي«)48(
ال�صخ�ض  اإلى  ين�صب  اأن  يمكن  كذلك  الطبيعي  ال�صخ�ض  اإلى  ين�صب  كم�  ال�ص�ر  والفعل 
المعنوي اأو االعتب�ري ، وم�صوؤولية ال�صخ�ض االعتب�ري » االإدارة » ال تعني م�صوؤوليته في كي�نه 
كج�صم ث�بت واإنم� تعني في واقع االأمر م�صوؤولية الق�ئمين عليه اأو الت�بعين له ، اأو بمعنى 
اآخر ممثلوه ، ف�ص�ئق القط�ر الذي يده�ض �صخ�صً� ب�إهم�له في�صبب له �صرر اأو مدير ال�صركة 
اأو ع�مل البريد الذي ُي�صيع  اأحد العم�ل ف�صاًل تع�صفيً� بق�صد االإ�صرار به،  الذي يف�صل 
فعلهم  عن  م�صوؤولة  االإدارة  تعتبر  اأولئك  فكل  �ص�حبه�)49(  اإلى  بت�صليمه�  اإليه  ُعهد  ر�ص�لة 

ال�ص�ر الذي �صبب �صررًا للغير اإذا توافرت ال�شروط التي ن�ض عليه� الق�نون.
الموظف  ال�ص�در من  ال�ص�ر  الفعل  تعوي�ض  م�صوؤولة عن  تعتبر  االإدارة  اإن  االأمر  وخال�صة 
الع�م الت�بع له� اأثن�ء ت�أدية وظيفته اأو ب�صببه� ب�شرط اأاّل يكون هذا الفعل خ�رج اإط�ر الوظيفة 
الع�مة كم� �صي�أتي بي�نه الحقً� خالل طي�ت هذا البحث اإن �ص�ء اهلل تع�لى ، ويكون التعوي�ض 

ب�إع�دة الح�ل اإلى م� ك�ن عليه م� اأمكن ذلك.
المطلب الثاني : ال�شـــرر 

 ال�صرر هو : كل اأذى ي�صيب االإن�ص�ن �صواء ك�ن م�ديً� اأم معنويً�، ولكي تكون االإدارة ُملزمة 
بتعوي�س ال�شرر الذي اأ�شاب الغير لبد من توافر �شروط معينة هي:)50(

45-جملة االأحك�م الق�ص�ئية ال�صودانية ل�صنة 2000م �ض129
46-كمن يوقف �صي�رته دون اأن يتخذ اأي احتي�ط�ت  ، اأوعدم اتخ�ذ االإدارة  لالإجراءات الالزمة بو�صع حتذير مثاًل 

بوجود جم�ري للبلدية
47-كتعمد اال�صطدام ب�لغري

48- كعدم اإ�ص�ءة االأنوار لياًل
49-لو�صيط يف الق�نون املدين . د. ال�صنهوري .ج1 . �ض644

50-الو�صيط يف الق�نون املدين . د. ال�صنهوري .ج1 . �ض714، م�صوؤولية الدولة غري التع�قدية .د. اأنور اأحمد ر�صالن . 
ط1982م. دار النه�صة العربية.�ض284
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1/ اأن يكون ال�شرر محققًا :

ويكون ال�صرر محققً� اإذا ك�ن موؤكدًا وواقعً� فعاًل اأو موؤكد الوقوع في الم�صتقبل ك�الإ�ص�بة 
 ، الع�دي  الك�صب  عليه فر�ض  فتفّوت  الم�صتقبل  في  العمل  فتقعده عن  للع�مل  التي تحدث 
وذلك بخالف ال�صرر المحتمل اأو المفتر�ض فال يعّو�ض عنه الأن �صحة الحكم يجب اأن تبنى 
على الواقع ال على الفرو�ض واالحتم�الت ، وقد قرر الق�ص�ء ال�صوداني في ق�صية المجل�ض 
البلدي ب�لخرطوم �صد مي�صيل قطران التي تتلخ�ض في اأن ال�صيد مي�صيل قطران )المدعى( 
في  م�ص�ًء  ال�ص�بعة  في  احتف�اًل  تقيم  التي  ب�لخرطوم  العراقية  ال�صف�رة  مبنى  يق�صد  ك�ن 
ذلك اليوم ، وقع المدعى داخل مجرى بجوار بوابة ال�صف�رة العراقية اأُعّد لت�صريف مي�ه 
االأمط�ر ، لم يكن ثمة غط�ء للمجرى المذكور على اأي وجه ، وت�صبب ذلك في ك�صر قدم 
المجل�ض  مواجهة  في  دعوى  فرفع   ، للعالج  ال�صودان  لخ�رج  �صفره  ا�صتدعى  مم�  المدعي 
اأم�م  ال�صوؤال المطروح  واأ�صبح   ، التي لحقت به  البلدي ب�لخرطوم لتعوي�صه عن االأ�صرار 
المحكمة هل هن�ك خط�أ ارتكب من ج�نب االإدارة ت�صبب في االأ�صرار التي لحقت ب�لمدعى 
، بحث الق��صي من خالل البين�ت المعرو�صة التي اأق�مه� المدعي وتو�صل اإلى اأن االإدارة لم 
ترتكب خط�أ في اإن�ص�ء مج�ري ب�صورة �صحيحة ولكنه� لم تقم بو�صع تحذير للك�فة بوجود 
هذه المج�ري واأن الق�نون لم ي�صتبعد وجوب مب��صرة ال�صلطة ب�لحيطة الالزمة في حفره� 
ولحين اإتم�مه�، وفي ذات ال�صي�ق ـ وهو مق�صدن� ـ ذكرت المحكمة: » اأن مهنة الق��صي اأو 
فلي�ض  بذلك  يت�أثر  لم  ف�إن   ، بديهته  وح�صور  ال�صخ�ض  ف�ص�حة  على  اأ�ص��ًص�  تعتمد  المح�مي 

هن�ك م� يعوق فعاًل مهنته«)51(.

 ومن الق�ص�ي� ال�صودانية كذلك التي نظرت في ال�صرر محقق اأو موؤكد الوقوع ق�صية حكومة 
ال�صودان ) وزارة الحكم ال�صعبي المحلي ( �صد �صليم�ن ح�صن داوؤود حيث حفر الم�صت�أنف 
مجرى ت�صربت منه مي�ه االأمط�ر اإلى داخل منزل الم�صت�أنف �صده مم� اأدى اإلى انهي�ر اأجزاء 
منه ، فحكمت المحكمة ب�لتعوي�ض للم�صرور ب�عتب�ر اأن احتم�ل وقوع ال�صرر ك�ن معقواًل في 

نظر الظروف التي ُحفر فيه� المجرى)52(

2/ اأن يكون ال�شرر خا�شًا :

 ومعنى ذلك اأن ي�صيب ال�صرر فردًا معينً� اأو اأفراد معينين على وجه الخ�صو�ض ، اأم� اإذا 
اأ�ص�ب ال�صرر عددًا غير محدد من االأفراد ف�إنه يكون �صررًا ع�مً� يتحمله الجميع ب�عتب�ره 

51-اأ�صهر االأحك�م ال�صودانية .هرني ري��ض  وكرم �صفيق . دار الثق�فة . بريوت. لبن�ن  .�ض54
52-جملة االأحك�م الق�ص�ئية ل�صنة 1976.�ض 472
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اإحداث  مثل  تحمله�  االأفراد  على  والواجب  عنه�  يعّو�ض  ال  التي  الع�مة  االأعب�ء  قبيل  من 
تغيرات في الطرق الع�مة.

3/ اأن يكون ال�شرر مما يمكن تقديره بالنقود :

اأو مم�ر�صة مهنة  ربح  الحرم�ن من ك�صب  الم�دية مثل  االأ�صرار  ال�شرط في  ويتحقق هذا 
اأو الم�ص��ض ب�أحد االأمالك المنقولة اأو العق�رية ، واالأ�صرار االأدبية ك�ل�صرر الذي ي�صيب 
الع�طفة اأو ال�صعور اأو ال�صرف واالعتب�ر ، وقد ن�صت الم�دة 153/ 1 من ق�نون المع�مالت 
المدنية ل�صنة 1984م على اأنه :« ي�صمل التعوي�ض ال�صرر االأدبي ، فكل تعٍد على الغير في 
اعتب�ره  في  اأو  االجتم�عي  مركزه  في  اأو  �صمعته  في  اأو  �صرفه  في  اأو  في عر�صه  اأو  حريته 
اإليه�  الم�لي يوجب م�صوؤولية المتعدي عن التعوي�ض« ، وفي �ص�بقة مي�صيل قطران الم�ص�ر 
التعوي�ض  تقدير  مح�ولة  لدى  ف�إنن�   ، اأمر  من  يكن  مهم�   ...  « اأنه  المحكمة  ذكرت  اآنفً� 
يجب اأاّل يغيب عن اأذه�نن� اأنه تعوي�ض جزافي ، اإذ اإن من ال�صعوبة بمك�ن التقدير ب�لنقد 
للعواطف الب�صرية وم�ص�عر القلق واالألم والخوف ، كم� يجب اأاّل نن�صى الق�عدة االأ�صولية 
وهي اأن المدعي يجب اأاّل يتوقع ربحً� من م�أ�ص�ته فال مك�أف�ة له بل اإن م� يتح�صل عليه اإن هو اإاّل 

تعوي�ض الإ�صالح ال�صرر«)53(
المطلب الثالث: عالقة ال�شببية بين الفعل ال�شار وال�شرر

وهي عب�رة عن رابطة بين الفعل ال�ص�ر وال�صرر الذي اأ�ص�ب الم�صرور ، ويعبر عن ذلك 
�صبب  الذي  هو  ال�ص�ر  الفعل  يكون  اأن  ال�صببية  وتعني   ، مب��صرًا  ال�صرر  يكون  ب�أن  اأحي�نً� 
في  ال�صودانية  المح�كم  ق�صت  لذلك  وتطبيقً�   ، اآخر  اأجنبي  �صبب  اأي  تدخل  دون  ال�صرر 
ق�صية حمزة علي مخت�ر �صد محمد ح�صين ال�صواحلي ب�لتعوي�ض ل�ص�لح المدعي ، حيث 
تتلخ�ض وق�ئع هذه الق�صية :« في اأن المدعي عليه اأخطر المدعي اأنه على و�صك البدء في 
عملي�ت حفر االأ�ص��ص�ت للبن�ء في اأر�ض مج�ورة لمنزل ) المدعي ( ك�نت الحفري�ت التي 
ل�شقوط  اأجراه� المدعى عليه عميقة وك�نت تحت جدران بن�ء المدعي مب��صرة مم� اأدى 
جدران بن�ء المدعي وت�صققت اأبنية اأخرى في نف�ض المنزل وبذلك توافر عن�صر ال�صببية 

بين الفعل وال�صرر الذي لحق ب�لمدعي)54(
 و تنتفي رابطة ال�صببية بين الفعل ال�ص�ر وال�صرر بوجود �صبب اأجنبي كقوة ق�هرة اأو فعل 
هذا  بتعوي�ض  ملزم  غير  عليه  المدعى  يكون  الح�الت  هذه  ففي   ، الغير  فعل  اأو  الم�صرور 

53-اأ�صهر االأحك�م ال�صودانية .هرنى ري��ض وكرم �صفيق.�ض102
54-جملة االأحك�م الق�ص�ئية 1956م.�ض74
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ال�صرر ، وقد ن�صت على ذلك الم�دة 141 من ق�نون المع�مالت المدنية ل�صنة 1984م ب�أنه 
» اإذا اأثبت ال�صخ�ض اأن ال�صرر قد ن�ص�أ عن �صبب اأجنبي ال يد له فيه كقوة ق�هرة اأو فعل 
الم�صرور اأو فعل الغير ك�ن غير ملزم بتعوي�ض هذا ال�صرر م� لم يوجد ن�ض اأو اتف�ق على 
اإذا ك�ن قد �ص�هم بفعله  غير ذلك« ، ولكن قد ال ُيعفى المدعى عليه من الم�صوؤولية كلية 
ُيلزم المدعى عليه  الم�صترك حيث  الفعل  اإحداث ال�صرر وهو م� يعرف بح�لة  ال�ص�ر في 

بج�نب من التعوي�ض يتن��صب مع دوره في اإحداث ال�صرر .
اإدري�ض:  داوود  �صد  ال�صوداني  التج�ري  البنك  ق�صية  في  ج�ء  فقد  ذلك  لكل  وتطبيقً� 
»ب�صرورة قي�م رابطة ال�صببية بين الخط�أ الذي ارتكبه المدعى عليه وال�صرر الذي اأ�ص�ب 
المدعي ، وتنتفي هذه الرابطة اإذا ك�نت نتيجة لع�مل جديد وهو خط�أ �صخ�ض ث�لث ، وال 
وتتلخ�ض   ، المعقول«)55(  وجه  على  الث�لث  ال�صخ�ض  فعل  ك�ن  متى  ال�صببية  رابطة  تنقطع 
وق�ئع هذه الق�صية في اأن الم�صت�أنف �صده �صحب ال�صيك رقم 37813 بت�ريخ 1979/9/17م 
بمبلغ ع�صرة األف جنيه ل�ص�لح مدير الجم�رك وق�م الم�صت�أنف) البنك التج�ري ( ب�عتم�د 
اأن الم�صت�أنف لم ي�صّلم الم�صت�أنف  ال�صيك المذكور بن�ء على طلب الم�صت�أنف �صده ، غير 
اأن  �صبق  الذي  ال�صيك  وهو  الخط�أ  طريق  عن  اآخر  �صيكً�  �صّلمه  بل  المذكور  ال�صيك  �صده 
�صرفه مدير الجم�رك حيث ات�صح لمدير الجم�رك اأن هذا ال�صيك �صبق �صرفه فق�م بفتح 
القب�ض  اإجراءات  واتخذت �صده  الم�صت�أنف �صده  ـ �صد  الجم�رك  اأي مدير  ـ  بالغ جن�ئي 
تعوي�ض  بدفع  الم�صت�أنف  ب�إلزام  مط�لبً�  دعوى  �صده  الم�صت�أنف  اأق�م   ، وغيره�  والتحقيق 
قدره) 30 األف جنيه ( لم� اأ�ص�به من �صرر نتيجة للخط�أ الذي ارتكبه الم�صت�أنف ، فحكمت 
محكمة اأول درجة للم�صت�أنف �صده بمبلغ ع�صرة األف جنيه واأيدت الحكم محكمة المديرية 
واال�صتئن�ف ، وج�ء اأي�صً� في ق�صية خوجلي محمد  تميم �صد طه ر�صيد محمد والتي تتلخ�ض 
وق�ئعه� :« في اأن المدعى عليه ك�ن ي�صير بعربته واأم�مه المدعي حيث ك�ن االأخير يركب 
دراجة وفج�ءة غّير المدعى �صيره وعطف ليخرج من الطريق ف�صدمته �صي�رة المدعى عليه 
ونتيجة لذلك حدثت له بع�ض االأ�صرار فرفع دعوى �صد المدعى عليه مط�لبً� ب�لتعوي�ض ، 
اأن المدعي ك�ن  العلي� راأت  ، ولكن المحكمة  الك�مل  ب�لتعوي�ض  فق�صت المحكمة للمدعي 
م�صتركً� في الخط�أ وخف�صت التعوي�ض اإلى الن�صف ب�عتب�ر اأن كاًل من المدعى والمدعى 

عليه قد ا�صترك� في الخط�أ الذي نتج منه ال�صرر بن�صب مت�ص�وية« )56(

55-جملة االأحك�م الق�ص�ئية 1979م. �ض67
56- جملة االأحك�م الق�ص�ئية 1963م. �ض126
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 اأم� اإذا ك�نت القوة الق�هرة اأو فعل الغير اأو فعل الم�صرور هي وحده� المت�صببة في 
ال�صرر فحينئذ ُيعفي  ال�صخ�ض من الم�صوؤولية.

  ونخل�ض مم� تقدم اأن الم�صوؤولية التق�صيرية بوجٍه ع�م هي جزاء االإخالل ب�لواجب الع�م 
الذي يفر�ض على كل �صخ�ض عدم االإ�صرار ب�لغير ، وب�لت�لي يكون التعدي الذي يقع من 

ال�صخ�ض الذي �صبب ال�صرر موجبً� لتعوي�ض الم�صرور الذي وقع عليه ال�صرر ، وقد يكون 
ال�صخ�ض الذي �صبب ال�صرر له اإرادة في اإيق�عه كتعمد االإعتداء ، وقد يكون لي�ض له اإرادة 

في اإيق�عه كعديم التمييز ومن في حكمه ، وقد �ص�وى ق�نون المع�مالت المدنية ل�صنة 
1984م بينهم� متبعً� راأي جمهور الفقه�ء كم� �صبق اأن راأين� ؛ وذلك الأن ال�صم�ن �صرع 

للجبر ال للعقوبة لعموم قوله �صلى اهلل عليه و�صلم :« ال �صرر وال �صرار«)57(
الذي  الع�م  ب�لواجب  االإدارة  اإخالل  جزاء   : فتعني  لالإدارة  التق�صيرية  الم�صوؤولية  اأم�   
اأي  االإدارة في ح�لة  الم�صوؤولية على  تترتب  ، وب�لت�لي  ب�لغير  االإ�صرار  يفر�ض عليه� عدم 
التي تن�صيء الحق في  الواقعة  التعدي بمث�بة  الغير، ويكون هذا  تعدي منه� يقع على هذا 
لقي�م  اأنه  نجد  الم�صوؤولتين  وبمق�رنة   ، »الم�صرور«  الغير  ِقبل  من  االإدارة  تج�ه  التعوي�ض 
الم�صوؤولية التق�صيرية لالإدارة والم�صوؤولية التق�صيرية بوجٍه ع�م يجب اأن تتوافر عن��صر 

الفعل ال�ص�ر وال�صرر وعالقة ال�صببية بينهم�. 

57-�صبق تخريجه .�ض14 
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المبحث الرابع

الم�شوؤولية ال�شخ�شية للموظف العام ) االإ�شرار ال�شخ�شي الوظيفي(

ف�لذي  اإذًا   ، موظفيه�  بوا�صطة  وت�صرف�ته�  اأعم�له�  تم�ر�ض  االإدارة  اأن  �صبق  فيم�  ذكرن� 
اأعم�لهم  اإنهم يم�ر�صون  الت�بعون لالإدارة وبم�  اأولئك الموظفون  يرتكب الفعل ال�ص�ر هم 
ني�بة عن االإدارة وب��صمه� ولم�صلحته� لذلك يجب على االإدارة اأن تتحمل م�صوؤولية تعوي�ض 
االأ�صرار المترتبة عن هذه االأعم�ل والت�صرف�ت ب�شرط اأن ال يكون الفعل ال�ص�ر الذي �صببه 
هذا الموظف الع�م �صخ�صيً� ، اأي خ�رج عن نط�ق الوظيفة الع�مة ب�أن ك�ن ُمتعمدًا مثاًل اأو 
ق�صد به تحقيق م�صلحة �صخ�صية ... الخ وهذا م� ُيعرف بــ�الإ�صرار ال�صخ�صي الوظيفي 
والذي يتحمل تبعته الموظف الع�م في م�له الخ��ض ، اأم� االإ�صرار المن�صوب لمرفق االإدارة 
وهو م� ُيعرف في الفقه المق�رن ب�لخط�أ المرفقي فُت�ص�أل عنه االإدارة دون الموظف الع�م 
ال�شروط التي حدده� الق�نون)58( ،  وقد ميز ق�نون المع�مالت المدنية ل�صنة  اإذا توافرت 
ال�ص�ر الذي يرتكبه الموظف  الفعل  الن�تج عن  الوظيفي  ال�صخ�صي  1984م بين االإ�صرار 
الع�م خ�رج نط�ق الوظيفة الع�مة واالإ�صرار المن�صوب لالإدارة ، كم� �صي�أتي تف�صيله خالل 

المب�حث الت�لية.

المطلب االأول: تعريف االإ�شرار ال�شخ�شي الوظيفي

 عّرف بع�ض فقه�ء الق�نون االإ�صرار ال�صخ�صي الوظيفي ب�أنه:« الفعل الواقع من الموظف الع�م 

خ�رج نط�ق الوظيفة الع�مة59)2(، ف�لموظف الع�م الذي ي�أتي بفعل ي�صبب �صررًا للغير ويكون 
هذا الفعل خ�رج اإط�ر واجب�ت وظيفته ف�إن هذا الفعل يعتبر اإ�صرارًا �صخ�صيً� وظيفيً� ي�ص�أل 
ال�صخ�صي  االإ�صرار  االآخر  البع�ض  وعّرف   ، له�  الت�بع  االإدارة  دون  الع�م  الموظف  هذا  عنه 
الوظيفي ب�أنه :« الخط�أ الذي ال يمت ب�صلة اإلى الوظيفة  الع�مة« )60 ( واأ�ص�ر بع�صهم اإلى اأنه : 

»الخط�أ الواقع اأثن�ء ت�أدية الوظيفة ولكن يمكن اعتب�ره فعاًل �ص�رًا مق�صودًا«)61(
اإ�صرارًا  يمّثل  الع�م  الموظف  من  ال�ص�در  الفعل  اعتب�ر  على  ال�صوداني  الفقه  جرى  وقد 
اإذا تج�وز الموظف الع�م الو�ص�ئل المت�حة له والتي يمكن اعتب�ره� في  �صخ�صيً� وظيفيً� 

درم�ن  اأم  ج�معة   – والق�نون  ال�صريعة  كلية  لطالب   ، خمت�ر  حممد  وهبي  .د.  االإداري  الق�نون  يف  حم��صرات   -58
االإ�صالمية ع�م 1992م

59-نظرية اخلط�أ يف امل�صوؤولية االإدارية يف  الق�نون ال�صوداين . د . وهبي حممد خمت�ر . مرجع �ص�بق .�ض332
60- م�صئولية الدولة غري التع�قدية  د . اأنور اأحمد ر�صالن .�ض 207

61- الو�صيط يف الق�نون املدين  د . ال�صنهوري .ج 1 .�ض880



د . �أحمد �لزين �أحمد حامد

مجلة ت�أ�صيل العلوم 134

هذه الح�لة بمث�بة الخط�أ ال�صخ�صي ومث�ل ذلك حوادث حركة المرور اإذا تج�وز ال�ص�ئق 
ال�صرعة الق�نونية )62(، وب�لت�لي يترتب عليه التعوي�ض �صخ�صيً� .

الع�مة  لقواعده  وفقً�  ـ  1984م  ل�صنة  المدنية  المع�مالت  ق�نون  اأي  ـ  ال�صوداني  والق�نون 
يقيم الم�صوؤولية على �صخ�ض الموظف الع�م الت�بع لالإدارة ب�عتب�ره معّبرًا عن اإرادته�)63( 
وقد  الع�مة،  القواعد  ا�صتثن�ء من هذه  الع�م  الموظف  االإدارة دون  الم�صوؤولية على  ويقيم 
اأيدت المحكمة العلي� هذا الم�صلك في ق�صية حكومة ال�صودان �صد النور اإبراهيم)64( حيث 
قررت اأنه : » ... ال وجود للخط�أ االإداري اإال من خالل قواعد الم�صئولية المدنية في اإط�ر 
اأن يكون� ك�فيين لقي�م  اأن االإهم�ل وعدم االهتم�م يمكن  ق�نون المع�مالت المدنية حيث 
الم�صوؤولية االإدارية« ، واأي�صً� في ق�صية مي�صيل قطران ال�ص�بق االإ�ص�رة اإليه� حيث اعتبرت :« 
اأن االإهم�ل قد �صّبب �صررًا ُيقيم الم�صوؤولية االإدارية في مواجهة االإدارة ، وقد اأكد الق��صي 
في هذه الق�صية خط�أ المجل�ض البلدي ب�لخرطوم ب�عتب�ره قد اأهمل في و�صع م� ي�صير اإلى 

وجود المج�ري« )65(

المطلب الثاني : �شروط االإ�شرار ال�شخ�شي الوظيفي

ن�صت الم�دة 1/160 من ق�نون المع�مالت المدنية ل�صنة 1984م ب�أن : ) كل �صخ�ض يكون 
م�صتخدمً� لدى اآخر اأو يتولى عماًل الآخر ي�صّبب اإ�صرارًا ب�الآخر اأو ب�لغير ا�صتغالاًل لوظيفته 
اأو ا�صتهت�رًا بواجب�ته� اأو اإهم�اًل غير مبرر في اأدائه� يلزم �صخ�صيً� بتعوي�ض ال�صرر الذي 

�صببه للغير ، والأغرا�ض هذا الف�صل ت�صمل كلمة الغير ال�صخ�ض الطبيعي واالعتب�ري(.

فطبقً� لهذا الن�ض ف�إن الم�صتخدم )الموظف الع�م(  لدى االإدارة اإذا ق�م بعمل �صّبب �صررًا 
للغير ا�صتغالاًل لوظيفة ....الخ يكون م�صوؤواًل �صخ�صيً� عن تعوي�ض ال�صرر الذي �صبّبه في 
م�له الخ��ض ، وال تكون الجهة االإدارية المخدمة م�صوؤولة عن ذلك ال�صرر )66( ، والم�صوؤولية 
ال�صخ�صي  ال�ص�ر  للفعل  الطبيعية  النتيجة  الح�لة هي  الع�م في هذه  للموظف  ال�صخ�صية 
يكون  ال�صخ�صي  ال�ص�ر  ف�لفعل   ، الع�م  للموظف  الُموكل  العمل  بطبيعة  له  الذي ال عالقة 

�صببً� النعق�د الم�صوؤولية ال�صخ�صية للموظف الع�م .

62- نظرية اخلط�أ يف امل�صوؤولية االإدارية يف  الق�نون ال�صوداين . د . وهبي حممد خمت�ر .�ض333
63- املرجع ال�ص�بق .�ض335

64-جملة االأحك�م الق�ص�ئية ال�صودانية ل�صنة 1977م .�ض 189
65- اأ�صهر االأحك�م ال�صودانية .هرني ري��ض .�ض 82

66- �صرح ق�نون املع�مالت املدنية ال�صوداين  د . حممد �ص�لح علي .ج 2.�ض 203
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 ولكي ي�ص�أل الموظف الع�م عن اأخط�ئه ال�صخ�صية وفقً� للقواعد الع�مة الواردة في ق�نون 
المع�مالت المدنية ل�صنة 1984م لبد من توافر ال�شروط التالية : - 

اأواًل : اأن يكون الموظف العام تابعًا لالإدارة اأو يتولى عماًل لديها 

بين  رابطة  اإن عدم وجود  اإذ   ، الوظيفي  ال�صخ�صي  االإ�صرار  لتحقق  العن�صر الزم  وهذا   
اأي تعوي�ض، وهذه الرابطة يحكمه�  الموظف الع�م  واالإدارة ال تجعل االإدارة م�صوؤولة عن 
عند  عنه�  الحديث  �صبق  التي  التبعية  رابطة  وهي   ، الق�نون  وواجب�ته�  مفهومه�  ويحدد 
اأ�ص��ض الم�صوؤولية االإدارية في الق�نون حيث تقوم هذه الرابطة على ال�صلطة الفعلية للمتبوع » 
االإدارة«على الت�بع » الموظف الع�م« في الرق�بة والتوجيه واإ�صدار االأوامر ومراقبة تنفيذه� 

مع وجوب اأن يكون الفعل المرتكب من الموظف الع�م ح�ل ت�أدية وظيفته اأو ب�صببه� )67(.

ثانيًا : اأن ي�شّبب الموظف العام �شررًا بالغير

 يجب اأن يترتب على فعل الموظف الع�م �صررًا ب�لغير، واأن يكون هذا ال�صرر محددًا بحيث 
يمكن تقييمه وجبره ب�لتعوي�ض وفي ذلك ن�صت الم�دة 161 /1 من ق�نون المع�مالت المدنية 

ل�صنة 1984م ب�أنه :« يجب اأن يكون االإ�صرار محددًا بحيث يمكن تقييمه وجبره ب�لتعوي�ض«

وقد يقع هذا ال�صرر عن طريق المب��صرة اأو الت�صبب )68( ، وي�شترط للتعوي�ض عنه وجبره اأن 
اأم �صيقع م�صتقباًل ولكن ك�ن محتم الوقوع كم� في ح�لة  يكون محقق الوقوع �صواء وقع فعاًل 
ال�صرر الذي ي�صيب �صخ�صً� بعجز يحول بينه وبين مم�ر�صته مهنته في الم�صتقبل ، وال ي�شترط 
اأن يقع ال�صرر على ال�صخ�ض الطبيعي واإنم� تتحقق الم�صوؤولية اإذا وقع ال�صرر على ال�صخ�ض 
االعتب�ري ك�الإدارة الع�مة مثاًل ، وقد اأج�ز الم�صرع في الم�دة 5/162 من ق�نون المع�مالت 
المدنية ل�صنة 1984م الأي مواطن �صوداني اأن يطلب من وزير العدل تحريك دعوى االإ�صرار 

ال�صخ�صي الوظيفي اإذا ك�ن ال�صخ�ض الم�صرور هو الدولة اأو مرافقه� الع�مة .

ويخرج عن االإ�صرار ال�صخ�صي الوظيفي الموجب للتعوي�ض كل �صرر يقع ب�صبب اأجنبي كقوة 
اأو في ح�لة تنفيذ الموظف الع�م الأوامر �صدرت   ، اأو فعل الغير  اأو بفعل الم�صرور  ق�هرة 
اإليه من رئي�صه طبقً� للق�نون وفي ذلك تن�ض الم�دة )144( من ق�نون المع�مالت المدنية 
اإذا  ب�لغير  اأ�صر  الذي  فعله  عن  م�صوؤواًل  الع�م  الموظف  يكون  ال  اأنه:«  على  1984م  ل�صنة 
ق�م به تنفيذًا الأمر �صدر اإليه من رئي�صه، متى ك�نت اإط�عة هذا  االأمر  واجبة عليه اأو ك�ن 

67- راجع �ض 17 من  هذا البحث 
68- راجع  �ض 14من هذا البحث



د . �أحمد �لزين �أحمد حامد

مجلة ت�أ�صيل العلوم 136

يعتقد اأنه� واجبة واأثبت اأنه ك�ن يعتقد م�صروعية الفعل الذي وقع منه وك�ن اعتق�ده مبنيً� 
على اأ�صب�ب معقولة واأنه راعى في عمله ج�نب الحيطة والحذر الالزمين« ، اأم� اإذا خ�لف 
اأمر رئي�صه طبقً� للق�نون وترتب على فعله �صرر ب�لغير ف�إنه يكون م�صوؤواًل  الموظف الع�م 
م�صوؤولية �صخ�صية عن فعله ال�ص�ر وال م�صوؤولية على رئي�صه ، اأم� اإذا ك�ن اأمر الرئي�ض غير 
م�صروع اأو �صّكل االأمر جريمة، ففي كلت� الح�لتين ي�ص�أل الموظف الع�م �صخ�صيً� عن فعله 

ال�ص�ر ويعتبر الرئي�ض محر�صً� في الح�لة الث�نية.
اأو  ي�صغله�  التي  وظيفته  نط�ق  عن  بعيدًا  ويكون  الع�م  الموظف  من  يقع  الذي  ال�ص�ر  والفعل   
ب�صببه�، وي�صبب �صررًا للغير مم� ي�صتوجب م�ص�ءلته �صخ�صيً� البد اأن تتوافر فيه ال�شروط الت�لية:

1/ اأن يكون الفعل ال�شار عمدًا 

الوظيفة  بعيدًا عن نط�ق  الع�م  للموظف  ال�صخ�صية  النزوات  العمدي على  الفعل  ويقوم هذا   
الم�صلحة  على  تغليبً�  الخ��صة  م�صلحته  تحقيق  الع�م  الموظف  ي�صتهدف  حيث   ، ب�صببه�  اأو 
الع�مة، وب�لت�لي يتحقق االإ�صرار ال�صخ�صي الوظيفي وي�ص�أل الموظف الع�م عن االإ�صرار في 
م�له الخ��ض ، اأم�  اإذا وقع الفعل ال�ص�ر من الموظف الع�م نتيجة لم� يتعر�ض له من خط�أ اأو 
�صواب اأثن�ء ت�أدية عمله ف�إن هذا الفعل ال�ص�ر ال يعتبر �صببً� للتعوي�ض وهذا م� ج�ءت به الم�دة 
2/162 من ق�نون المع�مالت المدنية ل�صنة 1984م ب�أنه :« ال يعتبر الخط�أ الع�دي الذي يتوقع 
الموظف  ي�ص�أل عنه  ال  وب�لت�لي  ب�لتعوي�ض«  للحكم  �صببً�  العمل  نية في ظروف  بح�صن  حدوثه 

الع�م �صخ�صيً� في م�له الخ��ض واإنم� ت�ص�أل عنه االإدارة ط�لم� رّتب هذا الفعل �صررًا للغير.
2/ اأن ي�صتغل الموظف الع�م وظيفته اأو ي�صتهتر ب�أداء واجب�ته اأو يهمل اإهم�اًل غير مبرر: 

 وا�صتغالل الموظف الع�م لوظيفته ، يعني اأن يقوم ب�أفع�ل اأو اأعم�ل ال تمليه� عليه واجب�ت 
وظيفته �صواء ع�دت عليه هذه االأفع�ل ب�لف�ئدة لنف�صه اأو الأي �صخ�ض اآخر اأو حتى لم تعد 
ت�صرف  مثل  الفعل،  بذلك  يقوم  وهو  الع�مة  الوظيفة  ثوب  لب�ض  اأنه  ط�لم�  بف�ئدة  عليه 
الموظف الع�م بنية اإيذاء اأحد االأفراد ، ك�ل�صرطي الذي يقوم ب�لقب�ض على اأحد االأفراد 
وحجزه دون مبرر ق�نوني ، اأو لتحقيق غر�ض �صخ�صي ك�لموظف الذي ي�أخذ ر�صوة لق�ص�ء 
ح�جة اأحد االأفراد ، اأو لمح�ب�ة اأحد اأقرب�ئه اأو اأ�صدق�ئه ك�لموظف الذي يعمد اإلى خدمة 
الع�م  الموظف  ا�صتهت�ر  اأم�   ، االآخرين69)1(  وبين  بينهم  مفرقً�  اأ�صدق�ئه  اأو  اأقرب�ئه  اأحد 
التهور  عن  يّنم  نحو  على  الوظيفة  بواجب�ت  التقيد  عدم  من  ح�لة  فهي  وظيفته  بواجب�ت 
م�لي  اإي�ص�ل  دون  المن�ص�أة  م�ل  ب�صرف  يقوم  كمن  التحوط  اأو  التحرز  وعدم  واالندف�ع 

69-�صرح ق�نون املع�مالت املدنية .د0حممد �ص�لح على .ج2.�ض206
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وك�ل�صرطي  به�،  معلقً�  المفت�ح  يترك  اأو  مفتوحة  مكتبه  خزينة  يترك  وكمن   ، ب�ال�صتالم 
الذي يوجه �صالحه الن�ري على اآخر مداعبً� اأو يتركه لالأطف�ل)70(

بع�ض  ويرى   ، الع�م  الموظف  من  ال�ص�در  المبرر  غير  االإهم�ل  عن  ال�صرر  ينتج  وقد   
الفقه�ء)71 ( ـ بحق ـ اأن الم�صرع قد ج�نبه ال�صواب في ا�شتراط اأن يكون االإهم�ل غير مبرر ، 
وذلك الأن كل اإهم�ل يترتب عليه �صرر يوجب الم�صوؤولية بغ�ض النظر عن وجود �صبب مبرر 
لهذا االإهم�ل اأم ال  ، وهذا م� يطلق عليه عند الفقه�ء عب�رة اأن االإهم�ل يتحدث عن نف�صه، 

ف�لعبرة اإذن بم� يترتب على الفعل من �صرر �صواء تحقق الفعل ب�إهم�ل اأم لم يتحقق.
بع�س اأنواع االإ�شرار ال�شخ�شي الوظيفي:

التي  االأفع�ل  بع�ض  على  1984م  ل�صنة  المدنية  المع�مالت  ق�نون  من   162 الم�دة  ن�صت 
تعتبر اإ�صرارًا �صخ�صيً� وظيفيً�، وذلك على �صبيل المث�ل ال الح�صر منه�: تعطيل الخدم�ت 
دون  والمح�ب�ة  م�صروع  دون عذر  اأو  م�صروعة عمدًا  اأو منفعة  الغير من خدمة  اأو حرم�ن 
ب�صحة  ت�صر  اأدوية غير �صحيحة  اإعط�ء   ، ب�لغير  مهنيً�  اأو  وظيفيً�  اإ�صرارًا  م�صروع  �صبب 
عن  ب�لمري�ض  االإ�صرار  وكذلك  الالزمين  والحذر  الحيطة  اتخ�ذ  دون  المع�لج  ال�صخ�ض 
�صحة  على  ذلك  لخطورة  اعتب�ر  دون  المهنية  اأو  الوظيفية  الواجب�ت  في  التفريط  طريق 
عملي�ت  اإجراء  اأو  ق�نوني  غير  خت�ن  اأو  ق�نوني  غير  اإجه��ض  عملي�ت  اإجراء  اأو  المري�ض 
جراحية ب�إهم�ل ج�صيم ال يت�صور وقوعه من ال�صخ�ض الع�دي في المهنة وفى ظروف الح�ل 
، ومنه� اأي�صً� تعطيل التحري اأو االإعالن اأو الف�صل في الق�ص�ي� اأو اإجراءات العدالة دون 
بق�صد  ا�صتهت�رًا  اأو  ب�لق�نون  ا�صتهت�رًا  الن�ض  �صريح  �صد  االأحك�م  واإ�صدار  مقبول  �صبب 

الم�صرع وخروجً� على �صوابط االجته�د الفقهي اأو ا�صتخف�فً� بحقوق المتق��صين ... الخ 
 النتائج المترتبة عن االإ�شرار ال�شخ�شي الوظيفي : 

من النت�ئج المترتبة عن االإ�صرار ال�صخ�صي الوظيفي:
1/ اأن الموظف الع�م يعتبر م�صوؤواًل عن نت�ئج فعله ال�ص�ر ال�صخ�صي في مواجهة الم�صرور.

اإق�مة دعوى الم�صوؤولية ال�صخ�صية في مواجهة الموظف الع�م  اأن للم�صرور الحق في   /2
اأن يرفع هذه الدعوى في مواجهة االإدارة والموظف الع�م معً�  ، كم� يمكن للم�صرور 
ب�لت�ص�من، وفي هذه الح�لة على الم�صرور اأن ُيثبت اإلى ج�نب الفعل ال�ص�ر ال�صخ�صي 

ال�ص�در من الموظف الع�م العالقة التي تربط ب�الإدارة ب�لموظف الع�م .

70-�صرح ق�نون املع�مالت املدنية .د0حممد �ص�لح على .ج2.�ض206
71-املرجع ال�ص�بق .ج2 . �ض 207
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الع�م  والموظف  االإدارة  مواجهة  في  ال�صخ�صية  الم�صوؤولية  دعوى  الم�صرور  رفع  اإذا   /3
ب�لت�ص�من ف�إن الع�دة جرت على تعوي�ض االإدارة للم�صرور ومن َثمَّ لالإدارة اأن تعود على 
الموظف الع�م القت�ص�ء حقه� منه اإذا ثبت االإ�صرار ال�صخ�صي الوظيفي �صد الموظف 

الع�م ، وهذا م� يف�صر اأن م�صوؤولية االإدارة تكون غير مب��صرة)72 (

 ويرى الب�حث في هذه النقطة االأخيرة اأنه يجب على محكمة المو�صوع اأن ت�صم االإدارة اإلى 
ج�نب الموظف الع�م ال�ص�در منه الفعل ال�ص�ر ال�صخ�صي واإن لم يطلب الم�صرور ذلك الأن 
الموظف الع�م غ�لبً� ال يملك مبلغ تعوي�ض الم�صرور مق�رنة ب�الإدارة الت�بع له� ، وب�لت�لي 
ف�إدخ�ل االإدارة طرف اأ�صيل ي�صمن للم�صرور حقه في التعوي�ض مع جواز اأن ترجع االإدارة 

على الموظف الع�م بم� دفعت على �صييل تق�صيط مبلغ التعوي�ض مثاًل .

4/ اإذا رجع الم�صرور على الموظف الع�م في االإ�صرار ال�صخ�صي دون االإدارة وقف االأمر عند هذا 
الحد ، اأم� اإذا رجع الم�صرور على االإدارة دون الموظف الع�م فلالإدارة  اأن ترجع بم� دفعت على 
الموظف الع�م ، وقد يكون رجوع الم�صرور على االإدارة دون الموظف الع�م ، الأن االإدارة ع�دة 
تكون هي المليئة ، وفي هذه الح�لة يجوز لالإدارة اأن ُتدخل الموظف الع�م �ص�منً� في الدعوى 
ليحكم عليه بم� ع�صى اأن يحكم به على االإدارة  )73( ، على اأنه قد ترجع االإدارة على الموظف 
الع�م ببع�ض م� دفعت من التعوي�ض اإذا ا�صتركت مع الموظف الع�م في الفعل ال�ص�ر وحينئذ 
يق�ّصم التعوي�ض بينهم� وفقً� للقواعد الع�مة في تعدد الم�صوؤولين ، وهن� البد اأن ُيثبت الموظف 

الع�م اأن االإدارة ا�صتركت معه في الفعل ال�ص�ر ك�أّن يكون قد اأمرته به اأو �ص�همت معه فيه .

 ويرى الب�حث في خ�تمة هذا المبحث اأن ق�نون المع�مالت المدنية ل�صنة 1984م قد اأ�صرف 
في و�صف وتحليل االإ�صرار ال�صخ�صي الوظيفي ، وك�ن من الممكن اأن ين�ض على ال�شروط 
التي يتحقق به� هذا االإ�صرار وب�لت�لي م�صوؤولية الموظف الع�م عنه في م�له الخ��ض ويترك 
المج�ل للمحكمة المخت�صة اأن تطبق هذه ال�شروط على كل ح�لة تتوافر فيه� بداًل من �صرد 
وهذا  الوظيفي،  ال�صخ�صي  االإ�صرار  لهذا  الح�صر  ال  المث�ل  �صبيل  على  ت�صريعية  نم�ذج 
من�صيء  اأنه  في  االإدارية  المن�زع�ت  في  االأ�ص��صية  وظيفته  االإداري  للق�ص�ء  ُيرجع  ب�لطبع 
والتي من  االإدارية والبت فيه�  ب�لمن�زع�ت  المتعلقة  القواعد واالأ�صول والمب�ديء  ومبتدع 

�صمنه� الم�صوؤولية االإدارية.

72-نظرية اخلط�أ يف امل�صوؤولية االإدارية يف الق�نون ال�صوداين . د . وهبي حممد خمت�ر .�ض333
73- �صرح ق�نون املع�مالت املدنية .د0حممد �ص�لح على .ج2.�ض09 2
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المبحث الخام�س 

م�شوؤولية االإدارة التق�شيرية

ذكرن� فيم� �صبق74)1( خالل طي�ت هذا البحث اأن االإدارة تم�ر�ض اأعم�له� بوا�صطة موظفيه� 
واأن الفعل ال�ص�رـ  غ�لبً�ـ  ُيرتكب من اأولئك الموظفين الت�بعين له� ، وبم� اأن هوؤالء الموظفون 
يم�ر�صون اأعم�ل االإدارة  ني�بة عنه� وب��صمه� ولم�صلحته� لذا يجب على االإدارة اأن تتحمل 
م�صوؤولية تعوي�ض االأ�صرار المترتبة عن هذه االأعم�ل ب�شرط اأن ال يكون الفعل ال�ص�ر الذي 
�صببه الموظف الع�م �صخ�صيً� اأي خ�رج نط�ق الوظيفة الع�مة اأو ب�صببه� ، وقد حدد الم�صرع 
ل�صنة 1984م ح�الت معّينة على �صبيل اال�صتثن�ء  المدنية  المع�مالت  ال�صوداني في ق�نون 
من الق�عدة الع�مة ـ وهي م�صوؤولية الموظف الع�م ال�صخ�صية ـ تكون فيه� االإدارة م�صوؤولية 
عن الفعل ال�ص�ر الذي يرتكبه الموظف الع�م الت�بع له� ، وقد ج�ءت هذه الح�الت في راأي 
الم�دة 163 من ق�نون  الب�حث مجملة ومبهمة ال تف�صيل فيه�، وتطبيقً� لكل ذلك ن�صت 
المع�مالت المدنية ل�صنة 1984م ب�أنه : » ال يعتبر المخدم اأو المتبوع م�صوؤواًل عن االإ�صرار 
ال�صخ�صي الوظيفي اأو المهني اإال اإذا ك�ن االإ�صرار ن�تجً� عن �صي��صته اأو خطئه اأو ك�ن قد 
الخ��صة  االأحك�م  اأن  المحكمة  اإذا وجدت  اأو  االإ�صرار  اإلح�ق  اأعطى موافقة �صريحة على 
بم�صوؤولية المتبوع هي االأولى ب�لتطبيق نظرًا لكل ظروف الدعوى ودور المخدم اأو المتبوع 

في وقوع االإ�صرار«

هذه الم�دة ح�صرت الح�الت التي تجعل االإدارة م�صوؤولة عن االإ�صرار ال�صخ�صي الوظيفي 
ال�ص�در من الموظف الع�م ، وتف�صيل ذلك على النحو الت�لي:

1/ اأن يكون االإ�صرار ن�تجً� عن �صي��صة المخدم » االإدارة » اأو خطئه ، ومث�ل ذلك اإذا ك�ن 
من خطة وزارة معينة اأو مرفق ع�م معّين منع ت�صدير �صلعة اأو �صلع معينة خ�رج حدود 
البالد ف�إن اأي اإ�صرار يترتب عن تلك الخطة ال ُي�ص�أل عنه الموظف الع�م الم�صوؤول عن 
ا�صتخراج رخ�ض الت�صدير ، وكذلك اإذا اأ�صدر مدير وحدة معّينة قرارًا بمنع تعيين اأي 
موظف في هذه الوحدة موؤقتً� ف�إّن قي�م الموظف الع�م الم�صوؤول برف�ض طلب اأي متقدم 

للتعيين ال يعدُّ اإ�صرارًا ُي�ص�أل عنه الموظف الع�م75)2(
 وتعتبر ق�صية مي�صيل قطران ال�ص�بق االإ�ص�رة اإليه� من اأهم ال�صوابق ال�صودانية التي تحدثت 

74-انظر �ض 11 من هذا البحث 
75-�صرح ق�نون املع�مالت املدنية  د. �ص�لح حممد علي .ج2 .�ض322 وم� بعده�
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عن خط�أ المخدم » االإدارة » حيث طرحت المحكمة في هذه الق�صية �صوؤااًل مهمً� وهو 
هل ك�ن هن�ك خط�أ ُارتكب من ج�نب االإدارة ت�صبب في االأ�صرار التي لحقت ب�لمدعى ، 
بحث الق��صي من خالل البين�ت المعرو�صة التي اأق�مه� المدعي وتو�صل اإلى اأن االإدارة 
لم ترتكب خط�أ في اإن�ص�ء مج�ري ب�صورة �صحيحة ولكنه� لم تقم بو�صع تحذير للك�فة 
بوجود هذه المج�ري واأن الق�نون لم ي�صتبعد وجوب مب��صرة ال�صلطة ب�لحيطة الالزمة 

في حفره� ولحين اإتم�مه�)76(

2/ اإذا ك�ن االإ�صرار قد نتج بموافقة �صريحة على اإحداثه من المخدم » االإدارة ، ومث�ل 
ذلك م� ورد من اأمثلة في الفقرة )1( اأعاله ، فموافقة الم�صوؤول االإداري عن المرفق 
اأو موافقته �صراحة على   ، البالد  الع�م �صراحة على منع ت�صدير �صلعة معينة خ�رج 
عدم تعيين اأي موظف موؤقتً� اإن ترتب عليه اأي اإ�صرار ال ي�ص�أل عنه الموظف الع�م واإنم� 

ي�ص�أل عنه المخدم »االإدارة«.

 ومن االأمثلة اأي�صً� على هذا البند م� تقوم به �صلط�ت االأرا�صي من نزع ملكية اأحد االأ�صخ��ض 
اأو االأمر ب�إع�دة تخطيط اإحدى المن�طق ال�صكنية ـ مثاًل ـ مم� يترتب على ذلك اإ�صرارًا 
االإدارة  على  التعوي�ض  وب�لت�لي  الم�صوؤولية  يرتب  ذلك  فكل  االأ�صخ��ض،  هوؤالء  بملكية 
دون الموظف الع�م الذي يب��صر الفعل ال�ص�ر، وكل هذا ب�لطبع ال يمنع االإدارة من اأن 
ُتثبت اأن ت�صرفه� ج�ء تحقيقً� لمقت�صي�ت الق�نون اأو ال�صي��صة الع�مة للدولة اأو اأن تقدم 
الع�مة)77(، وقد  ب�أن ت�صرفه� ك�ن بغر�ض الم�صلحة  المبررات م� يقنع المحكمة  من 
ا�شترط الم�صرع في هذا البند اأن تكون موافقة المخدم » االإدارة«على اإلح�ق ال�صرر 
اأو تمت في لق�ء �صم  اأو م�صجلة  �صريحة ، وهذا يعني اأن تكون هذه الموافقة مكتوبة 

الموظف الع�م ويمكن اإثب�ت ذلك بجميع طرق االإثب�ت .

الدعوى  ظروف  من  ت�صنفه�  اأن  فله�  للمحكمة  متروك  ف�أمره�  الث�لثة  الح�لة  اأم�   /3
المختلفة ودور كل من المخدم » االإدارة« اأو الت�بع » الموظف الع�م » في وقوع ال�صرر 

وتخ�صع في تقديره� لرق�بة المح�كم االأعلى درجة.

  وخال�صة القول في هذه الم�دة اأنه عند تحقق هذه الح�الت الثالث تكون االإدارة م�صوؤولة 
ب�لغير  الع�م  الموظف  اأحدثه  الذي  الوظيفي  ال�صخ�صي  االإ�صرار  عن  تق�صيرية  م�صوؤولية 

76-اأ�صهر االأحك�م ال�صودانية .هرني ري��ض .�ض 83
77-�صرح ق�نون املع�مالت املدنية  د. �ص�لح حممد علي . ج2.�ض322
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اأثن�ء ت�أدية وظيفته اأو ب�صببه� تحت م� ي�صمى بم�صوؤولية المتبوع عن فعل ت�بعه وكل ذلك بعد 
التحقق من توافر ال�شروط التي حدده� الق�نون وال�ص�بق بي�نه� ، اأم� فيم� عدا هذه الح�الت 
ف�إن الموظف الع�م يكون هو الم�صوؤول م�صوؤولية �صخ�صية عن الفعل ال�ص�ر الذي اأحدثه في 

م�له الخ��ض دون م�صوؤولية االإدارة الت�بع له�.

ق�نون  الم�دة 163 من  ) 1/ 2( من  الفقرتين  في  يوّفق  لم  الم�صرع  اأن  الب�حث  ويرى     
الع�مة  االإدارة  اأهداف  من  الأن  وذلك  ال�صرح  مو�صوع  1984م  ل�صنة  المدنية  المع�مالت 
عند اإن�ص�ئه� مراع�ة الم�صلحة الع�مة وتحقيق النفع الع�م وعدم االإ�صرار ب�لغير، ولذلك 
اإعط�ء  اأو   ، ب�لغير  ال�صرر  اإلح�ق  الع�مة  االإدارة  �صي��صة  من  تكون  اأن  المت�صور  من  لي�ض 
اأن ال�صرر ن�تج من �صي��صة  ب�إلح�ق ال�صرر ب�الآخرين ، ولو فر�صن� جداًل  موافقة �صريحة 
االإدارة الخ�طئة اأو اأن االإدارة منحت الموظف الع�م اإذنً� �صريحً� ب�الإ�صرار ب�الآخرين ف�إن 
اأو  الق�نون  لمقت�صي�ت  تحقيقً�  ال�ص�ر ج�ء  ت�صرفه�  اأن  ُتثبت  اأن  من  االإدارة  يمنع  ال  هذا 
ال�صي��صة الع�مة للدولة اأو اأن تقدم من المبررات م� يقنع المحكمة ب�أن ت�صرفه� ك�ن بغر�ض 
ب�أن ت�صرفه�  المحكمة  االإدارة  اأقنعت  اإذا  �صوؤااًل مهمً� وهو  يبرز  ، وهن�  الع�مة  الم�صلحة 
ك�ن وفقً� للم�صلحة الع�مة اأو ... الخ فمن ذا الذي يتحمل تعوي�ض هذا ال�صرر ؟! وذلك الأن 
االإدارة حينئٍذ ال تكون م�صوؤولية عن هذا ال�صرر ومن قبله� الموظف الع�م الأن االإدارة اأذنت 

له ب�رتك�ب ال�صرر، اإذن فمن ذا الذي يتحمل الم�صوؤولية ؟! .

ولو فر�صن� اأن االإدارة هي التي تتحمل الم�صوؤولية من ب�ب م�صوؤولية االإدارة عن المخ�طر ـ 
اأي بدون خط�أ اأو تعدي من االإدارة ـ فهذا مم� ال ي�صح اإيراده في القواعد الع�مة المتعلقة 
بم�صوؤولية االإدارة التق�صيرية في ق�نون المع�مالت المدنية ل�صنة 1984م واإنم� يكون محله 
القوانين التي تن�ض على ذلك بدليل اأن هذه هي ال�صي��صة الت�صريعية للم�صرع في هذه الح�لة .

الخ��صة  االأحك�م  اأن  المحكمة  اإذا وجدت  وهي   ، اأعاله  الم�دة  ن�ض  الفقرة )3( من  اأم� 
بم�صئولية المتبوع هي االأولى ب�لتطبيق نظرًا لكل ظروف الدعوى ودور المخدم اأو المتبوع 
قواعد  ب�بتداع  ال�صودانية  للمح�كم  رائعة  فر�صة  ُتعطي  �صك  بال  فهي  االإ�صرار«  وقوع  في 
وهو من  اأم�مه�  المطروح  النزاع  في  االإدارية  ب�لم�صوؤولية  تتعلق  ق�نونية  واأ�صول  ومب�ديء 

اأ�صل وظيفة الق�ص�ء االإداري .

ويرى الب�حث اأنه من االأجدى للم�صرع ال�صوداني اأن ين�ض على م�صوؤولية االإدارة التق�صيرية 
ب�صفة ع�مة عن كل فعل �ص�ر ب�لغير �ص�در من موظف الع�م ت�بع لالإدارة م� لم يثبت اأن 
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هذا الفعل ال�ص�ر ك�ن �صخ�صيً� وظيفيً� بال�شروط التي حدده� الق�نون والتي تحدثن� عنه� 
في طي�ت هذا البحث ب�لتف�صيل ، فعندئذ يجوز لالإدارة اأن ترجع بم� دفعت من تعوي�ض 

على الموظف الع�م.

عدم م�شوؤولية الموظف العام عن الفعل ال�شار ال�شادر منه بح�شن نية: 

اإليه� وهي عدم م�صوؤولية الموظف الع�م ال�صخ�صية عن   بقيت نقطة مهمة يجب االإ�ص�رة 
الفعل ال�ص�ر الع�دي ال�ص�در منه بح�صن نية اأثن�ء ت�أدية عمله اأو ب�صببه حيث ن�صت الم�دة 
الذي  الع�دي  الخط�أ  يعتبر  :« ال  ب�أنه  ل�صنة 1984م  المدنية  المع�مالت  2/161 من ق�نون 
يتوقع حدوثه بح�صن نية في ظروف العمل �صببً� للحكم ب�لتعوي�ض« ، وهذه الفقرة وردت في 
الم�دة اأعاله بعنوان » حدود االإ�صرار ال�صخ�صي الوظيفي والمهني« وهذا يعني اأن الموظف 
الع�م يعتبر غير م�صوؤول عن ال�صرر الذي يحدثه اأثن�ء ت�أديته لوظيفته اأو ب�صببه� اإذا ك�ن 

الفعل ال�ص�ر ال�ص�در منه ع�ديً� وبح�صن نية !!
الع�مة  للقواعد  فيه مخ�لفة �صريحة  اأن  ـ  الب�حث  راأي  ـ في  فيه  الن�ض مم� ال �صك  وهذا 
المتعلقة بقواعد ال�صم�ن في ال�صريعة االإ�صالمية والتي ترتب ال�صم�ن بمجرد تحقق ال�صرر 
اأم  نية  اأم ج�صيمً�، و�صواء ك�ن م�صحوبً� بح�صن  ال�ص�ر ع�ديً�  الفعل  اإذا  النظر عم�  بغ�ض 
اإلى الموظف الع�م ب�عتب�ره اإ�صرارًا �صخ�صيً� وظيفيً�  ب�صوء نية ، و�صواء ُن�صب هذا الفعل 
اأم لمرفق االإدارة وحده� دون الموظف الع�م ، لذا يري الب�حث حذف هذا الن�ض ليتوافق 
االأمر مع القواعد الع�مة لل�صم�ن في ال�صريعة االإ�صالمية والتي  ترتب ال�صم�ن بمجرد تحقق 

ال�صرر فقط دون النظر اإلى ال�صرائط التي حدده� الن�ض الق�نوني اأعاله محل التعليق .
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المبحث الخام�س

م�شوؤولية االإدارة عن المخاطر

 المطلب االأول : مفهوم م�شوؤولية االإدارة عن المخاطر واأ�شا�شها

  قد يتعر�ض االأفراد لمخ�طر خ��صة اأثن�ء اأداء االإدارة لعمله� وذلك دون فعل �ص�ر اأو خط�أ اأو 
تق�صير من االإدارة)78( ، ففي هذه الح�لة ُت�ص�أل االإدارة عن هذه المخ�طر ا�صتن�دًا على ق�عدة 
الن�شاط  اأن يتحمل م� يحدثه هذا  ن�شاط معّين عليه  اأن من ي�صتفيد من  التبعية والتي مف�ده� 
لغيره من االأ�صرار دون البحث عم� اإذا ك�ن هن�لك خط�أ اأم ال وهذا م� يعرف في الفقه االإ�صالمي 
االإدارة  تحمل  يعني  المخ�طر  عن  االإدارة  م�صوؤولية  مفهوم  اإذن   ، ب�لغنم)79(  الغرم  بق�عدة 

لالأ�صرار التي ت�صيب االأفراد اأثن�ء اأداء االإدارة لعمله� دون تعدي اأو خط�أ اأو تق�صير منه�.
نظر  في  منه�  تعدي  اأو  خط�أ  دون  االأ�صرار  عن  االإدارة  م�صوؤولية  ظهور  اإلى  اأدى  والذي   
ع�صر  الت��صع  القرن  في  الكبرى  ال�صن�عية  ب�لنه�صة  ي�صمى  م�  ظهور  هو  الق�نوني  الفقه 
اأ�صبحت  حيث  حي�ته  تهدد  ب�تت  االإن�ص�ن  لن�شاط  كبيرة  اأخط�رًا  التطور  هذا  حمل  حيث 
االآالت الم�صتخدمة معقدة التركيب والتي من ال�صعب اأن ي�صتوعبه� الع�مل وب�لت�لي ازدادت 
مخ�طر العمل زي�دة كبيرة ك�ن من �ص�أنه� اأن جعلت من الع�صير على الـع�مل ـ في كثير من 
الرجوع عليه�  ي�صتطيع  االإدارة حتى  ال�ص�ر من ج�نب  الفعل  اأو  الخط�أ  يثبت  اأن  ـ  االأحوال 
اأ�ص��ض  على  ال  فقط  ال�صرر  اأ�ص��ض  على  الم�صوؤولية  هذه  ظهور  اإلى  اأدى  مم�   ، ب�لتعوي�ض 
تتحقق  المخ�طر  عن  االإدارية  الم�صوؤولية  ف�إن  وبذا  التبعة،  تحمل  فكرة  على  بن�ء  الخط�أ 
ُي�شترط في ال�صرر اأن يكون م�ديً�  بتوافر ركنين فقط هم�: ال�صرر وعالقة ال�صببية حيث 

وا�صتثن�ئيً� ـ اأي غير ع�دي ـ واأن يكون م�صتمرًا ودائمً�0
 وقد انت�صر لهذه الم�صوؤولية فريق غير قليل من فقه�ء الق�نون االإداري ، ولكّن الكثير منهم 
اأخذ يتحول عنه� لم� راأى من اأن االأخذ به� كمبداأ ع�م له خطره من الن�حية االجتم�عية لم� 
فيه من اإعدام الدافع ال�صخ�صي الإق�مة الم�صروع�ت عند االأفراد واالإدارة ، والق�ص�ء على 
الح�فز الذاتي من �ص�أنه اإ�صع�ف النزعة نحو العمل والنهو�ض نحو الكم�ل المتبقي لكل فرد 

يعمل ويجد في الحي�ة )80(
78-م�صوؤولية الدولة غري التع�قدية . د. اأنور اأحمد ر�صالن . �ض 259

0مطبعة  1397هـ  االأزهر  ج�معة  اأحمد0  حممد  د0�صليم�ن   . دكتوراه  ر�ص�لة  االإ�صالمي  الفقه  يف  املتلف�ت  79-�صم�ن 
ال�شعادة .ط اأولى 1405هـ ـ 1985م . �ض 65، نظرية حتمل التبعة بني ال�صريعة والق�نون . د0عبد احلميد البعلي . ر�ص�لة 

دكتوراه . جامعة الأزهر. ط 1397هـ .�ض 153
80-م�صوؤولية الدولة غري التع�قدية . د. اأنور اأحمد ر�صالن . �ض 261
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اأم� موقف الم�صرع والق�ص�ء ال�صوداني فقد ا�صتقر على اأن اأ�ص��ض الم�صوؤولية االإدارية ب�صورة 
ق�نون  في  الواردة  ع�م  بوجٍه  التق�صيرية  الم�صوؤولية  قواعد  واأن  ال�ص�ر،  الفعل  هو  ع�مة 
المع�مالت المدنية ل�صنة 1984م هي التي تطبق على دع�وي الم�صوؤولية التق�صيرية لالإدارة 

وعلى هذا االأ�ص��ض يجب على المدعي اأن يثبت وجود الفعل ال�ص�ر في مواجهة االإدارة. 

  وفل�صفة الم�صرع ال�صوداني في ذلك اأنه قنع بتطبيق الم�صوؤولية االإدارية على اأ�ص��ض الفعل 
ال�ص�ر،اأم� الم�صوؤولية االإدارية على اأ�ص��ض المخ�طر فال توجد ب�ص�أنه� �صوى قوانين خ��صة 
 : القوانين  هذه  ومن  الم�صرور،  ال�صخ�ض  بتعوي�ض  االإدارة  على  الم�صوؤولية  وقوع  اأوجبت 
ق�نون التعوي�ض عن اإ�ص�ب�ت العمل ل�صنة 1981م  وق�نون التخطيط العمراني ل�صنة 1994م 

وغيرهم� من القوانين.

  وتطبيقً� لذلك ُق�صي :« ب�أن االإدارة غير م�صوؤولة ب�صبب تنفيذ م�صروع »تحويل ترعة »اإال اإذا 
ثبت خط�أ من ج�نبه�)81(، وفي ق�صية مي�صيل قطران ال�ص�بق االإ�ص�رة اإليه� ذكرت محكمة 
المو�صوع في حيثي�ته� : » اأن االإدارة في حدود �صلطته� التقديرية لم تبذل العن�ية الواجبة 
، واعتبرت المحكمة هذا تق�صير من الط�عنة )االإدارة( وب�لت�لي ف�إن هذا الخط�أ ي�صتوجب 

م�صوؤولية االإدارة عن ال�صرر الذي اأ�ص�ب المدعي«)82(
عن  االإدارة  بم�صوؤولية  االأخذ  يرف�ص�  ال�صوداني  والق�ص�ء  الت�صريع  اأن  االأمر  وخال�صة 
المخ�طر ـ اأي دون تعدي اأو خط�أ من االإدارة ـ وفقً� لقواعد الم�صوؤولية التق�صيرية الواردة 
بق�نون المع�مالت المدنية ل�صنة1984م اإاّل في الح�الت اال�صتثن�ئية التي يقرره� الم�صرع 

بت�صريع�ت خ��صة.
اأنه يجب عدم الت�صييق وح�صر الم�صوؤولية االإدارية عن المخ�طر في اإط�ر  ويرى الب�حث 
ت�صريع�ت خ��صة معينة، بل يجب النظر اإلى قواعد العدالة التي ت�صتوجب تعوي�ض الم�صرور 
عند تحقق ال�صرر ، وب�لت�لي يمكن اأن تعتبر م�صوؤولية االإدارة عن المخ�طر اأ�ص��صً� تكميليً� 
اأو احتي�طيً� لم�صوؤولية االإدارة الق�ئمة على الفعل ال�ص�ر ، واأن تكون هن�لك �صم�ن�ت ل�صبط 
لتقدير  االأفراد وتخ�صع  االإدارة وم�ص�لح  بين م�ص�لح  الموازنة  تتمثل في  الم�صوؤولية  هذه 
الق�ص�ء الذي يعتبر جهة م�صتقلة ومح�يدة عن االأطراف ، فمثاًل في �ص�بقة مي�صيل قطران 
ال�ص�بق االإ�ص�رة اإليه� ا�صتط�ع الق��صي اأن ُيثبت م�صوؤولية االإدارة في غي�ب الخط�أ االإداري 

81-م�صوؤولية الدولة غري التع�قدية . د. اأنور اأحمد ر�صالن . �ض 263
82-اأ�صهر االأحك�م ال�صودانية .هرني ري��ض .�ض 89
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من ن�حية ليقرر الم�صوؤولية الم�صتركة بين االإدارة والمدعي من ن�حية اأخرى)83(

المطلب الثاني : نماذج للم�شوؤولية االإدارية عن المخاطر في الت�شريع 
والق�شاء ال�شوداني:

اأواًل : حوادث العمل

الع�ملين لدى  الح�لة على حم�ية  المخ�طر في هذه  االإدارية عن  الم�صوؤولية  توؤ�ص�ض فكرة 
االإدارة ، واأي�صً� على اأ�ص��ض م�ص�واة المواطنين في الحقوق والواجب�ت الع�مة وهي ق�عدة 
د�صتورية ، حيث ال يجوز اأن ي�ص�ر �صخ�ض دون خط�أ منه لمجرد قي�م االإدارة بن�شاط غير 

ع�دي اأو لمجرد االإ�ص�بة من اآلة اأثن�ء �ص�ع�ت العمل ... الخ)84 (. 

اإ�ص�ب�ت العمل ل�صنة 1981م الذي ينظم تعوي�ص�ت العم�ل  وقد ن�ض ق�نون التعوي�ض عن 
االإ�ص�بة   : به�  يق�صد  عمل  اإ�ص�بة  ب�أن  تف�صير«   « منه   )3( الم�دة  في  العمل  حوادث  عن 
الن��صئة في ح�دث وقع اأثن�ء العمل اأو ب�صببه اأو االإ�ص�بة ب�أحد االأمرا�ض المهنية الواردة في 
الجدول الملحق بق�نون العمل ل�صنة 1997م ، واأ�ص�ف هذا الق�نون ب�أن الع�مل الم�ص�ب ال 
يكون م�صتحق�أ الأي تعوي�ض بموجب اأحك�م هذا الق�نون عن اأي اإ�ص�بة عمل تن�ص�أ عن �صوء 
ت�صرف خطير ومق�صود من ج�نب ذلك الع�مل م� لم توؤد تلك االإ�ص�بة اإلى الوف�ة اأو عجز 
ال تقل ن�صبته عن 40 % )م2/10( ، وب�أنه ال يدفع اأي تعوي�ض بموجب اأحك�م هذا الق�نون 

عن العجز اأو الوف�ة الن�تجة عن تعمد الع�مل اإ�ص�بة نف�صه )م3/10(.

ثانيًا : االأ�شرار النا�شئة عن االأ�شغال والمن�شاآت العامة 

تحقيق  بهدف  المن�ص�آت  اأو  العق�رات  الأحد  واالإعداد  التجهيز  الع�مة  ب�الأ�صغ�ل  ويق�صد   
منفعة ع�مة ، وذلك لخدمة مرفق ع�م اأو لح�ص�ب اأحد اأ�صخ��ض الق�نون الع�م )85( . 

وي�شترط للتعوي�ض في هذه الح�لة اأن يكون ال�صرر م�ديً� وا�صتثن�ئيً� ـ اأي غير ع�دي - واأن 
اأر�ض  واإغراق  ال�صكك الحديدية  لت�صيير خط  الم�ص�كن  ، مثل حفر نفق تحت  يكون دائمً� 

مج�ورة ب�صبب اإن�ص�ء ج�صر ع�م للمرور)86(

التخطيط  ق�نون  عليه  ن�ض  م�  الع�مة  المن�ص�آت  اأو  االأ�صغ�ل  عن  الن�تجة  االأ�صرار  ومن 

83-اأ�صهر االأحك�م ال�صودانية . هرني ري��ض . �ض 96
84-م�صوؤولية الدولة غري التع�قدية . د. اأنور اأحمد ر�صالن . �ض 265

85-الق�نون االإداري . د. يو�صف ح�صني حممد الب�صري ) مرجع �ص�بق( . �ض191

86- الق�نون االإداري الليبي . د0خالد عبد العزيز غرمي . ط1969م . �ض 113
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التخطيط  اإع�دة  لجنة  تقرر   « اأن  على  منه   )1/34( الم�دة  في  1994م  ل�صنة  العمراني 
ب�لمنطقة  اأي �صرر الأي �صخ�ض ذي م�صلحة ، اأو مدى الزي�دة التي طراأت على قيمة اأر�صه 
نتيجة الأي اأمر ي�صدر بموجب اأحك�م الم�دة 33 » ، كم� ن�صت الم�دة 1/35 من ذات الق�نون 
على اأنه » يجب على لجنة اإع�دة التخطيط ب�لمنطقة اأن تطلب من الحكومة اأن تدفع الأي 

�صخ�ض كل مبلغ التعوي�ض عن ال�صرر الذي تّم تقديره بموجب اأحك�م الم�دة 34«. 

 ويوؤ�ص�ض التعوي�ض عن ال�صرر في هذه الح�لة على اأ�ص��ض فكرة م�ص�واة المواطنين في الحقوق 
اأو انخف�صت قيمته� ، فال �صك اأن في هذا �صرر يجب  اأو اأر�صه  والواجب�ت فمن فقد منزله 
التعوي�ض عنه ، وبن�ء عليه يتم تعوي�ض الم�صرورين من اإع�دة التخطيط دون اإثب�ت خط�أ من 
ج�نب االإدارة ولكن يجب على الم�صرور اإثب�ت ال�صرر ، وتطبيقً� لذلك ق�صت المحكمة العلي� 
التعوي�ض عبء  المدعي في دعوى  يقع على   « اأنه  في  والق�ص�رف«  الو�صطى  الوالي�ت  »دائرة 

اإثب�ت ال�صرر الذي �صببه خط�أ االإدارة حتى ي�صتحق التعوي�ض عنه... الخ »)87 (
 وتوؤ�ص�ض الم�صوؤولية االإدارية عن االأ�صغ�ل اأو المن�ص�آت الع�مة على اأ�ص��ض م�صوؤولية ح�ر�ض 
االأ�صي�ء ، حيث تن�ض الم�دة 1/148 من ق�نون المع�مالت المدنية ل�صنة 1984م ب�أن : » كل 
من يتولى حرا�صة �صئ يكون م�صوؤواًل عم� يحدثه هذا ال�صئ من �صرر للغير �صواء اأك�ن هذا 
ال�صئ حيوانً� اأم جم�دًا و�صواء ك�ن منقواًل اأم عق�رًا  ، » واأي�صً� ن�ض الم�دة 1/149 من ذات 
الق�نون على اأنه : » يعتبر ح�ر�صً� لل�صئ من له لنف�صه اأو بوا�صطة غيره �صلطة فعلية عليه في 

رق�بته والت�صرف في اأمره ولح�ص�به الخ��ض ولو ك�ن غير مميز ».
ومن التطبيق�ت الق�ص�ئية ال�صودانية في الم�صوؤولية عن االأ�صي�ء ق�صية موؤ�ص�صة النيل االأزرق 
للت�صييد �صد اإخال�ض ال�ص�دق �صو البيت ، حيث اأكدت المحكمة ب�أن » الم�صوؤولية الن��صئة 
عن االأ�صي�ء هي م�صوؤولية يفتر�صه� الق�نون وال تقبل اإثب�ت العك�ض، حيث يفتر�ض الق�نون اأن 

م�لك ال�صئ هو ح�ر�صه ويلزم الح�ر�ض وحده تعوي�ض ال�صرر...الخ »)88 (
ثالثًا : االأ�شرار النا�شئة عن االأن�شطة اأو ا�شتعمال االأ�شياء الخطرة  

اأو انفج�ر مخ�زن الذخيرة  اأو المفرقع�ت  الن�رية  من االأ�صي�ء الخطرة ا�صتعم�ل االأ�صلحة 
الفرن�صية  المح�كم  ق�صت  حيث   ، الع�دية  غير  الجوار  مخ�طر  الخطرة  االأن�صطة  ومن   ،
التي  المفرقع�ت  كمية من  انفج�ر  ب�صبب  ب�أ�صرار  ُا�صيبت  بتعوي�ض مالك من�زل مج�ورة 

87-ق�شية �شابط اإعادة تخطيط التكيالت �شد عثمان احلاج معال ، م ع / ط اأ / 21/ 2011م.
88-جملة االأحك�م الق�ص�ئية ال�صودانية ل�صنة 2000م . �ض155
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جمعت في اإحدى القالع الع�صكرية ب�صواحي ب�ري�ض راف�صة ت�أ�صي�ض الم�صوؤولية على اأ�ص��ض 
الخط�أ ومقررة الم�صوؤولية على اأ�ص��ض الخطر ، ومث�له� اأي�صً� انفج�ر الم�ص�نع الحكومية ، 
وانفج�ر عربة �صكة حديد محملة ب�لمتفجرات اإلى المن�زل المج�ورة ، كذلك اإذا ا�صتعمل 
يت�صمن  خطرة  اأداة  بطبيعته  ف�ل�صالح  مق�صود  غير  �صخ�صً�  ف�أ�ص�ب  �صالحً�  �صرطيً� 
الناتجة عن  واأي�شًا الأ�شرار   ، حيث ل ي�شترط فيها الخطاأ  ا�صتثن�ئية  ا�صتخدامه مخ�طر 

حوادث ال�صي�رات الحكومية)89 (.

رابعًا : امتناع االإدارة عن تنفيذ االأحكام الق�شائية

 وهي اإحدى مج�الت تطبيق�ت م�صوؤولية االإدارة على اأ�ص��ض الم�ص�واة اأم�م التك�ليف الع�مة 
وت�صيير  اإدارة  على  المترتبة  واالأعب�ء  التك�ليف  في  المواطنين  م�ص�همة  يتطلب  والذي 
المرافق الع�مة طبقً� لم� يحدده الق�نون ، مع عدم جواز تحملهم ب�أية اأعب�ء اأخرى خ�رج 
هذه الحدود ، واإاّل عّد ذلك اإخالاًل لمبداأ الم�ص�واة اأم�م التك�ليف الع�مة ، ومن ثم يجب 
تعوي�ض الم�صرور من ِقبل االإدارة حيث تعتبر م�صوؤولية االإدارة متحققة بدون وجود خط�أ اأو 

تعدي منه� على هذا االأ�ص��ض .

لحكم �ص�در  االإدارة  تنفيذ  الق�ص�ئية عدم  االأحك�م  تنفيذ  االإدارة عن  امتن�ع  اأمثلة  ومن   
من الق�ص�ء بطرد العم�ل المقيمين في م�صنع المدعي حف�ظً� على النظ�م الع�م ، وكذلك 
امتن�ع االإدارة عن تنفيذ حكم بطرد م�صت�أجر من م�صكنه ب�صبب اأزمة الم�ص�كن، وي�شترط 
ال�صرر  اأ�ص�ب  اإذا  فمثاًل   ، ع�دي  وغير  ال�صرر خ��صً�  يكون  اأن  الح�لة  في هذه  للتعوي�ض 
 ، الخ��ض  ال�صرر  يتوافر  ال�صرف فال  �صعر  تغيير  اأو  االأ�صع�ر  لرفع  نتيجة  ال�صك�ن  غ�لبية 
وينظر اإلى ال�صرر ب�أنه غير ع�دي لو�صع من اأ�ص�به ال�صرر)90 ( ، وامتن�ع االإدارة عن تنفيذ 
االأحك�م الق�ص�ئية الواجبة النف�ذ يعتبر خط�أً يترتب عليه التعوي�ض ، اإاّل اأن امتن�ع االإدارة 
عن تنفيذ الحكم قد يكون له م� يبرره من اعتب�رات تت�صل ب�ل�ص�لح الع�م مم� ال يمكن 
معه تكييف االمتن�ع ب�أنه خط�أ ، ولكن رغم ذلك تعتبر االإدارة م�صوؤولة عن عدم تنفيذ حكم 
من  التنفيذ  عدم  الأن  وذلك  الع�مة،  التك�ليف  اأم�م  المواطنين  لم�ص�واة  ا�صتن�دًا  الق�ص�ء 

االإدارة يعتبر اأمرًا ا�صتثن�ئيً� وغير م�ألوف.

89-م�صوؤولية الدولة غري التع�قدية . د. اأنور اأحمد ر�صالن . �ض 271
90-املرجع ال�ص�بق . �ض274
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خاتمة البحث

الحمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ص�لح�ت وال�صالة وال�صالم على نبي الهدى والبرك�ت ، وبعد 
فقد ر�ص� بن� مط�ف هذا البحث الذي تن�ولن� فيه م�صوؤولية االإدارة التق�صيرية حيث تعرفن� 
والق�نون  االإ�صالمية  ال�صريعة  في  وتطوره�  ون�ص�أته�  االإدارية  الم�صوؤولية  مفهوم  على  فيه 
الموظف  م�صوؤولية  تحدثن� عن  ثّم   ، بوجٍه ع�م  التق�صيرية  الم�صوؤولية  واأرك�ن  ،واأ�ص��صه�، 
الع�م ال�صخ�صية فيم� يعرف ب�الإ�صرار ال�صخ�صي الوظيفي ، وم�صوؤولية االإدارة التق�صيرية 
اأو م�  وال�شروط التي حدده� الق�نون ، وم�صوؤولية االإدارة عن المخ�طر  اإط�ر الح�الت  في 
اأو فعل �ص�ر منه�، وقد تو�صل الب�حث من خالل هذا  ُيعرف بم�صوؤولية االإدارة دون تعدي 

البحث الأهم النت�ئج والتو�صي�ت االآتية :

اأواًل: النتائج

اإن�ص�ن  اأن ال�صريعة االإ�صالمية بّينت في اإط�ر الم�صوؤولية التق�صيرية بوجه ع�م اأن كل   /1
من  ال�ص�در  ال�ص�ر  الفعل  عن  االإدارة  ُت�ص�أل  اأاّل  ُيرتب  وهذا  ال�ص�ر  فعله  عن  م�صوؤول 
واالإن�ص�ف  العدل  لمقت�صي�ت  ومراع�ة  ا�صتثن�ء  اإاّل  �صخ�صيً�  ك�ن  اإذا  الع�م  الموظف 

وتع�ر�ض الم�ص�لح وتغلب االأحوال واالأزم�ن.

2/ اأن النظ�م االإداري في ال�صريعة االإ�صالمية ال يفّرق بين االإدارة والموظفين العموميين 
واالأفراد الع�ديين في خ�صوع جميعهم الأحك�م ال�صريعة االإ�صالمية �صواء في المن�زع�ت 
ال�صريعة  تعتبر  لذلك   ، المح��صبة  اأو  الم�صوؤولية  حيث  من  اأو   ، الع�دية  اأم  االإدارية 
الت�صريع  به  ي�أخذ  م�  وهذا   ، االزدواج  تعرف  ال  التي  الموحدة  النظم  من  االإ�صالمية 

والق�ص�ء ال�صوداني في الم�صوؤولية االإدارية. 

3/ اأن اأ�ص��ض الم�صوؤولية التق�صيرية لالإدارة في ال�صريعة االإ�صالمية هو تحقق ال�صرر، اأم� 
الع�م  الموظف  بين  التبعية  رابطة  فتقوم على  الق�نون  االإدارية في  الم�صوؤولية  اأ�ص��ض 
والإدارة اإذا ارتكب الأول فعاًل �شارًا اأثناء تاأدية وظيفته اأو ب�شببها ب�شرط اأّل يكون هذا 

الفعل م�صوبً� بتحقيق م�صلحة �صخ�صية للموظف الع�م.

التق�صيرية  للم�صوؤولية  اأرك�ن  ال�صوداني هي  الق�نون  في  االإدارية  الم�صوؤولية  اأرك�ن  اأن   /4
بوجٍه ع�م في ال�صريعة االإ�صالمية، وذلك بتحقق الفعل ال�ص�ر وال�صرر وعالقة ال�صببية 
اأ�ص��ض  على  الم�صوؤولية  هذه  تقيم  التي  المق�رنة  الو�صعية  القوانين  بخالف   ، بينهم� 

الخط�أ لتحقق هذه الم�صوؤولية.
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ال�صببية  وعالقة  ال�صرر  عن�صري  بتوافر  المخ�طر  عن  االإدارية  الم�صوؤولية  تتحقق   /5
ا�صتثن�ء من الق�عدة الع�مة التي تقيم الم�صوؤولية االإدارية بوجٍه ع�م على الفعل ال�ص�ر 

وال�صرر وعالقة ال�صببية بينهم�.  

6/ يجوز للم�صرور اأن يقيم دعوى التعوي�ض عن ال�صرر في مواجهة الموظف الع�م اأو االإدارة 
ب�صبب  تعوي�ض  بم� دفعته من  الع�م  الموظف  اأن ترجع على  ، ولالإدارة  اأو كليهم� معً� 
الفعل ال�ص�ر ال�ص�در منه ، كم� للموظف اأن يرجع على االإدارة بم� دفع من تعوي�ض اإذا 

اأثبت اأن االإدارة هي التي �صببت الفعل ال�ص�ر اأو �ص�ركت فيه.

ثانيًا : التو�شيات

1/ يو�صي الب�حث ب�أن يكتفي الت�صريع ال�صوداني » ق�نون المع�مالت المدنية ل�صنة 1984م » 
بتحديد �شروط الإ�شرار ال�شخ�شي الوظيفي وموجباته ، ويترك للق�شاء الإداري تطبيق 
هذه ال�شروط على كل حالة تتوافر فيها ، مما يتيح للق�شاء الإداري ال�شوداني المجال 
اإدارية تتعلق ب�لمن�زع�ت  اإبراز موهبته في ابتداع وابتك�ر قواعد ومب�دئ واأ�صول  في 
االإدارية وهو دور اأ�ص��صي للق�ص�ء االإداري منذ ن�ص�أته وحتى االآن وذلك لتجدد ح�ج�ت 
اإيراد  في  االإ�صه�ب  من  الم�صرع  الوقت  نف�ض  في  ويجنب   ، الم�صتمر  واالأفراد  االإدارة 

نم�ذج ت�صريعية لهذا االإ�صرار. 

ال�ص�ر  الفعل  اأو �صوءه� في  الع�م  نية الموظف  اإلى ح�صن  النظر  الب�حث بعدم  2/ يو�صي 
اأو ب�صببه� ، وهذا ي�صتوجب  ت�أديته لوظيفته  اأثن�ء  ال�ص�در منه ط�لم� ك�ن هذا الفعل 
م�صوؤولية االإدارة وتحمله� لل�صرر الذي �صببه الموظف الع�م الت�بع له� تحقيقً� للعدالة 

وحفظً� لحقوق الغير في التعوي�ض.

االإدارة على  م�صوؤولية  تحدد  التي  الخ��صة  الت�صريع�ت  في  التو�صع  اإلى  الب�حث  يو�صي   /3
مكملة  المو�صعة  الت�صريع�ت  هذه  في  الم�صوؤولية  هذه  ت�صبح  بحيث  المخ�طر  اأ�ص��ض 
كل  تغطية  يمّكن من  االأمر  وهذا   ، بوجٍه ع�م  االإدارية  الم�صوؤولية  في  الع�مة  للقواعد 

االأ�صرار والتعوي�ض عنه� وهو م� يحقق العدالة في اأ�صمى مع�نيه�.

 واآخر دعوان� اأن الحمد هلل رب الع�لمين و�صلى اهلل و�صلم واأنعم على �صيدن� محمد وعلى 
اآله و�صحبه و�صلم .
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فهر�س الم�شادر والمراجع

اأواًل : القراآن الكريم 

ثانيًا : كتب تف�شير القراآن الكريم 

1/ الج�مع الأحك�م القراآن، لالإم�م �صم�ض الدين اأبى عبد اهلل محمد بن اأحمد بن اأبى بكر 
بن فرح االأن�ص�ري القرطبي . دار الغرب العربي . طبعة اأولى 1410هـ ــ 1990م 0 

ثالثًا: كتب الحديث النبوي ال�شريف

2/ �صنن الترمذي . لالإم�م الح�فظ اأبي عي�صى محمد بن عي�صى بن �صورة بن مو�صى ال�صلمي 
الترمذي . تحقيق اأحمد محمد �ص�كر واآخرون . دار اإحي�ء التراث العربي . بيروت 

 3/ �صحيح م�صلم ب�صرح النووي، لالإم�م اأبو الح�صين م�صلم بن الحج�ج بن م�صلم الق�صيري 
الني�ص�بوري ب�صرح النووي لالإم�م محي الدين اأبى زكري� يحي بن �صرف بن مري النووي 

. دار اإحي�ء الكتب العلمية . بيروت .

4/ �صنن اأبى داوود . للح�فظ اأبى داوود �صليم�ن بن االأ�صعث ال�صج�صت�ني االأزدى . دار اإحي�ء 
ال�صنة المحمدية .

رابعًا : كتب الفقه االإ�شالمي
العربية  الجمهورية  مكتبة   . المقد�صي  قدامه  ابن   . الخرقي  مخت�صر  على  المغني   /5

والكلي�ت االأزهرية . الق�هرة.

6/ نظرية تحمل التبعة بين ال�صريعة والق�نون . د0عبد الحميد البعلي . ر�ص�لة دكتوراه . 
جامعة الأزهر. ط 1397ه.

7/ االأحك�م ال�صلط�نية الأبى الح�صن على بن حبيب الم�وردي . دار الكتب العلمية. بيروت 1982م.

8/ م�شنفة النظام الإ�شالمي . د.  م�شطفى كمال و�شفي . مكتبة وهبة . القاهرة . ط1977م

خام�شًا : كتب القــانون 

الع�مة  الهيئة  الق�هرة.   . 1971م  ل�صنة  المدني  الق�نون  لم�صروع  التف�صيرية  المذكرة   /9
ل�شئون المطابع الأميرية . ط 1391هـ / 1971م.

 . العربية  النه�صة  دار   . ال�صنهوري  الرزاق  عبد  د0   . المدني  الق�نون  في  الو�صيط   /10
القاهرة . ط 1964م .
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11/ الدعوى الإدارية . د. ماجد راغب  الحلو. من�شاأة المعارف .الأ�شكندرية . ط2004م

الإدارة  العامة » المباديء  والتطبيق« . د. محمد اآدم علي ود. يو�شف ح�شين . ط1998م

12/ الق�نون االإداري . د0 محمد م�شطفى المكي . من�شورات جامعة ال�شودان المفتوحة . ط2007م

13/ الق�نون االإداري الليبي . د0خالد عبد العزيز غريم . ط1969م

14/ الق�نون االإداري » مب�دئه ونظري�ته  في النظ�م االإ�صالمي. درا�صة مق�رنة« . د. يو�صف 
ح�شين محمد الب�شير . ط2006م.

15 / مبادئ القانون الإداري ال�شوداني . مولنا محمد محمود اأبو ق�شي�شة . ط2. 1999م. 

16/ م�شوؤولية الدولة غير التعاقدية . د.اأنور اأحمد ر�شالن . دار النه�شة العربية . ط1982م.

17/ اأ�شهر الأحكام ال�شودانية )ع�شرة اأحكام ( . هنري ريا�س وكرم �شفيق . ط1967م. 
دار الثق�فة . بيروت.  

18/ �صرح ق�نون المع�مالت المدنية . د. محمد �ص�لح علي. بدون ت�أريخ ومك�ن الطبعة .

�شاد�شًا: كتب اللغة

 19/ الق�مو�ض المحيط ، للفيروزاآب�دي . موؤ�ص�صة الحلبي للتوزيع والن�صر . الق�هرة  . 

20/ ل�شان العرب . ابن منظور . موؤ�ش�شة التاأريخ العربي . بيروت . ط2 . 1992م.

21/ معجم لغة الفقه�ء. د0محمد قلعجي . دار النف�ئ�ض للطب�عة والن�صر. بيروت . لبن�ن 
. ط1. 1985م.

22/المعجم الو�صيط .اإبراهيم م�صطفى واآخرون. تحقيق مجمع اللغة العربية . دار الدعوة 
. الق�هرة .

23/ مختار ال�شحاح . الرازي . تحقيق محمود خاطر . مكتبة لبنان . بيروت . ط1995م.

�شابعًا : الر�شائل والبحوث العلمية في الفقه االإ�شالمي والقانون 

24/ اأ�ص��ض التعوي�ض في ال�صريعة االإ�صالمية والق�نون الم�صري . د0محمد ن�صر الدين . 
ر�ص�لة دكتوراه . ج�معة الق�هرة . 1983م. 

. د0محمد  المدني  والق�نون  االإ�صالمية  ال�صريعة  في  التق�صيرية  الم�صوؤولية  اأ�ص��ض   /25 
�صالح الدين حلمي . ر�ص�لة دكتوراه . ج�معة الق�هرة . 1978م.
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مقا�شد ال�شريعة في الحفاظ علي المال العام

1
د :على محمد على ال�شادق

مقدمه

تعتبر ال�صريعة االإ�صالمية هي الدين ال�ص�مل الذي ج�ء لتحقيق م�ص�لح الن��ض في الدني� 
واالآخرة ،وهي  الر�ص�لة الخ�تمة لل�صرائع ،لذلك ج�ءت اأحك�مه� مت�صمنة العدل والرحمة 

في جميع تف��صيله� الخ��صة ب�لفرد والجم�عة .

والم�ل  والن�صل  والعقل  والنف�ض  الدين  في  المتمثلة  الخم�ض  ال�صريعة  كلي�ت  ج�ءت  لذلك 
،فو�صعت  واالإهم�ل  ال�صي�ع  من  عليه�  للمح�فظة  ال�صريعة  ج�ءت  التي  المرتكزات  ،اأهم 

االأحك�م الكلية والجزئية للمح�فظة علي هذه الكلي�ت .

ولم� ك�ن الم�ل هو ع�صب الحي�ة والمحرك االأ�ص��صي في نه�صة االأفراد وال�صعوب و�صعت 
له ال�صريعة م�ي�صونه ويحفظه من ال�صي�ع واالإ�صتخدام في غير م�ص�ره ال�صحيح ،ف�أب�حت 
لذلك  وحرمت  ال�صرع،  اأحك�م  مع  يتوافق  بم�  الم�ل  هذا  تنمية  �ص�أنه  م�من  وكل  التج�رة 
ال�صرقة والحرابة والغ�صب والر�صوة وغيره� من االأحك�م التي تحفظ هذا الم�ل وت�صونه 

من ال�صي�ع واالإهم�ل.

االهتم�م  من  بمزيد  االإ�صالمية  ال�صريعة  ح�طته�  التي  االأموال  من  الع�م  الم�ل  ك�ن  ولم� 
والرع�ية لم� فيه من اغراءات تخول بع�ض �صع�ف النفو�ض اأن يعتدوا عليه.

لكل  مب�حً�  كالًء  تجعله  ،ولم  الم�ل  هذا  على  يولى  لمن  و�صروطً�  اأ�ص�صً�  ال�صريعة  جعلت 
�صخ�ض من اأفراد المجتمع الم�صلم ،و�صوابط يجمع به� وطرق محددة ي�صرف فيه� وجعلت 

اأ�صد العقوب�ت لمن يعتدي عليه .

فق�م الم�صلمون االأوائل بهذا الدور منذ دولة الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم ومن بعده ج�ء 
الخلف�ء الرا�صدون الذين و�صعوا في بيت الم�ل واأن�ص�أوا الدواوين خ��صة عمر بن الخط�ب 
ر�صي اهلل عنه ك�ن له دورًا موؤثرًا في هذا المج�ل ،ومرورًا بجميع مراحل الدولة االإ�صالمية 
وحتى نه�ية الخالفة االإ�صالمية في الدولة العثم�نية لم تخل هذه الفترات من بع�ض �صع�ف 
النفو�ض ،ولكن ازداد االأمر �صوًءا في ع�صرن� الح��صر ف�أردن� اأن نبين تعريف الم�ل الع�م 

ومفهومه ومكون�ته وطرق االعتداء عليه وعقوبة من يعتدي على هذا الم�ل .

الق�نونية  الم�ص�در  لبع�ض  الرجوع  مع  �صرعية  ن�حية  من  المو�صوع  بدرا�صة  فقمت 

1-اأ�صت�ذ م�ص�عد – كلية ال�صريعة والق�نون – ج�معة دنقال – ال�صودان 
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واالقت�ص�دية الحديثة لتداخل المو�صوع بين هذه العلوم .

وق�شمته لثالثة مباحث :

المبحث االأول : تعريف مق��صد ال�صريعة والم�ل الع�م. 

المبحث الثاني : الموارد الم�لية قديمً� وحديثً�.

المبحث الثالث : حم�ية الم�ل الع�م من الف�ص�د.

وكل مبحث يحتوي على عدد من المط�لب .
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المبحث االأول 

تعريف مقا�شد ال�شريعة والمال العام

المطلب االول :تعريف مقا�شد ال�شريعة :

يعرفه� االإم�م الدهلوي  )1(ب�أنه� : )هو علم اأ�صرار الدين الب�حث عن حكم االأحك�م ولمي�ته� 
،واأ�صرار خوا�ض االأعم�ل ونك�ته�( )2(

وعرفه� االأ�صت�ذ عالل الف��صي)3( ب�أنه� :) المراد بمق��صد ال�صريعة ،الغ�ية منه�،واالأ�صرار 
التي و�صعه� ال�ص�رع عند كل حكم من اأحك�مه� ( )4(

ويعرفه� ابن ع��صور ب�أنه� :المق�صد الع�م من الت�صريع فيه� هو حفظ نظ�م االمة وا�صتدامة 
�صالحه ب�صالح المهيمن عليه ،وهو نوع االن�ص�ن ،وي�صمل �صالحه  �صالح عقله ،و�صالح 

عمله ،و�صالح م�بين يديه من موجودات الع�لم الذي يعي�ض فيه )5(.

وعرفه� الدكتور يو�صف ح�مد الع�لم)6( :)مق��صد ال�ص�رع من الت�صريع نعني به� الغ�ية التي 
يرمي اإليه� الت�صريع واالأ�صرار التي و�صعه� عند كل حكم من االأحك�م( )7(

يعرفه� االإم�م الغزالي ب�أنه� :)مق�صود ال�ص�رع خم�صة :وهو اأن يحفظ عليهم دينهم ونف�صهم 
وعقلهم وم�لهم ،فكل م�يت�صمن حفظ هذه االأ�صول الخم�صة فهو م�صلحة ،وكل م�يفوت هذه 

االأ�صول فهو مف�صدة ودفعه� م�صلحة ( )8(.

والتعريف المخت�ر هو: مق��صد ال�صريعة :الغ�ي�ت التي اأنزلت ال�صريعة لتحقيقه� لم�صلحة 
الخلق في الدارين . 

المطلب الثاني :بيان منزلة المال واأهميته في االإ�شالم:

ال�ص�بقةيقول  الدي�ن�ت  في  م�ك�ن  عك�ض  على  االإ�صالم  في  عظمى  اأهمية  له  والم�ل 
ت�أثيره الكبير  ة في حي�ة الفرد والجم�عة، وله  القر�ص�وي:)للم�ل في االإ�صالم مك�نة مهمَّ
في الدني� واالآخرة. ويتَّ�صح ذلك ب�لمق�رنة بين تع�ليم الم�صيحية وتع�ليم االإ�صالم في هذا 
اأع�صر دخول ملكوت اهلل  المعتمدة: )م�  االأن�جيل  ترويه عنه  الم�صيح فيم�  يقول  الج�نب: 
على ذوي الم�ل، فالأن يدخل الجمل في ثقب االإبرة اأي�صر من اأن يدخل الغني ملكوت اهلل(

)9(. وج�ء رجل يريد اأن يتبع الم�صيح وي�صير معه، فق�ل: اذهب فبع م�لك ثم اتبعني)01(

ة لتحقيق مق��صد �صرعية  اأم� االإ�صالم فينظر اإلى الم�ل نظرة اأخرى، اإنه يعتبره و�صيلة ه�مَّ
دنيوية واأخروية، فردية واجتم�عية. فال ي�صتطيع المرء اأن يح�فظ على حي�ته الم�دية اإال 
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ب�لم�ل، فبه ي�أكل، وبه ي�صرب، وبه يلب�ض، وبه يبني م�صكنه، وبه ي�صنع �صالحه الذي يدافع 
يه�)11(. ر حي�ته ويرقِّ به عن نف�صه وحرم�ته، وبه يطوِّ

المطلب الثالث :تعريف المال :
يطلق الم�ل في اللغة على كل م�يتملكه االن�ص�ن من اال�صي�ء )21( 

فقه�ء  :عرف  الت�لي  النحو  على  وذلك  الم�ل  تعريف  في  الفقه�ء  اختلف  اال�صطالح  وفي 
الطبع  اإليه  م�يميل  ب�لم�ل  :المراد  ع�بدين  ابن  ،فق�ل  عديدة  بتعريف�ت  الم�ل  الحنفية 

،ويمكن ادخ�ره لوقت الح�جة ،والم�لية تثبت بتمول الن��ض كلهم اأو بع�صهم )31(

وعرف الم�لكية الم�ل بتعريف�ت مختلفة ،فق�ل ال�ص�طبي :هو م�يقع عليه الملك ،وي�صتبد به 
الم�لك عن غيره ،اإذا اأخذه من وجهه )41(

وعرف الزرك�صي من ال�ص�فعية الم�ل ب�نه م�ك�ن منتفعً� به ، اأي م�صتعدًا الن ينتفع به)51(.

وق�ل الحن�بلة :الم�ل �صرعً� م�يب�ح نفعه مطلقً� ،اأي في كل االحوال ،اأو يب�ح اقتن�وؤه بال ح�جة )61( .

ومن تعريف�ت الم�ل الع�م :
) اأورد بع�ض الب�حثين م�ق�له علم�ء ال�صريعة المع��صرين من تع�ريف للم�ل الع�م تن�صجم مع 
م�اأورده فقه�ء المذاهب وبم� يتفق في عب�راتهم من تخ�صي�ض الم�ل الع�م ل�ص�لح الم�صلمين 

ومنفعتهم الع�مة معي�رًا  لتمييز االأموال الع�مة عن االأموال الخ��صة منه� م�ي�أتي :

1/عرفه� الدكتور عبد اهلل الم�صلح ب�أنه� ) االأموال الع�مة اأو الجم�عة التي يكون الم�لك له� مجموع 
االأمة دون النظر في االأفراد بحيث  يكون االنتف�ع به� لهم جميعً� بدون اأن يخت�ض اأحدًا منهم ( )71(

اأو الن��ض جميعً� وت�صمل  ب�أنه� ) هي التي تمتلكه� االأمة  وعرفه� الدكتور /عبد اهلل يون�ض 
االأموال التي تكون رقبته� للدولة ولكن الي�صمح له� ب�لت�صرف في رقبة الم�ل الع�م لورود حق 

ع�م لالمة اأو الن��ض جميعً� بغر�ض االنتف�ع به مع االحتف�ظ برقبته ( )81(

�ص�حبه�  يكون  التي  االأموال  تلك  هي  ب�أنه�   ( ال�ص�بوني  الرحمن  عبد  الدكتور  وعرفه� 
مجموعة االمة اأو جم�عة منه� وال تخ�ض اأفرادًا معينين الأن االأموال المنتفع به� تتعلق بهم 
جميعً� وال يخت�ض به� اأحدًا منهم ،ويحق للح�كم اأن يت�صرف فيه� ب�ال�صتغالل والبيع وغير 
ذلك من الت�شرفات ب�شرط اأن تكون ت�شرفاته �شرعية وفي اإطار م�شلحة الجماعة الإ�شالمية ( )91( 

وعرفَّ ق�نون المع�مالت المدنية ل�صنة 1984م الم�ل الع�م في الم�دة 27:

االعتب�رية  لالأ�صخ��ض  اأو  للدولة  التي  والمنقوالت  العق�رات  جميع  ع�مة  اأموااًل  1/تعتبر 
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الع�مة والتي تكون مخ�ص�صة لمنفعة ع�مة ب�لفعل اأو بمقت�صى الق�نون اأو النظ�م الع�م .

ال  كم�  الق�نون  اأحك�م  وفق  اإال  الع�مة  االأموال  في  الت�صرف  االأحوال  في جميع  2/اليجوز 
يجوز الحجر عليه� اأو تملكه� بمرور الزم�ن .

غير  يكونون  بحيث  م�لكوه  اأو  م�لكه  يتعين  م�لم  :كل  ب�أنه  الع�م  الم�ل  نعرف  اأن  ويمكن 
معروفين على وجه الح�صر اأو التحديد ك�لملكية المتعلقة بم�ل موقوف على وجه الح�صر اأو 
التحديد ك�لملكية المتعلقة بم�ل موقوف على المحت�جين ، اأو الملكية المتعلقة ببيت الم�ل .

ويدخل �صمن مفهوم الم�ل الع�م كل م�يدخل في ميزانية الدولة وب�أي طريقة ك�نت ،وي�صتوي 
في ذلك م�يبقي منه داخاًل في الميزانية الع�مة وم� تخ�ص�ض منه بمقت�صى بند لجه�ت اأو 

م�صروع�ت معينة اأو محدده 

غيرهم  اأو  لمحت�جين  وخ�ص�صت  االأفراد  ملكية  من  خرجت  التي  االأموال  �ص�ئر  وكذلك 
لموظفين اأو حرفيين اأو لنقابة ،ومناط الحكم في ذلك كله اأنها اأموال لم يتحدد مالكوها 

،ومن ثم لم تتحقق الملكية الت�مة له�.

ودور الحكومة والأبنية التابعة لها ، ومركبات النقل العامة ،وخطوط الكهرباء والمياه في 
ال�صوارع قبل اإي�ص�له� اإلي المن�زل ...  وغير ذلك )02(. 

ع�مة  لم�صلحة  ،اأو  ومن�فعهم  الن��ض  عموم  لم�صلحة  مخ�ص�صً�  م�ك�ن  اأي�صً�:هو  ويعرف 
ك�لم�ص�جد والربط ،واأمالك بيت الم�ل ، حيث القطع فيه عند الجمهور ،ويذكره الفقه�ء 

في ب�ب البيع ،والرهن ،واالإج�رة ،وفي جميع اأبواب المع�مالت وفي ب�ب ال�صرقة )12(

والم�ل ال يكون ع�مً� اإال اإذا توافر فيه �صرط�ن :

1/اأن يكون خ��صً� ب�الأمة اأو الدولة .

2/اأن يخ�ص�ض للمنفعة الع�مة ، ف�الأ�صل في الم�ل الع�م اأن يكون حقً� لجميع اأفراد االأمة.

ال�ص�بقة ك�ن  التي تقوم به� ،ففي الع�صور  الع�م يرتبط بمفهوم الدولة والوظ�ئف  والم�ل 
االأفراد يتولون مهمة التدريب ون�صر التعليم ،واأخذ اإ�صراف الدولة على التعليم يتزايد في 
القرون االأخيرة ، وبخ��صة بعد الن�صف الث�ني من القرن الع�صرين ،واأ�صبحت الدولة في 
معظم المجتمع�ت ملزمة بفتح المدار�ض ،وتعليم اأبن�ئه� فترة زمنية محددة تطول اأو تق�صر 

بن�ء علي عوامل عدة منه� ، مدي قدرة الدولة على االنف�ق .

فمقدار الم�ل الع�م الذي ينفق على الموؤ�ص�ص�ت التربوية في تزايد م�صتمر ،وهذا ينطبق 
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اإلي  اأدى  الدولة ونموه�  اأخري مثل الطرق�ت والم�صت�صفي�ت ،فتعدد وظ�ئف  على مج�الت 
اإت�ص�ع نط�ق تع�مل جمهور الن��ض مع الم�ل الع�م .

اأو  به� مجتمع معين  يوؤمن  التي  ب�لعقيدة  وثيقً�  ارتب�طً�  يرتبط  الع�م  الم�ل  اإن مفهوم  ثم 
اأمة معينة ، ففي الفل�صفة االإ�صتراكية يحتل الم�ل الع�م م�ص�حة وا�صعة مق�رنة ب�لم�ص�حة 
،ف�لدولة  الراأ�صم�لي  ب�لنظ�م  توؤمن  التي  ،اأوتلك  االإ�صالمية  المجتمع�ت  في  يحتله�  التي 
في الفل�صفة اال�صتراكية التي مثله� االتح�د ال�صوفيتي قبل اإنهي�ره هي التي تملك الم�ص�نع 
الفردي  للجهد  وا�صعً�  المج�ل  الغربية فيعطي  الراأ�صم�لية  المجتمع�ت  اأم� في   ، والمزارع 

،وهذا ف�إن م�يعد م�اًل ع�مً� في دولة قد ال يكون كذلك في دولة اأخرى ....

ومهم� ك�ن نوع الفل�صفة اأو العقيدة التي توؤمن به� الدولة ،ف�إنه المن��ض من قي�م الدولة ب�صن 
ت�صريع�ت تكفل ح�صن ا�صتخدام االأفراد للم�ل الع�م ،ف�صلط�ت المرور ت�صع اأنظمة وتعليم�ت 
تنظم مرور ال�ص�حن�ت فوق الج�صور ، وال�صلط�ت الم�صرفة على الحدائق الع�مة تحدد م�ينبغي 
مراع�ته ، وم�الينبغي عمله في هذه الحدائق ،لكن الذي البد منه هو عدم تع�ر�ض م�ت�صنه 
الدولة من ت�صريع�ت المبداأ االأ�ص��صي الذي يقوم عليه الم�ل الع�م ،وهو الم�ص�واة بين االأفراد 
فيم� يتعلق بحرية االإنتف�ع بهذا الم�ل ، وغني عن البي�ن اأن حرية االأفراد في ا�صتخدام الم�ل 

الع�م لي�صت مطلقة ،ف�لحرية المطلقة توؤدي اإلي خراب الم�ل الع�م)22(

مالك المال العام :

اتفق الفقه�ء على اأن م�لك الم�ل الع�م هم الم�صلمون-م�صلمو الدولة االإ�صالمية -واأنه اليخت�ض 
به اأحد دون اأحد ، واأن ولى االأمر لي�ض بم�لك للم�ل الع�م ، واأنه فيه بمنزلة اأحد الرعية ، �صوى 

م�له من حق االأخذ منه قدر كف�يته ومن يعول ، وحق الت�صرف فيه ب�لم�صلحة )32( 

المطلب الرابع :اأهمية المحافظة على المال العام :

اإن اأهمية المح�فظة على الم�ل الع�م ، واأموال الدولة تنبع من اأن له ارتب�طً� وثيقً� ب�لتقدم 
االقت�ص�دي حيث يوفر للدولة توجيهً� ف�عاًل الأن�صطته� نحو التنمية االقت�ص�دية المن��صبة 
اأنه ي�ص�هم في حم�ية الكي�ن االقت�ص�دي للدولة والمح�فظة على موارده� الم�لية ،  ،كم� 
اإعط�ئه  الع�م ، من خالل  الم�ل  اأيم� حر�ض على المح�فظة على  ولذلك حر�ض االإ�صالم 
 ، للوالة  ال�صديدة  المح��صبة  مع  الخليفة  واجب�ت  من  الم�ل  حفظ  وجعل   ، خ��صة  حرمة 
والحر�ض على توافر م�صتوى اأخالقي ع�لى لدى الوالة والم�صوؤولين عن الم�ل الع�م ، وكذلك 
الحث على االأم�نة ،مع تحريم الر�صوة ،كم� اأن االإ�صالم حر�ض على المح�فظة على الم�ل 

الع�م من خالل ال�صعي لتنظيم الم�ل الع�م وتفعيل الرق�بة علي �صرفه  )42(
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تطور معايير المال العام :

ال�صك اأن معي�ر م�هو م�ل ع�م وم�هو غير ذلك تختلف من مجتمع اإلي اآخر ح�صب النظ�م 
ال�صي��صي  ال�ص�ئد في تلك الدولة فيعرف اأحي�نً� اأنه :اأي م�ل متقوم اأو عق�ر يمكن تقويمه 
بو�صع قيمة نقدية له ويقع تحت ملكية الدولة واجهزته� ب�عتب�ره� المنظم والموزع لثروات 
له  الحم�ية  وتوفير  الع�مة  للم�صلحة  وت�صخيره  ا�صتعم�له  كيفية  تحدد  التي  وهي  المجتمع 

وو�صع القوانين الالزمة لذلك ( )52(   

والعلة من ا�شتراط المتقوم لأنه ربما تكون هنالك اأموال عامة ولكن لي�شت متقومة ،كاأموال 
ال�صي�حة الق�ئمة على �صرب الخمور والدع�رة والحفالت الم�جنة وغيره� من المحرم�ت 

وق�ض على ذلك .

المطلب الخام�س :م�شميات المال العام الم�شتقة اأو الم�شتحدثة :

وهذه الم�صمي�ت هي ب�لطبع التن�صيء اأق�ص�مً� جديدة للم�ل غير تلك المذكورة في ال�صريعة 
التع�مل  تطور  ظروف  واقت�صته�  الم�ل  لفظ  من  ا�صتقت  اأو  اإلي  اطبقت  م�صمي�ت  ولكنه� 
الم�لي وكثرة ح�الت اال�صتعم�ل والتداول وم��ص�حب ذلك من تعدي علي الم�ل ومن هذه 

الم�صمي�ت الجديدة م�يلي :

1/المال الم�شترك :

والذي يعرف ب�أنه الم�ل الذي يكون خليطً� من الملك الع�م والملك الخ��ض ويكون للدولة 
فيه ن�صيب وللفرد اأو االأفراد كذلك ن�صيب كل ح�صب م�ص�همته .

2/المال المحجوز:

هو الم�ل الذي ي�صدر اأمر بحجزه من الق�ص�ء اأو الني�بة ومنع الت�صرف فيه اإلى حين �صدور حكم 
ال�صوداني  والم�صترك  اله�مل  الم�ل   102 و96اإجراءات جن�ئية  ج 1991م  ق   99 الم�دة   ) ب�ص�أنه 

الم�دة 3.

3/الم�ل الم�صروق والم�صبوه ) الم�دة 96 ق ج و102 اجراءات ( 

4/الم�ل اله�مل والمتروك يعتبر اأي م�ل وجد متروكً� اأو مهماًل م�لم يظهر من يدعي ملكيته 
ويظهر م�يثبت ملكيته .

5/االأموال النقدية :

وهي االأموال النقدية العامة :

وهي االأموال النقدية الع�مة التي توجد في الخزينة الع�مة اأو اأي خزينة اأخري تتبع للخزينة 
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يكون  التي  الموؤ�ص�ص�ت  اأو  الخ�رجية  الدبلوم��صية  والبعث�ت  االدارية  الوحدات  في  الع�مة 
للدولة ن�صيب في راأ�ض م�له� اأو ال�صن�ديق التي ت�ص�هم فيه� الدولة وي�صمل ذلك مرتب�ت 
الع�ملين قبل �صرفه� لم�صتحقيه� واالأم�ن�ت التي لم ت�صرف الأ�صح�به� اأو اأي اأموال ع�مة 

اأودعت بنك ال�صودان اأو البنوك الحكومية االخري واأموال الم�ص�ريع .

االأموال  هذه  (وت�صمل  العهدة   ( الوظيفة  ب�صبب  االأ�صخ��ض  بطرف  الموجودة  6/االأموال 
جميع العهد الحكومية بطرف االأ�صخ��ض اأو الموظفين العموميين والذين توجد هذه العهد 
بحوزتهم ب�صبب  الوظ�ئف التي ي�صتغلونه� �صواء ك�نت هذه االأموال نقدية وم�دية ك�ل�صي�رات 
الحكومية والمن�زل الحكومية ومعين�ت العمل جميعه� وي�صمل ذلك اأ�صلحة القوات النظ�مية 
وملبو�ص�ته� وذخ�ئره� التي تكون بحوزة هوؤالء االأفراد اأثن�ء المع�رك الحربية اأو الخدمة 
الع�دية واأي معدات اأخري ق�مت الدولة ب�صرائه� من الم�ل الع�م كمعين�ت عمل تمكن هوؤالء 

الموظفين من اأداء اأعم�لهم في خدمة الحكومة ( )62( 

المبحث الثاني : الموارد الم�لية قديمً� وحديثً�.

المطلب االأول : الموارد الم�لية للدولة في االإ�صالم :

)وقد دار خالف حول اأول من رتب بيت الم�ل هل هو الخليفة اأبوبكر ال�صديق اأم الخليفة عمر بن 
الخط�ب _ ر�صي اهلل عنهم�_ ويبدو اأن اأول من رتب بيت الم�ل هو الخليفة اأبوبكر ال�صديق 
ر�صي اهلل عنه _ ولكنه لم يدون الدواوين لعدم الح�جة اإليه� في ذلك الوقت ،واأم� من اتخذ 
بيتً� للم�ل ودونَّ الدواوين فهو  الخليفة عمر ر�صي اهلل عنه _ في ع�م 20 هـ كم� يري ابن االأثير 
)72(.وجعل عليه عبد بن االرقم االأزهري)82(ويوؤيد ذلك م�توجه اإليه الكت�ني بقوله ) ويمكن الجمع 

ب�أن اأب� بكر اأول من اتخذ بيت الم�ل من غير اإح�ص�ء وال تدوين وعمر اأول من دونَّ ( )92( 

وال�صبب والعلة في التدوين وترتيب بيت الم�ل هي وفرة الم�ل وكثرة الن��ض وتن�ق�ض االأم�نة في النفو�ض 
مم� ا�صتدعي الح�جة اإلي االإح�ص�ء والتدوين كم� اأن التدوين ي�ص�عد علي المح��صبة الم�لية )03(.

االأموال  و�ص�ئر  والجزية  والنفل  والخراج  والفيء  ال�صدقة   من  االإ�صالم  في  الع�م  الم�ل  يتكون 
الر�صول �صلى اهلل  اهتم  ،ولقد  الم�ل  للم�صلمين حقً� في هذا  التي فر�صه� اهلل عزوجل  االخري 
عليه و�صلم والخلف�ء الرا�صدين من بعده ب�لم�ل الع�م وجعله اأحد اأ�ص��صي�ت الحكم في الدولة )13(.

دور عمر بن الخطاب في تو�شعة الموارد المالية للدولة:

التي ك�نت  منذ عهد ر�صول اهلل �صلي اهلل عليه  الموارد  والجزية من  والغنيمة  )ف�لزك�ة 
و�صلم وعهد اأبي بكر ال�صديق ،لكن الخراج والع�صور يعتبران من الموارد الجديدة ولم تكن 

موجودة اإال في عهد عمر ر�صي اهلل عنه (
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لم�ص�لح  ومراع�ته  ب�جته�ده  الخط�ب  بن  عمر  فيه�  تو�صع  موجودة  ك�نت  التي  وحتي 
الم�صلمين علي النحو الت�لي :

الزكاة :

ف�فتى بوجوب الزك�ة في الع�صل ،وق�ل ) م�ك�ن منه في ال�صهل ففيه الع�صر وم�ك�ن منه في 
اإن �صقي بم�ء  الزروع حيث  الع�صل على زك�ة  الع�صر ( )23(،فق��ض زك�ة  الجبل ففيه ن�صف 

المطر ففيه الع�صر ،واإن �صقي ب�لنوا�صح ففيه ن�صف الع�صر .

كم� اأفتي بت�أخير الزك�ة ع�مً� في ح�لة الكوارث ،وروي عن ابن اأبي ذئ�ب ) اأن عمر اآخر 
عق�لين،ف�ق�صم  عليهم  :اعقل  فق�ل  بعثني  الن��ض  اأحي�  ،ق�ل:فلم�  الرم�دة  ع�م  ال�صدقة 

فيهم عق�اًل وائتني ب�الخر ( )33(

الغنيمة والفيء :

لم� فتحت العراق وال�ص�م والفر�ض وم�صر اإزدادت الموارد الم�لية للدولة عم� ك�نت عليه من 
قبل ،وغنم الم�صلمون في هذه البالد غن�ئم كثيرة تفوق الح�صر من اأ�صلحة وخيول وذخ�ئر 
االك��صرة واال�ص�رى وغيره� ) فلم� و�صلت هذه الغن�ئم اإلى عمر بكي ،فق�ل عبد الرحمن 
:وت�هلل  عمر  له  ،ق�ل  �صكر  لموطن  هذا  اإن  واهلل  ؟  الموؤمنين  ي�اأمير  :م�يبكيك  عوف  بن 
م�اأعطى هذا قومً� اال تح��صدوا واإال األقى ب�أ�صهم بينهم ،ثم ق�ل :اأنحثولهم اأو نكيل ب�ل�ص�ع 

،ثم اأجمع راأيه على اأن يحثو لهم فحث� لهم ( )43(

وازدادت اأموال الم�صلمين ومواردهم بعد الفتوح�ت االإ�صالمية ب�صبب م�تركه الروؤ�ص�ء وكب�ر  
الدولة ه�ربين من جيو�ض الم�صلمين فتركوا ق�صورهم واأموالهم القيمة فيئً� للم�صلمين ،كم� 
تركوا اأر�صهم الوا�صعة ،وكتب ق�دة الجيو�ض اإلي عمر بن الخط�ب ر�صى اهلل عنه وطلبوا 
منه تق�صيمه� علي الف�تحين ،لكن عمر بن الخط�ب ر�صى اهلل عنه اأبي تق�صيمه� فق�صم لهم 

االأموال المنقوالت فقط دون االر�ض (

واأم� االر�ض فلم يق�صمه� ،واإنم� ا�صتيف�ءه� في يد الدولة االإ�صالمية لتنفق من مح�صوالته� 
االإجتم�عية  متطلب�ته�  توفير  ،وعلى  العدو  من  الدولة  حم�ية  وعلى  الع�مة  المرافق  على 
واالإقت�ص�دية وال�صي��صية ،و�صبق قول عمر بن الخط�ب ر�صي اهلل عنه في ذلك :) اأراأيتم 
هذه الثغور ،البد  له� من رج�ل يلزمونه�  ،اأراأيتم هذه المدن العظ�م البد له� اأن ت�صحن 
ب�لجيو�ض ويدر عليه� العط�ء ،فمن اأين يعطي هوؤالء اإذا ق�صمت االر�صون ومن عليه� ( ... 
الم�صلمين  ي�أتي من  ي�أتي بعدكم �صيء ،فكيف بمن  لو ق�صمته� لم يبق لمن  اأي�صً� :)  وق�ل 

،فيجدون االأر�ض قد اقت�صمت وورثت عن االأب�ء وحيزت م�هذا براأي ...( )53(
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وم�ذهب اإليه عمر بن الخط�ب ر�صي اهلل عنه من عدم تق�صيم االأرا�صي على الف�تحين نتيجة 
اجته�ده ،اأ�ص��صه م�صلحة االأمة االإ�صالمية ،وق�ل اأبو يو�صف :) والذي راأي عمر ر�صي اهلل عنه 
_ من االمتن�ع من ق�صمة االأر�صين بين من افتتحه� ... توفيقً� من اهلل تع�لي له فيم� �صنع ،وفيه 
ك�نت الخيرة لجميع الم�صلمين ،عموم النفع لجم�عتهم ،الأن هذا لو لم يكن موقوفً� على الن��ض في 
االعطي�ت واالأرزاق لم ت�صحن الثغور ولم تقو الجيو�ض على ال�صير في الجه�د ،ولم� اآمن رجوع اأهل 

الكف�ر اإلي مدنهم اإذا خلت من المق�تلة والمرتزقة واهلل اأعلم ب�لخير حيث ك�ن ( )63( 

الجزية :

وك�ن على الدولة االإ�صالمية اأن تنظم هذا االداء ب�أن ت�صع نظ�مً� جديدًا يتم��صي وظروف 
المجتمع ،فبداأ بتطوير الجزية ،المن حيث اأ�ص�صه� ومب�دئه� ،واإنم� هو من حيث تنظيمه� .

مع  تتدرج  الفئ�ت  هذه  ،وتكون  الذميين  جميع  على  ي�صري  لفئ�ته�  موحدًا  نظ�مً�  فو�صع 
عنه�  التعفي  والح�الت  منه�  االإعف�ء  ح�الت  عنه  اهلل  ر�صي  اأو�صح  ،كم�  الم�لية  ح�التهم 
،واأ�ص�صً� وا�صحة لهم في تطبيق الجزية، ففر�ض  ب�لدولة  للع�ملين  ليكون م�صدرًا  ،وذلك 
على المو�صرين 48درهمً� والمتو�صطين 24درهمً� والفقير الع�مل 12 درهمً� ،واأعطي الذمي 
الم�صكين الذي يت�صدق عليه ،واالأعمي الذي الحرفة له وال عمل له ،كم� اأعفي المترهبين 
الذي  ،والمجنون  له  العمل وال�صيء  الذي الي�صتطيع  ال�صن  الكبير في  ،وال�صيخ  االأديرة  في 

غلب على عقله والن�ص�ء وال�صبي�ن .
اأنه �ص�أل عمر بن الخط�ب ،وكلمه في بني تغلب الن�ص�رى  اأن النعم�ن بن زرعة :)  وروي 
:ي�اأمير  النعم�ن  ،فق�ل  البالد  في  ،فتفرقوا  الجزية  منهم  ي�أخذ  اأن  همَّ  قد  عمر  ،وك�ن 
الموؤمنين :اإن بني تغلب قوم عرب ي�أنفون من الجزية ،ولي�صت لهم اأموال ،اإنم� هم اأ�صح�ب 
حروث وموا�صي ،ولهم نك�ية في العدو ،فلن تعن عدوك عليك بهم ،ف�ص�لحهم عمر على اأن 

اأ�شعف عليهم ال�شدقة وا�شترط األ ين�شروا اأولدهم ( )73(  الخراج :

واأ�صل الخراج اأن الم�صلمين في عهد عمر بن الخط�ب ر�صي اهلل عنه اأ�ص�بوا فتوح�تهم في 
العراق اأرا�صي زراعية ،فراأى المق�تلون الم�صلمون اأن تق�صم عليهم اأربعة اأخم��صه� ويق�صم 

ٻ   ٻ   )چ   الكريم  القران  في  المحدودة  م�ص�رفه�  على  الب�قي  الخم�ض 
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  )  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ    

چ )83(                                              
واأم� الخليفة عمر بن الخط�ب -ر�صي اهلل عنه- راأي على غير م�راأوا ،وفرق بين الم�ل المنقول 
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والم�ل الث�بت ،ف�إذا ج�ز التق�صيم عليهم في الم�ل المنقول ،فال يجوز ذلك في الم�ل الث�بت 
،واإنم� راأي اأن تبقي هذه االأموال الث�بتة ك�الأرا�صي في يد اأ�صح�به� ملكً� للدولة ،ويفر�ض عليه� 

الخراج ،كم� راأي اأن الي�صترق �صك�نه� ،ويظلوا اأحرارًا ،ويكتفي منهم ب�لجزية ( )93(                                         .

، حتى و�صلت  الدولة  الخط�ب ر�صى اهلل عنه ونظريته تج�ه موارد  �صي��صة عمر بن  هذه 
،واأم� من م�صر فقد  اإلى م�ئة وع�صرين مليون درهم  الخراج  العراق بطريق  الموارد من 

و�صل الخراج منه� اإلى مليون دين�ر )04(                                  ع�صور التج�رة :

ع�صور التج�رة تعتبر من الموارد الم�لية للدولة في عهد عمر بن الخط�ب ر�صي اهلل عنه 
وهي �صرائب تفر�ض على ال�صلع الموردة  اإلى البالد اال�صالمية اأو ال�ص�درة منه�.

الدولة  في  وطبق  عنه  اهلل  ر�صي  الخط�ب  بن  عمر  الخليفة  عهد  منذ  النظ�م  هذا  وج�ء 
،وفر�ض على الكف�ر ا�صتن�دًا على مبداأ المع�ملة ب�لمثل ،فقد ك�ن الكف�ر ي�أخذون الع�صر من 
تج�ر الم�صلمين ،وقد كتب اأبو مو�صى اال�صعري اإلي اأمير الموؤمنين عمر بن الخط�ب يقول 
:) اإن تج�رًا من قبلن� من الم�صلمين ي�أتون اأر�ض الحرب في�أخذون منهم الع�صر ( وكتب اإليه 
اأنت منهم كم� ي�أخذون من  � ،وق�ل :) خذ  ي�أخذ منهم مثل م�اأخذوا منَّ اأن  الخليفة وقرر 

تج�ر الم�صلمين ( )14(  .                                         

والع�صور المفرو�صة على اأهل الحرب في تج�رتهم لم يكن م�صدره� القران الكريم وال �صنة 
ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ،واإنم� م�صدره� االجته�د ،ودل عليه اأن عمر بن الخط�ب 
�ص�ور اأ�صح�به في ذلك ،واتفقوا على فر�صه� عليهم يحقق الم�صلحة الع�مة للدولة ويزداد 
دخله� ،كم� يحقق اي�صً� م�صلحة تج�ر الم�صلمين من حيث المن�ف�صة مع تج�ر الكف�ر ،وذلك 
لو ا�صتورد تج�ر الم�صلمين �صلعتهم من دار الحرب وق�مت دار الحرب ب�أخذ الع�صور منه� 
�صلعة  من  اأرخ�ض  الكف�ر  تج�ر  �صلعة  لك�نت  الكف�ر  �صلعة  على  االإ�صالم  دار  تفر�ض  ،ولم 
الم�صلمين ،ففر�ض الع�صور اأو ال�صريبة على اأهل الحرب في �صلعتهم م�صلحة ظ�هرة راجعة 

للم�صلمين وتج�رهم )24( .

واختم عن حفظ عمر للم�ل الع�م بهذه الح�دثة :) عمر بن الخط�ب ر�صى اهلل عنه لم� 
حج ق�ل لغالمه :كم اأنفقن� في �صفرتن� هذه ؟ فق�ل :ي� اأمير الموؤمنين ثم�نية ع�صر دين�رًا 
                                   وفي هذا عبرة لكثير من الم�صئولين في 

)34(
،فق�ل :ويحك ،اأجحفن� بيت م�ل الم�صلمين (    

الدول االإ�صالمية اتخذوا بيوت م�ل الم�صلمين كالًء مب�حً� ،لي�ض في الحج ولكن في الترفية 
وال�صي�حة لهم والأ�صرهم ،فليتقوا اهلل في م�ل الم�صلمين .   
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المطلب الثاني :مكونات المال العام الحديثة:

قبل  تعرف من  والتي  الدولة  التي دخلت خزينة  الحديثة  الموارد  ب�لمكون�ت  )والمق�صود 
والتي جعلت الم�ل الع�م يتو�صع تو�صعً� كبيرًا على ح�ص�ب الم�ل الخ��ض والطبيعة واإذا ك�نت 

مكون�ت الم�ل الخ��ض ب�صفة ع�مة ت�صتنج على االتي :

1/ الملك الخ��ض             2/الملك الع�م            3/الطبيعة واال�صي�ء .
اإليه  اإلي الملك الع�م الذي �صم  اآلت  ف�ال�صي�ء التي لم تدخل في الملكين الع�م والخ��ض 
الخ��ض متمثل في  الملك  التو�صع على  الخ��ض قديمً� وك�ن  الم�ل  تعريفه  م�لم يدخل في 
 ، الع�م  النفع  تحقيق  بدعوة  الخ��صة  االأمالك  من  العديد  على  الدول  حكوم�ت  ا�صتيالء 
وك�ن التدخل على ح�ص�ب الطبيعة متمثل في اال�صتيالء على الغ�ب�ت واالأرا�صي والحيوان�ت 

الوح�صية التي ك�نت موجودة بفعل الطبيعة والتي ك�نت تعتبر من المب�ح�ت  )44(                                             

علي   اال�صتيالء  عنه  نتج  اإذ  الع�م  للم�ل  جديدة  مك��صب  للدولة  اال�صتيالء  هذا  حقق  وقد 
الغ�ب�ت ثروة  غ�بية �صخمة كم� نتج عن اال�صتيالء على الحي�ة البرية ثروة حيوانية وحيوان�ت 

لم ت�صت�أنث من قبل لطبيعته� الوح�صية واأدخل ذلك موارد �صخمة للخزينة الع�مة .

الدولة  تعريف  في  يدخل  فيم�  الحكوم�ت  عليه�  ا�صتولت  التي  ال�ص��صعة  االأرا�صي  اأن  كم� 
للم�ل الع�م ك�الأرا�صي الزراعية وا�صتقالله� للزراعة اأو ال�صن�عة اأو التعدين اأو التنقيب عن 
البترول والمع�دن واالأث�ر اأو بيعه� اإ�صتثم�رية اأو �صن�عية اأو �صكنية في الفترات االخيرة جلب 
اأن ال�صي�حة على االرا�صي والغ�ب�ت وال�صواطيء  بدوره موارد �صخمة للخزينة الع�مة كم� 
اإيرادات  من  الدولة  اأن�ص�أته�  التي  المحمي�ت  بع�ض  في  البرية  الحي�ة  وم�ص�هدة  والجزر 
التي  مب��صرة  والغير  المب��صرة  ال�صرائب  اأن  ،كم�  ال�صعبة  العمالت  من  الع�مة  الخزينة 
اإيرادات  من  زادت  وال�صن�ع�ت  واالأعم�ل  االنت�ج  و�ص�ئل  من  كثير  على  الدولة  فر�صته� 
ا�صتيراد  على  الدولة  فر�صته�  التي  الجمركية)54(  الر�صوم  اأ�ص�فت  ،كم�  الدولة  خزينة 
في  الع�مة  للخزينة  موارد جديدة  اإيج�د  في  كذلك   �ص�هم  دخاًل جديدًا  ال�صلع  وت�صدير 

الع�صر الح�لي .

الع�صور  في  الع�لم  �صك�ن  بين  التج�ري  التب�دل  وعملية  ال�صعوب  بين  التج�رة  ك�نت  وقد 
والم�صرفية  االقت�ص�دية  الن�ص�ط�ت  جميع  في  كم�صتثمر  الدولة  دخلت  كم�  الحديثة 
في  للمواطنين دخل  الدولة  الخدم�ت من ج�نب  تقديم  في مج�ل  وال�صن�عية  والزراعية 
للجمهور  الخدم�ت  تكلفة  من  جزء  المواطنين  بتحمل  الدولة  م�ت�صميه  الح�لي  الع�صر 
ب�لطبع يختلف من  النظ�م  للمواطنين وهذا  الدولة  تمنحه�  التي  الت�ص�ديق  قيمة  وكذلك 
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دولة اإلي دولة من حيث وجوده اأو عدم وجوده وكثرته وقلته وذلك ح�صب غني اأو فقر الدولة 
ونظ�مه� ال�صي��صي الح�كم وهذا الج�نب ينظر اإليه في ميزانية الدولة اإنه ج�نب من جوانب 

االإنف�ق على المواطنين دون مق�بل اأو ع�ئد ( )64(                                             

وظيفةولي االأمرفي المال العام:

الن�ئب، وهي فرع وظيفته  الع�م وظيفة  اأن وظيفة ولي االأمر في الم�ل  اتفق الفقه�ء على 
الع�مة على �صوؤون الم�صلمين، ق�ل ابن العربي: االأمير.. ن�ئب عن الجميع في جلب المن�فع، 

ودفع الم�ص�ر )74( 

المطلب الثالث :�شور االعتداء على المال العام :

وال�صي��صي  واالقت�ص�دي  االجتم�عي  االأمن  تهدد  التي  المع��صرة  الق�ص�ي�  اأخطر  )من 
واالختال�ص�ت  :ال�صرق�ت  منه�  �صتي  �صورًا  اأخذت  ،والتي  الع�م  الم�ل  علي  ،االعتداءات 
،والر�صوة ،والغل ،والترف واال�صراف ، والتع�مل ب�لرب� ،وخي�نة االأم�نة ، واالتالف ،وتدني 
الجودة ،و�صوء تقديم الخدمة ،وا�صتغالل الملكية الع�مة الأغرا�ض �صخ�صية ،وو�صع الرجل 
في غير مك�نه المن��صب والتعيين في المواقع على اأ�ص��ض المح�صوبية ،والمج�ملة ، والنف�ق 
والري�ء ،وخ�صية الن��ض وعدم االمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر وعدم اأداء حقوق الدولة 

الم�صروعة  والتربح من الوظيفة ،وا�صتخدام الم�ل الع�م الأغرا�ض حزبية و�صي��صية ( )84( 

المطلب الرابع :محاربة االعتداء على المال العام :

التدابير ال�ص�بقة على حدوث الجريمة :

1/التهذيب النف�صي ب�لعب�دات .

2/ الوعظ واالر�ص�د .

3/ الترهيب من عق�ب االخرة .

4/الحجز .

5/ح�صن اإختي�ر الموظف الع�م :ومن التدابير الوق�ئية لحفظ وحم�ية الم�ل الع�م نجد اأن 
االإ�صالم حر�ض علي ح�صن اختي�ر الموظف الع�م ب�عتب�ره االأمين على اأموال الدولة ،وبذلك 

نجد اأن االإ�صالم دائمً� يحر�ض على تولي االأ�صلح الإدارة الم�ل والحف�ظ عليه)94(.

اإليهم من االأموال لتكون  اإليهم من اأعم�ل ويكله  واأن الخليفة يقلد الن�صح�ء فيم� يفر�ض 
االأعم�ل ب�الكف�ء م�صبوطة واالأموال ب�الأمن�ء محفوظة ( )05( .
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وهذا الحر�ض ال�صديد في االإ�صالم على و�صع التدابير الوق�ئية لحم�ية الم�ل الع�م وحفظه 
وذلك بتولية االأمن�ء المو�صوفين ب�لنزاهة واالأم�نة ،الأنه من �ص�أن هذه ال�صف�ت في هذه 
الوظ�ئف اإ�صف�ء المزيد من التدابير الوق�ئية لحم�ية هذا الم�ل ولذلك يقول اأبو يو�صف في 
الخراج في معر�ض ن�صيحته له�رون الر�صيد في تعيين الموظفين :) ب�أن يكون رجاًل ثقة 

عفيفً� ن��صحً� م�أمونً� عليك وعلى رعيتك ( )15(  .

المبحث الثالث : حم�ية الم�ل الع�م من الف�ص�د.

المطلب االأول :تدابير وق�ئية الحقة على اإرتك�ب الجريمة :

1/ النفي :يتخذ هذا التدبير لمواجهة خطورة ال�صخ�ض �صواء ك�ن ذلك قبل اإرتك�ب الجريمة 
)َواْعَلُموْا  تع�لي  ق�ل  الم�صتقبل  في  وقوعه�  لمنع  اإرتك�به�  بعد  اأو  المح�رب  نفي  مثل 
�ُصوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَت�َمى َواْلَم�َص�ِكيِن َواْبِن  ِ ُخُم�َصُه َوِللَرّ ّ ن �َصْيٍء َف�أََنّ هلِلَ َم� َغِنْمُتم ِمّ اأََنّ
اْلَجْمَع�ِن  اْلَتَقى  َيْوَم  اْلُفْرَق�ِن  َيْوَم  َعْبِدَن�  َعَلى  اأَنَزْلَن�  َوَم�   ِ ِب�هلَلّ اآَمنُتْم  ُكنُتْم  اإِن  ِبيِل  ال�َصّ

ُ َعَلى ُكِلّ �َصْيٍء َقِديٌر( َواهلَلّ

لتهذيب  التدبير  هذا  ال�صريعة  :قررت  والع�صكرية  المدنية  الوظ�ئف  تولي  من  2/العزل 
وتقويم �صلوك الج�ني وذلك بتذوقه مرارة الف�صل من عمله وقطع مورد رزقه وهز ثقة 
التع�مل معه ،مم� يترتب علي ذلك مح�ولة بمح�وله اإ�صالح �صلوكه ليتمكن من اإع�دة 
مك�نته التي فقده� من قبل الر�صول �صلي اهلل عليه و�صلم ومن بعده ال�صح�بة الذين 
حكموا بعزل المق�تل الذي يفر من الزحف وعزل االأمير من االإم�رة اإذا فعل م�يوجب 

ذلك )35(  

المطلب الثاني :مداخل الف�شاد في المال العام :

ف�ص�د :الف�ص�د نقي�ض ال�صالح ،المف�صدة :خالف الم�صلحة )45(  

ورائه�  من  ليجني  الع�م  الموظف  ي�صتغله�  عدة  واأبواب  مداخل  الع�م  الم�ل  في  وللف�ص�د 
م�صلحة اأو نفعً� يعود عليه ،وهي تختلف ب�ختالف الظروف واالأ�صخ��ض ،فمنه� م�يرتبط 
بمكون�ت �صخ�صية الموظف الع�م نف�صه ،ومنه� م�يرتبط ب�لعالق�ت االجتم�عية المحيطة 
به ،ومنه� كذلك م�يرتبط ب�لبيئة التي يعمل داخله� وم�تحكمه� من �صوابط وقوانين ،وعلى 

ذلك يمكن اأن نذكر منه� فيم� يلي :

1/�شلة القرابة :

من المعلوم اأن ارتب�ط�ت الموظف الع�م االأ�صرية والع�ئلية قد تكون �صببً� في توظيف �صلطته 
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للف�ص�د في الم�ل الع�م وذلك عبر �صلوكه تج�ههم ،ف�إذا اأراد اأن يع�ملهم وفق م�تقت�صيه 
طبيعة وظيفته بال مج�ملة اأو مراع�ة للع�مل االأ�صري والع�ئلي على ح�ص�ب  واجب�ته الوظيفية 
ي�صبب له ذلك حرجً� تج�ههم ،فيلج�أ العط�ئهم و�صعً� خ��صً� يمكنهم من ا�صتغالل الم�ل 
الع�م بو�صع الي�صوغه له مبرر �صرعي اأو ق�نوني ،فلذلك على الموظف الع�م اأال يجعل من 
�صالته اال�صرية و�صيلة لهالكه و�صي�ع عمله في االخرة ،وفي هذا ال�ص�أن اأعط�ه المولي جل 
اأ�صلوب المج�ملة مهم� ك�نت محدودة حر�صً�  اإتب�ع  الم�نعة من  القرانية  وعال الموجه�ت 
ُيَح�ِرُبوَن  اَلِّذيَن  َم� َجَزاء  اإَِنّ على عدم التغول على اأموال الن��ض وم�ص�لحهم ،يقول تع�لي) 
ْن  َع اأَْيِديِهْم َواأَْرُجُلُهم ِمّ ْو ُتَقَطّ َلُّبوْا اأَ ُلوْا اأَْو ُي�صَ َ َوَر�ُصوَلُه َوَي�ْصَعْوَن ِفي االأَْر�ِض َف�َص�ًدا اأَن ُيَقَتّ اهلَلّ
ْنَي� َوَلُهْم ِفي االآِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم(والعدل  ِخالٍف اأَْو ُينَفْوا ِمَن االأَْر�ِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الُدّ

يتعذر على �صع�ف النفو�ض جراء ت�أثير اأقرب�ئهم عليهم .

2/بطانة ال�شوء التي تح�س الموظف العام على الف�شاد :

وهم الح��صية واالتب�ع الذين يحيطون به ويزينون له الحق ب�طاًل وي�صورون له الب�طل حقً� 
وهم يختلفون في و�صعهم فقد يكونون اأ�صدق�ء ال عالقة لهم بوظيفته مب��صرة ،وقد يكونون 
بح�صب  الف�ص�د  في  ي�ص�هم  منهم  ،وكل  م�صت�ص�رين  ،اأو  عمله  مج�ل  في  اإداريين  موظفين 
عليه  ي�صيرون  مم�  االحترا�ض  عليه  لذلك  الع�م  الموظف  علي  وت�أثيره  و�صالحي�ته  درجته 
مخ�فة اأن يكون فيه اإ�صرار بم�ص�لح العب�د ،وكل ذلك له عالقة ب�صخ�صيته ومدي تواطئه 
على خدمة م�ص�لحة الذاتية ،يقول الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم ) م�بعث اهلل من نبي وال 
،وبط�نة  عليه  وتح�صه  ب�لمعروف  ت�أمره  :بط�نة  بط�نت�ن  له  ك�نت  اإال  ا�صتخلف من خليفة 

ت�أمره ب�ل�صر وتح�صه عليه ،ف�لمع�صوم من ع�صم اهلل تع�لي ( )55(  

3/غياب االجهزة الرقابية التي ت�شبط الموظف العام وتمنعه من الف�شاد :

الن��ض  اأموال  على  ب�صلطته  الطغي�ن  اإلى  تدفعه  الع�م  الموظف  اأداء  على  الرق�بة  غي�ب 
اأو  مح�صورة  اإالف�ص�د  م�ص�حة  ك�نت  محكمة  عليه  الرق�بة  ك�نت  كلم�  فلذلك  وم�ص�لحهم 
منعدمة والعك�ض �صحيح ،ويقع عبء الرق�بة على ت�صرف�ت الموظف الع�م على من واله وجوبً� 
لقوله �صلي اهلل عليه و�صلم ) اأال كلكم راع وكلكم م�صئول عن رعيته ف�الإم�م الذي علي الن��ض 
راع وهو م�صئول عن رعيته ( ويقع اأي�صً� علي ع�مة الن��ض تغييرًا للمنكر ب�لو�صيلة الممكنة يقول 
�صلى اهلل عليه و�صلم ) اإذا راأيت اأمتي ته�ب الظ�لم اأن تقول له اأنت ظ�لم فقد تودع  منهم ( .

4/المحاباة في تعيين الموظفين في الوظيفة العامة :

حيث يكون من عينهم ط�معً� في اإح�طة �صلطته بمجموعة من المنتفعين الف��صدين الذين 



د :على حممد على ال�صادق

مجلة ت�أ�صيل العلوم 168

حم�ية  اأفع�له  عن  للتج�وز  ا�صتعداد  على  المق�بل  في  هم  ويكونون  الب�طل  على  يعينونه 
عظيمة  اأم�نة  واأنه�  التكليف  لم�صوؤولية  اعتب�ر  اأدني  دون  وذلك  وم�ص�لحهم  لمن��صبهم 
اأمر الم�صلمين �صيئً�  : ) من ولى من  �صي�ص�ألون عنه� ،لذلك يقول -�صلى اهلل عليه و�صلم 
ف�أمر عليهم اأحدًا مح�ب�ة فعليه لعنة اهلل اليقبل اهلل منه �صرفً� ةال عداًل حتى يدخله جهنم 
،ومن اأعطي اأحدًا حمى اهلل فقد انتهك في حمى اهلل �صيئً� بغير حقه فعليه لعنة اهلل - اأو 

ق�ل - تبراأت منه ذمة اهلل عزوجل ( .

5/الم�شالح الذاتية للموظف العام :

ومن �صوره� اأن ي�صتغل الموظف نفوذه و�صلط�ته في اأن يمنح نف�صه حقً� دون مبرر ق�نوني اأو 
�صرعي ك�أن يكون م�صتثمرًا الأمواله في م�صروع�ت تج�رية ترتبط بوظيفته فيقوم ب�جراءات 
في  النموذج  هذا  وم�اأكثر   ، حق  وجه  دون  الدولة  اأموال  من  اال�صتف�دة  من  ق�نونً�  تمكنه 
فهذا  ـ  الع�مة  الوظيفة  اخت�ص��ص�ت  ومختلف  الحي�ة  من�حي  �صتى  في  المع��صرة  حي�تن� 
انته�ك  عن  اليتورع  الذي  الموظف  الأن  نظرًا  للف�ص�د  الوا�صعة  االأبواب  من  يعتبر  المدخل 

حرمة الم�ل الع�م يمكنه اأن يتذرع ب�لحيل والو�ص�ئل التي من خالله� يحقق م�آربه .

وقد ع�لجت الم�دة )92( من الق�نون الجن�ئي ال�صوداني ل�صنة 1991م هذه الح�لة بن�صه� 
بو�ص�طة غيره م�اًل تحت وظيفته  اأو  بنف�صه  ي�صتري  :كل موظف ع�م  الم�صلك  على تحريم 
الع�مة اأو يبيعه لقريب اأو �صريك اأو ي�صترك في من�ق�صة الداء عمل يت�صل بوظيفته ،يع�قب 

ب�ل�صجن مدة ال تج�وز �صنتين اأو ب�لغرامة اأو ب�لعقوبتين معً� .

6/ عدم الخبرة والدراية بمتطلبات الم�شوؤولية في الوظيفة العامة :

هذه ال�صفة ترتبط بم� ذكرن�ه �ص�بقً� في المح�ب�ة لكن هذا العن�صر يتعلق ب�لموظف نف�صه 
وذلك ب�أنه قد يكون من حيث الموؤهالت الع�مة �ص�لحً� لتولي الوظيفة المعينة ،لكن تنق�صه 
�صف�ت �صخ�صية الزمة للوظيفة تمنعه من توليه� وهذا يكون ع�دة في الوظ�ئف المتعلقة  
ال�صواهد على ذلك  ولعله من خير  العلي�  واالدارية  وال�صي��صية  االأمنية  واالأجهزة  ب�الأموال 
 ( ي�صتعمله  اأن  �ص�أله  عندم�  عنه  اهلل  ر�صى  الغف�ري  ذر  الأبي  و�صلم  عليه  اهلل  �صلي  قوله 
ي�اأب�ذر اإنك �صعيف واإنه� اأم�نة واإنه� يوم القي�مة خزي وندامة اإال من اأخذه� بحقه� واأدي 
الذي عليه فيه� ( )65(  ف�صيدن� اأبو ذر ر�صى اهلل عنه من خيرة ال�صح�بة واأف�صلهم ،ولكن 
لم� راآه الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم اليقدر على تولية وظيفة الوالية لم ي�صتعمله فيه� .فهذا 
ليطعن في �شدقه وعدالته وتقواه لكن لكل وظيفة �شروط مهمة لبد من توافرها في من 
يتواله� .ق�ل النووي - رحمه اهلل - تعليقً� على هذا الحديث :) هذا اأ�صل عظيم في اجتن�ب 
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الوالية وال �صيم� لمن ك�ن فيه �صعف ،وهو في حق من دخل فيه� بغير اأهلية ولم يعدل ف�إنه 
يندم على مافرط منه اإذا جوزي بالخزي يوم القيامة ،واأما من كان اأهاًل وعدل فيها فاأجره 
عظيم كم� تظ�هرت به االخب�ر ،ولكن في الدخول فيه� خطر عظيم ولذلك امتنع االك�بر 
منه� ( لذلك فعلى المرء اأال ي�صعى ل�صغل وظيفة ع�مة عبر التو�صي�ت والو�ص�طة وهو اليجد 
واأال  تبع�ته�،  تحمل  على  م�يعينه  له�  المطلوبة  وال�صلوكية  والمهنية  االدارية  موؤهالته  في 
اإلي هالك عظيم ،في  بنف�صه  يلقى  ل�صغله� ،فهو حينئذ  المختلفة �صعيً�  ب�لحيل  له�  يتذرع 
مق�بل اإر�ص�ء طموحه ال�صخ�صي ، والظهور اأم�م المجتمع بمظهر �ص�حب ال�صلطة والحظوة 

،في�أخذ بيده �صلط�ت المن�صب ،لكنه اليقوم بم�صوؤولي�ته االإدارية واالأخالقية تج�هه .

ولي�ض خ�فيً� م�يوؤثر به الجهالء في المجتمع على االفراد في �صرورة ا�صتف�دتهم من ال�صلطة 
الع�مة التي في اأيديهم ،واأال يكونوا من ال�صذج وي�صيعوا عن اأيديهم فر�ض الثراء والوج�هة 
االجتم�عية التي قد ال تتكرر ،ف�أ�صبح المن�صب الع�م في غ�لب مجتمع�تن� االإ�صالمية -بفعل 

هذه الموؤثرات -مغنمً� بعد اأن ك�ن تكليفً� �ص�قً� )75(.

المطلب الثالث :من �شور الف�شاد في المال العام :

الر�شوة :

وهي االتج�ر ب�أعم�ل الوظيفة اأو الخدمة ،وتكون بطلب عمل اأو قبول جعل اأو الوعد به من 
قبل الموظف اأو الم�صتخدم ،مق�بل قي�مه بعمل اأو امتن�عه عن عمل من اأعم�ل وظيفته  )85(.

وهي كذلك :م�يعطيه ال�صخ�ض الح�كم اأو لغيره ليحكم له اأو يحمله على م�يريد  )95(.

مم� �صبق يت�صح لن� اأنه� يمكن اأن ت�أخذ اأ�صك�اًل مختلفة من االأعطية ،لكن اال�ص��ض _ اأي� 
ك�ن �صكله� – اأن تعطي للموظف للح�صول على منفعة غير م�صتحقة اأو التعجيل ب�لم�صتحق 
االآجل ،وقد تعطي لتعطيل م�ص�لح االآخرين ،وفيه� يقول ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 

)لعن اهلل الرا�صي والمرت�صي في الحكم ( )06( .

وهي مجمع )16(  على تحريمه� الأمرين  )26(:

االأول : الأنه� داخلة في اأكل اأموال الن��ض ب�لب�طل واأكل اأموال الن��ض ب�لب�طل محرم اإجم�عً� .

وتمهد  موازينه  ،وتغير  الن��ض  بين  العدل  مجري  في  توؤثر  التي  العوامل  من  :الأنه�  الث�ني 
للتظ�لم في االحك�م واإعط�ء الحقوق لغير م�صتحقه� .

ال�صرورية  المق��صد  الع�مة من  الوالية  اأعم�ل  ال�ص�رع  الذريعة الخطيرة جعل  ف�صدًا لهذه 
االأ�صلية التي التن�ل به� حظوظ الدني� .
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وتجعل  الدولة  اأجهزة  داخل  العالق�ت   تف�صد  ،فهي  اأخري  مبررات  له�  الر�صوة  وحرمة 
الع�ملين في الوظيفة الع�مة ي�صتمرئون اأكل الحرام مم� ينزع البركة ويزيل النعمة وينعك�ض 
على اإيرادات الدولة واأمواله� في�صبح كل ذلك نهبً� للمف�صدين واأتب�عهم ،وهو م�الي�صتقيم 
الموؤمن على  و�صلم ) يطبع  الر�صول �صلي اهلل عليه  ،وهذا مدلول قول  التقي  الموؤمن  من 

الخالل كله� اإال الخي�نة والكذب ( )36(

وحرمه� الق�نون الجن�ئي ال�صوداني ل�صنة 1991م في الم�دة 88)46(.

 ) تلغراف  )الديلي  ن�صرت  حيث  االفريقية  الدول  وفي  االإ�صالمية  دولن�  في  منت�صرة  والر�صوة 
ر�ص�لة من جون هميري عن تج�ربه في اإفريقي� ودول ال�صرق االو�صط ...ج�ء في الر�ص�لة م�يلي :

حيث اإنني ا�صتغلت في مج�ل الت�صدير اإلي بلدان مختلفة في ال�صرقين االو�صط واالق�صي 
واإفريقي� ،فقد قدمت الر�ص�وي اإلى وزراء حكوميين وم�صئوليين من جميع الم�صتوي�ت على 
هيئة دفع�ت نقدية وعموالت ،ور�صوم اإفتت�حية ،و�صي�رات جديدة وعالج في الم�صت�صفي�ت 
وغير ذلك علي مدي اأربعين ع�مً� ،ولو لم اأكن االن متق�عدًا لم�صيت في عمل ذلك .هذه 

هي الطريقة التي يجري به� العمل في هذه االأم�كن )56(.

الهدايا :

اإلي غيره ول يكون معه �شرط ،وهو الفرق بينها وبين الر�شوة  الهدية مال يعطية �شخ�س 
،وهي تعطي بق�صد اإظه�ر المودة واالإلفة والثواب لالقرب�ء واالأ�صدق�ء اأو العلم�ء والم�ص�يخ 

وال�صلح�ء الذين يح�صن الظن بهم  )66(

وهي من االفع�ل التي دع� اإليه� النبي �صلي اهلل عليو و�صلم وحبب فيه� حيث ق�ل �صلي اهلل 
عليه و�صلم ) ته�دوا ف�إن الهدية تذهب وحر )76(  ال�صدر ( )86(  والهدية من اال�صب�ب التي 
توطد اأرك�ن العالق�ت بين الن��ض وتغر�ض فيهم روح المودة وال�صف�ء االخوي ال�ص�دق ،غير 

اأن ذلك كله ينح�صر في اإط�ر المع�مالت الخ��صة واالعتي�دية بين ع�مة الن��ض .

وهي محرمة اإذا ك�نت ب�صبب الوظيفة ،وقد اعتبر اأخذ الهدية – لهذا ال�صبب- ك�أخذ الم�ل من 
الغنيمة وهي محرمة ،و�صح عن الر�صول �صلي اهلل عليه و�صلم قوله ) هداي� العم�ل غلول ( )96(  
وج�ء في ال�صحيحين اأنه ا�صتعمل �صلي اهلل عليه و�صلم رجاًل من االزد يق�ل له ابن اللتيبة 
علي �صدقة فج�ء فق�ل :هذا لكم وهذا اأهدي لي ،فق�م ر�صول اهلل �صلي اهلل عليه و�صلم على 
المنبر فق�ل :م�ب�ل الع�مل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا اأهدي لي اأفال جل�ض في بيت 
اأبيه واأمه فينظر اأيهدي اإليه اأم ال ، والذي نف�ض محمد بيده ال ي�أتي اأحد منكم منه� ب�صيء 
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االج�ء به يوم القي�مة على رقبته اإن ك�ن بعيرًا له رغ�ء اأو بقرة له� خوار اأو �ص�ة تيعر ،ثم 
رفع يديه حتي راأين� عفرة يديه ثم ق�ل :اللهم هل بلغت ثالثً� )07(.

من �شور االعتداء على المال العام :

االعتداء المب��صر على الم�ل الع�م :
الت�صريع�ت  في م�صطلح  االأم�نة  وخي�نة  والتزوير  واالختال�ض  ك�ل�صرقة  مختلفة  �صور  وله 
الو�صعية والغلول في م�صطلح الت�صريع االإ�صالمي ،ونحن نف�صل القول عن كل ح�لة على 

حدة فيم� يلي :

اأواًل :ال�شرقة :

اأخذ م�ل منقول مملوك للغير بدون ر�ص� �ص�حبه ،حيث يعتبر مرتكبً�  ال�صرقة عب�رة عن 
جريمة ال�صرقة كل �صخ�ض يحرك منقواًل بنية اأخذه ب�صوء ق�صد من حي�زة �صخ�ض بدون 
ر�ص�ه ،وكذلك كل �صخ�ض يختل�ض التي�ر الكهرب�ئي .ويفرق في الفقه االإ�صالمي بين نوعين 
من ال�صرقة ،�صرقة حدية واأخري ع�دية ،و�صرقة الم�ل الع�م ال تكون اإال من �صخ�ض ع�دي 
الحكومية  الغ�ب�ت  من  لالخ�ص�ب  المواطنين  .ك�صرقة  ال�صرقة  محل  ب�لم�ل  �صلة  له  لي�ض 

المحجوزة وغير ذلك من االأموال الع�مة،واختال�ض التي�ر الكهرب�ئي .

ثانيًا:التزوير :

التزوير عب�رة عن اإعداد محرر ك�ذب بق�صد الح�صول على م�ل بدون مق�بل اأو منفعة غير 
م�صروعة .و�صور التزوير كثيرة مثل تقليد توقيع الموظفين واإعداد محررات ك�ذبة ب��صم 
�صخ�ض وهمي بق�صد اأن يعتقد الغير اأن المحرر �ص�در من �صخ�ض حقيقي اأو عمل محرر 
ال�صخ�ض ح�ل  ذلك  �ص�در من  المحرر  ب�أن  الغير  يعتقد  اأن  بق�صد  متوفي  �صخ�ض  ب��صم 

حي�ته ،وا�صتعم�ل اأخت�م مزورة بق�صد الح�صول على منفعة اأو م�ل بدون مق�بل .

وجريمة التزوير قد تقع من موظف اأو غيره ،ويعتبر التزوير اعتداء على الم�ل الع�م حيث 
ت�ص�ريح  يزور  ف�لذي  مق�بل  بدون  ع�م  موظف  من  خدمة  اأو  منفعة  على  المزور  يح�صل 
الم�صتخدم  الم�ل  �صرق  وك�أنه  مق�بل  بدون  الخدمة  تلك  على  يح�صل  الحكومية  ال�صفر 
لتوفير تلك الخدمة ......ومن الموؤ�صف حقً� اأن التزوير قد �ص�ع في المجتمع�ت المع��صرة 
واأ�صبحت الثقة في المحررات �صواء ك�نت ر�صمية اأو عرفية مفقودة رغم ا�صتخدام و�ص�ئل 

كثيرة لمح��صرته وفي ذلك �صرر كبير ب�لن�صبة للم�ل الع�م .
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ثالثًا:خيانة االمانة والغلول :

خي�نة االأم�نة اأو الغلول عب�رة عن تغيير الق�صد ب�لن�صبة لم�ل تحت �صيطرة الح�ئز ب�صفة 
اأم�نة ،الموظف الذي يكون مكلفً� بحفظ م�ل ع�م ويحول ذلك لمنفعته ال�صخ�صية يكون قد 
الت�صريع  الغلول وفقً� الحك�م  الق�نون الو�صعي وجريمة  ارتكب خي�نة االأم�نة وفقً� الأحك�م 
الت�صريع  عظم  .لقد  النوع  هذا  من  الموظفين  من  تقع  التي  الجرائم  ،ومعظم  االإ�صالمي 
أَيَُّها  يَا   (: تنزيله  في محكم  وتع�لي  �صبح�نه  ق�ل  الجريمة حيث  هذه  اأمر  من  االإ�صالمي 

َُّسوَل وَتَُخونُواْ أََمانَاتِكُْم وَأَنُتْم تَْعَلُموَن( َ وَالر الَِّذيَن آَمُنواْ الَ تَُخونُواْ اللَّ

وقد تواترت االأح�ديث عن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم حول الغلول وخطر �ص�أنه مهم� قل 
الم�ل الم�أخوذ عن طريقه ونذكر في ذلك حديث البخ�ري في ال�صحيح :عن على بن عبد 
اهلل عن �صفي�ن عن عمرو عن �ص�لم بن اأبي الجعد عن عبد اهلل بن عمرو ق�ل :ك�ن على ثقل 
النبي �صلي اهلل عليه و�صلم رجل يق�ل له كركرة فم�ت فق�ل ر�صول اهلل �صلي عليه و�صلم هو 

في الن�ر فذهبوا ينظرون اإليه فوجدوا عب�ءة قد غله� ( البخ�ري في كت�ب الجه�د .      

اأبي الغيث  والحديث االخر الم�صهور في هذا الب�ب عن م�لك بن ثور بن زيد الديلي عن 
مولى ابن مطيع عن اأبي هريرة ق�ل : خرجن� مع ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ع�م خيبر 
فلم نغنم  ذهبً� وال ورقً� اإال االأموال والثي�ب ق�ل ف�أهدي رف�عة بن زيد لر�صول اهلل �صلى اهلل 
عليه و�صلم غالمً� ا�صود يق�ل له مدعم  فوجه ر�صول اهلل �صلي اهلل عليه و�صلم بوادي القرى 
بينم� مدعم يحط رحل ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اإذا ج�ء �صهم غ�ئر  ف�أ�ص�به وقتله 
فق�ل الن��ض هنيئً� له ب�لجنة فق�ل ر�صول اهلل �صلي اهلل عليه و�صلم ) كال والذي نف�صي بيده  
اإن ال�صملة التي اأخذه� يوم خيبر من المغ�نم لم ت�صبه� المق��صم لت�صتعل عليه ن�رًا ( ق�ل 
فلم� �صمع الن��ض ذلك ج�ء رجل ب�صراك اأو �صراكين اإلي ر�صول اهلل �صلي اهلل عليه و�صلم 

فق�ل �صلى اهلل عليه و�صلم: �صراك اأو �صراك�ن من ن�ر ( )17( 
الت�صريع  في  الع�م  الم�ل  االعتداء على  لن� مدى خطورة  يت�صح  االح�ديث  �صرد هذه  ومن 
،لي�ض هذا فح�صب  القي�مة  يوم  الم�ل  المعتدي على  تنتظر  التي  العقوبة  و�صدة  االإ�صالمي 
بل عقوبة الغلول التي قد تتعدى االأمة ك�فة بدليل الحديث المروي عن م�لك عن يحي بن 
�صعيد اأنه بلغه عن عبد اهلل بن عب��ض اأنه ق�ل م�ظهر الغلول في قوم اإال األقي في قلوبهم 
الرعب ، وال ف�ص� الزن� في قوم قط اإال كثر فيهم الموت ،وال نق�ض قوم المكي�ل والميزان اإال 
قطع عنهم الرزق وال حكم قوم بغير الحق اإال ف�ص� فيهم الدم ، وال ختر قوم ب�لعهد اإال �صلط اهلل 

عليهم العدو ( )27(  
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اأم� ب�لن�صبة للعقوبة الدنيوية ف�إن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ق�ل ) لي�ض على المنتهب 
لولى االمر �صن عقوبة  اأنه يجوز  ، ومعنى هذا  الخ�ئن قطع (  المختل�ض وال على  وال على 
تعزيرية من��صبة ب�لن�صبة للموظف الع�م الذي يعتدي على الم�ل الذي يكون تحت �صيطرته  ( 
ولذلك ج�ء في الم�دة 77 من ق�نون العقوب�ت ل�صنة 1991م كل من يوؤتمن على م�ل ب�صفته 
موظفً� ع�مً� اأو �صيرفيً� اأو عمياًل اأو �صم�ص�رًا اأو ن�ئبً� اأو وكياًل ويرتكب جريمة خي�نة االأم�نة 

ب�لن�صبة لذلك الم�ل يع�قب ب�لجلد والغرامة وال�صجن .

االعتداء غير المبا�شر على المال العام :

هن�لك �صور عديدة لالعتداء غير المب��صر على الم�ل الع�م وهذا النوع من التعدي اأخطر 
من االعتداء المب��صر ومن ذلك :

1/ا�شتغالل ال�شلطة :
الأن  الع�م  ذلك  الم�ل  االعتداء على  اأنواع  اأخطر  يعتبر  الوظيفة  بيع  اأو  ال�صلطة  ا�صتغالل 
اأ�صمي هذا النوع من  الموظف ي�صخر جهده الوظيفي لتحقيق من�فع �صخ�صية لنف�صه واأن� 
اال�صتغالل ببيع الوظيفة ف�ل�صرطي الذي يح�صل على مبلغ من الم�ل في مق�بل عدم اتخ�ذ 
الموظف  الجريمة وكذلك  ب�ع  الواقع  ف�إنه في  الجريمة  الق�نونية �صد مرتكب  االجراءات 
الذي يح�صل على الر�صوة في مق�بل تقديم خدمة ل�صخ�ض  الي�صتحق تلك الخدمة ف�إنه يبيع 

تلك الخدمة المدفوع عنه� م�ل كمرتب له .

2/االإهمال والتبديد :

اأمينً�  اأن ) كل �صخ�ض  ل�صنة 1983م تن�ض على  العقوب�ت  الم�دة 351 من ق�نون   وك�نت 
على م�ل اأو اأي م�ل تملك الدولة فيه ح�صة وكل �صخ�ض يعهد اإليه االإ�صراف علي ا�صتثم�ر 
اأو اإدارة اأي م�ل ع�م اأو اأي م�ل تملك الدولة فيه ح�صة ويت�صرف فيه ب�صوء ق�صد اأو بغير 
م�تقت�صيه الحيطة والحذر الالزمين ال�صتثم�ر اأو اإدارته بم� يوؤدي اإلي �صي�عه اأو تبديده اأو 
ي�صمح للغير ب�لقي�م ب�صيء مم� ذكر يع�قب ب�لجلد والغرامة وال�صجن ( واأكثر جرائم الم�ل 
هذه  لمثل  الرادعة  العقوب�ت  �صن  يجب  ولذلك  النوع  هذا  من  الح��صر  الع�صر  في  الع�م 

الح�الت ولالأ�صف ف�إن ق�نون العقوب�ت ل�صنة 1991م لم يرد فيه مثل هذه الم�دة .

3/ القرارات الخاطئة :

قد يترتب على قرار واحد خ�طيء اإ�صرار ب�لم�ل الع�م اأكثر مم� يقع من مجموع الجرائم 
االأخري ، ون�صبة الأن اأ�صرار مثل هذه القرارات اأ�صرار غير مب��صرة ف�إن االإن�ص�ن قد الي�صعر 
به وقت �صدور القرار ولذلك ف�لموظف الذي يتخذ مثل هذا القرار يكون قد اعتدى على 
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الم�ل الع�م ولالآ�صف ال�صديد ف�إن ق�نون العقوب�ت لم ين�ض على عق�ب مثل هذا الموظف 
في حين اأنه يع�قب ال�صخ�ض الذي ي�صرق القليل من الم�ل الع�م .

4/�شور اال�شتخدام الخاطيء للمال العام :

العربة  ي�صتخدم  الذي  ف�لموظف  وعديدة  كثيرة  الع�م  للم�ل  الخ�طيء  اال�صتخدام  �صور 
الحكومية في اأغرا�صه ال�صخ�صية يكون قد اعتدى على الم�ل الع�م الأنه بدد الم�ل الع�م 
ي�صتعمل  الذي  وال�صخ�ض  فيه كذلك  ي�صتخدم  اأن  يجب  الذي  المحل  في غير  ب��صتخدامه 
تلفون مكتبه في اأغرا�صه ال�صخ�صية والذي يترك اأنوار مكتبه دون اإطف�ء بعد �ص�ع�ت العمل 
وكذلك المراوح كل هذا يعتبر اعتداء على الم�ل الع�م ورحم اهلل خ�م�ض الخلف�ء الرا�صدين 
�صيدن� عمر بن عبد العزيز الذي �صرب لن� المثل في التع�مل  مع الم�ل الع�م حيث يروي 
عن الح�صن بن اأحمد بن اأبي �صعيب الحراني ق�ل :) �صمعت جدي اأب� �صعيب عبد اهلل بن 
م�صلم يحدث عن اأبيه ق�ل : دخلت على عمر بن عبد العزيز عنده ك�تب يكتب ،ق�ل و�صمعة 
تزهر وهو ينظر في اأمور الم�صلمين ق�ل فخرج الرجل واأطف�ت ال�صمعة وجيء ب�صراج اإلي 
عمر ، فدنوت منه فراأيت عليه قمي�صً� فيه رقعة قد طبق بين كتفيه ق�ل :فنظر في اأمري .

وعن عو�ض بن مه�جر اأن عمر بن عبد العزيز ك�نت ت�صرج له ال�صمعة م�ك�ن في حوائج الم�صلمين 
ف�إذا فرغ من ح�جتهم اأطف�أه� ثم اأ�صرج عليه �صراجه .) اأقول واالآن في الع�صر الح��صر اأ�صبح 
التي�ر الكهرب�ئي يقوم مق�م ال�صراج ،فكيف بم� يفعله الكثير من موظفي الدولة ب�لجلو�ض في 
�صهر رم�ص�ن المعظم عقب �ص�ع�ت الدوام الر�صمي حتي ي�صتفيدوا من مكيف�ت الهواء مع اأنهم 

في االأي�م الع�دية اليجل�صون في مك�تبهم اإال قلياًل وفي هذا اإهدار للم�ل الع�م ( .

وفي ح�صن ا�صتخدام الم�ل الع�م كتب �صيدن� عمر بن عبد العزيز اإلي ع�مله في  المدينة 
اأبو بكر بن عمرو بن حزم يقول »اأم� بعد فقد قراأت كت�بك الذي كتبته اإلى �صليم�ن وكنت 
المبتلي ب�لنظر فيه ، كتبت ت�ص�أله اأن يقطع لك �صيئً� من القراطي�ض مثل الذي ك�ن يقطع 
لمن ك�ن قبلك وتذكر اأن التي قبلك قد نفدت ،وقد قطعت لك دون م�ك�ن يقطع لمن ك�ن 
اأموال  اأخرج من  اأن  اأكره  ،ف�إني  اأ�صطرك ،واجمع حوائجك  قبلك ف�أرق قلمك وق�رب بين 

الم�صلمين م�ال ينتفعون به وال�صالم )37( .

المطلب الرابع :الخ�شخ�شة وتاأثيرها علي المال العام:

) تعد هذه المفردة )الخ�صخ�صة ( واحدة من مترادف�ت اأخري ،ج�ءت جميعه� في نف�ض 
المعني وهي مترجمة من االنكليزية )Privatization( وهذه المفردات هي :) التخ�صي�ض 
والتخ�صي�صية والخو�ص�صة والمخ��صة والتخ��ض والتخ��صية ( اإال اأن اأكثر هذه المفردات 
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الخ�صخ�صة  لمف�هيم  مهم  تلخي�ض  وفي    )47(  ) والخ�ص�صة  التخ�صي�ض  هي  ا�صتعم�اًل 
الملكية  في  التدريجي  التو�صع   ( ب  جمعه�  النج�ر  منير  اأحمد  الدكتور  ،يح�ول  المتعددة 
الخ��صة ،اأو التخل�ض من الموؤ�ص�ص�ت الحكومية الخ��صرة ،اأو تحويل دائم لن�ص�ط�ت اإنت�ج 
الخدمة العامة للقطاع الخا�س ،اأو هي نقل ملكية واإدارة ن�شاط اإقت�شادي من القطاع اإلي 
القط�ع الخ��ض ،اأو هي �صي��ص�ت متك�ملة تعتمد على اآلي�ت ال�صوق والمن�ف�صة ( )57(  والذي 
لم�ت�صمنته من  الراجح  التعريف  تكون هي  اأن  يمكن  ال�ص�ملة  الخال�صة  اأن هذه  لي  يبدو 

�صمولية في الطرح �صمل كل تف�صيالت عملية الخ�صخ�صة وفق االآتي :

1/التو�صع التدريجي للملكية الخ��صة ،علي ح�ص�ب  ملكية الدولة .

2/ التخل�ض من الموؤ�ص�ص�ت الحكومية الخ��صرة .

3/اأو تحويل دائم لن�ص�ط�ت اإنت�ج الخدمة الع�مة للقط�ع الخ��ض .

4/نقل واإدارة ن�شاط اقت�شادي من القطاع العام اإلي القطاع الخا�س .

5/�صي��ص�ت متك�ملة تعتمد على اآلي�ت ال�صوق والمن�ف�صة )67(.

اإليه� الكثير من الدول  فهذه هي الخ�صخ�صة وتعريفه� عند اأهل االخت�ص��ض وقد لج�أت 
يح�ول  فقد   ، الخ��صرة  الحكومية  الموؤ�ص�ص�ت  بع�ض  من  والتخل�ض  اقت�ص�ده�  لتح�صين 
ل بع�ض الموؤ�ص�ص�ت الحكومية لم�صلحته ال�صخ�صية تحت م�صمي  بع�ض الم�صئولين اأن يحوِّ
الخ�صخ�صة اأو ي�أتي ببع�ض اأقرب�ئه اأو اأ�صدق�ءه ويقدم لهم ت�صهيالت وريم� يكون غيرهم 
لديه عر�ض م�دي اأ�صلح لم�صلحة البلد من هذا القريب اأو ال�صديق ،وقد يقوم بم� لديه من 
�صلط�ت بم�ص�عدة من التجمعه به �صلة مق�بل الح�صول على مبلغ م�لي معين ،فكل هذا من 

الخي�نة لالأم�نة التي و�صعت في عنق هذا الم�صئول . 

المطلب الخام�س :عقوبة �شارق المال العام :

دار خالف �صديد بين الفقه�ء حول قطع يد ال�ص�رق من بيت الم�ل ولهم في ذلك اإتج�ه�ن :

1/اأحدهم� :
بيت  ال�ص�رق من  :قوله ) وال يقطع  القدير  الهم�م في فتح  ابن  ،ق�ل  الحنفية  واإليه ذهب 
الم�ل ،وبه ق�ل ال�ص�فعي واأحمد والنخعي وال�صعبي ،وق�ل م�لك :يقطع وهو قول حم�د وابن 
المنذر  لظ�هر الكت�ب ،والأنه م�ل محرز ،وال حق لهم فيه قبل الح�جة ) ولن� اأنه م�ل الع�مة 
وهو منهم ( وعن عمر وعلي مثله ،وعن ابن م�صعود فيمن �صرق من بيت الم�ل ،ق�ل :اأر�صله 

فم� من اأحد اإال وله في هذا الم�ل حق ( )77(                                       
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اإن فرز _  الم�ل  بيت  :ومن �صرق من  المنه�ج  المحلي في �صرح  :ق�ل  ال�ص�فعية  مذهب 
ب�لف�ء والزاي اآخره .لط�ئفة لي�ض هو منهم قطعً� اإذ ال �صبهة له في ذلك واإال _ اأي واأن لم 
يفرز لط�ئفة ف�ال�صح اإنه اإن ك�ن في حق الم�صروق كم�ل م�ص�لح وك�صدقة وهو فقير ،فال 

يقطع لل�صبهة ،واإال اإن لم يكن له فيه حق قطع النتف�ء ال�صبهه ( )87(                                        

ومذهب الحن�بلة ق�ل ابن قدامة في المغني :) وال قطع على من �صرق من بيت الم�ل اإذا 
ك�ن م�صلمً� ،ويروى ذلك عن عمر وعلي ر�صي اهلل عنهم� وبه ق�ل ال�صعبي والنخعي والحكم 
وال�ص�فعي واأ�صح�ب الراأي ،وق�ل حم�د وم�لك وابن المنذر :يقطع لظ�هر الكت�ب ،ولن� م�روي 
ابن م�جه ب��صن�ده عن ابن عب��ض :اأن عبدًا من رقيق  الخم�ض �صرق من الخم�ض ،فرفع ذلك 
اإلي النبي �صلي اهلل عليه و�صلم ،فلم يقطعه ،وق�ل :) م�ل اهلل �صرق بع�صه بع�صً� ( ويروي 
ذلك عن عمر ر�صي اهلل عنه ،و�ص�أل ابن م�صعود عمن �صرق من بيت الم�ل ،فق�ل اأر�صله فم� 

من اأحد اإال وله في هذا الم�ل حق. )97(                                        

وق�ل �صعيد حدثن� ه�صيم :اأخبرن� مغيرة عن ال�صعبي عن علي ر�صى اهلل عنه ،اأنه ك�ن يقول 
:) لي�ض على من �صرق من بيت الم�ل قطع .

والأن له في الم�ل حقً� فيكون �صبهة تمنع وجوب القطع كم� لو �صرق من م�ل له فيه �صركة 
اأو ل�صيده ،اأو لمن يقطع ب�صرقة م�له  ،ومن �صرق من الغنيمة ممن له  فيه� حق ،اأو لولده 
،م�لم يقطع لذلك ،واإن لم يكن من الغ�نمين وال اأحدًا من هوؤالء الذين ذكرن� ،ف�صرق منه� 
قبل اإخراج الخم�ض لم يقطع الأن له في الخم�ض حقً� ،واإن اأخرج الخم�ض و�صرق من االربعة 

االخم��ض قطع واإن �صرق من غيره قطع اإال اأن يكون من اأهل ذلك الخم�ض .

واآخرهم� :واإليه ذهب الم�لكية :اأن ال�ص�رق من بيت الم�ل تقطع يده ،وا�صتدلوا علي ذلك 
بعموم قول اهلل تع�لي ) ال�ص�رق وال�صرقة ف�قطعوا اأيديهم� ( الم�ئدة 38.

م�اًل محرزًا  اأخذ  قد  ال�ص�رق  ،وب�أن  غيره  من  وال�ص�رق  الم�ل  بيت  من  ال�ص�رق   ي�صمل  ع�م  ف�إنه 
،ولي�صت له فيه �صبهه قوية ،فتقطع يده كم� لو اأخذ غيره من االأموال التي لي�صت له فيه� �صبهة قوية  )08(                                        

ويجب على ولي االأمر اأن ي�أخذ علي اأيدي هوؤالء �ص�رقي الم�ل الع�م ،والم�صيبة تعظم اإذا 
الق�ئمون عليه �صراقً� ول�صو�صً� . 

ومن�ص�أ الخالف بين الفريقين :

اتفق جمهور العلم�ء على اأن ال�صبه�ت �صبب م�صقط للحدود ،واأن عقوب�ت الحدود ت�صقط 
المقررة  والعقوبة  الحد  �صقط  ال�صبهة  وجدت  ،فحيث  بذلك  تق�صي  �صبهه  اأي  وجدت  اإذا 
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فيه ،ولكن ال ت�صقط العقوبة مطلقً� ،وحيث التوجد �صبهه وثبتت الجريمة بك�مل �صروطه� 
الموجبة الق�مة الحد وجب تطبيق عقوبة الحد المن�صو�ض عليه� بال زي�دة وال نق�ص�ن .

فجمهور الفقه�ء )الحنفية وال�ص�فعية والحن�بلة ( ق�لوا بوجود �صبهة تدراأ عقوبة قطع يد 
من��صبة  تعزيرية  عقوبة  اإلي  القطع  عقوبة  من  الق��صي  ،فينتقل  الع�م  الم�ل  من  ال�ص�رق 
،واأم� الم�لكية فق�لوا بعدم  وجود �صبهة تدراأ حد ال�صرقة في الم�ل الع�م ،وم�يدعيه جمهور 

العلم�ء اأنه �صبهه هو �صبهه ف��صدة ،هذا من�ص�أ الخالف بين الفريقين  )18(                                        

الترجيح والنتيجة :
بعد عر�ض اأقوال العلم�ء واأدلتهم  في م�ص�ألة �صرقة الم�ل الع�م ف�إني  اأميل اإلي ترجيح راأي 

المالكية بعدم �شقوط حد ال�شرقة في هذه الحالة .

وذلك الأن ن�ض االآية الموجبة للحد ي�صمله بعمومه� ،ثم اإن �صرقة الم�ل الع�م اليقل خطورة عن �صرقة 
الم�ل الخ��ض ،بل يفوقه خطورة اأ�صع�فً� م�ص�عفة في بع�ض االأحي�ن اإذ يرتد اأثر ال�صرر  في هذا 
النوع من ال�صرق�ت على االأمة جميعً� ،ولي�ض على اإن�ص�ن بعينه كم� نري ذلك وا�صحً� في زم�نن� هذا .

اأولى من  ،واالإعم�ل  للن�صو�ض  واإعم�اًل  المجتمع  القطع حف�ظً� على حق  ولهذا يجب فيه� 
عدمه اإن اأمكن ،ف�لن�صو�ض ال تفرق في ال�صرقة بين كون الم�ل الم�صروق ع�مً� اأم خ��صً� .

ثم اإني اأميل اإلي �صعف ال�صبهه التي تم�صك به� جمهور الفقه�ء وف�ص�ده� في هذه الم�ص�ألة 
،وذلك الأن الدولة والوحدات االدارية الت�بعة له� تعد �صخ�صً� اعتب�ريً� له  حق التملك ني�بة 
عن الفراد ،وله حق المحافظة على ممتلكاتها ولذلك فاإن القول ب�شقوط الحد كليًا يتعار�س 

مع تملك الدولة لهذه االأموال .

الع�مة يقت�صي ت�صديد العقوبة ال تخفيفه�  اأمواله�  اإن م�صلحة االأمة في الحف�ظ على  ثم 
وخ�صو�صً� في زم�نن� هذا الذي  ن�صمع ونقراأ في ال�صحف عن االنت�ص�ر الكبير لل�صرقة في الم�ل الع�م .

كم� اأن طبيعة الم�ل في الع�صور االإ�صالمية االأولي تختلف عم� هو عليه في زم�نن� ،فقد ك�ن 
لكل م�صلم حق في بيت الم�ل اأم� في اأي�من� هذه فمن الن�در جدًا ان نجد مثل ذلك ،كمن 
اعتدى على اأموال موؤ�ص�صة من موؤ�ص�ص�ت الدولة الع�مة ،اأو �صرق من مدر�صة من المدار�ض 

اأو من اأموال البنوك التي ال ن�صيب له في اأمواله� .

ثم اإن الم�ل الع�م لي�ض من طبيعة واحدة ،ولذلك يمكن القول :اأنه م�ك�ن منه محرزًا بحرز 
مثله ،وله قيمة كبيرة ،ف�الأخذ منه ال ي�صمي �صرقة ،واإنم� هو اختال�ض اأو اأنته�ب ب�لمعنى 
ال�صرعي ك�الأخذ من اأموال المرافق الع�مة ،وكذلك االعتداء على خدم�ت المي�ه والكهرب�ء 
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،اأو ك�ن يم�ثل الثمر والكثر المملوكين قبل اإحرازهم� ك�ال�صج�ر المثمرة الع�مة ،فال يجوز 
الحكم على القطع ب�لج�ني بل يجب عليه التعزير .

خفية  اإال  منه�  االأخذ  اليمكن  والتي   ) فيه�  خ��ض  بحرز  المحرزة   ( الع�مة  االأموال  اأم� 
ف�العتداء عليه� ك�العتداء على الم�ل الخ��ض ،اإال اأن �صرر ال�صرقة منه� اأكبر واأعظم الأنه 

يلحق االأمة كله� ،وفي هذه ال�صورة يمكن الحكم فيه� بقطع يد ال�ص�رق منه� .

ف�إن ك�ن الم�ل الع�م غير مخ�ص�ض لط�ئفة معينة من الن��ض ،وك�ن لل�ص�رق حق في هذا 
المال فال يقام  عليه حد القطع ،ب�شرط اأن يكون المال الم�شروق �شمن حدود حقه اإن اأمكن 
،الأنه  تعزيرية  بعقوبة  فيع�قب  عنه  الحد  تدراأ  �صبهه  ك�ن  حقه  تعيين  تعذر  ،ف�إن  تحديده 
�صلك و�صيلة غير م�صروعة للح�صول على حقه ،ك�ل�صرقة من الم�ص�لح الع�مة التي يحق له 

االنتف�ع به� ،اأو ك�ن له ن�صيب فيه�.

اأم� اإذا ك�ن له حق معين ،وتبين له حقه و�صرق اأكثر منه ن�ص�بً� فيجب اإق�مة حد القطع عليه 
،اإن �صرق من حرزه .

واأم� اإن ك�ن الم�ل الع�م مخ�ص�صة بط�ئفة معينة من الن��ض وك�ن ال�ص�رق واحدًا منه� ،فال 
يجب عليه الحد ل�صبهة حقه ،واأم� اإن ك�ن ال�ص�رق لي�ض واحدًا من هذه الط�ئفة فيجب عليه 

الحد النتف�ء ال�صبهة في هذه الح�لة .

وفي ح�لة التعدي علي الم�ل الع�م ووجود اأي �صبهة دارئة للحد فال خالف عند الفقه�ء اأنه 
ينبغي تعزير ال�ص�رق اأو الج�ني )28(                                        

المطلب ال�شاد�س :طرق حماية المال العام :

الحم�ية االخالقية للم�ل الع�م :
ب�لمعروف  االمر  وجه�ز  والم�ص�جد  والمدر�صة  ب�لمنزل  تبداأ  الع�م  الم�ل  حم�ية  و�ص�ئل 
والنهي عن المنكر ولكل من هذه الو�ص�ئل دور فع�ل في منع االعتداء علي الم�ل الع�م ونحن 

نتحدث عن هذه الو�ص�ئل على حدة :

المجتمع وفيه  الفرد في  ت�صكيل �صخ�صية  الدور اال�ص��صي في  المنزل  1/المنزل :يلعب 
يلقن الطفل ف�ص�ئل االأعم�ل ويحذر من الممنوع�ت ويتدرب فيه الطفل علي تلقي التعليم�ت 
،واإذ نجد  للمجتمع  االأولى  الخلية  ف�لمنزل هو  المطلوب  الوجه  وتنفيذه� على  والديه  من 
في اأداء دوره دفع اإلى المجتمع بعن��صر �ص�لحة توؤدي اإلي �صالح المجتمع.... فيجب على 

الوالدين تلقين اأوالدهم� مب�ديء احترام الم�ل الع�م وغر�ض ذلك فيهم.
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2/المدر�شة :المدر�صة موؤ�ص�صة تربوية تقوم بخدمة المجتمع وتحقيق اأغرا�صه في تربية 
الن��صئة ودوره� مكمل لدور المنزل وهي تتلقي الن��صئة بعد المنزل وتقوم بغر�ض الف�ص�ئل 
اأهمية  لن�  يو�صح  االأمين  محمد  ابنه  لمعلم  الر�صيد  ،وم�كتبه  ب�لرذائل  وتنويرهم  فيهم 
المدر�صة ودور المعلم الخطير في التربية حيث ج�ء فيه :ي�اأحمر اأن اأمير الموؤمنين قد دفع 
اإليك مهجة نف�صه وثمرة قلبه ف�صير يدك عليه مب�صوطة وط�عته لك واجبة ،فكن له بحيث 
وب�صره  ال�صنن  وعلمه  االأ�صع�ر  وروه  االأخب�ر  وعرفه  القراآن  اأقرئه  الموؤمنين  اأمير  و�صعك 
اأوق�ته وخذه بتعظيم م�ص�يخ بني ه��صم  اإال في  بمواقع الكالم وبرئه وامنعه من ال�صحك 
اإذا دخلوا عليه ورفع مج�ل�ض القواد اإذا ح�صروا مجل�صه وال تمرن بك �ص�عة اإال واأنت مغنم 
اأن تحزنه فتميت ذهنه وال تمعن في م�ص�حته في�صتحلي الفراغ  اإي�ه من غير  ف�ئدة تقيده 

ه م�ا�صتطعت القرب والمالينة ف�إن اأب�ه� فعليك ب�ل�صدة والغلظة . ي�ألفه وقومِّ

من هن� نري �صرورة اإدخ�ل م�دة التربية الوطنية في المدار�ض كبداية لحم�ية الم�ل الع�م 
حم�ية اأخالقية .

3/االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

االأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر مبداأ تربوي اأ�ص��صي ،ومدر�صة تعليمية ع�مة تتيح اأكبر 
ق�عدة في االأمة اأن تعرف م�البد من معرفته وهو الحالل والحرام ،ال يوجد في النظم التي 
المخ�لف�ت نظ�مً�  الن��ض به� حتي اليقعوا في  القوانين وتب�صير  االإن�ص�ن لرع�ية  ابتكره� 

ي�صل اإلي فكرة االمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر .

ومنهج االأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر يحتم علي كل م�صلم اأن يكون رقيبً� على م�يجري 
من اأعم�ل ،ووزن ذلك بميزان ال�صرع ثم االمر بم� خفي من المعروف والنهي عم� ظهر من  
المنكر على اأ�ص��ض من العلم والمعرفة وبذلك يتم تربية اأبن�ء االإ�صالم التربية ال�صحيحة 
به في  االإ�صالم ويربي عند ذلك �صميرًا حيً� يجعله يراقب  اأخالق  وتن�صئتهم على مك�رم 
اإلي  يده  يمد  اأن  ويمنعه من  الخير  اإلى  يدفعه  واأقواله فيكون عنده رقيب من ذاته  اأفع�له 
الم�ل الع�م ويت�صح اأهمية دور االأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر في حم�ية الم�ل من قول 
االإم�م الغزالي عن تعطيل هذا الواجب في المجتمع حيث ق�ل :)ولو طوي ب�ص�طه واأهمل 
و�ص�عت  ال�صاللة   وف�صت  الفترة  وعمت  الدي�نة  وا�صمحلت  النبوة  لتعطلت  وعمله  علمه 
الجه�لة وا�صت�صرى الف�ص�د وات�صع الخرق وخربت البالد وهلك العب�د ( )38( واي خراب الذي 
نحن فيه االآن في بالدن� ،فيجب على المجتمع �صجب االعتداء على الم�ل الع�م الت�صجيع 

ذلك بمدح من اأثري ب�لم�ل الحرام. 
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الحماية الق�شائية للمال العام :

جرى العمل في النظ�م الق�ص�ئي ال�صوداني على اعتب�ر الحكومة من اأفراد المجتمع وعلى 
هذا اال�ص��ض تنظر المح�كم ال�صودانية الق�ص�ي� التي تكون الحكومة طرفً� فيه� وعلى نف�ض 
الف�رق الكبير بين ق�ص�ي� االفراد والق�ص�ي�  القواعد المتبعة في نظر ق�ص�ي� االفراد ،مع 
التي تكون الحكومة طرفً� فيه� ، حيث تعتمد الحكومة في ادع�ئه� اأو دف�عه� اأم�م المح�كم 
اإلي  الفرد لم�له ،ب�ال�ص�فة  الع�م نف�ض اهتم�م  الم�ل  الذين قد ال يعطون  الموظفين  على 
يوؤدي  الق�صية قد تنظر بعد ترك الموظف للخدمة الحكومية الأي من اال�صب�ب مم�  ذلك 
اإلي �صي�ع الم�ل الع�م ولذلك البد من تغير هذه النظرة لق�ص�ي� الم�ل الع�م اأم�م المح�كم 
وافراد اإجراءات خ��صة لنظر مثل هذه الق�ص�ي� فلتكن هذه المح�كم هي المح�كم االدارية 
الني�بة  وخلق  الع�م  الن�ئب  بديوان  موؤخرًا  اأن�صئت  التي  الع�م  الم�ل  بني�بة  االهتم�م  مع 

االدارية لتدارك االعتداء على الم�ل الع�م في الوقت المن��صب .

الحماية الت�شريعية للمال العام :

في  الع�م  الم�ل  مع  التع�مل  وا�صحة  قوانين  �صن  يقت�صي  الع�م  للم�ل  الت�صريعية  الحم�ية 
مختلف المج�الت وخ��صة في وقتن� الح��صر الذي ف�صلت فيه الحم�ية االخالقية ،ويعتبر 
دوره  الأن  الع�م  للم�ل  الحم�ية  بهذه  يعني  الذي  اال�ص��صي  الق�نون  هو  العقوب�ت  ق�نون 
الم�لية والمح��صبية والالئحة الموحدة  ي�أتي الحقً� لوقوع االعتداء مثل ق�نون االجراءات 

للح�ص�ب�ت وغير ذلك من الت�صريع�ت التي تنظم العملي�ت المح��صبية للم�ل الع�م )48(.  

بين  ب�لتع�ون   ) الع�م  الم�ل  علي  والرق�بة  الم�لي  التخطيط   ( ندوة  في  م�ج�ء  وكذلك 
معهد االإدارة الع�مة ومركز االأبح�ث االإح�ص�ئية واالقت�ص�دية واالجتم�عية الت�بع لمنظمة 

الموؤتمر اال�صالمي في الفترة من 12- 14 نوفمبر 2000.

ومن خالل م�تم طرحه من نظري�ت واأفك�ر ومع�رف وروؤى ومقترح�ت ووجه�ت نظر حول 
مح�ور الندوة ج�ء الت�أكيد على م�يلي :

اأواًل :دور الموؤ�ص�ص�ت التربوية والتدريبية في تنمية ال�صعور بم�صوؤولية االأم�نة على الم�ل الع�م .

1/قلة الدرا�ص�ت العربية المع��صرة حول ظ�هرة االعتداء على الم�ل الع�م والح�جة اإلي 
مثل هذه الدرا�ص�ت وطرح المو�صوع في ندوات ولق�ءات اإ�ص�فية .

اأو�شاط  في  المجتمعات  من  كثير  في  منت�شرة  ظاهرة  العام  المال  على  العتداء  2/اإن 
في  االأ�صخ��ض  دخول  قبل  يبداأ  ،وقد  متعددة  اأ�صك�اًل  وي�أخذ  المختلفة  العمرية  ال�صرائح 
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الخدمة الحكومية ،ويرجع الأ�صب�ب مختلفة ترتبط ب�لبيئة والظروف المحيطة ب�لن�ضء .

وتنمية  الن�ضء  لدى  ال�صحيحة  التربوية  واالتج�ه�ت  القيم  غر�ض  اأهمية  على  3/الت�أكيد 
ال�صعور بم�صوؤولية االأم�نة على الم�ل الع�م من خالل المن�هج الموجهه ودور المعلم .

المختلفة  التعليمية  ب�الأ�ص�ليب  واالأخذ  االإ�صالمية  التربوية  النظرية  على  4/التركيز 
وت�صخيره� لتحقيق هذا الهدف .

ث�نيً� :الرق�بة على الم�ل الع�م بين القوانين واللوائح وال�صريعة االإ�صالمية .

اأ�ص�ض  ال�ص�لح  ال�صلف  وعمل  االإ�صالمي  والتراث  ال�صريعة  في  اأن  على  الم�ص�ركون  اأجمع 
وقواعد لحم�ية الم�ل ،وقدوة �ص�لحة ، ونم�ذج م�صرقة في الحر�ض والمح�فظة على هذا الم�ل .

فيه  والخي�نة   ، فيه  م�صتخلف  واالإن�ص�ن  اهلل  م�ل  هو  الم�ل  اأن هذا  على  الت�أكيد  كم� ج�ء 
هي خي�نة للب�صر ،لكنه� خي�نة للخ�لق جل وعال ب�لدرجة االأولي ،وعليه فال ي�صقط الحق 
فيه االبرد م�تم الت�صرف فيه دون وجه حق ،كم� تم الت�أكيد على اأهمية الوازع الديني في 

المح�فظة على الم�ل الع�م .

 ومن الن�حية الق�نونية ج�ء الت�أكيد على مفهوم الم�ل الع�م في اإط�ره ال�ص�مل وعلى الرق�بة 
ب�عتب�ره� االأداة والو�صيلة الرئي�صية لحم�ية الم�ل الع�م و�صرورة االأخذ ب�لحم�ية المدنية ) 

بطالن اأي ت�صرف يقع على الم�ل الع�م ( والحم�ية الجن�ئية المتمثلة في العقوب�ت المقررة .

وقد خل�ض الم�ص�ركون اإلى �صرورة م�يلي :

1/اأن ي�صتمل الت�صريع على مداخل متك�ملة خ��صة بحم�ية الم�ل الع�م .

2/ا�صتمرار العمل على تطوير العمل الرق�بي في الدولة .

ث�لثً� :التخطيط والتع�مل مع الم�صتقبل من منظور اإ�صالمي :

ب�هلل  الوحدانية  وت�صمل  ث�بتة  االإ�صالم  في  التخطيط  اأ�ص�ض  اأن  اإلي  الندوة  خل�صت  لقد 
الم�دية  وحركته  للم�صلم  الروحية  العقيدة  بين  الف�صل  ،وعدم  ونواهيه  ب�أوامره  وااللتزام 

– الف�صل بين الدين والعمل – واأن الم�صوؤولية في المجتمع ت�ص�منية ،تك�فلية متك�ملة .
االجتم�عية  ب�لخلفية  الع�م  الوعى  في  المتمثلة  ال�صليم  التخطيط  اأ�ص�ض  على  الت�أكيد  ج�ء  وقد 
للمجتمع ، والخلفية العق�ئدية والدينية ومدى �صالمة بني�ته� ، والواقع االقت�ص�دي الفراد المجتمع 

والعالق�ت االقت�ص�دية للدولة ،واإعداد العن��صر الكفوؤة الق�درة على القي�م بعملية التخطيط .
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وفي مج�ل اإعداد الكوادر التخطيطية ج�ء الت�أكيد على االختي�ر الدقيق لالفراد ،وو�صعهم 
، والعمل على تنميتهم وتطويرهم ،ومنحهم فر�صة  للت�أكد من �صالحيتهم  التجربة  تحت 

اإثب�ت الذات )58(.

خاتمة البحث 

ال�صرعية  المق��صد  وتو�صيح  تجلية  في  وفقت  قد  اأكون  اأن  اأرجو  البحث  هذا  خ�تمة  وفي 
المتعلقة بحفظ الم�ل الع�م ،وذلك الأهمية هذا المو�صوع في حي�تن� المع��صرة ،حتي يت�صني 
للم�صلم معرفة حدوده في ا�صتخدام الم�ل الع�م ،حتي اليتعدي عليه دون اأن يعلم ،وم�بين�ه 

من عقوب�ت دنيوية واأخروية تكون رادعً� لمن ت�صول له نف�صه االعتداء على الم�ل الع�م .

،حتي  الحكومي  القط�ع  في  الع�ملين  لجميع  الع�مة  الوظيفة  فقه  تعلم  ب�صرورة  واأو�صي 
نحفظ هذا الم�ل من ال�صي�ع واالهم�ل وانف�قه في غير محله .

كم� يجب اأن ندخل هذه القيم في جميع مراحل التعليم حتي نربي الن�ضء عليه� منذ نعومة 
اأظف�ره وو�صواًل لرفعة االأمة وتقدمه� وتطوره�. 
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الفهار�س :

الدهلوي: اأحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين ال�صهيد بن معظم بن من�صور بن اأحمد 
بن محمود بن قوام الدين ولد في 4/�صوال ع�م 1114هـ الموافق1702م  بقرية )فلت( في 
مديرية مظفر نكر ،توفي �صنة 1176هـ من اأهم موؤلف�ته كت�ب حجة اهلل الب�لغة ، راجع �ض 
83 رجال الفكر والدعوة في ال�شالم ،ط دار القلم الكويت – الطبعة الث�نية – 1416هـ ــ 
1996م، ومعجم الموؤلفين لعمر ر�شا كحالة ، ط موؤ�ش�شة الر�شالة ،بيروت ، الطبعةالأولي 
ج�معة   ، الفقه  اأ�صول  في  الدهلوي  االم�م  جهود   ( بعنوان  للدكتوراه  ،ور�ص�لتي  1414هـ  

اأمدرم�ن اال�صالمية ،2010م .  

،ط  �شميرية  جمعة  د.عثمان  ،تحقيق  الدهلوي45/1  اهلل  ولى  ،�ص�ه  الب�لغة  اهلل  حجة   .2
مكتبة الكوثر ،الطبعة االولي ،1420هـــــــ ،1999م .

3. عالل الف��صي :عالل بن عبد الواحد بن عبد ال�صالم بن عبد اهلل بن المجذوب الف��صي 
المغربية  الوطنية  الحركة  في  و�ص�هم  بف��ض  1908م  ـ  1326هـ  �صنة  ،ولد  الفهري 
موؤلف�ته  مدة،من  االإ�صالمية  لل�صوؤون  للدولة  وزيرًا  الفرن�صي،عين  اال�صتعم�ر  لمق�ومة 
�صنة 1394هـ  االإ�صالمية ومك�رمه� (توفي  ال�صريعة  ال�صريعة ( و)مق��صد  )دف�ع عن 

،1974م ،راجع االأعالم للزركلي 246/4.

4. مق��صد ال�صريعة ،عالل الف��صي �ض 30  .

5. مق��صد ال�صريعة االإ�صالمية محمد الط�هر بن ع��صور �ض 273،تحقيق د.محمد الط�هر 
المي�شاوي ،ط دار النفائ�س الأردن،الطبعة الثانية ،1421هـ 2001م  .

6. يو�صف ح�مد الع�لم :ولد بقرية التكيالت ب�ص�حية اأبوزبد مح�فظة كردف�ن ـ ب�ل�صودان 
�صنة 1356هـ الموافق 1937م در�ض درا�صته االولية ب�ل�صودان ومن ثم التحق ب�الزهر 
ال�صريف وتخرج منه وح�صل بعد ذلك على درجتي الم�ج�صتير والدكتوراه وعين مديرًا 
ــ 1988،راجع تكملة معجم  اأمدرم�ن اال�صالمية ب�الن�به ،توفي �صنة 1409هـ  لج�معة 
)1977ـ  1415هـ(  )1397ـ  640وفي�ت  ،�ض  يو�صف  رم�ص�ن  خير  محمد  ـــ  الموؤلفين 

1995م( ط دار ابن حزم ،الطبعة الولي 1418هـ ـ 1997م ،بيروت ،لبن�ن . .

7. المق��صد الع�مة �ض 83   .

8. الم�صت�صفي للغزالي 286/1،الطبعة الث�نية ،دار الكتب العلمية ،بيروت  .
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9.  انظر: اإنجيل )لوق� 24/18-25(، و)متى 19: 24-23(.

10. انظر: اإنجيل متى )21/19(. 

11.  مق��صد ال�صريعة المتعلقة ب�لم�ل �ض 5 القر�ص�وي ،المجل�ض االأوربي لالإفت�ء والبحوث ،بحث 
مقدم للدورة الث�منة ع�صرة للمجل�ض – دبلن جم�دى الث�نية/ رجب 1429 هـ / يوليو 2008 م. 

ب�طي�ض  البن  واال�صم�ء  المهذب  غريب  عن  االنب�ء  في  ،والمغني  والم�صب�ح  المغرب   .12
.447/1

13. رد المحت�ر 3/4.

14. الموافق�ت لل�ص�طبي 14/2.

15. مغني المحت�ج لل�صربيني 342/2.

16. ك�ص�ف القن�ع للبهوتي 464/2.

17.د.عبد اهلل الم�صلح ، الملكية الخ��صة في ال�صريعة االإ�صالمية من مطبوع�ت االتح�د 
الدولي للبنوك االإ�صالمية ، �ض57،1982م.

18. د.عبد اهلل يون�ض ،الملكية في ال�صريعة اال�صالمية ، �ض183.

 ( )146، اال�صالمية  ال�صريعة  العقد في  ونظرية  الملكية   ، ال�ص�بوني  الرحمن  19.د.عبد 
تدابير  ـــــــــ  اال�صالمية  اأمدرم�ن  بج�معة  دكتوراه  ر�ص�لة  من  ال�ص�بقة  التعريف�ت  كل 
حم�ية الم�ل الع�م ) درا�صة مق�رنة ( اإعداد /محمد محمود ح�صن المطري ،اإ�صراف 

د.مو�صي محمد عثم�ن .

ق�ص�ي� فقهية مع��صرة د.البوطي 62/2.  20

21  مفهوم الم�ل الع�م في اال�صالم للداودي �ض 16 ، المو�صوعة الفقهية الكويتية 19/7.

اأهميةالتربية اال�صالمية  المح�فظة على الم�ل الع�م ، عبد الرحمن �ص�لح  �ض 6.  22

�صلطة ولي االمر ، خ�لد بن محمد الم�جد �ض1.  23

بحث البنك اال�صالمي ، د.فوؤاد العمر �ض 175.  24

25. الم�ل الع�م اإنف�قه وا�صتثم�ره �ض 73 د. راأفت محمد �صعيد .

26. حم�ية الم�ل الع�م �ض 46.
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27. ابن االثير31/2.

28. الذهبي 491/2

29. الكت�ني 121/1

30. ابن االثير 95/2

31. مقدمة في ت�ريخ االقت�ص�د اال�صالمي وتطوره 167.

32. كت�ب االأموال 497.

33. االأموال 383والطبق�ت البن �صعد

34. الت�ريخ للطبري 182/2.

35. الخراج الأبي يو�صف �ض 24.

36. الخراج �ض 27.

37. كت�ب االأموال 33،34،538،539.

38. �صورة االنف�ل اآية رقم) 41(.

39. الت�ريخ للطبري 436/2وكت�ب االأموال 63.

. الطبق�ت البن �صعد 214/3 وفتوح البلدان للبالذري نقاًل عن كت�ب ق�ئد الفكر لكم�ل   40
ب�صيوني 56/5.

41. الخراج البي يو�صف 135..

42.  االحك�م ال�صلط�نية 320.

43.  �صراج الملوك ،الأبي بكر الطرطو�صي 52/1.

44. احك�م المع�مالت الم�لية ،د.محمد زكي عبد الق�در �ض 93.

45.  هن�ك خالف بين العلم�ء حول حكم الر�صوم الجمركية فمن ق�ئل ب�لحرمة،اإذا ك�نت 
قي��صً� علي الع�صور التي ك�نت تفر�ض علي الكف�ر ، ومن ق�ئل ب�الب�حة اإذا ك�نت مق�بل 

خدم�ت تقوم به� الدولة .

ـــــــ ب�بكر محمد  ــــــــ درا�صة مق�رنةـ  46.  حم�ية الم�ل الع�م في ال�صريعة اال�صالمية والق�نونـ 
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عبد الرحمن ، د.ح�صن محمد االمين  1426هــــــ / 2005م .

47. اأحك�م القران 903/2. 

48. حرمة الم�ل الع�م في �صوء ال�صريعة اال�صالمية د/ح�صين �صح�ته ،�ض 130 ،الطبعة 
االولي 1420ه،1999م،ط دار الن�شر للجامعات.

49.  د.عبد اهلل اأحمد فردان ،حم�ية الم�ل في ال�صريعة والق�نون ، الطبعة الث�لثة �ض 25.

50. االإم�م الم�وردي �ض 163.

51. �شوقي عبده ال�شاهي ـــــــ مراقبة الموازنة العامة للدولة في �شوء ال�شالم ب .ت.ط.�س 150.

52. �صورة الم�ئدة اآية رقم )33(.

.  ابن تيمية ، ال�صي��صة ال�صرعية  �ض 134.  53

54. ل�ص�ن العرب 335/3 ط دار �شادر بيروت مادة ف�شد .

الدخالء  البط�نة  واأهل م�صورته  االم�م  ،ب�ب بط�نة  االحك�م  ،كت�ب  البخ�ري  55. �صحيح 
حديث رقم 6773 .

. �صحيح م�صلم ،كت�ب االم�رة ،ب�ب كراهة االم�رة بغير �صرورة حديث رقم 1825.  56

الع�م من مداخله  الم�ل  ،الف�ص�د في  الع�لمية  اأفريقي�  57. مجلة درا�ص�ت دعوية ،ج�معة 
و�صوره و�صبل مك�فحته في ال�صريعة اال�صالمية ود�صتور ال�صودان 1998م اأ.ب�عزيز علي 

الفقيه ،العدد 9 ين�ير 2005 �ض 117 ،152.

الج�معية  المطبوع�ت  ،دار  الر�صوة  :جرائم  هرجة  مجدي  /م�صطفي  الم�صت�ص�ر   .58
ب�ال�صكندرية 1990م �ض3.

59.  ابن ع�بدين :محمد اأمين ،ح��صية رد المحت�ر على الدر المخت�ر ،�صرح تنوير االب�ص�ر 
،دار الفكر ،بيروت ، ط 2 ،1386ه ،362/5.

60. رواه االم�م اأحمد :مرجع �ص�بق رقم 8662.

61. محمد بن علي ال�صوك�ني :نيل االوط�ر من اأح�ديث �صيد االخي�ر �صرح منتقي االخب�ر 
بيروت 1973م ،171/9.

للفكر  الع�لمي  ،المعهد  اال�صالمية  لل�صريعة  الع�مة  ،المق��صد  الع�لم  ح�مد  يو�صف   .62
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ال�شالمي ط2 1994م �ض 564.

63. رواه االم�م اأحمد حديث رقم 21149.

الع�م من مداخله  الم�ل  ،الف�ص�د في  الع�لمية  اأفريقي�  64. مجلة درا�ص�ت دعوية ،ج�معة 
و�صوره و�صبل مك�فحته في ال�صريعة اال�صالمية ود�صتور ال�صودان 1998م اأ.ب�عزيز علي 

الفقيه ،العدد 9 ين�ير 2005 �ض 129،130.

65. مواجهة الف�ص�د عن��صر بن�ء نظ�م النزاهة الوطني ،د/ اإبراهيم االمين �ض 108،مجلة 
اأفك�ر جديدة ،العدد الع��صر يوليو _ �صبتمبر 2004م.

66.  د.عبد اهلل بن عبد المح�صن الطريفي :جريمة الر�صوة في ال�صريعة اال�صالمية ، �ض 68.

67. الوحر :الغيظ والحقد وبالبل ال�صدر وو�ص�و�صه ) ابن منظور :م�دة وحر ، 281/5(.

68. اأخرجه الترمذي ،كت�ب الوالء ،ب�ب في حث النبي �صلي اهلل عليه و�صلم على الته�دي رقم 2056.

69.  اأخرجه االم�م اأحمد رقم 22495.

70. اأخرجه ال�صيخ�ن ،البخ�ري ،كت�ب االحك�م ،ب�ب هداب� العم�ل ،رقم 6639/ وم�صلم 
،كت�ب االم�رة ،ب�ب تحريم هداي� العم�ل رقم 3413.

71. اأخرجه االم�م م�لك في الموط�أ �ض 591،كت�ب الجه�د ،ب�ب م�ج�ء في الغلول ،حديث 
رقم 1322.

72. اأخرجه م�لك �ض 590،كت�ب الجه�د ،ب�ب م�ج�ء في الغلول،حديث رقم 1323.

العدل  ،مجلة  اإدري�ض  اأحمد  د.عو�ض  ،الم�صت�ص�ر  الع�م  الم�ل  على  التعدي  �صور  من   .73
ال�صنة الث�نية ،العدد الث�ني ،ت�صدر عن وزارة العدل ال�صودانية.

74.  الخ�صخ�صة هل ت�صلح القت�ص�د بدون هوية ،وجيه �صم�ض الدين ،مجلة الموقف ،العدد 
90 ،ك�نون الث�ني 1993_ 1413ه �ض 38.

منير  ،د.اأحمد  الكويت  دولة  ح�لة  االقت�ص�دي  اال�صالح  و�ص�ئل  اإحدي  الخ�صخ�صة   .75
النج�ر ،مجلة درا�ص�ت الخليج والجزيرة العربية ،ف�صلية محمكة ت�صدر عن مجل�ض 
،ربيع  والع�صرون  ال�ص�بع  ،ال�صنة  واثن�ن  م�ئة  العدد   ، الكويت  ،ج�معة  العلمي  الن�صر 

االآخر ،جم�دي االأولي ،جم�دى االآخرة،يوليو اأغ�صط�ض �صبتمبر �ض 200.

76. الخ�صخ�صة بين االقت�ص�د اال�صالمي واالقت�ص�د الو�صعي �ض 17،22 بت�صرف ،درا�صة 
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مق�رنة ،د.ابراهيم عبد اللطيف ابراهيم العبيدي ،الطبعة االولي 1422ه ،2011م ،ط 
دائرة ال�صوؤون اال�صالمية والعمل الخيري بدبي ،اإدارة البحوث .

77. �شرح فتح القدير على الهداية ط اإحياء التراث .

�صرح المحلي علي المنه�ج 348/1.  78

79. المغني البن قدامة 135/9ط مكتبة القاهرة .

80.  ح��صية الد�صوقي على ال�صرح الكبير 366/4 ط دار الفكر.  

81. �صرقة الم�ل الع�م ،مجلة ج�معة دم�صق ،المجلد الت��صع ع�صر ،العدد االول 2003،اأ�ص�مه 
من�صور الحموي  �ض 346. 

82. �صرقة الم�ل الع�م ،مجلة ج�معة دم�صق ،المجلد الت��صع ع�صر ،العدد االول 2003،اأ�ص�مه 
من�صور الحموي  �ض 351،وراجع اأي�صً� الت�صريع الجن�ئي اال�صالمي ،عبد الق�در عودة 
،529/2 ط مكتبة دار التراث ،1424ه- 2002م،تطبيق ال�صريعة اال�صالمية في ال�صودان 
بين الحقيقة واالث�رة ،د/ المك��صفي طه الكب��صي ،�ض69،ط الزهراء لالعالم العربي 

،الطبعة الث�نية ،1407ه ،1986م. 

83.   اإحي�ء علوم الدين للغزالي 142/2.

84. من �صور التعدي على الم�ل الع�م ،الم�صت�ص�ر د.عو�ض اأحمد اإدري�ض ،مجلة العدل 
،ال�صنة الث�نية ،العدد الث�ني �ض 21،20.

البنك  اأي�صً� وبحث ) دور  .وراجع  ال�صنة 22العدد83دي�صمبر 2000م  االداري   85. مجلة 
النقد  �صي��صة  على  الرق�بة  خالل  من  الع�م  الم�ل  على  المح�فظة  في  المركزي 
،ج�معة  م�ج�صتير  ،ر�ص�لة  العجزان  حمد  �صعود  اأ.من�ير   ، مق�رنة  درا�صة  واالئتم�ن 
طنط� ،جمهورية م�صر العربية ،ين�ير 2007 م ،مجلة الحقوق ،ج�معة الكويت  �ض 33 

عدد 3 ،2009م .
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قائمة المراجع :

االتح�د  مطبوع�ت  من  االإ�صالمية  ال�صريعة  في  الخ��صة  الملكية  الم�صلح  اهلل  د.عبد   -1
الدولي للبنوك االإ�صالمية .

2-د.عبد اهلل يون�ض ،الملكية في ال�صريعة اال�صالمية.

3-د.عبد الرحمن ال�ص�بوني ، الملكية ونظرية العقد في ال�صريعة اال�صالمية .

لالإفت�ء  االأوربي  ،المجل�ض  ب�لم�ل  المتعلقة  ال�صريعة  ،مق��صد  القر�ص�وي  4-د.يو�صف 
والبحوث ،بحث مقدم للدورة الث�منة ع�صرة للمجل�ض – دبلن جم�دى الث�نية/ رجب 

1429 هـ / يوليو 2008 م. 

5-المغرب والم�صب�ح ،والمغني في االنب�ء عن غريب المهذب واال�صم�ء البن ب�طي�ض.

6-رد المحتار على الدر المختار �شرح تنوير الب�شار ،ط دار الفكر بيروت ،الطبعة الثانية 
،1386ه.

7-د.محمد �صعيد رم�ص�ن البوطي، ق�ص�ي� فقهية مع��صرة.

8-مفهوم الم�ل الع�م في اال�صالم للداودي .

9-اأهمية المح�فظة على الم�ل الع�م ، عبد الرحمن �ص�لح .

10-�صلطة ولي االمر ، خ�لد بن محمد الم�جد .

11-د.عبد اهلل اأحمد فردان ،حم�ية الم�ل في ال�صريعة والق�نون.

12-االإم�م الم�وردي :االحك�م ال�صلط�نية والوالي�ت الدينية ،تحقيق اأحمد البغدادي ،مكتبة 
ابن قتيبة ،الكويت ،1409ه.

13-�شوقي عبده ال�شاهي ـــــــ مراقبة الموازنة العامة للدولة في �شوء ال�شالم ب .ت.ط.

14-ابن تيمية ، ال�صي��صة ال�صرعية  .

15-الم�ل الع�م اإنف�قه وا�صتثم�ره د. راأفت محمد �صعيد .

16-حرمة الم�ل الع�م في �صوء ال�صريعة اال�صالمية ،الطبعة االولي 1420ه،1999م،ط دار 
الن�صر للج�مع�ت د/ح�صين �صح�ته .

17-ل�شان العرب  ط دار �شادر بيروت.
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18-مجلة درا�ص�ت دعوية ،ج�معة اأفريقي� الع�لمية .

19-  الموط�أ الم�م دار الهجرة م�لك بن اأن�ض ،رواية يحيي بن يحيي الليثي ،تحقيق د/ب�ص�ر 
عواد معروف،ط دار الغرب ال�شالمي ،الطبعة الثانية 1417ه ،1997م.

20-الخ�صخ�صة بين االقت�ص�د اال�صالمي واالقت�ص�د الو�صعي ،درا�صة مق�رنة ،د.ابراهيم 
ال�شوؤون  دائرة  ،ط  ،2011م  1422ه  االولي  ،الطبعة  العبيدي  ابراهيم  اللطيف  عبد 

اال�صالمية والعمل الخيري بدبي ،اإدارة البحوث .

الكت�ب  ،دار  االإدارية  التراتيب  الم�صمي  النبوية  الحكومة  :نظ�م  الكت�ني  الحي  21-عبد 
العربي ،بيروت ،بدون ت�ريخ .

22-مقدمة في ت�ريخ االقت�ص�د االإ�صالمي وتطوره د.فوؤاد عبد اهلل العمر ،البنك االإ�صالمي 
للتنمية ،المعهد االإ�صالمي للبحوث والتدريب،1424ه – 2003م.

23-محمد بن جرير الطبري ،ت�ريخ االأمم والملوك ،تحقيق محمد اأبو الف�صل اإبراهيم ،دار 
التراث بيروت .

24-د.محمد زكي عبد الق�در ،اأحك�م المع�مالت الم�لية .

25-�شرح فتح القدير على الهداية ط اإحياء التراث .

26-�صرح المحلي علي المنه�ج .

27-المغني لبن قدامة ط مكتبة القاهرة

28-حا�شية الد�شوقي على ال�شرح الكبير  ط دار الفكر.  

29-  المو�صوعة الفقهية الكويتية،وزارة االأوق�ف وال�صوؤون االإ�صالمية الكويت .

30-�شاه ولي اهلل الدهلوي ،حجة اهلل البالغة  ،تحقيق د.عثمان جمعة �شميرية ،ط مكتبة 
الكوثر ،الطبعة االأولي 1420هـــــــ ،1999م .

31-معجم الموؤلفين ،عمر ر�شا كحالة ، ط موؤ�ش�شة ،بيروت ، الطبعة الأولي 1414هــــ .

االإ�صالمية  اأمدرم�ن  ،ج�معة  الفقه  اأ�صول  في  الدهلوي  االإم�م  ،جهود  دكتوراه  32-ر�ص�لة 
،2010م .

الط�هر  د.محمد  ،تحقيق  ع��صور  بن  الط�هر  ،محمد  االإ�صالمية  ال�صريعة  33-مق��صد 
المي�شاوي ،ط دار النفائ�س الأردنية ، الطبعة الثانية ، 1421هـــــ ،2000م .
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34-تكملة معجم الموؤلفين ،محمد خير رم�شان يو�شف ، ط دار ابن  حزم ،الطبعة الولي 
1418هـــــ ،1997م ،بيروت ،لبن�ن .

35-الم�شت�شفي ،اأبو حامد الغزالي ، الطبعة الثانية ، ط دار الكتب العلمية ،بيروت .

الجامعية  المطبوعات  دار  ،ط  هرجة  مجدي  /م�شطفي  ،الم�شت�شار  الر�شوة  36-جرائم 
ب�الإ�صكندرية 1990م .

37-نيل االوط�ر من اأح�ديث �صيد االأخي�ر �صرح منتقي االأخب�ر بيروت 1973م .

للفكر  الع�لمي  المعهد   ، االإ�صالمية  لل�صريعة  الع�مة  ،المق��صد  الع�لم  ح�مد  38-يو�صف 
الإ�شالمي ،ط2 ،1994م .

39-مجلة الموقف.

40-مجلة العدل ،ت�صدر عن وزارة العدل ال�صودانية .

41-مجلة اأفك�ر جديدة ،ت�صدر عن هيئة االأعم�ل الفكرية ،الخرطوم .

الن�صر  مجل�ض  عن  ت�صدر  محكمة  ،ف�صلية  العربية  والجزيرة  الخليج  درا�ص�ت  42-مجلة 
العلمي ،ج�معة الكويت.

43-مجلة ج�معة دم�صق .

درا�صة   ( الع�م  الم�ل  حم�ية  تدابير  ـــــــــ  اال�صالمية  اأمدرم�ن  بج�معة  دكتوراه  44-ر�ص�لة 
مق�رنة ( اإعداد /محمد محمود ح�صن المطري ،اإ�صراف د.مو�صي محمد عثم�ن .

45-حم�ية الم�ل الع�م في ال�صريعة اال�صالمية والق�نون ،درا�صة مق�رنة ،ب�بكر محمد عبد 
الرحمن ،د.ح�صن محمد االأمين ،1426هــــــ ،2005م ،ر�ص�لة م�ج�صتير .
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        االإعجاز العلمي للقراآن الكريم وال�شنة النبوية وما اأثير حوله

)1(
الدكتور / يعقوب محمد �شالح

م�شتخل�س :

اإن هذه الدرا�صة تتن�ول االإعج�ز العلمي للقراآن الكريم وال�صنة النبوية المطهرة وم� اأثير 
حوله من ق�ص�ي� ، وتهدف للوقوف على اآراء الموؤيدين والمع�ر�صين لالإعج�ز العلمي وبي�ن 
اأهميته وال�صوابط التي و�صعه� العلم�ء للبحث فيه ، كم� تم ت�صليط ال�صوء من خالله� على 
بع�ض وجوه اإعج�ز القراآن الكريم ، واأنه المعجزة التي جعله� اهلل ب�قية متجددة اإلى قي�م 

ال�ص�عة ، والتي اأ�ص�ر اإليه� قوله تع�لى : )وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ( )2( وهي دعوة القراآن الكريم للم�صلمين 
الحق�ئق  االأنف�ض الكت�ص�ف  الكون وفي  اآف�ق  اآي�ت اهلل في  والتدبر في  والنظر  البحث  اإلى 
للم�صلمين،  العزة  واأ�صب�ب  القوة  �صبل  توفير  في  وا�صتخدامه�  الكونية  وال�صنن  العلمية 

وانت�ص�لهم من التبعية الك�ملة لغيرهم في مج�ل العلوم والتكنولوجي�. 
والتحليلي،   الو�صفي،   المنهج   : وهي  من�هج  عدة  ا�صتخدام  اقت�صت  الدرا�صة  طبيعة  اإن   
واال�صتقرائي . خل�ض الب�حث اإلى عدة نت�ئج منه� : اإن االإعج�ز العلمي للقراآن وال�صنة اأ�صبح 
واقعً� معي�صً� وملمو�صً� وخ�صو�صً� بعد النت�ئج المبهرة والحقيقية للبحوث التي اأجريت في 
�صتى المج�الت ، كم� اأنه قد تتجلى م�ص�هد اأخرى كونية عبر القرون، تزيد المعنى الم�صتقر 
و�صوحً� وبي�نً� الأن الر�صول  قد اأوتى جوامع الكلم فيزداد به� االإعج�ز عمقً� و�صمواًل، كم� 

تزداد ال�صنة الكونية و�صوح� بكثرة �صواهده� المندرجة تحت حكمه�.
العلمي كفيلة  االإعج�ز  الموؤيدين ب�صوابط  التزام  ف�إن   ، المع�ر�صين مهم� كثرت  اأدلة  اإن   
الإقن�عهم خ�صو�صً� اإذا ا�صفرت البحوث عن نت�ئج حقيقية . اأو�صت الدرا�صة ب�صرورة قي�م 
درا�ص�ت علمية ه�دفة لطلبة الدرا�ص�ت العلي� تتن�ول ق�ص�ي� االإعج�ز العلمي للقراآن ال�صنة 

اأهمية االإعج�ز العلمي  اأو�صت بقي�م ندوات وموؤتمرات محلية واإقليمية وع�لمية  تبين  كم 
للقراآن الكريم وال�صنة النبوية المطهرة بو�صفه اأحد الو�ص�ئل الف�علة في الدعوة اإلى اهلل 

تع�لى في ظل هذه الثورات العلمية اله�ئلة التي ي�صهده� الع�لم اليوم .

1- اأ�صت�ذ الدرا�ص�ت االإ�صالمية امل�ص�عد – ج�معة اجلنينة- ال�صودان 
َلت : االآية 53 2- �صورة ُف�صِّ
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مقدمة 

 ، الحمد هلل رب الع�لمين حمدًا كثيرًا طيبً� مب�ركً� فيه ، حمدًا يوافي نعمه ويك�فئ مزيده 
اأنزل الكت�ب المبين على نبيه االأمين ليكون معجزة خ�لدة تتجدد بتجدد االأي�م واللي�لي اإلى 
يوم الدين ، وال�صالة وال�صالم على �صيد االأنبي�ء وخ�تم المر�صلين �صيدن� محمد النبي االأمي 
االأمين �صلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�صح�به والت�بعين ومن تبعهم ب�إح�ص�ن اإلى يوم الدين وبعد
ي�صغل االإعج�ز في القراآن الكريم وال�صنة النبوية الب�حثين والعلم�ء في الدرا�ص�ت االإ�صالمية، 
في هذه االأي�م، اأكثر من اأي وقت م�صى، وخ��صة )االإعج�ز العلمي( وذلك لتن�مي المخترع�ت 
يوم� بعد يوم مع وقوف علم�ء االإ�صالم متفرجين اأم�م هذا الكم اله�ئل من تلك المخترع�ت 
وبين اأيديهم كت�ب اهلل الكريم الذي حوى بين جنبيه كل م� يتعلق بمع��ض الن��ض ومع�دهم 

م�صداقً� لقوله تع�لى : )     ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ()3( ، وقوله تع�لى : )وئ 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 
ی جئ حئ مئ( )4( ، دعوة اإلى تدبر القراآن والوقوف على اأوجه اإعج�زه المختلفة 
، الأن اإعج�ز القراآن الكريم واإق�مته الحجة على الن��ض اأمر ال يحت�ج اإلى ا�صتدالل العتراف 
الجميع به )5(  ونحن منوط بنا الدعوة اإلى اهلل تعالى لنقدم للعالم المت�شارع في التطورات 
واالكت�ص�ف�ت لغة يفهمه� نقول له من خالله� كل الذي تبحث عنه يذخر به القراآن الكريم 
وال�صنة النبوية المطهرة منذ اأكثر من اأربعة ع�صر قرنً� ؛ الأن معجزة القراآن تظهر الأهل العلم 
في كل مج�ل من مج�الته فهي ظ�هرة في نظمه، في لغته، في بالغته في عدده، وفى اإخب�ره 
م�صطلح  �ص�ع  ولقد  وغيره�.  الت�صريع  وحكم  الم�صتقبل،  بحوادث  اإنب�ئه  وفى  االأولين،  عن 
االإعج�ز العلمي في ع�صرن�، للداللة على اأوجه اإعج�ز القراآن وال�صنة التي ك�صفت عنه� العلوم 
الكريم  للقراآن  العلمي  االإعج�ز  من  نم�ذج  ظهور  ب�صري�ت  بداأت  لقد  هلل  والحمد  ؛  الكونية 
وال�صنة المطهرة على اأيدي علم�ء م�صلمين بذلوا جهدًا مقدرًا في تج�رب كثيرة و�صلوا من 
خالله� اإلى نت�ئج حقيقية ولي�صت ظنية وفق االأ�ص�ض وال�صوابط التي و�صعه� العلم�ء للبحث 
العلمي في القراآن وال�صنة ، تلك الك�صوف العلمية التي ج�ءت في هذا الع�صر بره�ًن� ق�طًع� 
و�ص�دًق� يوؤيد حق�ئق القراآن الكريم وال�صنة النبوية في تط�بق عجيب، عن االإن�ص�ن والنب�ت 
وفع�اًل  ف�عاًل  �صالًح�   - واأفراًدا  ومهتمين  دع�ًة   - ب�الإ�صالم  الموؤمنين  اأهدت  فقد  والكون، 

3- �صورة االأنع�م : االآية 38 .
َلت : االآية 53 4- �صورة ُف�صِّ

5- الك�ص�ف للزخم�صري 2/1، وانظر الفتح 6 /582  .
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ب�لعزيمة؛  واإمدادهم  النفو�ض،  في  وتعزيزه  اإيم�نهم،  وتجديد  االإ�صالم،  اإلى  الدعوة  في 
بك�فة  الغرب  ي�صنه�  التي  المع�داة لالإ�صالم  اله�ئل من  الكم  للثب�ت على دينهم و�صط هذا 
الو�ص�ئل والو�ص�ئط ، فمع�داتهم لالإ�صالم اأكبر دليل على اقتن�عهم ب�أنه الدين الوحيد الذي 
له القدرة على اإنق�ذ الب�صرية من غي�هب الظلم واال�صتبداد وهدايته� اإلى الحق الأنه الدين 

ڇ ڇ ڇ  چ  چ  )    چ   : تع�لى  لقوله  للب�صرية  اهلل  ارت�ص�ه  الذي 
�صبح�نه  لقوله  بم�ص�لحه�  والع�لم  خ�لقه�  فهو   )6( ڎ(  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
، فهم ال يريدون نج�ح� وهيمنة لهذا   )7( )ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ(     :

الكت�ب ولكن اهلل غ�لب على اأمره ، ق�ل تع�لى : )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( )8( ، اإن هذا النج�ح في االإعج�ز العلمي 
للقراآن وال�صنة وجد فيه الب�حثون م�دة ت�صت�أثر ب�هتم�م الن��ض، يوؤيد ذلك الجموع الغفيرة 
ال�صحف  في  اهتم�م  من  المو�صوع  به  يحظى  وم�  االإعج�ز،  مح��صرات  اإلى  ت�صتمع  التي 
والمجالت والموؤتمرات، التي تن�ق�ض كل جديد في هذا الميدان مم� ي�صحذ همم المهتمين 
ال  كت�ب  يدي  بين  فهم  العلمية  الك�صوف  من  المزيد  على  للوقوف  االأبح�ث  من  النوع  بهذا 
تنق�صي عج�ئبه وال يخلق على كثرة الرد وال ت�صبع منه العلم�ء جعله اهلل معجزة خ�لدة دائمة 
التي خ�ض اهلل  الغراء  النبوية  ال�صنة  اأن يرث اهلل االأر�ض ومن عليه� ، هذا ف�صاًل عن  اإلى 

 ،  ق�ل: �صمعت ر�صول اهلل ،  فيه� بجوامع الكلم لحديث اأبي هريرة  النبي
يقول: »بعثت بجوامع الكلم« )9( مم� يدل على اأن الن�صو�ض التي وردت عن النبي  تحيط 

بكل المع�ني ال�صحيحة في موا�صيعه� التي قد تت�بع في ظهوره� جياًل بعد جيل . 

البحث  هذا  في  نقدم  القراآن  اإعج�ز  في  تكلم  من  مع  نت�ص�رك  الق�دمة  ال�صفح�ت  وفي 
ت�أ�صياًل لهذا العلم بغية اإع�نة الم�صتغلين في هذا الحقل على ارتي�د اآف�قه.

اأواًل – �شبب اختيار المو�شوع واأهميته : 

النبوية  وال�صنة  الكريم  القراآن  في  االإعج�ز  اأن  اإلى   ، المو�صوع   هذا  اختي�ر  �صبب  يرجع 
اأ�صبح ي�صغل الب�حثين والعلم�ء في الدرا�ص�ت االإ�صالمية وغيره� ، في هذه االأي�م، اأكثر من 

6- �صورة  امل�ئدة: االآية 3 .
7- �صورة املُلك: االآية 14 .

8- �صورة  امل�ئدة: االآية 48 .
9- �صحيح البخ�ري، كت�ب التعبري ، ب�ب املف�تيح يف اليد ،9/ 37، ح7013 ، و�صحيح م�صلم ، كت�ب امل�ص�جد  

     وموا�صع ال�صالة ، ب�ب جعلت يل االأر�ض م�صجدا وطهورا ،  1/ 371 ، ح523  
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اأ�ص�تذة  اأكون من �صمن  اأن  اأي وقت م�صى، وخ��صة )االإعج�ز العلمي( ،وقد قدر اهلل لي 
والتي  وال�صنة  للقراآن  العلمي  لالإعج�ز  االأولى  التدريبية  الدورة  في  ال�صودانية  الج�مع�ت  
اأقيمت في م�صر ، وقد �ص�هدت الكثير من اأوجه االإعج�ز في خالل تلك الدورة مم� دفعني 

للقي�م بهذه الدرا�صة .  
بدوافع  الكونية  لالكت�ص�ف�ت  الم�صلمين  تن�صيط  و�ص�ئل  اأحد  اأنه  في  تكمن   ، اأهميته  واأم� 
اإيم�نية ، كم� اأنه ي�صهم في ت�صحيح م�ص�ر العلم التجريبي وت�صهيل الدعوة لالإ�صالم، عبر 
دوره الفع�ل الإقن�ع من ال تكفيه البراهين والحجج التي ج�ء به� �صيدن� محمد �صلى اهلل عليه 
و�صّلم خ�تم االأنبي�ء والر�صل واأخبرن� به� القراآن وكتب ال�صيرة وال�صنة النبوية اأو م� حدث 
من معجزات فترة الر�ص�لة المحمدية. ف�إّن كثيرا من الّن��ض الذين يعي�صون ع�صر الم�دة 
والتقدم العلمي والتكنولوجي ال تقنعهم البراهين االإيم�نية والدالئل الت�ريخية والمعجزات 
لنت�ئجه�  م�صت�صلم�  االإن�ص�ن  اأم�مه�  يقف  التي  العلمية  ب�لحق�ئق  يوؤمنون  ولكن  الكونية 
الح�صية الم�دية الحقيقية ، كم� اأنه يعد امتدادا لبينة الر�ص�لة في ع�صر الك�صوف العلمية ، 
الأنه اذا ك�ن المع��صرون لر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم قد �ص�هدوا ب�أعينهم الكثير من 
المعجزات ف�إن اهلل ارى اهل هذا الع�صر معجزة لر�صوله تتن��صب مع ع�صرهم ويتبين لهم 
اأن القران حق وتلك البينة المعجزة هي بينة االإعج�ز العلمي في القران وال�صنة، فمن هن� 

برزت اأهمية درا�صة االإعج�ز العلمي للقراآن وال�صنة .  
 ثانيًا_ منهج البحث : 

التحليلي، والرجوع  الو�صفي  المنهج اال�صتقرائي  الب�حث في درا�صته على مقت�صي�ت  �ص�ر 
اأحي�نً� اإلى م� يمليه المنهج الت�ريخي. 

 الخ�تمة ت�صمل النت�ئج والتو�صي�ت . 
ثالثا - م�شكلة البحث :

تتلخ�ض م�صكلة البحث في انق�ص�م العلم�ء م� بين مع�ر�ض وموؤيد لالإعج�ز العلمي للقراآن 
وال�صنة النبوية ومح�ولة الوقوف على اآراء كل فريق ، ومعرفة اأدلته . 

هيكل البحث: خطة البحث 

اقت�صت طبيعة البحث اإلى اأن يتم تق�صيمه وفق الخطة االآتية:
مقدمة وثالثة مب�حث وخ�تمة حوت النت�ئج والتو�صي�ت ب�الإ�ص�فة لثبت الم�ص�در والمراجع .

اأم� المقدمة فت�صتمل على : 
1-اأ�صب�ب اختي�ر البحث واأهميته 
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2- منهج البحث . 
3- م�صكلة البحث

المبحث االأول : المعجزة ، تعريفه� ، �صروطه� ، اأنواعه� 

المطلب االأول : تعريف المعجزة :

المطلب الثاني : المعجزة القراآنية �صروطه� – انواعه�
المبحث الثاني : بع�ض وجوه اإعج�ز القراآن الكريم :

المطلب االأول : االإعج�ز ب�ل�صرفة:

المطلب الثاني: االإعج�ز ب�لت�أليف الخ��ض به :

المطلب الثالث: االإعج�ز ب�الأ�صلوب:

المطلب الرابع: االإعج�ز بم� يتركه في النف�ض من م�ص�عر:

المطلب الخام�س: االإعج�ز ب�الإخب�ر عن الغيب:

المطلب ال�شاد�س: االإعج�ز بكل ذلك:

المبحث الثالث : االإعج�ز العلمي مفهومه، اأهميته ، و�صوابطه ، وم� اأثير حوله من ق�ص�ي� :

المطلب االأول : مفهوم االإعج�ز العلمي واأهميته والفرق بينه وبين التف�صير العلمي

المطلب الثاني :الق�ص�ي� التي اأثيرت حوله) االإعج�ز العلمي بين المجيزين والم�نعين(:

المطلب الثالث : �صوابط االإعج�ز العلمي

خ�تمة ت�صمل :
اأواًل – النت�ئج : 

ث�ني�- التو�صي�ت :
ثبت الم�ص�در والمراجع

المبحث االأول : المعجزة ، تعريفه� ، �صروطه� ، اأنواعه� 
 المطلب االأول : تعريف المعجزة :

 اأواًل لغة : من اأعجز وعجز وهو م� يق�بل القدرة، واله�ء فيه� للمب�لغة.
على  اأحدهم�  يدل  �صحيح�ن،  اأ�صالن  والزاي  والجيم  العين  )عجز(   : ف�ر�ض  ابن  ق�ل 

ال�صعف، واالآخر على موؤخر ال�صيء.
نقي�ض  العجز  اإن  وقولهم  �صعيف.  اأي  ع�جز،  فهو  عجزًا،  يعجز  ال�صيء  عن  عجز  ف�الأول 
الحزم فمن هذا; الأنه ي�صعف راأيه. ويقولون: المرء يعجز ال مح�لة. ويق�ل: اأعجزني فالن، 
اإذا عجزت عن طلبه واإدراكه. ولن يعجز اهلل  تع�لى �صيء، اأي ال يعجز اهلل تع�لى عنه متى 
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تع�لى:  وق�ل   ،  )10( ىئ(  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  )ۆئ  القراآن:  وفي  �ص�ء. 
)ې ې ې ې ى( )11(  . ويقولون : عجز بفتح الجيم )12( .

وق�ل ابن منظور في م�دة عجز: العجز نقي�ض الحزم، والعجز: ال�صعف، وعجز  عن االأمر اإذا 
ِذيَن �َصَعْوا ِفي اآي�ِتن� ُمع�ِجِزيَن{)13( ، ق�ل الزج�ج: معن�ه  ق�صر عنه. وفي القراآن الكريم: } َوالَّ
ظ�نين اأنهم يعجزونن�، الأنهم ظنوا اأنهم ال يبعثون واأنه ال جنة وال ن�ر وقيل معن�ه� مع�ندين، وهو 

راجع اإلى االأول ومعنى االإعج�ز الفوت وال�صبق، يق�ل اأعجزني فالن اأي ف�تني )14(.

ثانيَا : ا�شطالحًا :

المع�ر�صة  �ص�لم من  ب�لتحّدي  للع�دة مقرون  اأمر خ�رق   : المعجزة بقولهم  العلم�ء  عرف 
يظهره اهلل على يد ر�صله )15( .

وهي خ�رقة لل�صنن الكونية الأنه� ال تخ�صع لالأ�صب�ب والم�صبب�ت ، ولي�ض له� مدخل في العقول 
وال يمكن الو�صول اإليه� عن طريق الجهد ال�صخ�صي والك�صب الذاتي ، بل هي هبة من اهلل 
�صبح�نه وتع�لى ليبرهن به� على �صدق ر�صوله الذي بعثه ب�لر�ص�لة . علمً� ب�أنه لم يرد في 
القراآن الكريم وال في ال�صنة المطهرة م�صطلح المعجزة ، واإنم� ظهر هذا الم�صطلح في 
وقت مت�أخر بع�ض ال�صيء عندم� دّونت العلوم ومنه� علوم العق�ئد ، في اأواخر القرن الث�ني 
الهجري وبداية الث�لث، لذا نجد اأن القراآن الكريم قد ا�صتعمل كلمة )االآية( في �صدد اإعط�ء 

)ى ى  تع�لى:  يقول  االأقوام،  لمح�ّجة  وال�صالم  ال�صالة  للر�صل عليهم  الدالئل 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
ىئ ی ی ی( )16(كم� ا�صتعمل القراآن الكريم ت�رة لفظة )البّينة( كم� في قوله 
تع�لى : )ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ( )17( ، 
والبينة هي الداللة الوا�صحة عقلية ك�نت اأو ح�صية . وت�رة ي�صتخدم القراآن الكريم لفظة 

)البره�ن(، يقول تع�لى: )ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

10-  �صورة اجلن : االآية 12
11-  �صورة العنكبوت : االآية 22

12-  معجم مق�يي�ض اللغة البن ف�ر�ض ،232/4 .
13-  �صورة �صب�أ : االآية 5 .

14-  ل�ص�ن العرب البن منظور ،369/5 .
15-  االإتق�ن يف علوم القراآن لل�صيوطي ، 3/4 .

16-  �صورة االأنع�م : االآية 109
17-  �صورة االأعراف : االآية 73 
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ۓ ڭ ڭ ڭ()18( . والبره�ن بي�ن للحجة وهو اأوكد االأدلة ويقت�صي 
  : تع�لى  ق�ل  ب�ل�صلط�ن،  اأحي�ن�  المعجزة  التعبير عن  ي�أتي  . كم�  ال�صدق ال مح�لة )19( 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې   (
)االآية(  من  بدال  الم�صطلح  لهذا  اختي�رهم  ولعل    )20() ۈئ  ۈئ  ۆئ 
والكلم�ت االأخرى الإزالة الداللة الم�صتركة في االآية من القراآن الكريم كم� في قوله تع�لى: 
) ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ( )21( ، وبين االآية بمعنى العالمة الب�رزة الدالة على 

تع�لى:)ڈ ژ ژ ڑ  قوله  في  كم�  ووحدانيته  وتع�لى  �صبح�نه  الخ�لق  وجود 
االآية  وبين   ،  )22( ڑ ک ک ک ک گ گ گ(   
بمعنى البن�ء الع�لي كم� في قوله تع�لى : )ې ې ې ې ى ى(  )23( 

، وكذلك الخروج من الدالالت الم�صتركة في الكلم�ت االأخرى .

المطلب الث�ني : المعجزة القراآنية �صروطه� – انواعه�
اأ - �شروط المعجزة : من اأهم هذه ال�شروط :

1- اأن تكون مم� ال يقدر عليه� اإال اهلل �صبح�نه، مثل: ان�صق�ق القمر، وفلق البحر.
2 - اأن تخرق الع�دة مثل: نبع الم�ء من بين االأ�ص�بع، وان�صق�ق الحجر لتخرج منه ن�قة.

3 - اأن ي�صت�صهد به� مدعي الر�ص�لة على اهلل �صبح�نه وتع�لى.
موافقة  تكون  اأن  المعجزة  في  ي�شترط  ولذلك  به�،   المتحدي  دعوى  وفق  على  تقع  اأن   -4
لقول مّدعيه� غير مخ�لفة له �صواء ك�ن هذا االأمر مط�بق� لطلب المع�ندين اأو مخ�لف� 
له، الأن الر�صول يبّلغ عن اأمر ربه في تحديد نوع المعجزة وزم�نه� وال دخل له في هذا 
التعيين، ف�إذا ج�ءت المعجزة على وجه غير الوجه الذي عّينه الر�صول لم تكن دليال 
على �صدقه، بل تثير عندئذ ال�صكوك حول ادع�ئه. ومن هذا القبيل م� وقع لبع�صهم 
اأو  فم�ت،  لي�صفى  المري�ض  على  م�صح  ف�إذا  االإه�نة(؛  )ا�صم  العلم�ء  عليه  يطلق  مم� 
ب�صق في البئر لتكثير م�ئه فغ�ر كم� ذكرت بع�ض الرواي�ت في �ص�أن م�صيلمة الكذاب، 

فال تكون معجزة اإنم� هي اإه�نة له ودليل على كذبه.
18-  �صورة الق�ص�ض : االآية 32

19- املفردات يف غريب القراآن للراغب االأ�صفه�ين ، �ض121.
20-  �صورة اإبراهيم : االآية 10
21-  �صورة البقرة : االآية 106

22-  �صورة اآل عمران : االآية 190
23-  �صورة ال�صعراء : االآية 128 
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5 - اأال ي�أتي اأحد بمثل م� اأتى به المتحدي على وجه المع�ر�صة. ولهذا ج�ء التحدي من اهلل 
في القراآن الكريم بقوله تع�لى: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ(  )24(  .
6-  التحّدي بها: وهذا �شرط اأ�شا�س في المعجزة لإثبات عجز الجاحدين واإقامة الحجة 
عليهم ف�إن عدم التحّدي لمعجزة ال يبرزه� كدليل وبره�ن، لكي ال يقول ق�ئل فيم� بعد: 

اإنه لو تحّدي ب�لمعجزة القوم لتمّكنوا من االإتي�ن به�.

هو  به  جئت  م�  و�صحة  �صدقي  دليل  الر�صول:  يقول  ب�أن  ال�صريح  ب�لقول  يكون  والتحّدي 
عجزكم عن االإتي�ن بمثل هذا االأمر الذي اأفعله..

وهذا هو الغ�لب في معجزات الر�صل عليهم ال�صالة وال�صالم، ق�ل تع�لى :     )ڃ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ( )25(.
كم� يكون التحّدي )ب�لقوة( حيث ال يكون هن�لك تحّد ظ�هر الأن المق�م ال ي�صتدعيه ولكن 
لو وجد تحّد الأفحم المتحّدى به، ومن هذا القبيل الخوارق التي وقعت على يد ر�صول اهلل 
 وهو بين اأ�صح�به وهم موؤمنون به، فمثال نبع الم�ء بين اأ�ص�بع ر�صول اهلل  لم يكن 
في م�صم�ر تحّد الإثب�ت ر�ص�لة، ومثل ذلك ت�صبيح الح�صى في يده، وحنين الجذع اإليه فقد 

وقعت هذه الخوارق في جو اإيم�ني وفي مجتمع اإ�صالمّي.

اآية �صدقه  القوم ويجعله�  الر�صول  به�  التي يتحّدى  الخ�رقة  بين  العلم�ء   وقد فّرق بع�ض 
وبره�ن �صحة ر�ص�لته، وبين الخ�رقة التي ال تقترن ب�لتحّدي وتقع بين الموؤمنين بر�ص�لة 
الر�صول؛ ف�أطلقوا على النوع االأول ا�صم )المعجزات(، واأطلقوا على النوع الث�ني ا�صم )دالئل 
النبوة(. يقول ابن حجر في فتح الب�ري في �صرح )ب�ب عالم�ت النبوة( : العالم�ت جمع 
عالمة وعّبر عنه� الم�صنف لكون م� يورده من ذلك اأعم من المعجزة والكرامة، والفرق 

بينها اأن المعجزة اأخ�س، لأنه ي�شترط فيها اأن يتحّدى النبي من يكذبه »)26( .

ب- اأنواع المعجزات: تكون المعجزات من جن�ض م� برع به اأهل الع�صر، ففي عهد مو�صى 

24-  �صورة الطور : االآية 34
25 -�صورة اآل عمران : االآية 49

26- فتح الب�ري البن حجر ، 581/6
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عليه ال�صالم برع الن��ض ب�ل�صحر فك�نت معجزته الع�ص� ، ق�ل جل وعال  : )ائ ەئ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی 

ی ی()27(.
اهلل   ب�إذن  الموتى  اإحي�ء  معجزته  فك�نت  ب�لطب  الن��ض  برع  ال�صالم  عليه  عي�صى  عهد  وفي 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  )ٿ   : تع�لى  ق�ل 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
اآية  في  اأي�ص�  وق�ل  ہ()28(.  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

اأخرى: )ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ()29( 
ق�ل ال�صيوطي في االإتق�ن)30( : المعجزات نوع�ن :

1 - معجزات ح�شية :

موؤقتة تزول بوف�ة النبي عليه ال�صالم الذي ج�ء به� مثل ع�ص� مو�صى، ون�قة �ص�لح، وق�ل : 
واأكثر معجزات بني اإ�صرائيل ك�نت ح�صية لبالدتهم وقلة ب�صيرتهم . 

2 - معجزات عقلية :

واأكثر معجزات هذه   : ال�صيوطي  ق�ل  ال�ص�عة،  قي�م  اإلى  دائمة  الكريم  القراآن  وهي  ب�قية 
الأمة عقلية لفرط ذكائهم وكمال اأفهامهم ولأن هذه ال�شريعة لما كانت باقية على �شفحات 
الدهر اإلى يوم القي�مة خ�صت ب�لمعجزة العقلية الب�قية ليراه� ذوو الب�ص�ئر كم� »  �صلى 

اهلل عليه و�صلم ق�ل م� من االأنبي�ء نبي اإال اأعطي م� مثله اآمن عليه الب�صر واإنم� ك�ن

27-  �صورة االأعراف : االآيت�ن 117 - 118
28 -�صورة امل�ئدة : االآية 110

29-  �صورة اآل عمران : االآية 49 .
30- االإتق�ن يف علوم القراآن ، 3/4 .
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وقد تحدى اهلل   )31(   « ت�بع�  اأكثرهم  اأكون  اأن  ف�أرجو  اإلي  اأوح�ه اهلل  وحي�  اأوتيته  الذي   
�صبح�نه وتع�لى به الثقلين فق�ل عز من ق�ئل: )ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ڦ()32(   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
تعدم  ب�قية ال  اآية  المعدودة كونه  اإعج�زه  » ومن وجوه   : ال�صف�  الق��صي عي��ض في  ، ق�ل 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ  فق�ل:   ، بحفظه  تع�لى  اهلل  تكفل  مع  الدني�..  بقيت  م� 
ڱ()34(  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  )گ  وق�ل:   .  )33( ں(  ڱ 
العزيز  والقراآن  خبره�..  اإال  يبق  فلم  اأوق�ته�  ب�نق�ص�ء  انق�صت  االأنبي�ء  معجزات  و�ص�ئر 
الب�هرة اآي�ته الظ�هرة معجزاته على م� ك�ن عليه اليوم مدة خم�ض مئة ع�م وخم�ض وثالثين 
�صنة )35( الأول نزوله اإلى وقتن� هذا حجته ق�هرة ومع�ر�صته ممتنعة، واالأع�ص�ر كله� ط�فحة 
ب�أهل البي�ن وحملة علم الل�ص�ن واأئمة البالغة.. وفر�ص�ن الكالم، وجه�بذة )36( البراعة.. 
والملحد فيهم كثير.. والمع�دي لل�صرع عتيد.. فم� منهم من اأتى ب�صيء يوؤثر في مع�ر�صته.. 
من  المتكلف  قدح  وال  �صحيح..  مطعن  على  فيه  قدر  وال  من�ق�صته..  في  كلمتين  األف  وال 
ذهنه في ذلك اإال بزند �صحيح..  بل الم�أثور عن كل من رام ذلك اإلق�وؤه في العجز بيديه، 

والنكو�ض على عقبيه » )37(.

31-  �صحيح البخ�ري ، كت�ب ف�ص�ئل القراآن ، ب�ب كيف نزل الوحي، واأول م� نزل : 182/6 ، ح4981.و�صحيح م�صلم ، 
كت�ب االإمي�ن ، ب�ب وجوب االإمي�ن بر�ص�لة نبين� حممد  اإلى جميع الن��ض ، ، 1/ 134، ح152 .

32 -�صورة االإ�صراء : االآية 88
33-  �صورة احلجر : االآية 9

34-  �صورة ف�صلت : االآية 42
35-  وه� هي ت�صبح الف� واربعة م�ئة �صبع وثالثني ع�م� الى زمنن� هذا وال يزال حجة الزم�ن ف�صبح�ن اهلل العظيم 

ح به ال�صه�ب وابن  36- اجِلْهِبُذ، ب�لَك�صر : النق�د اخلبري بغوام�ض االأُمور، الب�رع الع�رف بطرق النقد، وهو معرب، �صرَّ
لم�ص�ين،. ومم� ي�صتدرك عليه :اجِلْهَب�ُذ، ِب�ْلَك�ْصِر، لغٌة يِف اجِلهِبذ، واجلْمع اجِله�ِبَذُة .ت�ج العرو�ض 392/9 .  التِّ

37- ال�صف� بتعريف حقوق امل�صطفى ، 533/1 .
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المبحث الثاني 

 بع�س وجوه اإعجاز القراآن الكريم 

اختلف العلم�ء في وجوه االإعج�ز، ومنطلق االختالف اأن كل فريق ذهب اإلى تلم�ض االإعج�ز 
البالغة  في  االإعج�ز  وجد  من  فمنهم  القراآن،  في  والتفوق  التميز  جوانب  من  ج�نب  في 
والف�ص�حة، ومنهم من وجد االإعج�ز في االإخب�ر عن اأمور الغيب، مم� لم يكن معروف� عند 
العرب، ومنهم من وجد االإعج�ز في ق�ص�ض االأولين، ومنهم من راأى في النظم والت�أليف 

والتركيب واالإحك�م البي�ني مظهرا من مظ�هر االإعج�ز.
 وهذا التعدد في الراأي دليل على االإعج�ز، ف�لقراآن الذي وجد فيه اللغوي قمة في االإبداع، 
ووجد فيه البالغي قمة في الف�ص�حة، ووجد فيه الفقيه ت�صريع� رائع االأحك�م، ووجد فيه 
الطبيب و�صف� لل�صف� ووجد فيه المهند�ض ت�صورا للكون ، ال بد اإال اأن يكون معجزا في كل 
والف�ص�حة  والبي�ن  اللغة  يتوقف عند حدود  وال  وهو مطلق  تحد،  اإعج�ز  ف�الإعج�ز  �صيء، 
والبالغة ... واإعج�ز القراآن اإعج�ز مطلق، فهو معجز بكل م� فيه، ومن الخط�أ اأن نت�صور 
االإعج�ز في ج�نب محدود، ف�الإعج�ز االإلهي اإعج�ز متعدد الجوانب، ال يتوقف عند حدود 
الزم�ن اأو المك�ن، وهو م�صتمر اإلى يوم الدين، ويمتد االإعج�ز لكي ي�صمل حفظ اهلل للقراآن، 
ولعل الحفظ هو االإعج�ز االأكبر واالأو�صح واالأكمل، ولوال حفظ اهلل للقراآن لم� ا�صتط�ع اأن 
الطوائف  وتعدد  الراأي واالجته�د  الفتن فيه�، واختالف  وتك�ثر  ال�صنين  امتداد  يظل على 
موحد الن�ض، وا�صح العب�رة، متميزا في ر�صمه، يحتكم اإليه في كل موقف، ويحتج فيه في 
كل حكم، ويجد الجميع فيه م� يبتغون من هداية واإر�ص�د ،وقد اأورد الزرك�صي في البره�ن 

اأقوال العلم�ء في وجوه االإعج�ز، يمكن �صي�غته� كم� يلي  

المطلب االأول : االإعجاز بال�شرفة:

ومعنى االإعج�ز ب�ل�صرفة اأن اهلل تع�لى �صرف العرب عن مع�ر�صته فلم يقدروا على ذلك، 
ولوال ال�صرفة لم� اأعجزهم القراآن، ولم� اأعجزهم اأن ي�أتوا بمثله، وهذا القول من�صوب اإلى 
ابن اإ�صح�ق اإبراهيم بن �صي�ر النظ�م )38( ، وهذا الراأي وا�صح البطالن، ف��صد المعنى، الأنه 
يجعل االإعج�ز خ�رج� عن نط�ق القراآن ذاته، متعلق� ب�أمر خ�رجي يتمثل في حفظ القراآن 

38-  اإبراهيم بن �صّي�ر بن ه�نئ الب�صري، اأبو اإ�صح�ق النّظ�م: من اأئمة املعتزلة، ق�ل اجل�حظ: )االأوائل يقولون يف 
كل األف �صنة رجل ال نظري له ف�ن �صح ذلك ف�أبو اإ�صح�ق من اأولئك( . تبحر يف علوم الفل�صفة واطلع على اأكرث م� كتبه 

رج�له� من طبيعيني واإلهيني، وانفرد ب�آراء خ��صة ت�بعته فيه� فرقة من املعتزلة �صميت )النظ�مية( ن�صبة اإليه ،م�ت �صنة 
231. االأعالم للزركلي 43/1 .
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عن طريق �صرف العرب عن االإتي�ن بمثله، ال الأنهم ال يقدرون على ذلك، ولكن الأن اهلل اأراد 
اأمر ممكن من الن�حية  ذلك، وبمقت�صى هذا الراأي ف�إن القدرة على االإتي�ن بمثل القراآن 
الواقعية ولكن اهلل �صرف العرب عن ذلك، وهذا الراأي مخ�لف لظ�هر االآية القراآنية في 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  )ڀ  تع�لى:  قوله 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ()39(  .

والوا�صح من االآية اأن االإعج�ز ث�بت ولو اجتمع االإن�ض والجن وتع�ونوا على ذلك، الأن االإعج�ز 
هو  ب�ل�صرفة  االإعج�ز  ومبداأ  اأي ع�صر،  في  االإعج�ز  يتوقف  وال  نف�صه،  القراآن  في  ك�من 
اإلغ�ء لالإعج�ز، واإلغ�ء للخ�صو�صية القراآنية، واعتب�ر االإعج�ز اأمرا خ�رجي� ، ق�ل اأبو بكر 
الب�قالني في كت�به االإعج�ز : »وم� يبطل م� ذكروه القول ب�ل�صرفة اأنه لو ك�نت المع�ر�صة 
فال  معجزًا  المنع  يكون  واإنم�  معجزًا،  الكالم  يكن  لم  ال�صرفة،  منه�  منع  واإنم�  ممكنة، 
يت�صمن الكالم ف�صيلة على غيره في نف�صه، وق�ل اأي�ص�: ولي�ض هذا ب�أعجب من قول فريق 
لو  ترتيب  بوجه  العلم  لعدم  عنه  ت�أخروا  واإنم�  بمثله،  االإتي�ن  على  ق�درون  الكل  اأن  منهم 
تعلموه لو�صلوا اإليه به وال ب�أعجب من قول اآخرين،اأن العجز وقع منهم، واأم� من بعدهم ففي 

قدرته االإتي�ن بمثله،وكل هذا ال يعتد به« )40(.
المطلب الثاني: االإعجاز بالتاأليف الخا�س به :

وجه االإعج�ز راجع اإلى الت�أليف الخ��ض به ال مطلق الت�أليف ب�أن اعتدلت مفرداته تركيبً� 
ون�صب  والمعنى  اللفظ  العلي� في  يو�صع كل فن في مرتبته  ب�أن  وزنة وعلت مركب�ته معنى 
عطية  ابن  وذهب   ، القراآن  اإعج�ز  في  البره�ن  �ص�حب  للزملك�ني  القول  هذا  ال�صيوطي 
اإنم� وقع بنظمه و�صحة مع�نيه وتوالي ف�ص�حة  اأن التحدي  اإلى  وجمهور العلم�ء والحذاق 
األفاظه، ووجه الإعجاز في هذا اأن اهلل اأحاط بكل �شيء علما ول يمكن الإتيان بمثل القراآن، 
موطن  في  وهم  بمثله  ي�أتوا  اأن  العرب  ب�إمك�ن  ك�ن  ولو  الب�صر،  قدرة  عن  خ�رج  اأمر  وهو 

التحدي لفعلوا ذلك، ولكنهم ك�نوا ع�جزين وهم اأعرف الن��ض بعجزهم )41( .
ويرى اأبو بكر الب�قالني اإلى اأن وجه االإعج�ز هو م� فيه من النظم والت�أليف والتر�صيف، 
الأ�ص�ليب خط�ب�تهم،  ومب�ين  العرب  في كالم  المعت�د  النظم  وجوه  واأنه خ�رج عن جميع 
ولهذا لم يتمكنوا من مع�ر�صته، ولي�ض االإعج�ز القراآني متمثال في اأ�صن�ف البديع الموجود 

39 -�صورة االإ�صراء : االآية 88
40- اإعج�ز القراآن للب�قالين ، 30/1 .  

41- االإتق�ن يف علوم القراآن لل�صيوطي ، 10/4 . 
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في ال�صعر، وال ال�صجع، وال الكالم الموزون غير المقفى فذلك لي�ض مم� يخرق الع�دة، واإنم� 
يتمثل االإعج�ز في النظم المتميز للقراآن الذي لي�ض له مث�ل يحتذى، وال اإم�م يقتدى به، وال 
ي�صح وقوع مثله اتف�ق�، ثم ق�ل الق��صي: ف�إن قيل م� الذي وقع التحدي به؟ اأهو الحروف 
بمثل  اإتي�نهم  تمثل في  التحدي  ب�أن  واأج�ب  اأو غيره؟  ب�لذات  الق�ئم  الكالم  اأو  المنظومة 

حروف القراآن من حيث النظم واالأحك�م )42( . 

المطلب الثالث: االإعجاز باالأ�شلوب:

عن  ال�صيوطي  ونقل  العيوب،  جميع  من  وال�صالمة،  االأ�صلوب،  وغرابة  ب�لف�ص�حة  ويتمثل 
ح�زم �ص�حب منه�ج البلغ�ء قوله : وجه االإعج�ز في القراآن من حيث ا�صتمرت الف�ص�حة 
والبالغة فيه من جميع اأنح�ئه� في جميعه ا�صتمرارا ال يوجد له فترة وال يقدر عليه اأحد من 
الب�صر وكالم العرب ومن تكلم بلغتهم ال ت�صتمر الف�ص�حة والبالغة في جميع اأنح�ئه� في 
الع�لي منه اإال في ال�صيء الي�صير المعدود ثم تعر�ض الفترات االإن�ص�نية فينقطع طيب الكالم 

ورونقه فال ت�صتمر لذلك الف�ص�حة في جميعه بل توجد في تف�ريق واأجزاء منه »)43( . 
وق�ل »الخط�بي« في كت�به بي�ن اإعج�ز القراآن: اأن وجه االإعج�ز فيه من جهة البالغة، »لكن لم� 
�صعب عليهم تف�صيله� �صغوا فيه اإلى حكم الذوق والقبول عند النف�ض .. واإنم� تعذر على الب�صر 
االإتي�ن بمثله الأمور، منه� اأن علمهم ال يحيط بجميع اأ�صم�ء اللغة العربية واأو�ص�عه� التي هي 
ظروف المع�ني والحوامل، وال تدرك اأفه�مهم جميع مع�ني االأ�صي�ء المحمولة على تلك االألف�ظ 
.. واإنما يقوم الكالم بهذه الأ�شياء الثالثة، لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظم، واإذا 
ت�أملت القراآن وجدت هذه االأمور منه في غ�ية ال�صرف والف�صيلة حتى ال ترى �صيئ� منه االألف�ظ 
وت�ص�كاًل  تالوؤمً�  واأ�صد  ت�أليفً�  اأح�صن  نظمً�  ترى  وال  األف�ظه،  من  اأعذب  وال  اأجزل  وال  اأف�صح 
من نظمه، واأم� مع�نيه فكل ذي لب ي�صهد له ب�لتقديم في اأبوابه والترقي في اأعلى درج�ته .. 
فخرج من هذا اأن القراآن اإنم� �ص�ر معجزًا الأنه ج�ء ب�أف�صح االألف�ظ في اأح�صن نظوم الت�أليف، 
وبي�ن  ط�عته،  اإلى  ودع�ء  �صف�ته،  في  وتنزيهه  تع�لى  اهلل  توحيد  من  المع�ني،  اأ�صح  م�صمنً� 
لطريق عب�دته في تحليل وتحريم وحظر واإب�حة ومن وعظ وتقويم، واأمر بمعروف ونهي عن 
منكر، واإر�ص�د اإلى مح��صن االأخالق وزجر عن م�ص�ويه�، وا�صعً� كل �صيء منه� مو�صعه الذي ال 

يرى �صيء اأولى منه، وال يتوهم في �صورة العقل اأمر األيق به منه«)44(.

42- الربه�ن يف علوم القراآن للزرك�صي ،99/2 بت�صرف . 
43- االإتق�ن يف علوم القراآن ، 10/4  
44-االإتق�ن يف علوم القراآن ، 15/4 . 
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المطلب الرابع: االإعجاز بما يتركه في النف�س من م�شاعر:

ق�ل ال�صيوطي في االإتق�ن :  ق�ل ال�صك�كي )45( في المفت�ح : اعلم اأن اإعج�ز القراآن يدرك 
طيب  يدرك  وكم�  وك�لمالحة  و�صفه�  يمكن  وال  تدرك  الوزن  ك��صتق�مة  و�صفه  يمكن  وال 
النغم الع�ر�ض لهذا ال�صوت وال يدرك تح�صيله لغير ذوي الفطرة ال�صليمة اإال ب�إتق�ن علمي 
المع�ني والبي�ن والتمرين فيهم� ، وهذا االإتج�ه يعتبر االإعج�ز اأمرًا يدرك ب�لذوق الرفيع 

والعلم ال�صحيح، وتدركه الفطرة ال�صليمة ، وي�صعر فيه االإن�ص�ن ب�لفرحة وال�صرور  . 

و في ذات المعنى اأورد الزرك�صي في البره�ن م� ق�له اأبو حي�ن التوحيدي)46( في الب�ص�ئر 
بقوله : لم اأ�صمع كالمً� األ�صق ب�لقلب واأعلق ب�لنف�ض من ف�صل تكلم به بندار بن الح�صين 
الف�ر�صي، وك�ن بحرا في العلم، وقد �صئل عن مو�صع االإعج�ز من القراآن فق�ل: هذه م�ص�ألة 
فلي�ض  االإن�ص�ن،  من  االإن�ص�ن  مو�صع  م�  بقولك:  �صبيه  اأنه  وذلك  المفتي  على  حيف  فيه� 
لالإن�ص�ن مو�صع من االإن�ص�ن، بل متى اأ�صرت اإلى جملته فقد حققته ودللت على ذاته، كذلك 
القراآن ل�صرفه ال ي�ص�ر اإلى �صيء منه اإال وك�ن ذلك المعنى اآية في نف�صه ومعجزة لمح�وله 
وهدى لق�ئله، ولي�ض في ط�قة الب�صر االإح�طة ب�أغرا�ض اهلل في كالمه واأ�صراره في كت�به 

فلذلك ح�رت العقول وت�هت الب�ص�ئر عنده » )47(.

المطلب الخام�س: االإعجاز باالإخبار عن الغيب:

ذهب البع�ض اإلى اأن االإعج�ز يتمثل في اإخب�ر القراآن عن الغيب كقوله تع�لى في اأهل بدر: 
)ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ()48(   ، وقوله تع�لى : )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ب�أن  القول  هذا  على  العلم�ء  ورّد   ،)49( ڄ ڄ(  ڦ ڄ ڄ 
�صورة معجزة  كل  ب�طل فقد جعل اهلل  راأي  وهذا  فيه�  اإعج�ز  ال  فيه�  التي ال خبر  االآي�ت 

بنف�صه�  . ويمكن تق�صيم االإخب�ر عن المغيب�ت اإلى م��صية وم�صتقبلة : 

45-  يو�صف بن اأبي بكر بن حممد بن علي اأبو يعقوب ال�صك�كي، �صراج الدين، اخلوارزمي. اإم�م يف النحو والت�صريف 
وعلمي املع�ين والبي�ن، واال�صتدالل، والعرو�ض، وال�صعر. وله الن�صيب الوافر يف علم الكالم، و�ص�ئر فنون العلوم. من 

راأى م�صنفه، علم تبحره ونبله وف�صله ، تويف يف هذه ال�صنة بخوارزم. ت�ريخ االإ�صالم ، 45/ 273  
46- علي بن حممد بن العب��ض، اأبو حي�ن التوحيدي . ك�ن اإم�م� يف اللغة والنحو،  وم�صنف�ته م�صهورة منه�: االإمت�ع 

واملوؤان�صة، املق�ب�ص�ت، الب�ص�ئر والذخ�ئر ، م�ت �صنة اأربع ع�صرة واأربعم�ئة ب�صرياز . ينظر البلغة يف تراجم اأئمة النحو 
واللغة للفريوزاآب�دى ، 199/1 . 

47- الربه�ن يف علوم القراآن ، 100/2 .
48 - �صورة القمر : االآية 45 .  

49- �صورة النور: االآية 55 .   
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1 - االإخبار عن المغيبات الما�شية :

 كق�ص�ض االأنبي�ء واالأمم ال�ص�بقة، مثل: ق�صة ثمود، و�ص�لح، واإبراهيم، ومو�صى وغيرهم.

)ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ   : تع�لى  ق�ل  اأ- 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ 
ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ 

ەئ وئ وئ(  )50(
)ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ   : تع�لى  ب- ق�ل 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( )51(
2 - االإخبار عن المغيبات الم�شتقبلة:

اأ- اإخب�ره اأن الروم �صينت�صر على الفر�ض في ب�صع �صنين، ق�ل تع�لى : )ھ ھھ 
ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
حدث  وقد   ،  )52( ۆئ(  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى 
هذا الن�صر فعال في ب�صع �صنين للروم على الفر�ض، وفي نف�ض اليوم انت�صر الم�صلمون على 

الم�صركين يوم بدر، فتحقق وعد اهلل بن�صر الروم، وفرح الموؤمنون يومئذ بن�صرهم.
ب- اإخب�ر القراآن الكريم اأن اهلل ع��صم ر�صوله وح�فظه من الن��ض فال ي�صلون اإليه وهذا 

وعد اأي�ص� ب�الإ�ص�فة اإلى كونه اإخب�را عن غيب في الم�صتقبل، ق�ل اهلل تع�لى : )ڃ چ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
عليه  اهلل  �صّلى  النبي  ف�صرف   )53( گ(  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ح�ب ثقة بوعد اهلل تع�لى واإيم�ن� ق�طع� بحم�ية اهلل تع�لى له. و�صّلم الحر�ض وال�صّ
�صفرن� على  اأتين� في  اإذا  كن�   : ق�ل  بن عبد اهلل ر�صي اهلل عنه  ال�صيخ�ن عن ج�بر  روى 

50- �صورة الذاري�ت: االآية 38 .
51- �صورة التوبة:االآية30 .

52- �صورة الروم : االآي�ت 5-1 .
53- �صورة امل�ئدة : االآية 67 . 
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نبي  نزل  الرق�ع  بذات  كن�  فلم�  و�صّلم،  لر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه  تركن�ه�  �صجرة ظليلة 
اهلل تحت �صجرة وعّلق �صيفه فيه�، فج�ء رجل من الم�صركين ف�أخذ ال�صيف ف�خترطه وق�ل 
للنبي �صّلى اهلل عليه و�صّلم: اأتخ�فني؟ ق�ل : »ال« ق�ل: من يمنعك مني؟ ق�ل: »اهلل يمنعني 
منك« ق�ل: فتهدده اأ�صح�ب ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ف�أغمد ال�صيف، وعلقه ، ق�ل: 
ركعتين،  االأخرى  ب�لط�ئفة  و�صلى  ت�أخروا،  ثم  ركعتين،  بط�ئفة  ف�صلى  ب�ل�صالة،  فنودي 

ق�ل: فك�نت لر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأربع ركع�ت، وللقوم ركعت�ن )54( .

وك�ن ذلك في الغزوة التي �صرعت به� �صالة الخوف.
» عن علي ر�صي اهلل عنه، ق�ل: »كن� اإذا حمي الب�أ�ض، ولقي القوم القوم، اتقين� بر�صول اهلل 

�صلى اهلل عليه و�صلم فال يكون اأحد من� اأدنى اإلى القوم منه«  »)55( .

وفي غزوة حنين لم� انهزم الم�صلمون بعد اأن اأعجبتهم كثرتهم ثبت النبي �صّلى اهلل عليه 
و�صّلم واأمر عمه العب��ض اأن ين�دي ب�أعلى �صوته ي� مع�صر المه�جرين واالأن�ص�ر ي� اأ�صح�ب 
بيعة الر�صوان اإلى ر�صولكم. وك�ن النبي �صّلى اهلل عليه و�صّلم راكب� على بغلته ولج�مه� بيد 
ال�صرعة  يمنعه� من  والعب��ض  الم�صركين  نحو  به�  ي�صرع  والر�صول  العب��ض ر�صي اهلل عنه 
ولم  يفّر  ولم  نف�صه  من  يمّكنهم  ك�أنه  بغلته  عن  فنزل  به  واأح�طوا  الم�صركون  غ�ص�ه  حتى 

ينك�ض وهو يقول: »اأن� الّنبي ال كذب اأن� ابن عبد المطلب«.

المطلب ال�شاد�س: االإعجاز بكل ذلك:

بم�  اأو  بغيب  اإخب�ر  اأو  نظم  اأو  اأ�صلوب  في  ينح�صر  ال  القراآني  االإعج�ز  يعتبر  القول  وهذا 
القراآن،  بكل خ�صو�صي�ت  وهو معجز  وك�مل،  �ص�مل  ف�الإعج�ز  اأثر،  النف�ض من  في  يتركه 
االأ�صلوبية والتعبيرية والت�صويرية والت�صريعية والروؤية ال�صمولية، واعتبر الزرك�صي اأن هذا 
القول هو قول اأهل التحقيق .. فمن الخ�صو�صي�ت القراآنية الروعة التي يتركه� في قلوب 
ال�ص�معين، والخ�صية التي ي�صعر به� ق�رئ القراآن، ومنه� جمعه بين �صفة الجزالة والعذوبة، 
وال تجتمع�ن غ�لب� في كالم الب�صر، الأن جزالة االألف�ظ ال توجد اإال بم� ي�صوبه� من القوة، 
والعذوبة تحت�ج اإلى ال�صال�صة وال�صهولة، وقد جمع القراآن بين ال�صفتين، وذلك من اأعظم 
الكتب  من  غيره  وجعل  غيره  غني� عن  الكتب  اآخر  ومنه� جعله   ، واالإعج�ز  البالغة  وجوه 

المتقدمة قد يحت�ج اإلى بي�ن يرجع فيه اإليه كم� ق�ل تع�لى: )جب حب خب مب ىب 

54- �صحيح البخ�ري ،كت�ب املغ�زي ، ب�ب غزوة ذات الرق�ع ، 5/ 115، ح4136، و�صحيح م�صلم ، كت�ب �صالة 
امل�ص�فرين وق�صره� ، ب�ب �صالة اخلوف ، 576/1 ، ح843 .

55- امل�صتدرك للح�كم  155/2 ، ح 2633 ، �صححه احل�كم ووافقه الذهبي . 
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يب جت حت خت مت ىت يت جث( )56( “)57( . 
وفي موطن االإعج�ز ال نملك اإال اأن نعتبر االإعج�ز القراآني اإعج�ز تميز وتفوق و�صمو وعلو 
في كل ج�نب من الجوانب، وال نه�ية لهذا االإعج�ز، وال يحده زم�ن وال مك�ن، وال يحيط به 
عقل ب�صري وال يمكن اإدراك اأبع�ده ومعرفة خ�صو�صي�ته .هذا ف�صاَل عم� ت�صير اإليه مع�نيه 

من ظ�هر عب�رة وب�طن اإ�ص�رة .     

ق�ل الق��صي عي��ض في كت�به ال�صف�: اعلم اأن القراآن منطو على وجوه من االإعج�ز كثيرة 
وتح�صيله� من جهة �صبط اأنواعه� في اأربعة وجوه:

العرب  ع�دة  الخ�رقة  وبالغته  اإيج�زه  ووجوه  وف�ص�حته  كلمه  والتئ�م  ت�أليفه  اأوله�: ح�صن 
الذين هم فر�ص�ن الكالم.

ومنه�ج  العرب،  الأ�ص�ليب كالم  المخ�لف  الغريب  واالأ�صلوب  العجيب  نظمه  �صورة  الث�ني: 
نظمه� ونثره� الذي ج�ء عليه ووقفت عليه مق�طع اآي�ته، وانتهت اإليه فوا�صل كلم�ته.

الث�لث: م� انطوى عليه من االإخب�ر ب�لمغّيب�ت.

الرابع: م� اأنب�أ به من اأخب�ر القرون ال�ص�بقة.

اآية ب�قية ال يعدم م� بقيت الدني� مع تكفل اهلل بحفظه،  ثم ق�ل: ومن وجوه اإعج�زه كونه 
ومنه� اأن ق�رئه ال يمله و�ص�معه ال يمجه ومنه� جمعه لعلوم ومع�رف لم يجمعه� كت�ب من 

الكتب« )58(.

56- �صورة النمل : االآية 76 .
57- الربه�ن يف علوم القراآن ، 107/2 .

58-  ال�صف� بتعريف حقوق امل�صطفى ، 500/1 وم� بعده  .
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المبحث الثالث 

 االإعجاز العلمي مفهومه، اأهميته ، و�شوابطه ، وما اأثير حوله من ق�شايا  

المطلب االأول : مفهوم االإعجاز العلمي واأهميته والفرق بينه وبين التف�شير العلمي :

اأواًل – مفهوم االإعجاز العلمي :

اأ�صلفن� القول في تعريف االإعج�ز والمعجزة  ، ون�تئ االأن لنعرف االإعج�ز العلمي ، وو�صف 
االإعج�ز هن� ب�أنه علمي ن�صبة اإلى العلم. 

والعلم: هو اإدراك االأ�صي�ء على حق�ئقه� اأو هو �صفة ينك�صف به� المطلوب انك�ص�فً� ت�م�ً )59( 
والمق�صود ب�لعلم في هذا المق�م: العلم التجريبي.

اإذن االإعج�ز العلمي : هو اإنب�ء القراآن الكريم اأو ال�صنة النبوية و�صبقهم� بذكر حقيقة اأثبته� 
العلم التجريبي، وثبت عدم اإمك�نية اإدراكه� ب�لو�ص�ئل الب�صرية في زمن الر�صول ، مم� 

يظهر �صدقه عم� اأخبر عن ربه �صبح�نه وهو ب�ب من اأبواب االإعج�ز الغيبي )60( . 

ثانيًا – اأهمية االإعجاز العلمي :

لم� ك�ن ر�صول اهلل  هو الر�صول الخ�تم ك�ن ال بد اأن تكون معجزته خ�لدة تفحم اأهل 
كل ع�صر وم�صر اإلى اأن يرث اهلل االأر�ض ومن عليه�. ف�إن اإعج�ز القراآن الكريم واإق�مته 
الحجة على الن��ض اأمر ال يحت�ج اإلى ا�صتدالل العتراف الجميع به )61( ، وقد اأ�ص�ر ابن حجر 
اإلى هذه الحقيقة الم�صلمة في �صرحه لحديث االآي�ت المعجزة لكل نبي وهو قوله   »م� 
من االأنبي�ء نبي اإال اأعطي من االآي�ت م� مثله اأومن، اأو اآمن، عليه الب�صر، واإنم� ك�ن الذي 
اأكثرهم ت�بع� يوم القي�مة«  )62( وق�ل ابن حجر :  اأني  اإلي، ف�أرجو  اأوح�ه اهلل  اأوتيت وحي� 
ومعجزة القراآن م�صتمرة اإلى يوم القي�مة وخرقه للع�دة في اأ�صلوبه وفى بالغته، واإخب�ره 
ب�لمغيب�ت فال يمر ع�صر من االأع�ص�ر اإال ويظهر فيه �صيء مم� اأخبر به اأنه �صيكون يدل 
على �صحة دعواه وعموم نفعه ال�صتم�له على الدعوة والحجة واالإخب�ر بم� �صيكون فعم نفعه 

59-  املفردات للراغب االأ�صفه�ين ، 1/ 343 واإر�ص�د الفحول لل�صوك�ين ، 21/1 .
60-  ينظر االإعج�ز العلمي للقراآن وال�صنة املنه�ج املتو�صط ، د. عبد اهلل امل�صلح ، 7/1 .

61- الك�ص�ف للزخم�صري 2/1، وانظر الفتح 6 /582  .
62-  �صحيح البخ�ري ، كت�ب االعت�ص�م ب�لكت�ب وال�صنة ، ب�ب قول النبي �صلى اهلل عليه و�صلم بعثت بجوامع الكلم،9/ 

92 ، ح7274 ، و�صحيح م�صلم ، كت�ب االإمي�ن ، ب�ب وجوب االإمي�ن بر�ص�لة نبين� حممد  اإلى جميع الن��ض، ون�صخ 
امللل مبلته ،1/ 134، ح152 .
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من ح�صر ومن غ�ب ومن وجد ومن �صيوجد   )63( .

اأ�صبحت  اإن هذا التطور التكنولوجي واالكت�ص�ف�ت واالقتراع�ت التي ي�صهده� الع�لم اليوم ، 
م�صدر زهو العلم�ء وافتخ�رهم واعتزازهم، وظن اأهل الغرب اأن لهم ال�صي�دة والري�دة على 
هذا الع�لم، اأظهر اهلل وجهً� من اأوجه اإعج�ز كت�به الكريم على اأيدي العلم�ء - من الم�صلمين 
القراآن  في  العلمي  االإعج�ز  هو  اأال  ويبهرهم،  يعنيهم  م�  مع  يتن��صب  الم�صلمين-  غير  ومن 
الكريم. ) وذلك االإعج�ز هو ال�صبق العلمي للقران الكريم الذي ذكر حق�ئق في الكون لم تكن 
نتيجة  التي ج�ءت  الب�صرية تعلم عنه� �صيئ� ()64( وهذه الحق�ئق تطورت بتطور االكت�ص�ف�ت 
بتب�ين  االإ�ص�رات  تلك  العلم�ء من  يتب�ين موقف  اأن  وبديهي   ، القران  في  الواردة  لالإ�ص�رات 
االأفراد وخلفي�تهم الثق�فية واأزم�نهم ، وب�ت�ص�ع دائرة المع�رف االإن�ص�نية في مج�ل الدرا�ص�ت 
الكونية )65( ولذلك نجد بعد فترة من الزمن وبعد تقدم اأجهزة الك�صف العلمي ، وقوف العلم�ء 
على طرف من هذه الحق�ئق المف�صرة لالإ�ص�رات الكونية في القران وهذه االإ�ص�رات ذكره� 
القران الكريم ، فذلك �ص�هد ب�ن القران الكريم انزله الذي يعلم ال�صر في ال�صم�وات واالأر�ض 

كم� ي�صهد ب�ن محمد  ر�شول من عند اهلل الذي اأحاط علما بكل �شيء )66( . 
ثالثًا - الفرق بين االإعجاز العلمي والتف�شير العلمي:

االعج�ز العلمي : هو بذل الجهد وا�صتفراغ الو�صع لفهم االآي�ت المتعلق ب�الآف�ق واالأنف�ض من 
خالل )اإنب�ء القراآن الكريم اأو ال�صنة النبوية و�صبقهم� بذكر حقيقة اأثبته� العلم التجريبي، 
وثبت عدم اإمك�نية اإدراكه� ب�لو�ص�ئل الب�صرية في زمن الر�صول ، مم� يظهر �صدقه عم� 

اأخبر عن ربه �صبح�نه وهو ب�ب من اأبواب االإعج�ز الغيبي( )67(

وعرفه الزنداني بقوله : ) ويمكنن� ان نعّرف االإعج�ز العلمي في القران وال�صنة ب�أنه : اإظه�ر 
�صدق الر�صول محمد  بم� حمله الوحي اإليه كم علم الهي ،ثبت تحققه ويعجز الب�صر عن 

ن�صبته اإلى محمد اأو اإلى اأي م�صدر ب�صري في ع�صره  )68( . 

وعرفه الدكتور زغلول النج�ر : يق�صد به �صبق هذا الكت�ب العزيز ب�الإ�ص�رة الى عدد من 
63-  فتح الب�ري البن حجر ،9/ 7 .

64- توحيد اخل�لق، عبد املجيد الزنداين .�ض94.
65-  ينظر : ق�صية االعج�ز العلمي للقران و�صوابط التع�مل معه� ، زغلول النج�ر ، 1/ 13 .

66-  توحيد اخل�لق للزنداين ، 94/1 .
67-  االإعج�ز العلمي للقراآن وال�صنة املنه�ج املتو�صط ، د. عبد اهلل امل�صلح ، 7/1 .

68-  جملة امل�صلمون . ال�صنة االولى . عدد : 40 ت�ريخ 26 �صفر 1406 املوافق 9 نوفمرب 1985 
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حق�ئق الكون وظواهره التي لم تتمكن العلوم المكت�صبة من الو�صول الى فهم �صيء منه� اال 
بعد قرون متط�ولة من تنزل القران الكريم  )69( .

: ان نعتبر تلك الم�ص�مين واالبع�د واال�ص�رات والحق�ئق  وعرفه الدكتور �صالح الخ�لدي 
العلمية لتلك االآي�ت ،وجه� من وجوه االعج�ز القراآني ون�صميه االعج�ز العلمي ون�صيفه الى 

وجوه االعج�ز االخرى  )70( .

اذن ف�الإعج�ز العلمي مح�ولة لفهم اال�ص�رات العلمية في القران الكريم  واعج�زه العلمي لي�ض 
في ا�صتم�له على النظري�ت العلمية التي تتجدد وتتبدل وتكون ثمرة للجهد الب�صري في البحث 
والنظر ،وانم� في حثه على التفكير ،فهو يحث االن�ص�ن على النظر في الكون وتدبره ،ويفتح 
لهم اأبواب المعرفة، ويدعوهم اإلى ولوجه�، والتقدم فيه�، وقبول كل جديد را�صخ من العلوم. 
وال ي�صل حركة العقل في تفكيره ،او يحول بينه وبين اال�صتزادة من العلوم م� ا�صتط�ع الى ذلك 

�صبيال . ولي�ض ثمة كت�ب من كتب االأدي�ن ال�ص�بقة يكفل هذا بمثل م� يكفله القران  )71( .
اأم� التف�صير العلمي: فهو الك�صف عن مع�ني االآية في �صوء م� ترجحت �صحته من نظري�ت 
العلوم الكونية، فهو التف�صير  الذي يحّكم اال�صطالح�ت العلمية في عب�رات القران ،ويجتهد 

في ا�صتخراج مختلف العلوم واالآراء الفل�صفية منه� » )72(
ذات  االآي�ت  في  النظر  هو  بقوله:  العلمي  التف�صير  الخ�لدي  �صالح  الدكتور  عرف  وقد 
ب�ال�صتع�نة  ،وذلك  علميً�  ال  تف�صيرًا  ،وتف�صيره�  العلمية  الزاوية  ،من  العلمية  الم�ص�مين 

ب�لعلوم والمع�رف والمكت�صف�ت الجديدة في تو�صيع مدلوله� وتقديم معن�ه�  )73( .
وعرفه الدكتور زغلول النج�ر : مح�ولة ب�صرية لح�صن فهم داللة االآية القراآنية ان ا�ص�ب 

فيه� المف�صر فله اجران وان اخط� فله اجر واحد  )74( .
وعرفه الدكتور عدن�ن زرزور : اال�صتن�د الى حق�ئق العلم التجريبي – ونظري�ته – في �صرح 
اآي�ت الطبيعة واالن�ص�ن – ادم وبنيه – والتي وردت في القران الكريم في �صي�ق�ت �صتى ، 

وموا�صع متعددة  )75(.
69-  ق�صية االعج�ز العلمي للقران و�صوابط التع�مل معه� 1/ 86 ، ال�صم�ء يف القران لزغلول النج�ر ، 1/ 72 .

70- البي�ن يف اعج�ز القران ،الدكتور �صالح اخل�لدي ، 267/1.
71-  مب�حث يف علوم القران ، من�ع القط�ن ، 280/1 .

72- التف�صري واملف�صرون ، الدكتور حممد ح�صني الذهبي ، 249/2 .  
73- البي�ن يف اعج�ز القران ، الدكتور �صالح اخل�لدي ، 1/ 266 .

74- ال�صم�ء يف القران ، الدكتور زغلول النج�ر ، 72/1 .
75- مدخل الى تف�صري القران وعلومه، عدن�ن زرزور ، 231/1 .  
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اأن التف�صير العلمي بح�صب االإطالق اأعم من االإعج�ز العلمي، فكل  مم� �صبق بي�نه يت�صح 
اإعج�ز علمي من قبيل التف�صير العلمي ولي�ض العك�ض . 

 هذا من حيث العالقة بينهم�، اأم� من حيث و�صعهم� كم�صطلحين فيمكن اأن نفرق بينهم� 
بم� يلي )76( : 

 ، الكونية  والحق�ئق  ال�صرعية  الحق�ئق  بين  ب�لتوفيق  يتعلق  بم�  العلمي خ��ض  االإعج�ز   -1
والتف�صير العلمي يتن�ول النظري�ت واالإ�ص�رات ال�صمنية  .

2-  اأن االإعج�ز العلمي متفق عليه بين اأهل التف�صير ، والتف�صير العلمي مختلف فيه ، بل اإن 
من العلم�ء من يحرمه .

3-  اأن التف�صير العلمي – اإذا لم تراع �صوابطه و�صروطه – يكون �صببً� في وقوع الخط�أ في 
فهم كت�ب اهلل تع�لى ل�صعة مج�له ، ولذا ف�إن كثيرًا من الب�حثين المع��صرين انحرفوا 
فيه عن ال�صواب فوقعوا في اأخط�ء �صنيعة عندم� ح�ولوا ربط فهومهم للوحي بنظري�ت 

وفرو�ض خ�طئة . 

رابعًا : اأوجه االإعجاز العلمي :

لالإعج�ز العلمي في القران وال�صنة اأوجه من اأهمه� :

1- التوافق الدقيق بين م� في الكت�ب وال�صنة ،وم� اكت�صفه علم�ء الكون من حق�ئق واأ�صرار 
كونية لم يكن في اإمك�ن ب�صر اأن يعرفه� وقت نزول القران .

2-  ت�صحيح الكت�ب وال�صنة لم� �ص�ع بين الب�صرية في اأجي�له� المختلفة من اأفك�ر ب�طلة 
حول اأ�صرار الخلق 

3-  اإذا جمعت ن�صو�ض الكت�ب وال�صنة ال�صحيحة المتعلقة ب�لكون وجدت بع�صه� يكمل االأخر ، 
فتتجلى به� الحقيقة ، مع اأنَّ هذه الن�صو�ض نزلت مفرقة في الزمن ، وفي موا�صعه� من 

الكت�ب الكريم ، وهذا ال يكون اال من عند اهلل الذي يعلم ال�صر في ال�صم�وات واالر�ض .

4- �صن الت�صريع�ت الحكيمة ،التي قد تخفى حكمته� على الن��ض وقت نزول القران ،وتك�صفه� 
ابح�ث العلم�ء في �صتى المج�الت .

5- عدم ال�صدام بين ن�صو�ض الوحي الق�طعة التي ت�صف الكون وا�صراره – على كثرته� – 

76-  ينظر : الإعجاز العلمي للقراآن وال�شنة تاريخه و�شوابطه ، اأ .د. عبد اهلل امل�شلح ، ط2 ، وينظر التف�صري العلمي 
للقراآن يف امليزان ، د اأحمد عمر ، 133/1، 434.
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والحق�ئق العلمية المكت�صفة – على وفرته� – مع وجود ال�صدام الكثير بين م� يقوله علم�ء 
الكون من نظري�ت تتبدل مع تقدم االكت�ص�ف�ت ،ووجود ال�صدام بين العلم ،وم� قررته �ص�ئر 

االدي�ن المحرفة والمبدلة )77( . 
خام�شًا : مبررات االإهتمام بق�شية االإعجاز العلمي في القران الكريم :

1- ان القران الكريم اأنزل اإلين� لنفهمه ،واالآي�ت الكونية فيه ال يمكن فهمه� فهم� �صحيح� 
الدالت  �صمول  من  – انطالق�  و�صرورته  ذلك  اهمية  – على  وحده�  اللغة  اط�ر  في 

القراآنية ومن كلية المعرفة التي ال تتجزاأ .
2- اأن الدعوة ب�الإعج�ز العلمي لكل من القران الكريم وال�صنة النبوية ا�صبحت هي الو�صيلة 
المن��صبة الأهل ع�صرن� – ع�صر العلم والتقنية – الذي فتن الن��ض فيه ب�لعلم ومعط�ته 
فتنة كبيرة . وفي �صل هذا التقدم العلمي والتقني المذهل نبذ اغلب اهل االر�ض الدين 
وراء ظهورهم ون�صوه وانكروا الخلق والخ�لق ،كم� انكروا البعث والح�ص�ب والجنة والن�ر 
وغير ذلك من الغيبي�ت ،وعلى ذلك فلم يبق ام�م اهل ع�صرن� من و�صيلة مقنعة ب�لدين 
اال�صالمي الحنيف قدر اقن�ع االعج�ز العلمي في كت�ب اهلل وفي �صنة خ�تم انبي�ئه ور�صله 
3- اأن كال من اال�صالم والم�صلمين يتعر�ض اليوم لهجوم �صر�ض في جميع و�ص�ئل االعالم 
بغير حق والق�ئمون على تلك الو�ص�ئل من غالة الغرب الذين ينكرون �صم�وية اال�صالم 
،ورب�نية القران الكريم ،ونبوة خ�تم المر�صلين  اأو ينكرون الدين كلية في وق�حة و 
بج�حة �ص�فرة . واهم الو�ص�ئل وانجعه� للرد على هذا الهجوم هو اثب�ت االعج�ز العلمي 

لكت�ب اهلل و�صنة ر�صوله  ب�لكلمة الطيبة والحجة الوا�صحة الب�لغة والمنطق ال�صوي .
4- اأن الع�لم اليوم يتحرك ب�تج�ه ك�رثة كبرى ،وقوده� تطور علمي وتقني مذهل ،يطغى 
اأ�صح�به ويغريهم ب�إفن�ء واب�دة غيرهم في غيبة الوعي الديني ال�صحيح وااللتزام االخالقي 
وال�صلوكي اللذين يرعي�ن حق اهلل وحقوق االخوة االن�ص�نية حق رع�يته� . والمخرج من ذلك 
هو الدعوة الى الدين الحق ومن او�صح و�ص�ئل الدعوة اليه هو م� في كت�ب اهلل تع�لى وفي 
�صنة ر�صوله  من اعج�ز علمي وا�صح و�صوح ال�صم�ض في رابعة النه�ر يقنع المنبهرين 
ب�لعلم ومعطي�ته في زمن تفجر المع�رف العلمية الذي نعي�صه كم� لم يقنعهم ا�صلوب اخر  
ان في اث�رة ق�صية االعج�ز العلمي لكل من القران الكريم وال�صنة النبوية ا�صتنه��ص� لعقول 
تخلفت  التي  والتقنية  العلوم  بق�صية  وت�صجيع�  فيه�  االبداعي  للتفكير  وا�صتث�رة  الم�صلمين 

77-  مو�صوعة االإعج�ز العلمي يف القراآن وال�صنة ، حممد راتب الن�بل�صي ، ، 17-16/1  . 
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فيه� االمة تخلف� كبيرا،ف�أخذت الهوة تزداد بينن� وبين الغرب يوم� بعد يوم )78( 
�شاد�شًا : االآيات التي اأ�شارت اإلى االإعجاز العلمي :

حثَّ القران الكريم في كثير من اآي�ته الن��ض على النظر والتدبر ، واأمرهم ب�لنظر في هذا 
وتوحيده  �صبح�نه  ب�هلل  االإيم�ن  اإلى  النظر  ليقودهم هذا   ، بينة   اآي�ت  فيه من  وم�  الكون 

وعب�دته من خالل عدة اآي�ت يمكن اعتب�ره� اأ�ص��صً� واأ�صاًل لالإعج�ز العلمي :
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  )وئ  تع�لى:  قوله  منه� 
يدعون�  القران  وك�أنَّ   ،)79( مئ(  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ېئ ىئ 
الح�ص�رة  في  الم�صلمون  بداأه  الذي  التجريبي  العلم  الى  والو�صول  العلمي  االكت�ص�ف  الى 
الثورة  اأ�ص��ض  ،وك�أنه  بتو�صع  ،وا�صتخدموه  الم�صلمين  عن  الغربيون  اأخذه  ،ثم  االإ�صالمية 

العلمية التي نعي�صه� اليوم .  
وقوله تع�لى:)ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ(

)80(   )و�صدق اهلل  ففي كل يوم يري عب�ده بع�ض اآي�ته في االأنف�ض واالآف�ق ويك�صف لهم عن 

ربك  وم�  العميق   االإيق�ع  اثر  اأنف�صهم  وفي   ... ب�الأ�صرار  الح�فل  الكون  اأ�صرار هذا  بع�ض 
بغ�فل عم� تعملون ()81( ، ومنه� قوله تع�لى )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ( )82( ، ومنه� قوله تع�لى: )ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( )83(   .  
المطلب الثاني :الق�ص�ي� التي اأثيرت حوله) االإعج�ز العلمي بين المجيزين والم�نعين)84((:

اأفراد المجتمع  للقراآن وال�صنة وجدت �صدًا وا�صعً� بين مختلف  العلمي  اإن ق�صية االإعج�ز 
وخ�صو�صً� العلم�ء والب�حثين والمهتمين بق�ص�ي� العلم ، وهي كغيره� من الق�ص�ي� الوليدة 
جديدًا  فتحً�  فيه�  ويرى  اإليه�  ويدعو  يجيزه�  فريق:  فريقين  اإلى  فيه�  العلم�ء  انق�صم 

78- ينظر : ق�صية االعج�ز العلمي للقران الكرمي و�صوابط التع�مل معه� ،1/ 99- 103 بت�صرف  
َلت : االآية 53 79- �صورة ُف�صِّ
80-  �صورة النمل : االآية93 .

81- يف ظالل القراآن )5/ 2670( 
82- �صورة �ض: االآية 88 .

83- �صورة االأنع�م: االآية 67  .
84-  ينظر : اجت�ه�ت التف�صري يف الع�صر احلديث . د. عبد املجيد عبد ال�صالم املحت�صب 1/ 295 ،  وكذا : تف�صري  االآي�ت 
الكونية ، د. عبد اهلل �صح�ته 7/1- 8 ، وكذا ق�صية االعج�ز العلمي  للقران و�صوابط التع�مل معه� . اأ.  د. زغلول النج�ر 

1/ 27 ، 70 ، وجملة االعج�ز العلمي  العدد االول بعنوان ) االعج�ز العلمي ت�أ�صيال ومنهج�( للدكتور عبداهلل امل�صلح .
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هذا  في  يرى  وفريق:  اهلل.  دين  اإلى  الن��ض  وهداية  اهلل  اإلى  الدعوة  طريق  في  وتجديدًا 
اللون من التف�صير خروجً� ب�لقراآن عن الهدف الذي اأنزل القراآن من اأجله، واإقح�مً� له في 
مج�ل متروك للعقل الب�صرى يجرب فيه وي�صيب ويخطئ. واليك راأى الفريقين وحججهم 

ب�خت�ص�ر:
اأواًل - المجيزون لالإعجاز العلمي :

اأم� مجيزوا االإعج�ز العلمي وهم الكثرة فيمثلهم االأم�م محمد عبده، وتلميذه ال�صيخ محمد 
ر�صيد ر�ص�، وال�صيخ عبد الحميد بن ب�دي�ض، وال�صيخ محمد اأبو زهرة ومحدث المغرب اأبو 
الفي�ض اأحمد بن �صديق الغم�رى، ون�صتطيع اأن نعد منهم ال�صيخ محمد االأمين ال�صنقيطي، 
العلمي  التف�صير  يتبنون  الذين  وهوؤالء  ب�لقراآن.  القراآن  تف�صير  في  البي�ن  اأ�صواء  �ص�حب 
القراآن  تف�صير  الذين يتخر�صون في  االأدعي�ء  اأم�م  الب�ب  ت�صد  له �صروطً�  للقراآن ي�صعون 

بغير علم، ومن هذه ال�شروط:
1- �صرورة التقيد بم� تدل عليه اللغة العربية فالبد من:

· اأن تراعى مع�ني المفردات كم� ك�نت في اللغة اإب�ن نزول الوحي.
· اأن تراعى القواعد النحوية ودالالته�.

· اأن تراعى القواعد البالغية و دالالته�. خ�صو�صً� ) ق�عدة اأن ال يخرج اللفظ من الحقيقة 
اإلى المج�ز اإال بقرينة ك�فية(.

2- البعد عن الت�أويل في بي�ن اإعج�ز القراآن العلمي
3- اأن ال تجعل حق�ئق القراآن مو�صع نظر، بل تجعل هي االأ�صل: فم� وافقه� قبل وم� ع�ر�صه� رف�ض.
4- اأن ال يف�صر القراآن اإال ب�ليقين الث�بت من العلم ال ب�لفرو�ض والنظري�ت التي ال تزال 
مو�صع فح�ض وتمحي�ض، اأم� الحد�صي�ت والظني�ت فال يجوز اأن يف�صر به� القراآن، الأنه� 

عر�صة للت�صحيح والتعديل – اإن لم تكن لالإبط�ل – في اأي وقت.
وقد ن�صطت حركة االإعج�ز العلمي في االآونة االأخيرة ون�ص�أت هيئة االإعج�ز العلمي للقراآن 
وال�صنة الت�بعة لرابط الع�لم االإ�صالمي وقدمت الكثير الذي من �ص�أنه يقنع الم�نعين من 
التي تمت  الموا�صيع  نت�ئج يقينية حقيقية لكثير من  اإليه من  العلمي بم� تو�صلوا  االإعج�ز 

الدرا�صة حوله� .
ثانيًا - المانعون من االإعجاز العلمي:

 اأم� الم�نعون من االإعج�ز العلمي فيمثلهم في هذا الع�صر �صيخ االأزهر االأ�صبق ال�صيخ محمـود 
�صلتوت واالأ�صت�ذ �صيد قطب، ود. محمـد ح�صين الذهبي وغيرهم . وحجتهم في المنع ، يقولون :
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1. اإن القراآن كت�ب هداية، واإن اهلل لم ينزله ليكون كت�بً� يتحدث فيه اإلى الن��ض عن نظري�ت 
العلوم، ودق�ئق الفنون، واأنواع المع�رف.

2. اإن التف�صير العلمي للقراآن يعر�ض القراآن للدوران مع م�ص�ئل العلوم في كل زم�ن ومك�ن، 
والعلوم ال تعرف الثب�ت وال القرار وال الراأي االأخير.

الذي  المتكلف  الت�أويل  على  به  والمغرمين  اأ�صح�به  يحمل  للقراآن  العلمي  التف�صير  اإن   .3
يتن�فى مع من�هج التف�صير المقبولة والمعتمدة.

4. ثم يقولون: اأن هن�ك دلياًل وا�صحً� من القراآن على اأن القراآن لي�ض كت�بً� يريد اهلل به �صرح 
حق�ئق الكون، وهذا الدليل هو م� روى عن مع�ذ اأنه ق�ل: » ي� ر�صول اهلل اإن اليهود تغ�ص�ن� 
ويكثرون م�ص�ألتن� عن االأهلة فم� ب�ل الهالل يبدو دقيقً� ثم يزيد حتى ي�صتوي وي�صتدير، ثم 

ينق�ض حتى يعود كم� ك�ن ف�أنزل اهلل هذه االآية : )ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ردا  عليهم  رد  بل  علميً�  ردا  عليهم  يرد  لم  اهلل  اأن  اأي   )85(  ) ڭ ڭ ۇ  

�صرعيً� ببي�ن الهدف منه� ، ولكن هل تكفى هذه الحجج لرف�ض التف�صير العلمي ؟؟ :
اإن كون القراآن الكريم كت�ب هداية ال يمنع اأن ترد فيه اإ�ص�رات علمية يو�صحه� التعمق في 
العلم الحديث، فقد تحدث القراآن عن ال�صم�ء واالأر�ض، وال�صم�ض والقمر، والليل والنه�ر، 
و�ص�ئر الظواهر الكونية، كم� تحدث عن االإن�ص�ن، والحيوان والنب�ت، ولم يكن هذا الحديث 
الم�صتفي�ض من�فيً� لكون القراآن كت�ب هداية ، بل ك�ن حديثه هذا اأحد الطرق التي �صلكه� 
اإلى اهلل الأن��ض ال تلفت  الن��ض . وهو الوجه الذي نحت�جه اليوم في �صبيل الدعوة  لهداية 
ب�لعلم  الوثيق  الرتب�طهم  العلمي  االإعج�ز  يفعله  مثلم�  االأخرى  االإعج�ز  اأوجه  اأنظ�هرهم 
والك�صوف�ت الكونية وارتي�دهم الف�ص�ء وتغلغلهم في الطبيعة والنب�ت واالإن�ص�ن وغو�صهم 
اأعم�ق البح�ر لمعرفة اأ�صراره� كل ذلك يجعل االإعج�ز العلمي اآلية ف�علة للدعوة اإلى اهلل.  
اأم� تعليق الحق�ئق التي يذكره� القراآن ب�لفرو�ض العلمية فهو اأمر مرفو�ض واأول من رف�صه 

هم المتحم�صون للتف�صير العلمي للقراآن.
اأم� اأن هذا اللون من التف�صير يت�صمن الت�أويل الم�صتمر، والتمحل، والتكلف ف�إن الت�أويل بال 
داع مرفو�س. وقد ا�شترط القائلون بالتف�شير العلمي للقراآن �شروطًا من بينها اأن ل يعدل 

عن الحقيقة اإلى المج�ز اإال اإذا ق�مت القرائن الوا�صحة التي تمنع من اإرادة الحقيقة.
واأم� اال�صتدالل بم� ورد في �صبب نزول االآية )ھ ے ے ۓ ۓ ( فهو بح�جة 

85- �صورة  البقرة : االآية 189 .
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االآية  قت�دة في هذه  تف�صيره عن  الطبري في  رواه  بم�  فهو مع�ر�ض  واإال  يثبت )86(  اأن  اإلى 
ق�ل: �ص�ألوا النبي  لم جعلت هذه االأهلة؟ ف�أنزل اهلل فيه� م� ت�صمعون ) ڭ ڭ 
ولعدة  وحجهم  ولمن��صكهم  والإفط�رهم  الم�صلمين  ل�صوم  فجعله�    ) ۇ   ڭ 
ن�ص�ئهم ومحل دينهم في اأ�صي�ء واهلل اأعلم بم� ي�صلح خلقه. وروى عن الربيع وابن جريج 
مثل ذلك. ففي هذه الرواي�ت التي �ص�قه� الطبري: ال�صوؤال هو: لم جعلت هذه االأهلة ؟ ولي�ض 

ال�صوؤال م� ب�ل الهالل يبدو دقيقً� ثم يزيد حتى ي�صتوي وي�صتدير ثم ينق�ض. 
ولذلك ف�إنه ال دليل في االآية على اإبع�د التف�صير العلمي.

الخال�صة: اإن التف�صير العلمي للقراآن:
مرفو�ض اإذا اعتمد على النظري�ت العلمية التي لم تثبت ولم ت�صبح حقيقة

ومرفو�ض اإذا خرج ب�لقراآن عن لغته العربية.
ومرفو�ض اإذا �صدر عن خلقية تعتمد العلم اأ�صاًل وتجعل القراآن ت�بعً�.

ومرفو�ض اإذا خ�لف م� دل عليه القراآن في مو�صع اأخر اأو في �صحيح ال�صنة.
وهو مقبول بعد ذلك اإذا التزم القواعد المعروفة في اأ�صول التف�صير من االلتزام بم� تفر�صه 

حدود اللغة، وحدود ال�شريعة والتحري والحتياط الذي يلزم كل ناظر في كتاب اهلل.
ومقبول - اأخيرًا- ممن رزقه اهلل علمً� ب�لقراآن وعلمً� ب�ل�صنن الكونية ال من كل من هب 

ودب، فكت�ب اهلل اأعظم واأجل من اأن يكون ذلك.
:

 )87(
المطلب الثالث : �شوابط االإعجاز العلمي 

اإن مو�صوع االإعج�ز العلمي محفوف ب�لمخ�طر لوترك الحبل فيه على الق�رب، ليتحدث فيه 
من �ص�ء بم� ي�ص�ء، وقد ينقلب على اأ�صح�به؛ خ��صة اأن بع�ض الدرا�ص�ت انطلقت من غير 

86-  قلت االأثر  اأخرجه اأبو نعيم يف معرفة ال�صح�بة )3/ 269(، وابن ع�ص�كر يف ت�ريخه )خمت�صر ابن منظور 1/ 25( 
عن ابن عب��ض ر�صي اهلل عنهم� ق�ل: نزلت يف مع�ذ بن جبل، وثعلبة بن َعَنَمة - وهم� رجالن من االأن�ص�ر - ق�ال: ي� ر�صول 
اأُ�صد الغ�بة )1/ 473(، وال�صيوطي يف الدر )2/  اأورده ابن االأثري يف  اهلل، م� ب�ل الهالل ... فنزلت ... احلديث. وقد 
305( وق�ل: »اأخرج ابن ع�ص�كر ب�صند �صعيف عن ابن عب��ض ... اإلخ. كم� اأورده ُلَب�ب النقول 28/1 وعزاه الأبي نعيم، وابن 
ع�ص�كر. وقد اأورده الواحدي يف اأ�صب�ب النزول) 56/1 (- من غري اإ�صن�د - واحل�فظ يف االإ�ص�بة )1/ 522( عن الكلبي 
من غري ذكر الوا�صطة، وهم�: اأبو �ص�لح الذي يرويه عن ابن عب��ض. كم� اأورده احل�فظ يف الُعج�ب )1/ 455( وق�ل: »واأم� 
اأثر الكلبي فلعله يف تف�صريه الذي يرويه عن اأبي �ص�لح عن ابن عب��ض، وقد وجدُت مثله يف تف�صري مق�تل بن �صليم�ن بلفطه، 

فلعله تلق�ه عنه«. اهـ وق�ل املُن�وي يف الفتح ال�صم�وي )1/ 232(: »اإ�صن�ده واه«  
87-  ينظر : ق�صية االعج�ز العلمي و�صوابط التع�مل معه� ،1/ 91 – 97،ومب�حث يف اعج�ز القران ، اأ. د. م�صطفى 
م�صلم ، 1/ 160 – 164 ، وكذا: البي�ن يف اعج�ز القران 272/1 – 273 ، وكذا : ال�صم�ء يف القران ، 1/ 68 – 74  .
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�صوابط، يقوده� الحم��ض فك�ن ال بد من �صوابط، تكبح جم�ح الفكر والخي�ل وال�صعي وراء 
النظري�ت والفر�صي�ت، وتنظم عملية البحث ، وهي كثيرة، ومنه�:

اأواًل : ح�صن فهم الن�ض القراآني الكريم وفق دالالت االلف�ظ في اللغة العربية ،ووفق قواعد 
تلك اللغة وا�ص�ليب التعبير فيه� ،وذلك الن القران الكريم قد انزل بل�ص�ن عربي مبين . 
على ان ال يخرج ب�للفظ من الحقيقة الى المج�ز اال بقرينة ك�فية ،وعند ال�صرورة الق�صوى 

،ومن هن� فال يمكن اثب�ت االعج�ز العلمي بت�أويل الن�ض القراآني .
ث�نيً� : فهم ا�صب�ب النزول والن��صخ والمن�صوخ – ان وجد – وفهم الفرق بين الع�م والخ��ض 

والمطلق والمقيد والمجمل والمف�صل من اآي�ت هذا الكت�ب الحكيم .
ث�لثً� : فهم الم�أثور من تف�صير الم�صطفى  والرجوع الى اقوال المف�صرين من ال�صح�بة 

والت�بعين وت�بعيهم الى الزمن الح��صر .
رابعً� : جمع القراءات ال�صحيحة المتعلقة ب�الآية القراآنية الكريمة ان وجدت .

خ�م�ص� : جمع الن�صو�ض القراآنية المتعلقة ب�لمو�صوع القراآني الواحد ورد بع�صه� الى بع�ض 
،كم�  بع�ص�  بع�صه  يف�صر  الكريم  القران  ،الن  االخر  منه� في �صوء  كل  فهم داللة  ،بمعنى 
ال�صحيح من  الواجب توظيف   ولذلك ك�ن من  اأقوال ر�صول اهلل  ال�صحيح من  يف�صر 

االح�ديث النبوية ال�صريفة المتعلقة بمو�صوع االآية المتع�مل معه� كلم� توافر ذلك .
�ص�د�صً� : مراع�ة ال�صي�ق القراآني لالآية المتعلقة ب�إحدى الق�ص�ي� الكونية دون اجتزاء للن�ض 
عم� قبله وعم� بعده ،مع الت�صليم ب�ن من طبيعة القران الكريم ايراد العديد من الحق�ئق 
اآي�ت  في  الح�ل  هو  كم�  البع�ض  ببع�صه�  مرتبطة  ب�ل�صرورة  تكون  ال  قد  والتي  المتت�بعة 

الق�صم المتعددة ب�أكثر من امر من االمور .
�ص�بعً� : مراع�ة ق�عدة : ان العبرة هي بعموم اللفظ ال بخ�صو�ض ال�صبب ،واالقت�ص�ر على 
الق�صية الواحدة في المق�م الواحد ،دون تكدي�ض لالآي�ت الم�صت�صهد به� حتى يت�صح ج�نب 

االعج�ز العلمي في كل منه� .
ث�من� : عدم التكلف ومح�ولة لي اأعن�ق االآي�ت من اأجل موافقته� للحقيقة العلمية ،وذلك 
الأن القران الكريم اعز علين� واكرم من ذلك ،الأنه كالم اهلل الخ�لق وعلم الخ�لق بخلقة هو 
الحق المطلق ،الك�مل ال�ص�مل ،المحيط بكل علم اآخر ،وهو العلم الذي ال ي�أتيه الب�طل من 

بين يديه وال من خلفه .
ق�صية  تخدم  ال  التي  الدقيقة  العلمية  التف��صيل  في  الدخول  عدم  على  الحر�ض   : ت��صعً� 
المعقدة  الري��صية  المع�دالت  مثل  من  الكريمة  القراآنية  االآي�ت  او  لالآية  العلمي  االعج�ز 
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،والرموز الكيمي�ئية الدقيقة اال في ا�صيق الحدود لالزمة الإثب�ت وجه االعج�ز .
ع��صرًا: عدم الخو�ض في الق�ص�ي� الغيبية غيبة مطلقة ك�لذات االلهية ،والروح ،والمالئكة 
،وال�شراط  ،والميزان  ،والح�شاب  ،والبعث  ال�شاعة  ،قيام  ،والقبر  البرزخ  ،وحياة  ،والجن 
من  انطالق�  ك�مال  ت�صليم�  فيه�  الواردة  ب�لن�صو�ض  ،والت�صليم  وغيره�  ،والن�ر  ،والجنة 
االيم�ن بكت�ب اهلل و�صنة ر�صوله ،ويقين� را�صخ� بعجز االإن�ص�ن عن الو�صول الى مثل هذه 

الغيبي�ت المطلقة .
ح�دي ع�صر: الت�أكيد على اأن االأخرة له� من ال�صنن والقوانين م� يغ�ير �صنن الدني� مغ�يرة 
ك�ملة ،واأنه� ال تحت�ج هذه ال�صنن الدنيوية الرتيبة ،فهي كم� و�صفه� ربن� امر فج�ئي منه 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  )وئ   : يقول  اذا  العظيم  اهلل  و�صدق  فيكون(  كن   (
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب 
حخ(  جخ  مح  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب 
وعلى الرغم من ذلك ف�ن اهلل من رحمته بن� قد ابقى لن� في �صخور االأر�ض ،وفي      )88(

�صفحة ال�صم�ء اعداد كثيرة من ال�صواهد الح�صية التي تقطع ب�صرورة فن�ء الكون وبحتمية 
على  التعرف  بمح�ولة  تف�صر  اأن  يمكن  ال  الكونية  ال�صواهد  تلك  اإلى  اال�ص�رة  ،واإن  االخرة 
موعد االأخرة ،الأن االآخرة من الغيبي�ت المطلقة التي ال يعلمه� اال اهلل ،والأنه� لن تتم من 

ال�صنن الكونية الم�ص�هدة في هذه الحي�ة 
ث�ني ع�صر: توظيف الحق�ئق العلمية الق�طعة في اال�صت�صه�د على االإعج�ز العلمي لالآية او 
االآي�ت القراآنية الواردة في المو�صوع الواحد او في عدد من المو�صوع�ت المتك�ملة ،وذلك 
في جميع االآي�ت الكونية الواردة في كت�ب اهلل فيم� عدا ق�ص�ي� الخلق واالفن�ء ،والبعث ،والتي 
يمكن فيه� توظيف االآية او االآي�ت القراآنية الكريمة ،لالرتق�ء ب�إحدى النظري�ت المطروحة 
الى مق�م الحقيقة مع الت�أكيد على ان الحقيقة العلمية ال تبطل مع الزمن ،ولكنه� قد تزداد 
الى  و�صلت  اذا  العلمية  المعرفة  ،وان  بعد جيل  العلم�ء جيال  ب�جته�د  وتو�صيح�  تف�صيال 
م�صتوى الحقيقة فهي ال تتغير لكنه� قد تزداد اي�ص�ح� مع الزمن ،وذلك الن حق�ئق العلوم 
المكت�صبة جزئية ،النه� تعبر عن جزئية محددة ،ومن طبيعة العلوم المكت�صبة النمو المطرد 

مع ا�صتمرار مج�هدة العلم�ء في تو�صيح م� �صبقت معرفته من حق�ئق دون اإلغ�ئه� .
مراع�ة  مع  له  والن�قل  القراآني  الن�ض  لداللة  المحقق  بين  التمييز  �صرورة  ع�صر:  ث�لث 
التخ�ص�ض الدقيق في مراحل اثب�ت وجه االعج�ز العلمي في االآية القراآنية الكريمة ،الن 

88-  �صورة االأعراف : االآية 187 .
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خ�ئ�ض  كل  فيه  يخو�ض  ان  يجوز  ال  التخ�ص�ض  مراحل  اعلى  على  تخ�ص�صي  مج�ل  هذا 
،كم� ال يمكن لفرد واحد ان يغطي كل جوانب االعج�ز العلمي في اكثر من الف اية قرانيه 
ان هذه  ،خ��صة  ال�صراحة  داللته� من  تقترب  اخرى عديدة  اآي�ت  الى  ب�الإ�ص�فة  �صريحة 
االآية تغطي م�ص�حة ه�ئلة من العلوم المكت�صبة التي تمتد من علم االجنة الى علم الفلك وم� 
بينه� من مختلف مج�الت العلوم والمع�رف االن�ص�نية ،اال اذا ردت كل ق�صية الى محققه� 

من المتخ�ص�صين بو�صوح واثب�ت ك�ملين 
رابع ع�صر: الت�أكيد على ان م� تو�صل اليه المحقق العلمي في فهم داللة االآية الكريمة لي�ض 

منهى الفهم له� ،الأن القران الكريم ال تنتهي عج�ئبه وال بخلق على كثرة الرد .
خ�م�ض ع�صر: اليقين ب�ن الن�ض القراآني الكريم قد ينطبق على حقيقة علمية ث�بته ،لكن 
ذلك لن ينفي مج�زا مق�صودا ،كم� ان االآية القراآنية الكريمة قد ت�أتي في مق�م الت�صبيه او 
المج�ز وتبقى �صي�غة االآية دقيقة دقة ف�ئقة من الن�حية العلمية وان لم تكن تلك الن�حية 
العلمية مق�صودة لذاته� ،الن كالم اهلل الخ�لق هو الحق المطلق الذي ال ي�أتيه الب�طل من 

بين يديه وال من خلفه .
�ص�د�ض ع�صر : االأخذ في االعتب�ر امك�نية االنطالق من االآية القراآنية الكريمة للو�صول الى 
حقيقة كونية لم يتو�صل العلم المكت�صب الى �صيء منه� يعد ،،وذلك انطالق� من االيم�ن 
الك�مل ب�ن القراآن الكريم هو كالم اهلل الخ�لق في �صف�ئه الرب�ني ا�صراق�ته النورانية ،وانه 
كالم حق مطلق ،ولو وعى الم�صلمون هذه الحقيقة ل�صبقوا غيرهم من االمم في الو�صول الى 
العديد من حق�ئق الوجود ،وعلى الرغم من هذا الت�أخير فال يزال الب�ب مفتوح� ليت�ص�بق 

اليه المت�ص�بقون من اهل العلم في هذا المج�ل .
�ص�بع ع�صر : عدم التقليل من جهود العلم�ء ال�ص�بقين في مح�والتهم المخل�صة لفهم داللة 
تلك االآي�ت الكونية في حدود المعلوم�ت التي ك�نت مت�حة لهم في زم�نهم ،وذلك الن االآية 
االإن�ص�نية في تك�مل  المعرفة  ات�ص�ع دائرة  تت�صع داللته� مع  الواردة في كت�ب اهلل  الكونية 
ات�صعت  الت�ص�د حتى ي�صل القراآن الكريم مهيمن� على المع�رف االن�ص�نية مهم�  ال يعرف 

دوائره� ،وهذا من اعظم جوانب االعج�ز في كت�ب اهلل .
ث�من ع�صر : �صرورة التفريق بين ق�صية االعج�ز العلمي والتف�صير العلمي ،ف�الإعج�ز العلمي 
يق�صد به اثب�ت �صبق القراآن الكريم ب�الإ�ص�رة الى حقيقة من الحق�ئق الكونية او تف�صير 
ظ�هرة من ظواهره قبل و�صول العلم المكت�صب اليه� بعدد متط�ول من القرون ،وفي زمن 
لم يكن الأي من الب�صر امك�نية الو�صول الى تلك الحقيقة عن طريق العلوم المكت�صبة ابدا 
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. وام� التف�صير فهو مح�ولة ب�صرية لح�صن فهم داللة االآية القراآنية ان ا�ص�ب فيه� المف�صر 
فله اجران وان اخط�أ فله اجر واحد ،والمعول عليه في ذلك هو نيته . وهن� يجب الت�أكيد 
على اأن الخط�أ في التف�صير ين�صحب على المف�صر ،وال يم�ض جالل القراآن الكريم ،وانطالق� 
من ذلك فالبد من الحر�ض على توظيف الحق�ئق العلمية الق�طعة والتي ال رجعة فيه� في 

كل من الق�صيتين .
ولكن لم� ك�نت العلوم المكت�صبة لم ت�صل بعد الى الحقيقة في كثير من االمور فال حرج 
من توظيف النظري�ت ال�ص�ئدة المقبولة المنطقية في التف�صير العلمي للقران الكريم ،ام� 
الحق�ئق  الث�بت من  القطعي  اال  فيه  يوظف  ان  يجوز  الكريم فال  للقران  العلمي  االعج�ز 

العلمية التي ال رجعة فيه� وذلك في جميع االآي�ت الو�صفية .
الخ�لق  اهلل  كالم  ،الأنه  الكريم  القراآن  في  ج�ء  م�  كل  �صحة  في  اليقين   : ع�صر  ت��صع 
،المحفوظ بحفظ اهلل على مدى الزم�ن والى ان ي�ص�ء اهلل والمحفوظ في نف�ض لغة وحيه – 
اللغة العربية – فال ي�أتيه الب�طل من بين يديه وال من خلفه ،وعلى ذلك فال يمكن لحقيقة 
كونية ان ت�صطدم بن�ض قراني ابدا ،ف�ذا حدث وبدا �صيء من ذلك فال بد من وجود خلل 

م� ،ام� في �صي�غة الحقيقة العلمية او في فهم الدار�صين للن�ض القراآني الكريم .
ع�صرون : يجب تحري الدقة المتن�هية في التع�مل مع القراآن الكريم واخال�ض النية في 

ذلك والتجرد له من كل غ�ية �صخ�صية او مك��صب م�دية  . 
وقد اأطلت النف�ض في اإيراد هذا العدد الكبير من ال�صوابط ، لي�صتر�صد به� الب�حثون الذين 
ب�ب  ين�صد  ال  حتى   ، االإعج�ز  من  ال�صرب  هذا  لولوج  الالزم  الت�أهيل  اأنف�صهم  في  يجدوا 
البحث عن االإعج�ز العلمي للقراآن وال�صنة  وم� اأحوجن� اإليه في زمن �ص�دت فيه لغة العلم 
هذا  حول  ه�دفة  ودرا�ص�ت  ببحوث  القي�م  مع  ال�صوابط  بتلك  االإلتزام  ولعل   ، والمعرفة 
المو�صوع  تف�صي لنت�ئج مذهلة تظهر عظمة هذا الدين وتوؤكد �صالحيته لكل زم�ن ومك�ن 
، وت�صهم بفع�لية في الدعوة اإلى اهلل تع�لى كو�صيلة مقنعة الأن��ض �صغفهم العلم والمعرفة ، 
كم� اأن المعتر�صين لهذا اللون من االإعج�ز من علم�ء الم�صلمين تطمئن قلوبهم ب�أن هذه 
نت�ئج  هي  به�  خرجت  التي  النت�ئج  وكل   ، ر�صينة  ل�صوابط  خ��صعة  والبحوث  الدرا�ص�ت 

حقيقية ولي�صت ظنية،فنحن في اأم�ض الح�جة لت�ص�فر جهودهم لن�صرة الدين.
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خاتمة  

من  فيه  واأودع  اأجمعين،  الب�صر  اإلى  ور�ص�الته  لكتبه  خت�مً�  القراآن  اأنزل  الذي  هلل  الحمد 
اإلى يوم القي�مة، وجعله معجزة خ�لدة لخ�تم االأنبي�ء  االأ�صرار م�ال ينق�صي وم� ال ينتهي 
والر�صل اأجمعين ، وال�صالة وال�صالم على النبي االأمي االمين �صيدن� محمد �صلى اهلل عليه 

وعلى اآله واأ�صح�به والت�بعين ومن �ص�ر على هداهم اإلى يوم الدين .. 

بعد التطواف مع االإعج�ز العلمي للقراآن وال�صنة وم� اأثير حوله من ق�ص�ي� تو�صلت اإلى نت�ئج 
وتو�صي�ت اأجمله� في االآتي :  

اأواًل – النتائج : 

1- اإن االإعج�ز العلمي للقراآن وال�صنة اأ�صبح واقعً� معي�صً� وملمو�صً� وخ�صو�صً� بعد النت�ئج 
المبهرة والحقيقية للبحوث التي اأجريت في مج�الت �صتى .

2- عندم� يري اهلل عب�ده اآية من اآي�ته، في االآف�ق اأو في االأنف�ض م�صدقة الآية في كت�به، 
 يت�صح المعنى، ويكتمل التوافق، وي�صتقر التف�صير،  اأو حديث من اأح�ديث ر�صوله 

وتتحدد دالالت األف�ظ الن�صو�ض، بم� ك�صف من حق�ئق علمية وهذا هو االإعج�ز.
وعمقً�  و�صوحً�  الم�صتقر  المعنى  تزيد  القرون،  عبر  كونية  اأخرى  م�ص�هد  تتجلى  قد   -3
و�صمواًل الأن الر�صول  قد اأوتى جوامع الكلم فيزداد به� االإعج�ز عمق� و�صمواًل، كم� 

تزداد ال�صنة الكونية و�صوح� بكثرة �صواهده� المندرجة تحت حكمه�.
4- اإن اأدلة المع�ر�صين مهم� كثرت ، ف�إن التزام الموؤيدين ب�صوابط االإعج�ز العلمي كفيلة 

الإقن�عهم خ�صو�صً� اإذا ا�صفرت البحوث عن نت�ئج حقيقية .
5- اإن التف�صير العلمي للقراآن مرفو�ض اإذا اعتمد على النظري�ت العلمية التي لم تثبت ولم 

ت�صتقر ولم ت�صل اإلى درجة الحقيقة العلمية.
6- هن�لك فرق بين التف�صير العلمي واالإعج�ز العلمي ، تمت من�ق�صته في ثن�ي� البحث. 

ثانيا- التو�شيات :

1-  يو�صي الب�حث الج�مع�ت والموؤ�ص�ص�ت التعليمية ب�لعن�ية بق�ص�ي� االإعج�ز العلمي في 
القراآن وال�صنة في من�هجه� الدرا�صية، والعمل على اإعداد وتدري�ض م�دة جديدة في كل 
كلية اأو معهد تعنى بدرا�صة اآي�ت واأح�ديث االإعج�ز العلمي الداخلة في تخ�ص�ض هذه 
الكلية اأو المعهد، وذلك لربط حق�ئق العلم ب�لوحي، تعميقً� لالإيم�ن وتقوية لليقين في 

قلوب الدار�صين تفعياًل وت�أ�صياًل .
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2- كم� يو�صي الج�مع�ت ومراكز البحوث في البالد االإ�صالمية بت�صجيع البحوث والدرا�ص�ت 
لطالب  الدرا�صية  المنح  وتخ�صي�ض  وال�صنة،  القراآن  في  العلمي  االإعج�ز  مج�ل  في 
 ، المج�ل  هذه  في  الب�حثين  من  لغيرهم  الم�لية  الجوائز  ور�صد  العلي�،  الدرا�ص�ت 
هذا ف�صاًل عن الندوات والموؤتمرات والور�ض التي تبين اأهمية االإعج�ز العلمي للقراآن 
وال�صنة ، وو�صع خطة متك�ملة له� توزع على الج�مع�ت ومراكز البحوث في داخل البالد 
االإ�صالمية وخ�رجه� تمهيدًا لعقد الموؤتمرات الدورية التي تعر�ض فيه� هذه البحوث الجديدة.

 3- �صرورة التع�ون بين الج�مع�ت ومراكز البحوث في البالد االإ�صالمية والعلم�ء الم�صلمين 
في الع�لم على اإعداد خطة بحوث متك�ملة في المج�الت العلمية المختلفة والعمل على 
تنفيذه� ب�لتع�ون والتن�صيق فيم� بينهم�، امتث�اًل لدعوة القراآن الكريم للم�صلمين اإلى 
الحق�ئق  النف�ض الكت�ص�ف  وفي  الكون  اآف�ق  في  اآي�ت اهلل  في  والتدبر  والنظر  البحث 
العلمية وال�صنن الكونية وا�صتخدامه� في توفير �صبل القوة واأ�صب�ب العزة للم�صلمين، 

وانت�ص�لهم من التبعية الك�ملة لغيرهم في مج�ل العلوم والتكنولوجي�.
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34-مجلة االعج�ز العلمي، العدد االول بعنوان) االعج�ز العلمي ت�أ�صيال ومنهج�( د. الم�صلح .  

35-مجلة الم�صلمون . ال�صنة االولى . عدد : 40 ت�ريخ 26 �صفر 1406 ه .

36-مدخل الى تف�شير القراآن وعلومه، عدنان زرزور ، دار الفلم دم�شق ،ط 2 – 1429ه.

37-الم�صتدرك للح�كم ، النا�شر: دار الكتب العلمية بيروت، ط1، 1411هـ .  

38-معجم مق�يي�ض اللغة البن ف�ر�ض ، دار الفكر ، 1399هـ - 1979م. 

39- معرفة ال�شحابة لأبي نعيم الأ�شبهاني ، دار الوطن للن�شر، الريا�س ، ط1 ، 1419 هـ  .  

40- المفردات للراغب الأ�شفهاني ، دار القلم، الدار ال�شامية - دم�شق بيروت ،ط1 ، 1412 هـ 

دار  الن��صر:   ، الن�بل�صي  راتب  محمد   ، وال�صنة  القراآن  في  العلمي  االإعج�ز  41-مو�صوعة 
المكتبي –  �صورية – دم�شق - الحلبوني - جادة ابن �شينا.ط2، 1426 هـ - 2005 م    
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الَمَثل عند الخليفة عمر بن الخطاب 
) درا�شة وتحليل (

1
د . محمد عبد اهلل �شليمان 

ملخ�س البحث

درا�صة   ( الخط�ب ر�صي اهلل عنه  بن  الخليفة عمر  المثل عند   « بـ  المو�صوم  البحث  هذا 
وتحليل ( ، يهدف اإلى درا�صة المثل عند الخليفة عمر درا�صة تك�صف عن مقدرته في اإر�ص�ل 

المثل و�صربه في موا�صعه .

وقد تن�ول الب�حث اأمث�ل الخليفة عمر ب�لدرا�صة والتحليل وخُل�ض اإلى نت�ئج نذكر منه� :

 ، المعنى  ، وعمق  اللغة  ، وجزالة  الداللة  وقوة  الروؤية  ب�صعة  تت�صم  الخليفة عمر  اأمث�ل  اأن 
وتحِمل في ثن�ي�ه� مع�لجة لم�صكالت ذات اأبع�د اجتم�عية .

كم� يو�صي الب�حث بدرا�صة الجوانب االأدبية المتعددة في �صخ�صية الخليفة عمر ر�صي اهلل عنه .

المقدمة :

المثل من االأجن��ض االأدبية ذات الدالالت االجتم�عية العميقة ،الن�بعة من خبرات وتج�رب 
المع�لجة  وعظيم   ، واالنت�ص�ر  التداول  �صهل  ف�إنه  عب�رته  ولق�صر   ، والمجتمع�ت  االأفراد 

لم�صكالت الحي�ة ، ولذلك نجده عند جميع �صعوب الع�لم .

اإلى مع�لجة  . وقد يكون موجب� يهدف  ب�لدارجة  الف�صيحة كم� يكون  ب�للغة  والمثل يكون 
اأمث�ل  في  اإليه  ن�صير  ومم�   . ذاته  في  �ص�لب�  يكون  وقد  المجتمع�ت  في  ال�ص�لبة  الق�ص�ي� 
الق�ص�ي�  مع�لجة  اإلى  ترمي  موجبة  �صبغة  ذات  اأنه�   ) عنه  اهلل  )ر�صي  عمر  الخليفة 
في  غ�ية  ومق�صده�   ، الجزالة  في  غ�ية  لغته�  واأن   ، االأخالقية  والم�صكالت  االجتم�عية 
ال�صمو ، ومع�لجته� للم�صكالت غ�ية في الدقة ، وتت�صم ب�لواقعية ، والطرافة ، وجودة ال�صبك 

، وجوامع الكلم ، فتغنى بعب�راته� الق�صيرة عن الكالم الكثير .

   وال يمكن لالإن�ص�ن اأن ير�صل االأمث�ل اإال اإذا ك�ن �صليم الفطرة ، �صوي ال�صليقة ، متوفر 
الموهبة ، يمتلك ن��صية اللغة ، ذو ح�ض اأدبي عميق وذوق فني رفيع، ومعرفة عميقة بق�ص�ي� 
الن��ض وم�صكالتهم ومتفهم  لواقع حي�تهم ، وهذا م� توافر للخليفة )عمر ر�صي اهلل عنه (.   

1-اأ�صت�ذ االأدب والنقد امل�ص�رك- ج�معة القراآن الكرمي وت��صيل العلوم-  ال�صودان 
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اأهداف البحث :

يهدف هذا البحث اإلى درا�صة اأمث�ل الخليفة درا�صة اأدبية تك�صف عن قدراته ومه�راته في 
اإر�ص�ل المثل .

م�شكلة البحث :

تكمن في اأنه يتن�ول جن�ض من االأجن��ض االأدبية المهمة ل�صخ�صية اأدبية في ق�مة الخليفة 
عمر ) ر�صي اهلل عنه ( حيث يتن�ول االأمث�ل التي اأر�صله� ويجيب عن االأ�صئلة االآتية :

1.م� القيمة االأدبية الأمث�ل الخليفة عمر ؟

2.م� الدالالت اللغوية والمعنوية لهذه االأمث�ل ؟ 

3.وم� هي اأبع�ده� االجتم�عية واالإن�ص�نية ؟ وم� الم�صكالت التي تع�لجه� ؟

اأهمية البحث وتتمثل في االآتي :

1.اإن االأمث�ل التي اأر�صله� الخليفة عمر تنم عن ذوق اأدبي رفيع ، وح�ض فني عميق .

2.اأر�صله� ليع�لج به� حوادث وق�ص�ي� اجتم�عية وقعت في ع�صره.

منهج البحث : المنهج الو�صفي والتحليلي .

هيكل البحث : ت�صتمل هذه الدرا�صة على ثالثة مب�حث هي :

المبحث االأول : مفهوم المثل .

المبحث الث�ني : خ�ص�ئ�ض المثل .

المبحث الث�لث : اأمث�ل الخليفة عمر.

الخ�تمة :  النت�ئج والتو�صي�ت .

المراجع والم�ص�در.
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المبحث االأول

مفهوم المثل ونماذج منه

ه به ح�ُل الث�ني ب�الأول واالأ�صل فيه التَّ�ْصِبيه2. ق�ل المبرد : المَثُل م�أخوذ من الِمث�ل وهو : قوٌل �ص�ئٌر ُي�َصبَّ

نبداأ بذكر ا�صتق�ق المثل فنقول اأ�صل المثل التم�ثل بين ال�صيئين في الكالم كقولهم ) كم� 
تدين تدان ( وهو من قولك هذا مثل ال�صيء ومثله كم� تقول �صبهه و�صبهه ثم جعل كل حكمة 
�ص�ئرة مثل  وقد ي�أتي الق�ئل بم� يح�صن اأن يتمثل به اإال اأنه ال يتفق اأن ي�صير فال يكون مثال  
و�صرب المثل جعله ي�صير في البالد من قولك �صرب في االأر�ض اإذا �ص�ر فيه� ومنه �صمى 
عن  ج�ءت  م�  على  ت�صرب  اأنه�  بذلك  يعنون  تحكى  االأمث�ل  ويقولون  م�ص�رب�   الم�ص�رب 
العرب وال تغير �صيغته� فتقول للرجل ) ال�صيف �صيعت اللبن ( فتك�صر الت�ء الأنه� حك�ية .

مته�    االأمث�ل التي هي و�ْصُي الكالم وجْوَهُر اللفِظ وَحْلي المع�ني والتي تخيَّرَته� العرب وقدَّ
عر واأ�صرُف من الخط�بة لم ي�ِصْر  العجم ونَطَق به� ُكلُّ زم�ن وعلى كل ل�ص�ن فهي اأبقى من ال�صِّ

�صيٌء م�صيره� وال عمَّ ُعُموَمه� حتى قيل اأ�ْصَيُر من َمَثل ، 

وق�ل ال�ص�عر : 
م� اأنت اإال َمثٌل �ص�ِئُر       يعِرُفُه الج�ِهُل والخ�ِبُر 3

ودل على ف�صيلة المثل اهلل �صبح�نه وتع�لى في محكم بي�نه ومنزل فرق�نه فق�ل جل ثن�وؤه : ) َي� 
ِ َلن َيْخُلُقوا ُذَب�بً� َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُه  ِذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللَّ نَّ الَّ ِرَب َمَثٌل َف��ْصَتِمُعوا َلُه اإِ ��ُض �صُ اأَيَُّه� النَّ
َرَب اهلّلُ َمَثاًل  �ِلُب َواْلَمْطُلوُب ( 4 وق�ل : ) َو�صَ ُعَف الطَّ َب�ُب �َصْيئً� الَّ َي�ْصَتنِقُذوُه ِمْنُه �صَ َواإِن َي�ْصُلْبُهُم الذُّ
ن ُكلِّ َمَك�ٍن َفَكَفَرْت ِب�أَْنُعِم اهلّلِ َف�أََذاَقَه� اهلّلُ ِلَب��َض  ًة َي�أِْتيَه� ِرْزُقَه� َرَغدًا مِّ ْطَمِئنَّ َقْرَيًة َك�َنْت اآِمَنًة مُّ
ِرُب اهلّلُ االأَْمَث�َل  َه� َوَي�صْ ِتي اأُُكَلَه� ُكلَّ ِحيٍن ِب�إِْذِن َربِّ َنُعوَن ( 5 وق�ل : ) ُتوؤْ اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِبَم� َك�ُنوْا َي�صْ
َزْقَن�ُه  ْمُلوكً� الَّ َيْقِدُر َعَلى �َصْيٍء َوَمن رَّ َرَب اهلّلُ َمَثاًل َعْبدًا مَّ ُروَن ( 6 وق�ل : ) �صَ ��ِض َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ ِللنَّ
ِ َبْل اأَْكَثُرُهْم اَل َيْعَلُموَن (7وق�ل : )  � ِرْزقً� َح�َصنً� َفُهَو ُينِفُق ِمْنُه �ِصّرًا َوَجْهرًا َهْل َي�ْصَتُووَن اْلَحْمُد هلِلّ ِمنَّ

2- اأبو الف�صل اأحمد بن حممد امليداين الني�ص�بوري ، جممع االأمث�ل ، دار املعرفة – بريوت حتقيق : حممد حميى الدين عبد احلميد ، �ض1
3- احمد بن حممد بن عبد ربه االأندل�صي ، العقد الفريد ، الن��صر دار اإحي�ء الرتاث العربي �صنة الن�صر 1420هـ - 

1999م مك�ن الن�صر بريوت ، لبن�ن �ض5
4- �صورة احلج ، االآية 73

5- �صورة النحل االآية 211
6- �صورة اإبراهيم، االآية 52

7- �صورة النحل ، االآية 75
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ُه اْلَحقُّ ِمن  ِذيَن اآَمُنوْا َفَيْعَلُموَن اأَنَّ � الَّ ًة َفَم� َفْوَقَه� َف�أَمَّ � َبُعو�صَ ِرَب َمَثاًل مَّ َ اَل َي�ْصَتْحِيي اأَن َي�صْ اإِنَّ اهللَّ
لُّ  لُّ ِبِه َكِثيرًا َوَيْهِدي ِبِه َكِثيرًا َوَم� ُي�صِ ُ ِبَهـَذا َمَثاًل ُي�صِ ِذيَن َكَفُروْا َفَيُقوُلوَن َم�َذا اأََراَد اهللَّ � الَّ ِهْم َواأَمَّ بِّ رَّ
ُجَلْيِن اأََحُدُهَم� اأَْبَكُم اَل َيْقِدُر َعَلَى �َصْيٍء َوُهَو َكلٌّ َعَلى  َرَب اهلّلُ َمَثاًل رَّ ِبِه اإِالَّ اْلَف��ِصِقيَن ( 8وق�ل : ) َو�صَ
�ْشَتِقيٍم ( 9 اإلى  َراٍط مُّ ههُّ َل َياأِْت ِبَخْيٍر َهْل َي�ْشَتِوي ُهَو َوَمن َياأُْمُر ِباْلَعْدِل َوُهَو َعَلى �شِ َمْولُه اأَْيَنَما ُيَوجِّ

غير ذلك مم� اأ�ص�ر به اإلى من�فع االأمث�ل في مت�صرف�ته� وح�صن مواقعه� في جه�ته� 10

 وهذه نم�ذج لبع�ض مم� يجري مجرى المثل في القراآن الكريم ويجمع االإعج�ب واالإعج�ز واالإيج�ز11 :
ُئ اإِالَّ ِب�أَْهِلِه ( 12 يِّ )َواَل َيِحيُق اْلَمْكُر ال�صَّ

َم� َبْغُيُكْم َعَلى اأَنُف�ِصُكم (13 )اإِنَّ
)ُكلُّ َنْف�ٍض ِبَم� َك�َصَبْت َرِهيَنٌة ( 14

�ْصَتَقرٌّ ( 15 ُكلِّ َنَب�إٍ مُّ ) لِّ
)ُقْل ُكلٌّ َيْعَمُل َعَلى �َص�ِكَلِتِه( 16

) َتْح�َصُبُهْم َجِميعً� َوُقُلوُبُهْم �َصتَّى ( 17
 )َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر اأُْخَرى ( 18

 )ُكلُّ ِحْزٍب ِبَم� َلَدْيِهْم َفِرُحوَن( 19
ْيَحٍة َعَلْيِهْم( 20  )َيْح�َصُبوَن ُكلَّ �صَ

8- �صورة البقرة ، االآية 26
9- �صورة النحل االآية 76

10- اأبو هالل الع�صكري ، جمهرة االأمث�ل ال�صيخ االأديب ،  حتقيق ، الن��صر دار الفكر �صنة الن�صر 1408هـ - 1988م. 
مك�ن الن�صر بريوت عدد االأجزاء 1 ، �ض4

11-  اأبو من�صور عبد امللك عبد امللك بن حممد بن اإ�صم�عيل الثع�لبي ، االإعج�ز واالإيج�ز ، 
دار الن�صر : دار الغ�صون - بريوت ، لبن�ن - 1405هـ - 1985م ، الطبعة : الث�لثة ، عدد االأجزاء  1 ، �ض 14

12- �صورة ف�طر ، االآية  43
13- �صورة يون�ض ، االآية 23   

14- �صورة املدثر ، االآية 48
15- �صورة االأنع�م ، االآية 67

16- �صورة االإ�صراء ، االآية 84
17- �صورة احل�صر، اأالآية  14

18- �صورة الزمر ، االآية 7
19- �صورة املوؤمنون ، االآية 53
20- �صورة املن�فقون ، االآية 4
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 . واحدا  منه�  نذكر  ولكن  لذكره�  المق�م  ي�صعن�  ال  �صحيحة  اأح�ديث  المثل  في  ورد  وقد 
ِبىِّ -�صلى اهلل عليه و�صلم-  ِبى ُبْرَدَة َعْن اأَِبى ُمو�َصى َعِن النَّ َثَن� اأَُبو اأُ�َص�َمَة َعْن ُبَرْيٍد َعْن اأَ َحدَّ
ْوِء َكَح�ِمِل اْلِم�ْصِك َوَن�ِفِخ اْلِكيِر َفَح�ِمُل اْلِم�ْصِك  �ِلِح َواْلَجِلي�ِض ال�صَّ َم� َمَثُل اْلَجِلي�ِض ال�صَّ َق�َل » اإِنَّ
ُيْحِرَق  اأَْن   � مَّ اإِ َوَن�ِفُخ اْلِكيِر  َبًة  اأَْن َتِجَد ِمْنُه ِريًح� َطيِّ  � َواإِمَّ َتْبَت�َع ِمْنُه  اأَْن   � مَّ َواإِ ُيْحِذَيَك  اأَْن   � اإِمَّ

� اأَْن َتِجَد ِريًح� َخِبيَثًة » 21 ِثَي�َبَك َواإِمَّ

ومن اأمثال الر�شول ) �شلى اهلل عليه و�شلم (:

َلْي�َس اْلَخَبُر كاْلُمَعاَيَنِة

��ٍض َق�َل  َثَن� ُه�َصْيٌم َعْن اأَِبي ِب�ْصٍر َعْن �َصِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر َعِن اْبِن َعبَّ َثَن� �ُصَرْيُج ْبُن النُّْعَم�ِن َحدَّ َحدَّ
َ َعزَّ َوَجلَّ اأَْخَبَر ُمو�َصى ِبَم�  ُ َعَلْيِه َو�َصلََّم َلْي�َض اْلَخَبُر َك�ْلُمَع�َيَنِة اإِنَّ اهللَّ لَّى اهللَّ ِ �صَ َق�َل َر�ُصوُل اهللَّ

ْلَواَح22 َنَع َقْوُمُه ِفي اْلِعْجِل َفَلْم ُيْلِق ااْلأَ �صَ

َتْيِن ال ُيْلَدُغ اْلُموؤِْمُن ِمن ُجْحٍر َمرَّ

 ُ َي اهللَّ ِب َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة َر�صِ ْهِريِّ َعْن اْبِن اْلُم�َصيَّ َثَن� اللَّْيُث َعْن ُعَقْيٍل َعْن الزُّ َثَن� ُقَتْيَبُة َحدَّ َحدَّ
23

َتْيِن  ُه َق�َل اَل ُيْلَدُغ اْلُموؤِْمُن ِمْن ُجْحٍر َواِحٍد َمرَّ ُ َعَلْيِه َو�َصلََّم اأَنَّ لَّى اهللَّ ِبيِّ �صَ َعْنُه َعْن النَّ

د وَياِتْيَك ِباالأَْخَباِر َمْن َلْم ُتَزوِّ

حدثن� علي بن حجر اأخبرن� �صريك عن المقدام بن �صريح عن اأبيه عن ع�ئ�صة ق�ل : قيل 
له� هل ك�ن النبي ) �صلى اهلل عليه و �صلم ( يتمثل ب�صيء من ال�صعر ؟ ق�لت ك�ن يتمثل ب�صعر 

ابن رواحة ويتمثل ويقول وي�أتيك ب�الأخب�ر من لم تزود 24

ا ا َتْزَدْد ُحبًّ ُزْر ِغبًّ

حدثن� اأحمد بن الح�صن البزار ثن� ابن اأزهر بن رقة الم�صري ثن� اأبو اأ�صلم محمد بن مخلد 
الرعيني ثن� �صيلم�ن بن اأبي كريمة عن مكحول عن قن�عة بن يحيى عن حبيب بن م�صملة 

21-  م�صلم بن احلج�ج اأبو احل�صني الق�صريي الني�ص�بوري ، �صحيح م�صلم ، الن��صر : دار اإحي�ء الرتاث العربي – بريوت 
، حتقيق : حممد فوؤاد عبد الب�قي ، ج4 ، رقم احلديث ، 2026

22- اأحمد بن حنبل ، م�شند الإمام اأحمد بن حنبل ،املحقق : �شعيب الأرنوؤوط واآخرون ،النا�شر : موؤ�ش�شة الر�شالة ، 
الطبعة : الث�نية 1420هـ ، 1999م ، ج4 ، �ض 260

23- البخ�ري ، اجل�مع امل�صند ال�صحيح املخت�صر من اأمور ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم و�صننه واأي�مه ، املحقق : 
حممد زهري بن ن��صر الن��صر ، الن��صر : دار طوق النج�ة ، الطبعة : االأولى 1422هـ ، ج15 ، �ض367

24-  حممد بن عي�صى اأبو عي�صى الرتمذي ال�صلمي ، اجل�مع ال�صحيح �صنن الرتمذي ، الن��صر : دار اإحي�ء الرتاث 
العربي – بريوت ، حتقيق : اأحمد حممد �ص�كر واآخرون ، ج5، �ض 139
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ق�ل : ق�ل ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و �صلم : زر غب� تزدد حب� 25

ُكلُّ معروٍف �شدقة

حدثن� ب�صر بن محمد ق�ل اأخبرن� عبد اهلل ق�ل اأخبرن� عبد الجب�ر بن عب��ض الهمداني عن 
عدى بن ث�بت عن عبد اهلل بن يزيد الخطمي ق�ل ق�ل ر�صول اهلل ) �صلى اهلل عليه و �صلم (: 

كل معروف �صدقة 26

ْل اْعِقْلَها وَتَوكَّ

َثَن� َيْعُقوُب ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن  َثَن� َح�ِتُم ْبُن اإِ�ْصَم�ِعيَل ، َحدَّ �ٍر ، َحدَّ َثَن� ِه�َص�ُم ْبُن َعمَّ َحدَّ
ُ َعْنُه ، ُقْلُت : َي� َر�ُصوَل  َي اهللَّ َة َر�صِ َة َق�َل : َق�َل َعْمُرو ْبُن اأَُميَّ َة ، َعْن َجْعَفِر ْبِن َعْمِرو ْبِن اأَُميَّ اأَُميَّ

ْل 27 ُل ؟ َق�َل : اأَْعِقْلَه� َوَتَوكَّ اهلِل ، اأُْر�ِصُل َن�َقِتي َواأََتَوكَّ

ا�ُس َمَعاِدُن النَّ

حدثني اإ�صح�ق بن اإبراهيم اأخبرن� جرير عن عم�رة  عن اأبي زرعة عن اأبي هريرة ر�صي 
اهلل عنه  : عن ر�صول اهلل ) �صلى اهلل عليه و �صلم ( ق�ل ) تجدون الن��ض مع�دن خي�رهم في 
الج�هلية خي�رهم في االإ�صالم اإذا فقهوا وتجدون خير الن��ض في هذا ال�ص�أن اأ�صد له كراهية 

وتجدون �صر الن��ض ذا الوجهين الذي ي�أتي هوؤالء بوجه وي�أتي هوؤالء بوجه ( 28

َمَطُل الَغِنيِّ ُظْلٌم

حدثن� م�صدد حدثن� عبد االأعلى عن معمر عن هم�م بن منبه اأخي وهب بن منبه اأنه �صمع اأب� 
هريرة ر�صي اهلل عنه يقول  : ق�ل ر�صول اهلل ) �صلى اهلل عليه و �صلم ( ) مطل الغني ظلم ( 29

اأبو عبد اهلل احل�كم الني�ص�بوري امل�صتدرك على ال�صحيحني ، الن��صر : دار الكتب العلمية –  25- حممد بن عبد اهلل 
بريوت ، الطبعة االأولى ، 1411 – 1990 ، حتقيق : م�صطفى عبد الق�در عط� ، ج3، 390

26- البخ�ري ، االأدب املفرد ، الن��صر : دار الب�ص�ئر االإ�صالمية – بريوت ، الطبعة الث�لثة ، 1409 – 1989 ، حتقيق : 
حممد فوؤاد عبد الب�قي ، ج1،  �ض90

27- اأحمد بن عمرو بن ال�صح�ك اأبو بكر ال�صيب�ين ، االآح�د واملث�ين ،املحقق : د. ب��صم في�صل اأحمد اجلوابرة ، الن��صر 
: دار الراية – الري��ض ، الطبعة : االأولى ، 1411 – 1991 ، ج2 ، �ض 72

28- البخ�ري ، �صحيح البخ�ري ، ج3 ، �ض 1288
29- البخ�ري ، اجل�مع ال�صحيح املخت�صر ، املوؤلف : حممد بن اإ�صم�عيل اأبو عبداهلل البخ�ري اجلعفي

الن��صر : دار ابن كثري ، اليم�مة – بريوت ، الطبعة الث�لثة ، 1407 – 1987 ،حتقيق : د. �صطفى ديب البغ� اأ�صت�ذ 
احلديث وعلومه يف كلية ال�صريعة - ج�معة دم�صق ، ج2 ، 845
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المبحث الثاني

خ�شائ�س المثل

لم� عرفت العرب اأن االأمث�ل تت�صرف في اأكثر وجوه الكالم وتدخل في جل اأ�ص�ليب القول 
الكالم  اأجل  تداوله� فهي من  وي�صهل  ا�صتعم�له�  ليخف  االألف�ظ  اأقواه� من  اأخرجوه� في 
واأنبله واأ�صرفه واأف�صله لقلة ومن عج�ئبه� اأنه� مع اإيج�زه� تعمل عمل االإطن�ب وله� روعة 
اإذا برزت في اأثن�ء الخط�ب والحفظ موكل بم� راع من اللفظ وندر من المعنى  واالأمث�ل 
اأي�ص� نوع من العلم منفرد بنف�صه ال يقدر على الت�صرف فيه اإال من اجتهد في طلبه حتى 
بتف�صير  فق�م  الغريب  من  �صدرا  حفظ  من  ولي�ض  اأتقنه   حتى  التم��صه  في  وب�لغ  اأحكمه 
عن  واالإب�نة  االأمث�ل  ب�صرح  يقوم  اأن  على  ق�درا  خطبة  اأو  ر�ص�لة  اأغرا�ض  وك�صف  ق�صيدة 
مع�نيه� واالإخب�ر عن المق��صد فيه� واإنم� يحت�ج الرجل في معرفته� مع العلم ب�لغريب اإلى 
الرواية وتقدم في  ب�أح�ديثه� ويكمل لذلك من اجتهد في  واالإح�طة  اأ�صوله�  الوقوف على 
الدراية ف�أم� من ق�صر وعذر فقد ق�صر وت�أخر واأنى ي�صوغ االأديب لنف�صه وقد علم اأن كل من 
لم يعن به� من االأدب�ء عن�ية تبلغه اأق�صى غ�ي�ته� واأبعد نه�ي�ته� ك�ن منقو�ض االأدب غير 

ت�م االآلة فيه وال موفور الحظ منه 30

ثم اإني م� راأيت ح�جة ال�صريف اإلى �صيء من اأدب الل�ص�ن بعد �صالمته من اللحن كح�جته اإلى 
ال�ص�هد والمثل وال�صذرة والكلمة ال�ص�ئرة ف�إن ذلك يزيد المنطق تفخيم� ويك�صبه قبوال ويجعل 
له قدرا في النفو�ض وحالوة في ال�صدور ويدعو القلوب اإلى وعيه ويبعثه� على حفظه وي�أخذه� 
ب��صتعداده الأوق�ت المذاكرة واال�صتظه�ر به اأوان المج�ولة في مي�دين المج�دلة والم�ص�ولة 
في حلب�ت المق�ولة واإنم� هو في الكالم ك�لتف�صيل في العقد والتنوير في الرو�ض والت�صهيم 
في البرد فينبغي اأن ي�صتكثر من اأنواعه الأن االإقالل منه� ك��صمه اإقالل والتق�صير في التم��صه 

ق�صور وم� ك�ن منه مثال �ص�ئرا فمعرفته األزم الأن منفعته اأعم والجهل به اأقبح .31

ف�الأمث�ل نموذج�ت الحكمة لم� غ�ب عن االأ�صم�ع واالأب�ص�ر لتهدي النفو�ض بم� اأدركت عي�ن� 32 

الم�صروب الأمر من  المثل  اأوجبته�، وحوادث اقت�صته�، ف�ص�ر  اإال الأ�صب�ب  االأمث�ل  العرب لم ت�صع 

30-   اأبو هالل الع�صكري ، جمهرة االأمث�ل ،  حتقيق : حممد اأبو الف�صل اإبراهيم  و عبد املجيد قط�م�ض ، الن��صر : دار 
الفكر - دار الفكر الطبعة الث�نية ، 1988  ، �ض4
31- جمهرة االأمث�ل ، اأبو هالل الع�صكري ،  �ض6

32- اأبو عبد اهلل حممد بن علي احلكيم الرتمذي ، االأمث�ل من الكت�ب وال�صنة ، الن��صر : دار ابن  زيدون – بريوت ، 
الطبعة االأولى ، 1985 ، حتقيق : د.ال�صيد اجلميلي ، عدد االأجزاء : 1 ، �ض14
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االأمور عندهم ك�لعالمة التي يعرف به� ال�صيء، ولي�ض في كالمهم اأوجز منه�، وال اأ�صد اخت�ص�را 33.

فلم� ك�نت االأمث�ل ك�لرموز واالإ�ص�رات التي يلوح به� على المع�ني تلويحً� �ص�رت من اأوجز 
الكالم واأكثره اخت�ص�رًا، ومن اأجل ذلك قيل في حد المثل: اإنه القول الوجيز المر�صل ليعمل 

عليه، وحيث هي بهذه المث�بة فال ينبغي االإخالل بمعرفته� 34.

  ومم� اأورده العلم�ء في الفقرات ال�ص�بقة يمكنن� اأن نلخ�ض بع�ض خ�ص�ئ�ض المثل فيم� 
يلي :

1.االإيج�ز ليخف ا�صتعم�له وي�صهل تداوله .

2.اأنه نوع من العلم منفرد بنف�صه .

3.يزيد المنطق تفخيم� ويك�صبه قبوال .

4.يحمل في طي�ته الحكمة .

5.خال�صة تج�رب وع�ص�رة خبرات .

6.له �صبب وح�دثة اأر�صل من اأجله� .

7.ي�صبه مورده م�صربه .

33- ابن االأثري ، املثل ال�ص�ئر ، �ض 40
34- ابن االأثري ، املثل ال�ص�ئر ، �ض 71
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المبحث الثالث

اأمثال الخليفة عمر ) ر�شي اهلل عنه (

     لقد اأُعطي الخليفة عمر بن الخط�ب قدرة ف�ئقة في اإن�ص�ء االأمث�ل ، واغتن�م الفر�ض 
الإطالقه� ، و�صربه� في من��صب�ته� ، وكيف ال وهو المخ�صرم الذي ع��ض الج�هلية واالإ�صالم 
وعركته الحي�ة وجربه� وخبره� ف�أمث�له ك�نت ع�ص�رات تج�رب ، وثمرات خبرات ، ومعرفة 
ب�لعرب واأن�ص�به� ، واأح�ص�به� ، ولغته� ، وت�ريخه� ، وج�هليته� ، واإ�صالمه� وب�لحي�ة و�صروفه� 

، واأمث�له اأكثر من اأن تح�صى وهي موزعة بين كتب االأمث�ل واالأدب اخترن� منه� م� يلي :

.
36

 من اأخزم 
35

�ِشْن�ِشَنٌة اأعِرفها

وهذا المثل يروى عن عمر بن الخط�ب، ق�له في اأبن عب��ض ي�صبهه في راأيه ب�أبيه. ويق�ل: 
اإّنه لم يكن لقري�ض مثل راأي العب��ض. 37

 [ ن�صن�صه  كالمه  ف�أعجبه  �صيء  في  �ص�وره  وقد   ، عب��ض  البن  ق�ل  حين  عمر  حديث  وفي 
اأعرفه�  من اأخ�صن هكذا الرواية واأم� اأهل العلم فيقولون : )�صن�صنة اأعرفه� من اأخزم(  
. وال�صن�صنة في بع�ض االأحوال قد تكون بمعنى الم�صغة اأو القطعة تقطع من اللحم والقول 
الم�صهور اأن ال�صن�صنة مثل الطبيعة وال�صجية ف�أراد عمر اإنى اأعرف فيك م�ص�به من اأبيك في 
راأيه ويق�ل : اإنه لم يكن لقر�صي مثل راأى العب��ض . ق�ل : وقد ق�ل اأبو عبيدة معمر بن المثنى 

: يجوز )�صن�صنة( و )ن�صن�صة( وغيره ينكر )ن�صن�صة( 38.

و�صنن :  �صيخ ك�ل�صن الب�لي وال�صنة الب�لية  والم�ء يبرد في ال�صن�ن و�صن ليه الم�ء �صبه مفرق�  وفي 
مثل �صن�صنة اأعرفه� من اأخزم غريزة وطريقة وفيه من اأبيه �صن��صن  ومن المج�ز في �صفة القراآن ال 
يتفه وال يت�ص�ن ال يخلق من ال�صنة وا�صت�صن م� بينهم� كم� تقول يب�ض الثرى بيني وبينه  وا�صت�صن فالن 
هزل وت�صنن جلده من الهرم وت�صنج وج�ء فالن ب�صنة يراد جبهته المزوية  وقو�ض �صنة قديمة ق�ل :

مع�بل زرق وقو�ض �صنه     وال �صريخ اليوم اإال هنه
35-  ال�صن�صنة : اخُلُلق والطبيعة .

36-. واأخزم هذا المتمثِّل بهذا المثل جدُّ اأبي ح�تٍم الط�ئّي، هو ح�تم بن بعد اهلل بن �صعد بن اأْخَزَم بن الح�صرج بن اأخزم 
ابن اأبي اأخزم. واجتَلَب هذا المثَل َعِقيل بن ُعلَّقة الُمّرّي، من مّرِة غطف�َن، لّم� رم�ه ابُنه َعملَّ�ٌض ب�صهٍم ف�نتظم فخَذه، فق�ل:     

جوني ب�لّدِم         �ِصن�صنٌة اأعِرُفه� من اأخَزِم   اإّن بنيَّ �صرَّ
ج�ِل ُيكَل        َمن َيلَق اأبط�َل الرِّ

37-  اأبوعبيد بن �شالم ، الأمثال ، املحقق  : دعبد املجيد قطام�س ، دار املاأمون للرتاث ،ط1، ع�م : 1980 ، �ض 144.
38- عبد احلميد بن هبة اهلل بن حممد بن احل�صني بن اأبي احلديد، اأبو ح�مد، عز الدين �صرح نهج البالغة ، املحقق : 

حممد اأبو الف�صل ابراهيم ، الن��صر : دار احي�ء الكتب العربية عي�صى الب�بي احللبي و�صرك�ه ، ج 12 ، �ض 126. 
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 واأوقعوا في البالد ف�صنوا فيه� الغ�رة 39.
ُة مَن الع�ص� ، وقولهم م�  يَّ وت�صبيه الرجل ب�أبيه ، منه قولهم من اأَ�ْصَبه اأب�ه فم� ظلم ، وقولهم الُع�صَ
 ، ب�لب�رحة  اللْيلة  اأ�صبه  وم�   ، ب�لقَبل  الحَول  اأ�صبه  م�  وقولهم   ، ب�ألواِن �صخره�  الجب�ِل  َحَجل  اأ�صبه 

وقولهم �ِصن�ِصنة اأعِرفه� من اأخَزم ، يق�ل هذا في الولد اإذا ك�نت فيه طبيعة من اأبيه . ق�ل ُزهير : 

يَّ اإاّل و�صيُجُه   وُتغَر�ض اإاّل في َمن�ِبِته� النخُل وهل ُينِبت الخطِّ

ة  ومنه قول الع�مة ال تدل الذئبُة اإاّل ِذئبً� ، وقولهم َحْذو النعل ب�لنعل ، وحذُو الُقذة ب�لُقذَّ
والقذة الري�صة من ري�ض ال�صهم ُتحذى على �ص�حبته� 40.

لكل اأنا�س في جميلهم خبر.

راأى   � فلمَّ دميمً�،  اأعوَر  ِعلب�ٌء  وك�ن  الخط�ب،  بن  عمَر  ال�ّصدو�صي  الَهيثم  بُن  ِعلب�ُء  كلَّم 
ن��ض  د فيه ب�صَره ويْحُدُره، فلم� خرج ق�ل عمر: لكلِّ اأُ براعَته و�صِمع بي�َنه، اأقبل عمر ي�صعِّ
في ُجَمْيِلهْم ُخْبٌر .41 هذا مثل والمراد اأنهم �صودوه على معرفة منهم بم� فيه من الخالل 

المحمودة والمعنى اأن خبره فوق منظره 42.

�شوى اأخوك حتى اإذا اأن�شج رمد. 

ين�صج  اأن  وا�صله  اأن�صج رمد.  اإذا  اأخوك حتى  �صوى  اأمث�لهم في هذا:  اأبو عبيد: من  ق�ل 
 . عنه  اهلل  ر�صي  الخط�ب  بن  عمر  عن  ج�ءن�  المثل  وهذا  الرم�د.  في  يلقيه  ثم  �صواءه 
للذي  اأي�صً�  هذا  يق�ل  وقد  واالأذى،  ب�لمن  يف�صده  ثم  المعروف،  ي�صطنع  للرجل  وي�صرب 

ة تهدم ال�صنيعة43 يبتدئ ب�الإح�ص�ن ثم يعود عليه ب�الإف�ص�د. وق�ل بع�صهم في مثله: المنَّ

    ويروى عن اأمير الموؤمنين عمر بن الخط�ب ر�صي اهلل عنه اأنه َمرَّ بداِر رجل ُعرف 
َد.44  َج َرمَّ ب�ل�صالح، ف�َصِمَع من داره �صوت بع�ض المالهي، فق�ل: �َصَوى اأخوك حتى اإذا اأْن�صَ

39- اأبو الق��صم حممود بن عمر بن حممد بن عمر اخلوارزمي الزخم�صري ، اأ�ص��ض البالغة ، حتقيق 
الن��صر دار الفكر ، �صنة الن�صر 1399هـ 1979م ،  ج1، �ض340 .

40- احمد بن حممدبن عبد ربه االأندل�صي ، لعقد الفريد ، حتقيق ، الن��صر دار اإحي�ء الرتاث العربي ، �صنة الن�صر 
1420هـ - 1999م ، مك�ن الن�صر بريوت /لبن�ن ، ج3 ، �ض48 .

41  اجل�حظ ،البي�ن والتبيني ، الن��صر: دار ومكتبة الهالل، بريوت ، ع�م الن�صر: 1423 هـ ، �ض 200
42- ابن هبة اهلل ، �صرح نهج البالغة ،  ج12 ، �ض 169 .

43- اأبو ُعبيد الق��صم بن �صاّلم بن عبد اهلل الهروي البغدادي ، االأمث�ل ، املحقق: الدكتور عبد املجيد قط�م�ض الن��صر: 
دار امل�أمون للرتاث الطبعة: االأولى، 1400 هـ - 1980 م �ض 66

44- اأبو الف�صل اأحمد بن حممد بن اإبراهيم امليداين الني�ص�بوري  ، جممع االأمث�ل املحقق: حممد حميى الدين عبد 
احلميد الن��صر: دار املعرفة - بريوت، لبن�ن ،�ض 360
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 َلْي�َس ِمْنَها .
45

َحنَّ ِقْدٌح 

هذا المثل يروى عن عمر بن الخط�ب ) ر�صي اهلل عنه ( اأنه ق�له   وذلك اأن ر�صول اهلل ) 
�صلى اهلل عليه و�صلم ( لم� اأمر بقتل عقبة بن اأبي معيط ق�ل : اأُقَتُل من بين قري�ض فق�ل 
عمر بن الخط�ب ) حّن قدح لي�ض منه� ( فق�ل ر�صول اهلل : وهل اأنت اإال يهودّي من �صفورية 

. وي�صرب اإذا تمدح الرجل ب�ل�صيء وهو من غير اأَهله 46.

هذا مثل ي�صرب للرجل يدخل نف�صه في القوم ولي�ض منهم والقدح اأحد قداح المي�صر 
وك�نوا ي�صتعيرون القدح يدخلونه في قداحهم يتيمنون به ويثقون بفوزه 47.

لو كان المرء اأقوم من قدح لوجد له غامز .

وق�ل عمر بن الخّط�ب ) ر�صي اهلل عنه ( : لو ك�ن المرء اأقوم من قدح لوجد له غ�مز48

وق�ل اأبوالف�صل الميك�لي :
ذو الف�صل ال ي�صَلم من َقْدح       واإن َغَدا اأْقَوم من ِقْدِح 49

م� ظهرت قط نعمة على اأحد اإال وجدت له ح��صدا ولو اأن امراأ ك�ن اأقوم من قدح لوجدت له غ�مزا 50.

خالطوا النا�س وزايلوهم .

ق�ل اأبو عبيد: روين� في حديث عن عمر بن الخط�ب وعبد اهلل بن م�صعود ) ر�صي اهلل عنهم� ( اأنهم� 
ق�ال: خ�لطوا الن��ض وزايلوهم . اأي خ�لطوهم ب�لمع��صرة واالأخالق، وزايلوهم ب�أعم�لكم. ويق�رب 
فخ�لفه،  الف�جر  لقيت  واإذا  فخ�لطه،  الموؤمن  لقيت  اإذا  �صوح�ن:  بن  �صع�صعة  قول  الكالم  هذا 

ودينك فال تكلمنه. وي�صبه م� روي عن عي�صى ) عليه ال�صالم ( : كن و�صطً� وام�ض ج�نبً�  51 .

اإلى  عنه  اهلل  ر�صي  الخط�ب  بن  عمر  وكتب  تح�ب.  معدٍّ  بين  فرق  هذا:  في  اأمث�لهم  من 
اأنهم�  اأن يتزاوروا وال يتج�وروا، وروي عنه وابن م�صعود  اأن ُمر ذوي القراب�ت  اأبي مو�صى 

45- القدح اأحد قداح املي�صر واإذا ك�ن اأحد القداح من غري جوهر اإخوته ثم اأج�له املفي�ض خرج له �صوت يخ�لف 
اأ�صواته� فيعرف به اأنه لي�ض من جملة القداح .

46-  اأبو عبيد البكري ، ف�صل املق�ل يف �صرح كت�ب االأمث�ل،الن��صر : موؤ�ص�صة الر�ص�لة - بريوت  ، الطبعة الث�لثة  ، 
1983 ، حتقيق : د.اإح�ص�ن عب��ض  و د.عبداملجيد ع�بدين، �ض 401

47- ابن هبة اهلل ، �صرح نهج البالغة ، ج 12 ، �ض 169.
48- اأبو حي�ن التوحيدي ، االإمت�ع واملوؤان�صة الن��صر : املكتبة العن�صرية، بريوت الطبعة: االأولى، 1424 هـ �ض86

49- ابن اأبي الدني� ، قرى ال�صيف ، حتقيق : عبداهلل بن حمد املن�صور ، الن��صر : اأ�صواء ال�صلف - الري��ض الطبعة 
االأولى ، 1997 ، ج4 ، 440.

50-  ابن هبة اهلل ، �صرح اأ�ص��ض البالغة ،  ج12 ، �ض 72
51-  امليداين ،املرجع ال�ص�بق �ض 157
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ق�ال: خ�لطوا الن��ض وزايلوهم، اأي خ�لطوهم في المع��صرة واالأخالق وزايلوهم ب�أعم�لكم، 
ويحتمل المب�عدة اأي�صً�، ويق�رب هذا الكالم قول �صع�صعة بن �صوح�ن: اإذا لقيت الموؤمن 
فخ�لطه، واإذا لقيت الف�جر فخ�لفه، ودينك فال تكلمنه. وي�صبه م� روي عن ) عي�صى عليه 

ال�صالم ( : كن و�صطً� وام�ض ج�نبً� 52. 

َها. َها َمْن تَولَي َقارَّ َوِل حارَّ

   ويروى »من َتَولَّى« َق�َله عمر بن الخط�ب ) ر�صي اهلل عنه ( لعتبة بن َغْزَوان، اأوالأَبي 

م�صعود االأَن�ص�ري ) ر�صي اهلل عنه ( ، اأي اأحمل ثقلك على َمِن انتفع بك.53  اأي ول مكروه 
االأمر من تولى محبوبه والح�ر مذموم عندهم والب�رد محمود 54.

كل قوم اأعلم ب�شناعتهم .

ومن هذا قولهم: اأعط القو�ض ب�ريه�.اأي ا�صتعن على عملك ب�أهل المعرفة والحذق له. ومن 
هذا كت�ب عمر بن الخط�ب اإلى �صعد بن اأبي وق��ض » اأن �ص�ور عمرو بن معد يكرب وطليحة 

بن خويلد في حربك، وال ت�صتعن بهم� في غير ذلك، ف�إنَّ كل قوم اأعلم ب�صن�عتهم » 55

قنع كاتبك �شوطا.

وكتب عمر بن الخط�ب )ر�صي اهلل عنه ( اإلى اأبي مو�صى االأ�صعري ) ر�صي اهلل عنه ( 
وقد قراأ في كت�به لحن�: قنع ك�تبك �صوط� 56.

الن�شاء لحم على و�شم .

ق�له عمر بن الخط�ب ) ر�صي اهلل عنه( ق�ل م� ب�ل رج�ل ال يزال اأحدهم ك��صرا و�ص�ده 
عند امراأة مغزية يتحدث اإليه� وتتحدث اإليه عليكم ب�لجنبة ف�إنه� عف�ف واإنم� الن�ص�ء لحم 
الن�ص�ء  واالنفراد عن  الوحدة  والجنبة  زوجه�  التي غزا  والمغزية  عنه  اإال ذب  و�صم  على 
والو�صم الخوان الذي يو�صع عليه اللحم عند ال�صواء ومو�صعه من الدك�ن مي�صمة  ومعن�ه 
اأنهن �صع�ف ال يمتنعن اإال اإذا منعن ،  والذب المنع �صبههن ب�للحم و�صبه الرج�ل ب�لذب�ن 

يقع عليه اإال يقع م� ذب عنه اأي طرد 57. 

52-ابن حمدون ، التذكرة احلمدونية  ، ج2 ، 322
53  امليداين ، املرجع ال�ص�بق ،�ض 339

54- الع�صكري ، جمهرة االأمث�ل، ج2 ، �ض334  .
55- اامليداين ،جممع االأمث�ل ، �ض 204

56- ال�صويل ، اأدب الكت�ب ،ج1 ، �ض31
57- اأبو هالل الع�صكري ، جمهرة االأمث�ل ، �ض301
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لما لهج به اأخو عكل اأكرم مما لهجت به خرفة بني فالن .

ِمر بن َتولب الُعكلي في الج�هلية واأدرك االإ�صالم وقد خرف ، وك�ن �ص�عرًا ف�صيحً�  ر النَّ ُعمِّ
يف اأغبقوا ال�صيف كع�داته  يراه في خرفه : اأ�صبحوا ال�صَّ ، �صج�عً� جوادًا كريمً� ، وك�ن هجِّ
بوني  خ�صِّ  : تقول  اأن  داأبه�  فك�ن  اأي�صً�  خِرفت  زم�نه  في  امراأة  وك�نت   ، عليه�  ك�ن  التي 
كحلوني زَوجوني رَجلوني ، وبلغ عمر بن الخط�ب ر�صي اهلّل تع�لى عنه ذلك عنهم� فق�ل : » 

لم� لهج به اأخو عكل اأكرم مم� لهجت به خرفة بني فالن » 58.

اأ�شاأت النقد ، واأعظمت الخطبة .

نظر عمر بن الخط�ب ) ر�صي اهلل عنه ( اإلى اأعرابي قد �صلى �صالة خفيفة ، فلم� ق�ص�ه� 
ق�ل : اللهم زوجني ب�لحور العين ؛ فق�ل عمر : ي� هذا اأ�ص�أت النقد ، واأعظمت الخطبة 59. 

ْلَيمين حنث َاْو مندمة 

ْهي َعن اْلحلف 60 رب فى النَّ ي اهلل َعنُه ( ي�صْ َق�َله عمر بن اْلخط�ب ) َر�صِ

   ومن اأمث�ل الخليفة عمر ) ر�صي اهلل عنه ( ال�ص�بقة تت�صح لن� دقة تراكيبه ، ور�ص�نة لغته، 
وعمق تج�ربه ، وحنكته ، وخبرته ب�أمور الحي�ة ، فهو يجيد �صب�كة المثل ، ويمتلك اأدوات 
�صن�عته ويتحين الفر�ض المواتية الإطالقه ، فهذه االأمث�ل التي اأوردن�ه� م� هي اإال غي�ض 
من في�ض ، وقطرة من محيط . وقد وافقت بع�ض اأمث�ل الخليفة عمر ) ر�صي اهلل عنه ( 

بع�ض اأمث�ل العرب الم�صهورة .

وهذا الجدول يو�صح نم�ذج� مم� وافق به الخليفة عمر ) ر�صي اهلل عنه ( من اأمث�ل العرب:

ماوافق به اأمثال العرباأمثال الخليفة عمر

ة تهدم ال�صنيعة 1�صوى اأخوك حتى اإذا اأن�صج رمد.  المنَّ
فرق بين معد تح�ب2خ�لطوا الن��ض وزايلوهم .
اأعط القو�ض ب�ريه� 3كل قوم اأعلم ب�صن�عتهم .

58- اأبو من�صور عبد امللك بن حممد بن اإ�صم�عيل الثع�لبي الني�ص�بوري ، لب�ب االآداب دار الن�صر : دار الكتب العلمية - 
بريوت / لبن�ن - 1417 هـ - 1997 م ، الطبعة : االأولى ،حتقيق : اأحمد ح�صن لبج ، �ض133

59- �صه�ب الدين اأحمد بن عبد الوه�ب النويري ، نه�ية االأرب يف فنون االأدب ، حتقيق : مفيد قمحية وجم�عة دار  
الن�صر : دار الكتب العلمية - بريوت / لبن�ن - 1424 هـ - 2004 م

الطبعة : االأولى ،  ج4 ،ر �ض6
60- الزخم�صري ،امل�صتق�صى يف اأمث�ل العرب ، الن��صر: دار الكتب العلمية – بريوت الطبعة: الث�نية، 1987م ،�ض 357
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ما تمثل به من اأمثال العرب :

من  بكثير  تمثل  فقد  االأمث�ل  من   ) عنه  اهلل  ر�صي   ( عمر  الخليفة  اأر�صله  م�  اإلى  اإ�ص�فة 
االأمث�ل العربية و�صربه� في الموا�صع التي تن��صبه� ، واإن دل ذلك على �صيء اإنم� يدل على 
معرفته الوا�صعة ب�أمث�ل العرب وحفظه� مم� يدعون� اإلى القول ب�أن ذلك �صقل مه�رته في 

اإر�ص�ل المثل ، ومم� تمثل به :

اأَْجَوُد ِمْن َهِرٍم.

ُئ وقد �ص�ر بذكر جوده المثل، ق�ل ُزَهْير بن اأبي �ُصْلمى فيه: هو َهِرُم بن �ِصن�ن بن اأبي ح�رثة الُمرِّ
ِتِه َهِرم اإنَّ الَبخيَل َمُلوٌم حيث ك�ن          ولــِكنَّ الجواَد على ِعالَّ

ِلُم ُهَو الجواد الَِّذي ُيْعطيَك ن�ئَله            َعْفوًا، وُيْظَلم اأْحَي�ن� َفَيظَّ

ووَفَدت ابنُة هرم على عمر بن الخط�ب ر�صي اهلل عنه، فق�ل له�: م� ك�ن الذي اأعطى اأبوك 
زهيرًا حتى ق�بله من المديح بم� قد �ص�ر فيه؟ فق�لت: قد اأعط�ه َخْياًل تن�صى، واإبال َتْتَوى، 
وثي�ب� َتْبَلى، وم�اًل يفنى، فق�ل عمر ) ر�صي اهلل تع�لى عنه ( : لكن م� اأعط�كم ُزَهير ال ُيْبِليه 
الدهر، وال يفنيه الع�صر، ويروى اأنه� ق�لت: م� اأعطى َهِرٌم زهيرًا قد ن�صى، ق�ل: لكن م� 

 
اأعط�كم زهير ال ُيْن�َصى.61

ما هلك امروؤ عن م�شورة .

بن  اأكثم  اأمث�ل  ومن  م�صورة.  عن  امروؤ  هلك  م�  مرفوع:  حديث  في  يروي  عبيد:  اأبو  ق�ل 
�صيفي: اأول الحزم الم�صورة ويروى عن عمر بن الخط�ب: » الرج�ل ثالثة، رجل ذو راأي 
وعقل، ورجل اإذا حزبه اأمر اأتى ذا راأي ف��صت�ص�ره، ورجل ح�ئر ب�ئر، ال ي�أتمر ر�صدا، وال 

يطيع مر�صدا ». وق�ل عمر بن الخط�ب اأي�صً�: » �ص�ور في اأمرك الذين يخ�فون اهلل »62

جاء ي�شرب اأ�شدريه .

ق�ل الك�ص�ئي: ف�إن ج�ء ف�رغً� قيل: ج�ء ي�صرب اأ�صدريه.ق�ل: يعني: عطفيه. وق�ل االأ�صمعي مثله 
اإاّل اأنه ق�ل: » اأ�صدريه » ب�ل�صين وكذلك: ج�ء �صبهلاًل.وهذا الحرف يروى عن عمر بن الخط�ب. 

ق�ل االأ�صمعي: ف�إن ج�ء بعد ال�صدة قيل: بعد اللتي� والتي.يريد ال�صدة العظيمة وال�صغيرة.63

61- امليداين ،جممع االأمث�ل ،�ض 188.
62- اأبو ُعبيد الق��صم بن �صاّلم بن عبد اهلل الهروي البغدادي ، االأمث�ل ،  �ض  229

63- اأبو ُعبيد الق��صم بن �صاّلم بن عبد اهلل الهروي البغدادي ، املرجع ال�ص�بق  256
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َيِة. بُّ ِمَن اْلُمَتَمنِّ  اأَ�شَ

هذا مثل من اأمث�ل اأهل المدينة �ص�ر في �صدر االإ�صالم، والمتمنية: امراأة َمَدنية َع�ِصقت فتًى 
ِنَيْت من حبه،  ورة، َف�صَ �ج، وك�ن اأْح�َصَن اأهل زم�نه �صُ ر بن َحجَّ من بني �ُصَليم يق�ل له: َن�صْ
يَراَه�، فمرَّ ُعَمر بن الخط�ب  وَدِنَفْت من الَوْجِد به، ثم َلِهَجْت بذكره، حتى �ص�ر ذكره ِهجِّ

ر�صي اهلل عنه ذات ليلة بب�ب داره�، ف�صمعه� تقول رافعًة َعِقيَرتَه�:

�ِج ر بن َحجَّ اأال �َصبيَل اإلى َخْمٍر ف�أ�ْصَرَبَه�     اأم اَل �َصِبيَل اإلى َن�صْ

فق�ل عمر ر�صي اهلل عنه: َمْن هذه المتمنية؟ فعرف َخَبَره�، فلم� اأ�صبح ا�صتح�صر الفتى 
ى، فلم� راآه َبَهَره جم�ُله، فق�ل له: اأاأنت الذي تتمن�َك الغ�ني�ُت في خدورهن؟ ال اأمُّ  المتمنَّ
له فق�ل له: اأنت  ته، ثم ت�أمَّ �م فَحَلَق ُجمَّ لك! اأم� واهلل الأزيَلنَّ عنك ِرَداء الجم�ل، ثم دع� بحجَّ
َمْحُلوقً� اأَْح�َصُن، فق�ل: واأيُّ ذنب لي في ذلك؟ فق�ل: �صدقت، الذْنُب لي اأَْن تركُتَك في دار 
َلمي: اإني  رة، وكتب اإلى ُمَج��صع ابن م�صعود ال�صُّ الهجرة، ثم اأرَكَبُه جماًل و�َصيَّره اإلى الَب�صْ
لمي اإلى الب�صرة، ف��ْصَتَلَب ن�ص�ُء المدينة لفظَة عمر،  �ج ال�صُّ ي ن�صَر بن حجَّ ْرُت المتمنَّ قد �َصيَّ

بُّ من المتمنية« ف�ص�رت مثال.64 ف�صر ْبَن به� المثل، وقلن »اأ�صَ

اأوَفى ِمْن اأُمِّ َجِميٍل

َراة وك�ن من وف�ئه� اأن  هي من َرْهط اأبى ُهريرة ر�صي اهلل عنه من َدْو�ٍض، وهم اأهل ال�صَّ
ْهَر  ْهَراني من اأْزِد �َصُنواأة، وك�ن �صِ ه�ص�م بن الوليد بن الُمِغيَرة الَمْخزومي َقَتَل اأب� ُزَهيٍر الزَّ
�ب ليقتلوه،  َرار بن الَخطَّ َراة وثُبوا على �صِ اأبي �صفي�ن بن حرب، فلم� بلغ ذلك قومه ب�ل�صَّ
ف�صعى حتى دخل بيَت اأمِّ جميل وع�َذبه�، ف�صربه رجل منهم فوَقع ُذب�ُب ال�صيف على الب�ب، 
ُتُهْم، ون�دت قومه� فمنعوه له�، فلم� ق�م عمر بن الخط�ب ) ر�صي  وق�مت في وجوههم َفَذبَّ
ْت اأنه اأخوه، ف�أتته ب�لمدينة وقد عرف ُعمُر الق�صة َفَق�َل: اإني ل�صُت ب�أخيه اإاَل  اهلل عنه ( َظنَّ

َتِك عليه ف�أعط�ه� على اأنه� ابنُة �صبيل.65 في االإ�صالم، وهو َغ�ٍز، وقد عرفن� ِمنَّ

64- امليداين ،جممع االأمث�ل ، �ض 414
65- امليداين ، املرجع ال�ص�بق ، �ض 377



د . حممد عبد اهلل �سليمان

مجلة ت�أ�صيل العلوم 242

الخاتمة

لقد فرغن� بحمد اهلل تع�لى من كت�بة هذا البحث ، وخل�صن� اإلى 

النتائج التالية :

1.االأمث�ل على اإيج�زه� تع�لج ق�ص�ي� اجتم�عية عميقة .
2.�صهلة الحفظ  واال�صتدالل به� يحمل مع�ني كبيرة .

3.اأمث�ل الخليفة عمر تت�صم ب�صعة الروؤية ،وعمق الداللة .
4.ترمي اأمث�له اإلى اأبع�د اأدبية  تتمثل في جزالة اللغة ، وعمق المعنى ، وقوة الح�ض .

5.تحمل في ثن�ي�ه� مع�لج�ت لق�ص�ي� ذات اأبع�د اجتم�عية .
6.بع�صه� وافق فيه� اأمث�ل العرب ، وبع�صه� انفرد به� .

7.الحوادث والمن��صب�ت التي اأر�صلت من اأجله� ذات قيمة ولذلك ج�ءت قوية المعنى وا�صحة الغ�ية .

8.تنم عن اأن الخليفة عمر اأديب متعدد الم�ص�رب و�ص�حب مواهب اأدبية كبيرة ج�معة لفنون االأدب .
التو�شيات :

1.التعمق في التراث االأدبي القديم وربطه ب�لحي�ة االأدبية المع��صرة.

2.درا�صة الجوانب االأدبية المتعددة في �صخ�صية الخليفة عمر .

المراجع والم�شادر

القراآن لكريم
1.احمد بن محمد بن عبد ربه االأندل�صي ، العقد الفريد ، الن��صر دار اإحي�ء التراث العربي 

�صنة الن�صر 1420هـ - 1999م مك�ن الن�صر بيروت ، لبن�ن .
2.ابن حمدون ، التذكرة الحمدونية  ، ج2

3.ابن االأثير ، المثل ال�ص�ئر ، قدمه وعلق عليه ، د. اأحمد الحوفي ، د. بدوي طب�نه ، دار 

نه�صة م�صر للطب�عة والن�صر ، الق�هرة .
4.اأبو الف�صل اأحمد بن محمد الميداني الني�ص�بوري ، مجمع االأمث�ل ، دار المعرفة – بيروت 

تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد .

اأبو حي�ن التوحيدي ، االإمت�ع والموؤان�صة الن��صر : المكتبة العن�صرية، بيروت الطبعة:   .5

االأولى، 1424 هـ .
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6.   اأبو عبيد البكري ، ف�صل المق�ل في �صرح كت�ب االأمث�ل، تحقيق : د.اإح�ص�ن عب��ض  و 

د.عبدالمجيد ع�بدين الن��صر : موؤ�ص�صة الر�ص�لة - بيروت  ، الطبعة الث�لثة  ، 1983 

اأبو عبد اهلل محمد بن علي الحكيم الترمذي ،االأمث�ل ، تحقيق : د.ال�صيد الجميلي من   .7

الكت�ب وال�صنة ، الن��صر : دار ابن  زيدون – بيروت ، الطبعة االأولى ، 1985 .

اأبو ُعبيد الق��صم بن �صاّلم بن عبد اهلل الهروي البغدادي المحقق ، االأمث�ل ،: الدكتور   .8

عبد المجيد قط�م�ض الن��صر: دار الم�أمون للتراث الطبعة: االأولى، 1400 هـ - 1980 م.

اأبو هالل الع�صكري جمهرة االأمث�ل ، الن��صر دار الفكر �صنة الن�صر 1408هـ - 1988م.   .9

مك�ن الن�صر بيروت .

اأبو هالل الع�صكري جمهرة االأمث�ل ،  تحقيق : محمد اأبو الف�صل اإبراهيم  و عبد المجيد   .10

قط�م�ض ، الن��صر : دار الفكر - دار الفكر الطبعة الث�نية ، 1988 .

اأبو من�صور عبد الملك بن محمد بن اإ�صم�عيل الثع�لبي الني�ص�بوري ، لب�ب االآداب دار   .11

الن�صر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبن�ن - 1417 هـ - 1997 م ، الطبعة : االأولى 
،تحقيق : اأحمد ح�صن لبج

واآخرون  الأرنوؤوط  �شعيب   : ،المحقق  اأحمد بن حنبل  الإمام  ، م�شند  اأحمد بن حنبل   .12

،الن��صر : موؤ�ص�صة الر�ص�لة ، الطبعة : الث�نية 1420هـ ، 1999م

�صه�ب الدين اأحمد بن عبد الوه�ب النويري ، نه�ية االأرب في فنون االأدب ، تحقيق : مفيد   .13

قمحية وجم�عة دار  الن�صر : دار الكتب العلمية – بيروت، لبن�ن - 1424 هـ - 2004 م

عبد الحميد بن هبة اهلل بن محمد بن الح�صين بن اأبي الحديد، اأبو ح�مد، عز الدين   .14
�صرح نهج البالغة ، المحقق : محمد اأبو الف�صل ابراهيم ، الن��صر : دار احي�ء الكتب 

العربية عي�صى الب�بي الحلبي و�صرك�ه .

البخ�ري ، االأدب المفرد ، الن��صر : دار الب�ص�ئر االإ�صالمية – بيروت ، الطبعة الث�لثة   .15
، 1409 – 1989 ، تحقيق : محمد فوؤاد عبد الب�قي .

الج�حظ ،البي�ن والتبيين ، الن��صر: دار ومكتبة الهالل، بيروت ، ع�م الن�صر: 1423 هـ .  .16

– بيروت  العلمية  الكتب  دار  الن��صر:   ، العرب  اأمث�ل  في  ،الم�صتق�صى  الزمخ�صري    .17

الطبعة: الث�نية، 1987م



د . حممد عبد اهلل �سليمان

مجلة ت�أ�صيل العلوم 244

ال�صولي ، اأدب الكت�ب ،ج1 .  .18

 ، ال�صحيحين  الم�صتدرك على  الني�ص�بوري  الح�كم  اأبو عبد اهلل  بن عبد اهلل  محمد   .19

 : ، تحقيق   1990 –  1411 ، االأولى  الطبعة   ، – بيروت  العلمية  الكتب  دار   : الن��صر 
م�صطفى عبد الق�در عط� .

 ، الترمذي  �صنن  ال�صحيح  الج�مع   ، ال�صلمي  الترمذي  عي�صى  اأبو  عي�صى  بن  محمد   .20

الن��صر : دار اإحي�ء التراث العربي – بيروت ، تحقيق : اأحمد محمد �ص�كر واآخرون

21.   م�صلم بن الحج�ج اأبو الح�صين الق�صيري الني�ص�بوري ، �صحيح م�صلم تحقيق : محمد 

فوؤاد عبد الب�قي ، الن��صر : دار اإحي�ء التراث العربي – بيروت ، ج4 .

1 -الزمخ�صري ،الم�صتق�صى في اأمث�ل العرب  �ض 350  ، المنة تهدم ال�صنيعة ي�صرب لمن 
يبتدىء ب�الإح�ص�ن ثم يعود عليه ب�الإف�ص�د

2- الع�صكري ، جمهرة االأمث�ل ، �ض88

3- اأبو عبيد البكري ، ف�صل المق�ل في �صرح كت�ب االأمث�ل ، الن��صر : موؤ�ص�صة الر�ص�لة – 
بيروت ،الطبعة الث�لثة  ، 1983 ، تحقيق : د.اإح�ص�ن عب��ض  و د.عبدالمجيد ع�بدين ، 

�ض ، 298 ، اأي ا�ْصَتِعٍن على عملك ب�أهل المعرفة والحذق 
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          اإثبات جرائم الحدود بالب�شمة الوراثية

)2(
د. المعز هارون محمد 

)1(
د. ال�شيخ حميدي الفكي 

م�شتخل�س البحث : 

تهدف هذه الدرا�صة  اإلي بحث اإثب�ت جرائم الحدود ب�لب�صمة الوراثية علي ال�صعيد الفقهي 
والق�نوني ، واحتوت هذه الدرا�صة علي مقدمة بدوره� احتوت علي اأ�صب�ب واأهداف واأهمية 
المو�صوع وحدود البحث وم�صكالته وفر�صي�ته والمنهج الم�صتخدم في كت�بة البحث ، كم� 
احتوي البحث علي ثالثة مب�حث : المبحث االأول : اثب�ت الحدود بموجب قرينة الب�صمة 
الب�صمة  قرينة  بموجب  الحدود  اإثب�ت   : الث�ني  والمبحث   ، االإ�صالمي  الفقه  في  الوراثية 
والق�نون  االإ�صالمي  الفقه  بين  موازنة   : الث�لث  والمبحث   ، المق�رن  الق�نون  في  الوراثية 
المق�رن ، كم� تو�صل الب�حث�ن في نه�ية بحثهم� اإلي اأهم النت�ئج والتو�صي�ت وعلي �صبيل 
اإلي توطيد  يوؤدي  االإثب�ت  االأدلة الحديثة في  بنت�ئج  :االأخذ  النت�ئج  المث�ل ال الح�صر من 
اأرك�ن العدل وا�صتتب�ب االأمن واال�صتقرار في المجتمع وبهذا يتحقق مق�صد ال�ص�رع في اأن 
يحفظ للن��ض اأرواحهم واأعرا�صهم واأموالهم من االعتداء و�صي�نته� والمح�فظة عليه� من 

االنته�ك .

الم�دية  االأدلة  لدرا�صة  المتخ�ص�صة  البحثية  والمراكز  المع�هد  اإن�ص�ء   : التو�صي�ت  ومن 
 – الق�نونية   – ال�صرعية   – العلمية  المختلفة  النظر  وجه�ت  من  االإثب�ت  في  الحديثة 
الق�ص�ئية والتو�صل اإلي نت�ئج وتو�صي�ت ومقترح�ت ت�ص�عد كثيرًا في التعرف علي حقيقة 

وم�هية الدليل الجن�ئي الم�دي الحديث .

1 - اأ�صت�ذ م�ص�رك –  كلية ال�صريعة والق�نون – ج�معة االإم�م املهدي – ال�صودان 
2 - اأ�صت�ذ م�ص�عد – كلية ال�صريعة والق�نون – ج�معة االإم�م املهدي – ال�صودان 
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المقدمة :

الحمد هلل رب الع�لمين، وال�صالة وال�صالم على ر�صوله خ�تم النبيين، وعلى اآلة و�صحبه 
الط�هرين، وبعد:-

فعلى الرغم من كون الب�صمة الوراثية محققة الهوية الحقيقية لالإن�ص�ن، عن طريق �صف�ته 
المترتبة في ت�صل�صل عجيب داخل كل خلية من خالي� ج�صمه، ف�إنه� مع ذلك لم  الوراثية 
ترق اأن تكون دليال قطعيً� في اثب�ت الحدود ال�صرعية التي تعتمد في اإثب�ته� على م�ص�هدة 
الفعل ك�لزن� واالغت�ص�ب وال�صرقة و�صرب الخمر، ولي�ض ذلك عيبً� اأو ق�صورًا في الب�صمة 
الوراثية، واإنم� مرجعه رحمة اهلل ب�الإن�ص�ن في تجريم الفعل المنهي عنه، حيث تنتفي �صفة 
التجريم اإذا تم الفعل تحت ت�أثير خط�أ اأو ن�صي�ن اأو اإكراه اأو تم لفعل تحت ظن الف�عل اأن 
له  حقً� اأو بع�ض حق بت�أويل �صرعي، و�صوف نتن�وله في  الفقه االإ�صالمي و الق�نون المق�رن.

اأهمية المو�شوع :

تكمن اأهمية هذه الدرا�صة في كونه� تع�لج مو�صوعً� مرتبطً� ب�إثب�ت جرائم الحدود 
ب�لب�صمة الوراثية

اأ�شباب اختيار المو�شوع :

 و لعل م� دفعن� اإلي اختي�ر هذا البحث جملة من الدوافع منه�:

1-�صرورة اال�صتف�دة واالقتب��ض من قي��ص�ت واجته�دات فقه�ء الفقه االإ�صالمي القدامى 
خ��صة اأ�صح�ب المذاهب االأربعة ويتم ذلك عن طريق ن�صو�صه� التي تتيح االجته�د 
الفقهي والق�نوني  م�ص�ألة االأخذ ب�إثب�ت جرائم الحدود ب�لب�صمة الوراثية في الفقه 

االإ�صالمي والق�نون.

2-التعرف على الثورة المعلوم�تية اله�ئلة التي اأت�حت النظري�ت العلمية الحديثة في مج�ل 
ا�صتخدام الو�ص�ئل الحديثة .

3- فر�صية الدرا�صة :

ح�ولت هذه الدرا�صة االإج�بة عن فر�صية قبول الفقه االإ�صالمي للو�ص�ئل الحديثة في ب�إثب�ت 
جرائم الحدود ب�لب�صمة الوراثية.

- اأ�صئلة الدرا�صة :
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ح�ولت هذه الدرا�صة االإج�بة عن:-

رًا على عدمه�؟ 1- هل يقبل الفقه االإ�صالمي اإثب�ت جرائم الحدود ب�لب�صمة الوراثية ؛ اأم يبقى ُم�صِّ

2- م� هي ال�صوابط المطلوبة لهذه الو�ص�ئل؟

- منهج البحث :

اتبع الباحث المنهج ال�شتقرائي التحليلي بال�شتنباط وال�شتنتاج ال�شليمين وقام الباحث 
كتبة  بم�  وحجيته�  الن�صب  ق�ص�ي�  في  والبول  الدم  تحليل  ببينة  الحديثة  الو�ص�ئل  بتحليل 

فقه�ء ال�صريعة االإ�صالمية 

كم� عزا الب�حث االآي�ت اإلى �صوره� واالأح�ديث اإلى مظ�نه� ال�صحيحة وم�ص�دره� االأ�صلية .

اإلي  ب�الإ�ص�فة  الم�صتط�ع  بقدر  المختلفة  للمذاهب  الفقهية  الكتب  اأمه�ت  اعتمد على  كم� 
العديد من الموؤلف�ت الحديثة التي عر�صه� الفقه االإ�صالمي ب�أ�صلوب علمي مب�صط.

- خطة الدرا�شة:

على  بدوره�  احتوت  مقدمة  على  البحث  واحتوى  مب�حث  ثالثة  اإلي  بحثه  الب�حث  ق�صم 
اأ�صب�ب واأهمية المو�صوع وفر�صي�ته وم�صكالته والمنهج الم�صتخدم في كت�به البحث ك�الآتي:

المبحث االأول:-اإثب�ت الحدود بموجب قرنية الب�صمة الوراثية في الفقه االإ�صالمي.

 الث�ني:- اإثب�ت الحدود بموجب قرينة الب�صمة الوراثية في الق�نون المق�رن.

المبحث الث�لث:- موازنة بين الفقه االإ�صالمي والق�نون المق�رن.
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المبحث االأول 

اإثبات الحدود بموجب قرنية الب�شمة الوراثية في الفقه االإ�شالمي

اإذا اّدعت امراأة على رجل اأنه اغت�صبه� اأو اأكرهه� على الزن�، وقدمت في دعواه� م� علق 
في ثيابها من اآثار منيه، اأو قالت باأن حملها هو اأثر فعلته، اأو وجدت امراأة خالية من رباط 
اأو  الزن�  اأكرهني على  – قد  – و�صمت رجاًل بعينه  اأن فالنً�  الزوجية وهي ح�مل، وق�لت 
اغت�صبني وهذا منه، اأو وجد فقيرًا معروف تبدو عليه اأم�رات الثراء فج�أة، اأو وجد في يده 
م�ل معين معروف اأنه لغيره، وط�لب به اأ�صح�به عن طريق الق�ص�ء، واأثبتت نت�ئج الب�صمة 
الوراثية �صحة دعواهم� )المراأة التي ادعت جريمة الزن�(، والرجل الم�صروق منه(، فهل 

يق�م الحد على المتهم بن�ء على نت�ئج تحليل الب�صمة الوراثية اأم ال؟
اختلف الفقهاء حول االإجابة عن هذا الت�شاوؤل على قولين:

القول االأول: ذهب غ�لبية الفقه�ء والعلم�ء المع��صرين اإلى عدم جواز اإق�مة الحدود )الزن� 
– �صرب الخمر( بن�ء على نت�ئج الب�صمة الوراثية)3(وا�صتدلوا  – ال�صرقة  االغت�ص�ب   –

على مذهبهم ب�الآتي:
اأواًل: من القراآن الكريم:

ْرَبَعًة ِمْنُكْم()4( ِتي َي�أِْتيَن اْلَف�ِح�َصَة ِمْن ِن�َص�ِئُكْم َف��ْصَت�ْصِهُدوا َعَلْيِهنَّ اأَ قوله تع�لى: )َوالالَّ
َثَم�ِنيَن  َف�ْجِلُدوُهْم  �ُصَهَداَء  ِب�أَْرَبَعِة  َي�أُْتوا  َلْم  ُثمَّ  َن�ِت  اْلُمْح�صَ َيْرُموَن  ِذيَن  )َوالَّ تع�لى:  وقوله 

ْوَلِئَك ُهُم اْلَف��ِصُقوَن()5( َجْلَدًة َوال َتْقَبُلوا َلُهْم �َصَه�َدًة اأََبًدا َواأُ
وجه الداللة:بينت االآيت�ن الكريمت�ن اأن جريمة الزن� ال تثبت اإال ب�أربعة �صهداء، ف�إن اأ�صيف اإلى 

ذلك عدم اإق�مة النبي �صلى اهلل عليه و�صلم حد الزن� على )م�عز( اإال بعد اإقراره اأربعً�)6(، تبين 
اأن هذا الحد ال يق�م اإال ب�صه�دة ال�صهود اأو االإقرار، وال يجوز اإق�مته ب�لقرينة اأو الب�صمة الوراثية)7(.

ونوق�س هذا اال�شتدالل باأنه: ال يوجد في االآيتين وال في الحديث م� يدل على ح�صر 

3-بدائع ال�صن�ئع للك��ص�ين: ج7،�ض64،مغني املحت�ج لل�صربيني:ج4،�ض941-571،املغني البن قدامه: ج01،�ض061، 582،د/ 
علي حمي الدين القرهداغي، املرجع ال�ص�بق، �ض03،د/ ن��صر عبد اهلل امليم�ن: املرجع ال�ص�بق،-ج2،�ض795،،د/ ن�صر فريد 
وا�صل،الب�صمة الوراثية وجم�الت اال�صتف�دة منه� ،�ض44،د/ �صعد الدين م�صعد هاليل: املرجع ال�ص�بق،�ض434.،ويالحظ،اأن 
اأقره كل من املجل�ض الفقهي برابطة الع�مل االإ�صالمي يف دورته ال�ص�د�صة ع�صر املنعقدة مبكة املكرمة يف  هذا القول هو م� 

الفرتة من 12-2241/01/62هـ،والندوة الفقهية املنبثقة عن املنطقة االإ�صالمية للعلوم الطبية.
4- �صورة الن�ص�ء االآية 15

5- �صورة النور االآية 4 
6-املغني البن قدامه: ج10،�ض187،ك�ص�ف القن�ع للبهوتي:ج6،�ض103.

7-د/ عبد الرحمن احمد الرف�عي،املرجع ال�ص�بق،�ض440.
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اأن  هو  اال�صتدالل  هذا  يفيد  م�  غ�ية  بل  وال�صه�دة،  االإقرار  في  الزن�  جريمة  اإثب�ت  طرق 
ال�صه�دة واالإقرار من و�ص�ئل اإثب�ت جريمة الزن� ال غير، بدليل اأن اأمير الموؤمنين عمر بن 
الخط�ب ر�صي اهلل عنه اأق�م حد الزن� بقرينة ظهور الحمل  على من ال زوج له� وال �صيد 
ولم تذكر �صبهة اأو اإكراهً�، وق�ل في ذلك: )اإن الرجم في كت�ب اهلل حق على من زنى اإذا 

اأح�صن من الرج�ل والن�ص�ء اإذا ق�مت البينة اأو ك�ن الحبل اأو االعتراف()8(.

فهذا االأثر ظ�هر الداللة على اإثب�ت الزن� واإق�مة الحد ب�لقرينة ك�ل�صه�دة واالإقرار عن هذا 
االأثر ب�أنه من قول عمر ر�صي اهلل عنه وقد اتفق العلم�ء على قول ال�صح�بي لي�ض بحجة 
على اأحد من ال�صح�بة المجتهدين، واختلفوا في كونه حجة على غيره، والراجح عن علم�ء 

االأ�صول هو اأنه ال يكون حجة مطلقً� وهذا اخت�ره االآمديواالح�جب والبي�ص�وي)9(.

ثانيًا: من ال�شنة النبوية المطهرة:

1-م� رواه ابن عب��ض ر�صي اهلل عنهم� ق�ل: ق�ل ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: )لو كنت راجمً� 
اأحدًا بغير بينة لرجمت فالنة، فقد ظهر منه� الريبة في منطقه� وهيئته� ومن يدخل عليه�()10(.

وجه الداللة:في هذا الحديث ال�صريف لم يقم النبي �صلى اهلل عليه و�صلم الحد على المراأة 
ودخول  وهيئته�،  منطقه�  في  الريبة  وهي ظهور  الزن�،  وقوع  تفيد  قرائن  منه�  التي ظهر 
نة )ال�صه�دة( اأو اإقرار ولو ك�ن  د ال يجب على اأحد بغير بيِّ االأج�نب عليه�، وذلك الأن الحَّ

متهمً� ب�لف�ح�صة، ويق��ض عليه بقية الحدود، ومنه� حد ال�صرقة)11(.

قال ال�شوكاني بعد اأن ذكر هذا الحديث:

اإق�مة الحدَّ  – الأن  د ب�لتهم - ب�أن توجد قرائن تجعله في مو�صع اته�م  )اأنه ال يجب الحَّ
بعد  اإال  الحد  اإق�مة  يجوز  فال  و�صرعً�  عقاًل  قبيح  وهو  به،  االإ�صرار  يجوز  ال  بمن  اإ�صرار 
ح�صول اليقين، الأن مجرد الحد�ض والتهمة وال�صك مظنة للخط�أ والغلط، وم� ك�ن كذلك 

فال ي�صتب�ح به ت�أليم الم�صلم واإ�صراره بال اختالف( )12(.

ب�صرح  م�صلم  6442،�صحيح  رقم  اح�صنت،ج6،�ض2505،حديث  اإذا  الزن�  يف  احلبلى  رجم  ب�ب  البخ�ري:  8-�صحيح 
النووي: ج5،�ض556،ب�ب رجم الثيب يف الزنى،حديث رقم 1691.

9-االأحك�م يف اأ�صول االأحك�م: لالآمدي،ج4،�ض385،طبعة دار الكتب العلمية،بريوت،لبن�ن،ع�م 
1405هـ/1985م،وي�ص�ف اإلى م� تقدم اأن قول عمر بن اخلط�ب ر�صي اهلل عنه على فر�ض حجيته جداًل،اإال اأنه ال 
ي�صثلح لال�صتدالل،مل� اأورده الق�ئلني بعدم اإق�مة احلدود ب�لقرائن من اأح�ديث فيعمل به� ويطرح قول ال�صح�بي.

10-�صنن ابن م�جه: ج2،�ض118،حديث رقم 2559،ب�ب من اأظهر الف�ح�صة،وق�ل عند االإم�م ال�صندي: اإ�صن�ده �صحيح ورج�له ثق�ت.
11-فتح الب�ري: ج12،�ض188،ب�ب من اأظهر الف�ح�صة واللطخ والتهمة بغري بينة.

12-نيل االأوط�ر،ال�صوك�ين،ج7،�ض104.
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ويناق�س هذا اال�شتدالل باأنه: ال يوجد في الحديث م� يدل على عدم جواز اإق�مة حد الزن� 

والب�صمة  بينة،  بدون  اإق�مته  يجوز  ال  اأنه  على  دل  واإنم�  الوراثية،  ب�لب�صمة  وغيرهم�،  وال�صرقة، 
الوراثية )اأو القرينة( بينه، واأن عدم اإق�مته �صلى اهلل عليه و�صلم لحد الزن� على هذه المراأة ك�ن 
ل�صعف االأم�رات التي ظهرت عليه�، والتي ال ترقى اإلى القرائن القطيعة بحيث يحكم به� الحد)13(.

المراد عند االإطالق،  ال�صهود، وهو  البينة و�صه�دة  ب�أن معنى  المن�ق�صة:  ويج�ب عن هذه 
و�صميت بذلك؛ الأنه يتبني الحق بهم، اأو الأن االأغلب في البين�ت ال�صه�دة لوقوع البي�ن بقول 

ال�صهود وارتف�ع االإ�صك�ل)14(.

ويمكن دفع هذا الجواب ب�أنه: البينة - كم� ق�ل ابن القيم – ا�صم لكل م� يبين الحق ويظهره 
ومن خ�صه� ب�ل�ص�هدين اأو االأربعة اأو ال�ص�هد والمراأتين لم يوف م�صم�ه� حقه�، ولم ت�أت 
البينة قط في القراآن مرادًا به� ال�ص�هدين، واإنم� اأتت مرادًا به� الحجة والدليل والبره�ن 
مفردة ومجموعة... والبينة والداللة والحجة والبره�ن واالآية والتب�صرة والعالمة واالأم�رة 

متق�ربة في المعنى،، ولفظ البينة ي�صمل جميع البين�ت، ولم يفيد بنوع دون اآخر)15(.

الفج)16(،  – ق�ل: �صرب رجل ف�صكر، فلقي يميل في  ابن عب��ض ر�صي اهلل عنهم�  2-م� رواه 
ف�نطلق به اإلى النبي �صلى اهلل عليه و�صلم فلم� ح�ذى بدار العب��صي انفلت فدخل العب��ض 
ف�لتزمه، فذكر ذلك النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وق�ل: )افعله�؟( ولم ي�أمر في ب�صيء)17(.

وجه الداللة:اأن ال�صكر قرينة تدل على �صرب الخمر، ومع وجود هذه القرينة ف�إن الر�صول 
�صلى اهلل عليه و�صلم لم ي�أمر بجلد ال�صكران، فدل هذا على عدم العمل ب�لقرينة في 

حد ال�صراب، ومثله �ص�ئل الحدود.

حد  يقم  لم  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  باأن:  اال�شتدالل  هذا  مناق�شة  ويمكن 

راآه  ب�أنه  اأحد  عليه  �صهد  وال  اأم�مه،  اإقرار  منه  يحدث  لم  الأنه  الرجل،  هذا  على  ال�صرب 
ي�صرب الخمر، والأنه ت�صفع ب�لعب��ض عم الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم قبل اأن ي�صل اأمره اإلى 

الح�كم، هو الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم)18(.
13- د/ حممد الزحيلي، و�ص�ئل االإثب�ت ،ج2،�ض510،،د/ حممد راأفت عثم�ن،الق�ص�ء يف الفقه االإ�صالمي، �ض282.

14-مغني املحت�ج: ج4،�ض461،د/ عبد الرحمن اأحمد الرف�عي،املرجع ال�ص�بق،�ض441.
15-الطرق احلكمية: ابن القيم،�ض11،اإعالم املوقعني،ج1،�ض90.

16-الفج،هو الطريق الوا�صع الوا�صع،انظر: امل�صب�ح املنري،للفيومي،�ض176.
17-نيل االأوط�ر،ال�صوك�ين،ج7،�ض105.

18 - د/ حممد راأفت عثم�ن: املرجع ال�ص�بق،�ض283.
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3-م� روى عن ع�ئ�صة ر�صي اهلل عنه� ق�لت: ق�ل ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم )ادرواء 
ف�إن  �صبيله،  لخلوا  للم�صلم مخرجً�  ف�إن وجدتم  ا�صتطعتم،  م�  الم�صلمين  الحدود عن 

االإم�م الأن يخطئ في العفو خير من اأن يخطئ في العقوبة( )19(.

الحدود  بدرء  الحديث  هذا  في  اأمر  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  اإن  الداللة:  وجه 

واإنم�  ذاته�،  في  لي�ض  ق�ئم،  الوراثية  الب�صمة  في  ال�صبهة  واحتم�ل  المحتلمة،  ب�ل�صبه�ت 
فيم� يالب�صه� اأو يخ�لطه� من �صبه�ت تتعلق بظروف محيطة به�)20(. 

تداًل  اأن هن�ك  اأنه ط�لم�  يعتقدون  العلم�ء  العقالء من  الوراثة:)ومعظم  يقول علماء 

من الب�صر ف�حتم�ل الخط�أ وارد اإم� من خالل تلوث العين�ت الم�صتخدمة، اأو وجود عيب في 
التكنيك طريقة التحليل اأو في االإح�ص�ء اأو غير ذلك(.

وال �صك اأن كل واحدة من ه�تين ال�صبهتين تكفي لدرء الحد عن المتهم)21(.

ثالثًا: من االأثر:

له�  زوج  الخط�ب ر�صي اهلل عنه ال  بن  الموؤمنين عمر  اأمير  اإلى  رفعت  امراأة  اأن  روي  م� 
ن�ئمة، فم�  واأن�  الراأ�ض، وقد وقع علّي رجل  اإني امراأة ثقيلة  وقد حملت، ف�ص�أله�، فق�لت: 

ا�صتيقظت حتى فرغ، فدراأ عنه� الحد)22(.

اأتى ب�مراأة ح�مل،  اأنه   2-م� رواه البراء بن �صبرة عن عمر بن الخط�ب ر�صي اهلل عنه 
ف�دعت اأنه� اأكرهت على الزن�، فق�ل: خل �صبيله�، وكتب اإلى اأمراء االأجن�د اأال يقتل احد اإال ب�إذنه)23(.

وجه الداللة: ففي هذين االأثرين، لم يقم اأمير الموؤمنين عمر بن الخط�ب ر�صي اهلل عنه 
الحد على المراأة الخلية، التي وجدت حبلى اأو ادعت االإكراه اأو االغت�ص�ب، فدل ذلك على 

اأن حد الزن� ال يق�م بمجرد القرينة اأو الب�صمة الوراثية، ويق��ض عليه �ص�ئر الحدود)24(.

الحد، فقد يكون  التي تدراأ  ال�صبهة  المعقول، فهو احتم�ل وجود  اأم� دليل  المعقول:  رابعً�: من 

19 - نيل االأوط�ر: ال�صوك�ين،ج7،�ض105.
20 -  د/ وهبة الزحيلي، املرجع ال�ص�بق، �ض18-17.

عبد  ال�ص�بق،ج2،�ض597،د/  امليم�ن،املرجع  اهلل  عبد  ن��صر  ال�ص�بق،�ض17-18،د/  الزحيلي،املرجع  وهبة  د/   -  21
الرحمن اأحمد الرف�عي،املرجع ال�ص�بق،�ض442.

22-املغني: ابن قدامة،ج10،�ض187.
23-املغني: ابن قدامه،ج10،�ض187.

24-املغني: ابن قدامه،ج10،�ض187،د/ عبد الرحمن اأحمد الرف�عي،املرجع ال�ص�بق،�ض443.
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عن وطء �شبهة اأو اإكراه)25(، وقد يكون وجود عين الم�ل الم�صروق في يد المتهم هبة اأو ع�رية اأو 
اإكراهً� على ال�صرقة، ومثل هذه االحتم�الت تورث ال�صبهة التي يجب درء الحد معه�، وقد روي 

عن علي وابن عب��ض، ق�ال: اإذا ك�ن في الحد )لعل( و)ع�صى( فهو معطل)26(.

هذا، ويمكن من�ق�صة هذا الدليل ب�أن: م� اأوردتموه من احتم�الت، تعتبر من الم�ص�ئل الن�درة، 
واالأحك�م ال�صرعية تبنى على الكثير الغ�لب ال على القليل الن�در، والغ�لب اأن الحمل ي�أتي 

من الوطء ولي�س من اإدخال الماء، واإن كان مت�شورًا اإل اأنه نادرًا ل حكم له)27(.

ويمكن الجواب على هذه المن�ق�صة ب�أمرين:
االأمر االأول: اأن م� قلتم به يمكن االحتج�ج به في االأموال اأو في غير م�ص�ئل الحدود، لكون هذه االأخيرة 

تدراأ بال�شبهات، ولما كان احتمال الحمل بدون وطء وارد، فاإن ذلك يعد �شبهة يدفع بها الحد.

اإليه  تطرق  اإذا  الدليل  اأن  موؤداه�:  اأخرى  بق�عدة  منقو�ض  القول  هذا  اأن  الث�ني:  االأمر 
الحتمال �شقط به ال�شتدلل وقد قلتم واأقررتم باإمكانية حدوث الحمل بدون وطء، وذلك 

يورث ال�صبهة التي يدراأ به� الحد)28(.

خام�شًا: دليل االإجماع: حجى ابن نجيم اإجم�ع العلم�ء على درء الحد ب�ل�صهب�ت، حيث ق�ل: 

)اأجمع فقه�ء االأم�ص�ر على اأن الحدود تدراأ ب�ل�صبه�ت، والحديث المروي في ذلك متفق عليه، 
وتلقته االأمة ب�لقبول()29(.

بع�ض  ق�ل  وبهذا  الوراثية،  الب�صمة  بمقت�صى قرينة  الحدود  اإثب�ت جميع  يرى  الث�ني:  القول 
الفقه�ء المع��صرين)30(، تخريجً� على مذهب علم�ء الم�لكية، واالإم�م اأحمد في رواية، وابن 
تيمية وابن القيم، وبع�ض االإم�مية الق�ئلين ب�إق�مة حد الزن� على المراأة الخلية من الزوج اأو 

25- فاملراأة قد حتمل من غري وطء،وذلك باأن يدخل ماء الرجل يف فرجها اإما بفعلها اأو فعل غريها،انظر املبدع يف �شرح 
املقنع،ابن مف�لح،ج9،�ض82،وم� بعده�.

26- كنز العم�ل: ابن ح�ص�م الدين الهندي،ج5،�ض401،كت�ب احلدود،حديث رقم 13423.
27- د/ عبد الرحمن اأحمد الرف�عي،املرجع ال�ص�بق،�ض444،،د/ عزت عبيد الدع��ض،القواعد الفقهية، �ض38،الطبعة 

االأولى،مدينة حم�ه ب�صوري�.
28- د/ عبد الرحمن اأحمد الرف�عي،املرجع ال�ص�بق،�ض444.

29- االأ�صب�ه والنظ�ئر،ابن جنيم احلنفي،�ض142،املب�شوط لل�شرخ�شي،ج4،�ض89،تب�صرة احلك�م ابن فرحون،ج2،�ض176،مغني 
املحت�ج لل�صربيني اخلطيب،ج4،�ض145،املغني: ابن قدامه،ج10،�ض187،املحلى: ابن فرحون،ج8،�ض331.

30- د/ اأحمد اأبو الق��صم،الدليل اجلن�ئي ودوره يف اإثب�ت جرائم احلدود والق�ص��ض ،�ض343،املركز العربي للدرا�ص�ت 
االأمنية والتدريب ب�لري��ض،ع�م 1414هـ/1993م،د/ حممد بن حممد ال�صبيل،املرجع ال�ص�بق ،�ض55.
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ال�صيد بقرينة الحمل، وكذا اإق�مة حد ال�صرقة بقرينة وجود الم�ل الم�صروق عند ال�ص�رق)31(.

وقد ا�شتدل اأ�شحاب هذا القول على مذهبهم باالآتي:

َدَقْت َوُهَو ِمَن اْلَك�ِذِبيَن  ُه ُقدَّ ِمْن ُقُبٍل َف�صَ ْن َك�َن َقِمي�صُ ْهِلَه� اإِ قوله تع�لى: )َو�َصِهَد �َص�ِهٌد ِمْن اأَ
ُه ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر  � َراأَى َقِمي�صَ �ِدِقيَن * َفَلمَّ ُه ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُهَو ِمَن ال�صَّ * َواإِْن َك�َن َقِمي�صُ

ُه ِمْن َكْيِدُكنَّ اإِنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيٌم()32(. َق�َل اإِنَّ

وجه الداللة: اأق�دت االآية الكريمة جواز الحكم ب�الأم�رات والقرائن في جريمة الزن�، 

الأنه تو�صل بقد القمي�ض اإلى معرفة ال�ص�دق منهم� من الك�ذب، وم� هذا اإال عمل ب�الأم�رات 
وجعله� �صببً� للحكم، وهذا دليل على اأنه يجوز اأن يعمل ب�لقرينة في الحدود ويعتمد عليه� 

في االأحك�م)33(.

وقد ق�ل ابن الغر�ض في تع�صيد اال�صتدالل: اأن هذه االآية يحتج به� من يرى الحكم ب�الأم�رات 
فيم� لم تح�صره بين�ت)34(، وق�ل ابن القيم: ذكر اهلل �صه�دة ال�ص�هد ولم ينكره، بل لم يعبه، بل 

حك�ه� مقرًا له�)35(.
وقد يعتر�ض على اال�صتدالل بهذه االآية ب�أن: هذا في �صريعة اأخرى غير �صريعتن� فال يلزمن�، 
وقد اأجيب عن هذا ب�أن: م� اأنزله اهلل عليه ف�إنم� اأنزله لف�ئدة فيه ومنفعة، وقد ق�ل اهلل 

ُ َفِبُهَداُهُم اْقَتِدِه()36(. تع�لى: )اأُْوَلِئَك الَِّذيَن َهَدى اهللَّ
ف�آية يو�صف عليه ال�صالم مقتدى به� معمول عليه�، وقد اأتفق العلم�ء اأن �صرع من قبلن� يكون 
�صرعً� لن� اإذا ك�ن قد �صبق بطريق يفيد ا�صتح�ص�نه وعدم اإنك�ره، فهو في هذه الح�لة ي�صبح 

من ب�ب التقريرات، واالآية التي معن� من هذا القبيل)37(.

ال�صرعية:  مفلح،ج9،�ض82،ال�صي��صة  ابن  ج1،�ض242،املبدع:  احلك�م:  ج4،�ض319،تب�صرة  الد�صوقي:  ح��صية   -31
القيم،ج3،�ض220-221،�صرائع  املوقعني،ابن  القيم،�ض8،اإعالم  ابن  احلكمية:  تيمية،�ض102،الطرق  ابن 

االإ�صالم،للمحلى،ج2،�ض252.
32 - �صورة يو�صف،اآية: 28-27-26.

33 - : د/ اأحمد عبد املنعم البهي،طرق االإثب�ت يف ال�صريعة والق�نون، �ض73،نقاًل عن د/ حممد راأفت عثم�ن: املرجع 
ال�ص�بق،�ض226.

34 - وقد ذهب �ص�حب التب�صرة اإلى ظهور احلمل بحرة بلدية لي�ض بغريبة وال يعرف له� زوج،ف�إنه� حتد،كذلك االأمة التي 
ال زوج له� وال �صيد اأو اأن �صيده� ينكر انه وط�أه�،ف�إنه� حتد اإذا ظهر عليه� احلمل،الأن ذلك �ص�هد على الزن�... انظر: 

تب�صرة احلك�م،ابن فرحون،ج2،�ض118،د/ عبد الفت�ح عبد اله�دي ع�بد،املرجع ال�ص�بق،�ض332.
35 - الطرق احلكمية،ابن القيم،�ض13.

36 -  �صورة االأنع�م االآية 31
37 - د/ اأحمد عبد املنعم البهي: املرجع ال�ص�بق،�ض81،نقاًل عن د/ حممد راأفت عثم�ن،املرجع ال�ص�بق،�ض266،هذا وقد 
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اإلى  اأَِخيِه(.  َرْحِل  ِفي  َق�َيَة  ال�صِّ َجَعَل  ِبَجَه�ِزِهْم  َزُهْم  َجهَّ  � )َفَلمَّ وتع�لى:  تب�رك  اهلل  2-قول 
ِكْدَن�  َكَذِلَك  اأَِخيِه  ِوَع�ِء  ِمْن  ا�ْصَتْخَرَجَه�  ُثمَّ  ِخيِه  اأَ ِوَع�ِء  َقْبَل  ْوِعَيِتِهْم  ِب�أَ )َفَبَداأَ  تع�لى:  قوله 

ِلُيو�ُصَف()38(.

وجه الداللة: تفيد هذه االآي�ت الكريم�ت ب�أن وجود الم�صروق بيد ال�ص�رق دليل ك�ف في 

اأنه ي�صتف�د  اإق�مة الحد عليه، بل هو بمنزلة اإقراره، وهو اأقوى من البينة، اإذ غ�ية البنية 
منه� ظن، واأم� وجود الم�صروق بيد ال�ص�رق في�صتف�د منه اليقين، وبهذا ج�ءت ال�صنة في 

وجوب الحد ب�لحمل في الزن� والرائحة في الخمر)39(.

لل�صرع  �صرعهم، خالفً�  في  ج�ئزًا  ك�ن  ربم�  ذلك  ب�أن:  اال�صتدالل  هذا  على  اعتر�ض  وقد 
االإ�صالمي الحنيف، الذي منع اإق�مة حد ال�صرقة بتلك القرينة، ولم يتطرق اإليه� من ظنون 
اأو احتم�الت التي يمتنع معه� اإق�مة الحد. يقول العالمة ابن حزم الظ�هري: )... اإن اإح�ص�ر 

الم�صروق لي�ض بي�نً� في اأنه �صرقة، واإنم� هو ظن، وال يحل قطع يد الم�صلم ب�لظن()40(.

ثانيًا: من ال�شنة النبوية المطهرة:

م� روي عن علقمة بن وائل الكندي عن اأبيه، اأن امراأة خرجت على عهد ر�صول اهلل �صلى 
اهلل عليه و�صلم تريد ال�صالة، فتلق�ه� رجل، فتجلله�)41(، فق�صى ح�جته منه�، ف�ص�حت، 
)اأي  بع�ص�بة  ومرت  وكذا،  كذا  بي  فعل  الرجل  ذلك  اإن  فق�ل:  عليه� رجل،  فمر  وانطلق، 
ف�أخذوا  ف�نطلقوا،  وكذا،  كذا  بي  فعل  الرجل  ذاك  اإن  فق�لت:  المه�جرين،  من  ج�معة( 

اختلف الرواي�ت يف ال�ص�هد الذيبق�: )اإن ك�ن قمي�صه قد من قبل ف�صدقت وهو من الك�ذبني(،فهو الط�لب وهي دافعت عن 
نف�صه�،)واإن ك�ن قمي�صه قد من دبر فكذبت وهو ال�ص�دقني(،فهي الط�لبة وهو اله�رب منه�،فروى اأنه طلف تكلم يف املهد 
ق�ل ال�صهيلي: وهو ال�صحيح للحديث الوراد يف عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وق�ل غريه: اأنه رجل حكيم ذو عقل عن الوزير 
ي�صت�صريه يف اأموره،وك�ن من اأهل املراأة وقيل اأنه ابن عمه�،ق�ل ال�صدي،وهو القول الث�ين هو ال�صحيح،وروى عن ابن ع�ب�ض اأنه 
ك�ن رج�ًل من خ��صة امل�لك. ق�ل القرطبي: اإذا تنزلن� على ان يكون ال�ص�هد طفاًل فال يكون فيه داللة على العمل ب�الم�رات... 
واإذا ك�ن رجاًل في�صح اأن يكون حجة يف العالمة يف اللقطة وكثري من املوا�صع... وقد عقب ابن فرحون على م� ق�ل القرطبي 
ق�ئاًل: وفيم� ق�ل القرطبي نظر،الأنه واإن ك�ن طفاًل ف�حلجة ق�ئمة عنه ب�إذن اهلل تع�لى،اأر�صدن� على ل�صالنه التفطن،والتيقظ 
والنظر اإلى االأم�رات والعالم�ت،التي يعلم به� �صدق املحق وبطالن قول املبطل،ويكون ذلك اأبلغ من احلجة من قول الكبري؛ 
الأن قول الكبري اجته�د وراأي منه،ونطق ال�صغري من قبل اهلل تع�لى: )انظر تف�صري القرطبي،ج4،�ض3496،طبعة دار الغد 

العربي(،تب�صرة احلك�م: ابن فرحون،ج2،�ض119-118.
38- �صورة يو�صف االآية 76-70 

39- اإعالم املوقعني: ابن القيم،ج2،�ض221-220.
40 - املحلى: ابن حزم،ج11،�ض340.

41 - جتلله�،اأي تغ�ص�ه�،اأي وطئه�.
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الرجل الذي ظنت اأنه وقع عليه�، واأتوه� به، فق�لت: نعم هو هذا، ف�أتوا به ر�صول اهلل �صلى 
اهلل عليه و�صلم فلم� اأمر به ليرجم ق�م �ص�حبه� الذي وقع عليه�، فق�ل: ي� ر�صول اهلل اأن� 
�ص�حبه�، فق�ل له�: )اذهبي فقد غفر اهلل لك( وق�ل للرجل قواًل ح�صنً�، وق�ل للرجل الذي 

وقع عليه، )ارجموه( ثم ق�ل: 0لقد ت�ب توبة لو ت�به� اأهل المدينة لقبل منهم()42(.

اأمر  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  اأن  ال�صريف  الحديث  هذا  يدل  الداللة:  وجه 

القرينة  على  بن�ء  واإنم�  به،  االإقرار  اأو  الزن�  على  �صه�دة  بدون  المراأة  اأغ�ث  الذي  برجم 
اأخبروا  اأن القوم  – كم� ج�ء في بع�ض الرواي�ت  اأدركوه ي�صتد هربً�  اأنهم  الظ�هرة، وهي 
اأنهم اأدركوه وهو ي�صتد – وقول المراأة المعتدي عليه� اإنه هو هذا الذي فعل به�، وهذا يدل 
على اأن القرينة يعتمد عليه� في اإثب�ت جريمة الزن� واإق�مة الحد، ويق��ض على ذلك �ص�ئر 

الحدود)43(.
يقول العالمة ابن القيم بعد اأن ذكر هذا الحديث:

)ف�إن قيل فكيف اأمر ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم برجم المغيث من غير بينة وال اإقرار؟ 
التهم، وهذا  االأحوال في  ب�صواهد  واالأخذ  القرائن،  اعتب�ر  الدالئل على  اأول  قيل هذا من 
اإق�مة الحدود ب�لرائحة والقيء كم� اتفق عليه ال�صح�بة، واإق�مة حد الزن� ب�لحمل  ي�صبه 

كم� ن�ض عليه عمر، وذهب اإليه فقه�ء اأهل المدينة واأحمد في ظ�هر مذهبه.

وكذلك ال�صحيح اأنه يق�م الحد على المتهم ب�ل�صرقة اإذا وجد الم�صروق عنده، فهذا الرجل 
لم� اأدرك هو ي�صد هربً�، وق�لت المراأة هو الذي فعل بي، وقد اعترف ب�أنه دن� منه� واأتى 
اإليه�، وادعى اأنه ك�ن مغيثً� ال مريبً�، ولم ير اأولئك الجم�عة غيره، ك�ن في هذا اأظهر االأدلة 
على اأنه �ص�حبه�، وك�ن الظن الم�صتف�د من ذلك ال يق�صر عن الظن الم�صتف�د من �صه�دة 
البينة واحتم�ل الغلط وعداوة ال�صهود ك�حتم�ل الغلط وعداوة المراأة، ه�هن�، بل ظن عداوة 
ي�صتبعد  لوث ظ�هر ال  اأنه هذا  االأمر  ونه�ية  اال�صتبع�د  المو�صوع في غ�ية  المراأة في هذا 

ثبوت الحد بمثله �صرعً�()44(.

مناق�شة هذا الدليل: يمكن من�ق�صة هذا اال�صتدالل ب�أن هذا الحديث م�صطرب في متنه، 

ب�لزن�  اعترف  الذي  امتنع عن رجم  و�صلم  ب�أنه �صلى اهلل عليه  الرواي�ت �صرحت  فبع�ض 
لتوبته. وبع�صه� �صريحة في رجمه، وهذا يورث �صعفً� في الحديث، فال يجوز اال�صتدالل 

42 - �صنن الرتمذي،ج3،�ض7،ب�ب ج�ء يف املراأة اإذا ا�صتكرهت على الزن�،حديث رقم 1454.
43 - د/ حممد راأفت عثم�ن،املرجع ال�ص�بق،�ض279.

44 - اإعالم املوقعني،ابن القيم،ج3،�ض20،الطرق احلكمية،ابن القيم،�ض71.
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به)45(.بل اإن �صراح الحديث ذهبوا اإلى القول ب�أن هذا الحديث مم� اخت�ض به ر�صول اهلل 
�صلى اهلل عليه و�صلم حيث اأمر برجم ذلك الرجل ب�لرغم من عدم ثبوت الجريمة عليه، 

ليكون هذا ادعى اإلى اعتراف مرتكب الجريمة.

قال ابن العربي في �شرحه على �شنن الترمذي:

)وفي هذا حكمة عظيمة وذلك الأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم اأمر به ليرجم قبل اأن يقرب 
يرجم من  اأن  النف�صية حين خ�صى  اإظه�ر  في  �صببً�  ليكون ذلك  عليه،  يثبت  لم  واإن  الزن� 
لم يفعل، وهذا من غير ا�صتخراج الحقوق، وال يجوز ذلك لغير ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
الظ�هر  ب�إعالم  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  هو  علم  م�  البواطن  من  يعلم  ال  غيره  الأن  و�صلم؛ 

الب�طن له بذلك()46(.

وجاء في حا�شية عون المعبود بهام�س �شنن اأبي داود:

)وال يخفى انه – اأي الحديث – بظ�هرة م�صكل اإذا ال ي�صتقم االأمر ب�لرجم من غير اإقرار 
– فعل  القذف  اأن تحد حد  ت�صتحق  التي  – بل هي  بينه  ي�صلح  المراأة ال  وقول  بينة،  وال 
المراد: فلم� ق�رب اأن ي�أمر به وذلك ق�ل الراوي نظرًا اإلى ظ�هرة االأمر حيث انهم اأح�صوره 

عند االإم�م، واالإم�م ا�صتغل ب�لتفتي�ض عن ح�له()47(.

ومم� يوؤيد م� تقدم، مراجعة الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم عندم� اعترف على نف�صه ب�لزن� واإعرا�صه 
عنهن حتى اأقر اأربع مرات، فال ي�صتقم ذلك مع اإق�مة الحد على المنكر في هذه الواقعة)48(.

هذه  على  الحدود  في  اإثب�ت  و�صيلة  القرائن  ب�أن  الق�ئلون  رد  المن�ق�صة:  على  الجواب 
المناق�شة باأن: االإ�صطراب الواقع في الحديث لي�ض في االأمر برجم الذي اأغ�ثه�، واإنم� 

هو في رجم الذي ارتكب جريمة الزن� معه�، ومحط ا�صتداللن� اإنم� هو رجم الذي اأغ�ثه� 
واإ�صرار  يجري،  وهو  المغيث  على  القب�ض  من  الح�ل  �صواهد  هي  التي  القرينة  على  بن�ء 
45 - ج�ء يف م�صند االإم�م اأحمدك مل� اأمر النبي برجمه ق�ل الذي وقع عليه�: ي� ر�صول اهلل اأن� هو فق�ل للمراأة )اذهبي 
فقد غفر اهلل لك،وق�ل للرجل قواًل ح�صنً�،فقيل ي� نبي اهلل اأال ترجمه؟ فق�ل: )لقد ت�ب توبة لو ت�به� اأهل املدينة لقبل 

منهم(،انظر م�صند االإم�م اأحمد بن حنبل: ج6،�ض399.
46 - ع�ر�صة االأحوذي ب�صرح �صحيح الرتمذي،ابن العربي،ج6،�ض237-238،طبعة دار الكتب العلمية بريوت.

6،ج12،�ض28،الطبعة  اآب�دي،املجلد  العظيم  احلق  �صم�ض  حممد  الطيب  داود،اأبي  اأبي  �صنن  �صرح  املعبود  عون   -  47
االأولى،ع�م 141هـ/1990م،دار الكتب العلمية،بريوت.

ا�صطراب  فيه  احلديث  هذا  اأن  مذهبه،ذكر  لت�أييد  احلديث  هذا  ذكر  الذي  القيم  ابن  اأن  تقدم  م�  اإلى  ي�ص�ف   -  48
ابن  الطرق احلكيمة  �صرطه،انظر  على  اأن احلديث  مع  اال�صطراب  لهذا  تركه  م�صلمً�  االإم�م  اأن  �ص�صنه،وذرك  يف 

القيم،�ض70،حجية الدليل امل�دي يف االإُب�ت د/ �صح�دة عبد املطلب ح�صن،�ض56.



د. ال�شيخ حميدي الفكي  - د . املعز هارون حممد

257
 �لعدد �لثاني ع�شر  - رجب 1438هـ  - �أبريل 2017م

وغيره،  الترمذي  رواية  عليه  اتفقت  قد  القدر  وهذا  عليه�،  وقع  الذي  هو  اأنه  على  المراأة 
وبهذا يثبت عدم االإ�صطراب فيه�، فتكون �ص�لحة لال�صتدالل به�)49(.

ويمكن الرد على هذا الجواب ب�أن: الخالف في متن الحديث اأورث �صبهة ال�صعف فال ي�صح 
اأن ي�صتدل بحديث مختلف في متنه.

ثالثًا: من االأثر:

م� روى عن ابن عب��ض ق�ل: ق�ل عمر بن الخط�ب: )ك�ن فيم� اأنزل اهلل اآية الرجم، فقراأه� 
وعقلن�ه� ووعين�ه�، ورجم ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ورجمن� بعده، ف�أخ�صى اإن ط�ل 
ب�لن��ض زم�ن اأن يقول ق�ئل: واهلل م� يجد الرجم في كت�ب اهلل تع�لى، في�صلوا بترك فري�صة 
اأنزله� اهلل تع�لى، والرجم في كت�ب اهلل حق، على من زنى اإذا اأح�صن من الرج�ل والن�ص�ء 

اإذا ق�مت البينة اأو ك�ن الحمل اأو االعتراف()50(.

وجه الداللة: في هذا االأثر دليل على اأن المراأة الخ�لية من الزوج اأو ال�صيد، اإذا وجدت 

حبلى ولم تذكر �صبهة، اأنه يثبت الحد ب�لحبل، وهذا م� ق�له عمر على المنبر، ولم ينكر 
عليه اأحد، فينزل منزله االإجم�ع)51(.

مناق�شة هذا الدليل: يمكن من�ق�صة هذا اال�صتدالل ب�أن: هذا قول عمر، واأقوال ال�صح�بة 

مختلف فيه� هل ت�صلح اأن تكون حجة اأم ال، فال يوؤخذ بقول عمر في اإثب�ت مثل هذا االأمر 
العظيم الذي يف�صي اإلى هالك النفو�ض، وكون عمر ق�ل هذا بمجمع من ال�صح�بة ولم ينكر 
عليه اأحد ال ي�صتلزم اأن يكون اإجم�عً�؛ الأن االإنك�ر في الم�ص�ئل االجته�دية – التي تختلف 
بمنزلة من  وهو  بذلك عمر،  الق�ئل  ك�ن  اإذا  وال�صيم�  للمخ�لف،  – غير الزم  االآراء  فيه� 

المه�بة في �صدور ال�صح�بة وغيرهم)52(.

)اإن  بقوله::  المن�ق�صة  هذه  عن  الطح�وي  العالمة  اأج�ب  المناق�شة:  على  الجواب 

الم�صتف�د من قول عمر: والرجم حق على من زنى، اأن الحبل اإذا ك�ن من زن� فيه الجرم، 
وهو كذلك ولكن ال بد من ثبوت كونه من زنى، وال ترجم بمجرد الحبل مع قي�م االحتم�ل 

49 -  د/ حممد راأفت عثم�ن،الق�ص�ء يف الفقه االإ�صالمي، �ض279،280.
50 - فتح الب�ري: ابن حجر الع�صقالين،ج12،�ض148،�صحيح م�ص�صلم،ب�صرح النووي،ج 5،�ض556.

51 - �صبل ال�صالم،لل�صنع�ين،ج4،�ض8.
52 - نيل االوط�ر لل�صوك�ين،ج7،�ض106،وعلى فر�ض الت�صليم ب�نعق�د هذا االجتم�ع،ف�إنه يبقى من قبيل االإجم�ع ال�صكوتي 

الذي تعترب حجيته حمل خالف بني علم�ء االأ�صول،انظر اأ�صول الفقه لل�صيخ حممد اأبو زهرة،�ض205.
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اأنه� زنت، وهي تبكي، ف�ص�أله� م� يبكيك؟  اأتى ب�لمراأة الحبلى، وق�لوا:  فيه، الأن عمر لم� 
ف�أخبرت اأن رجاًل ركبه� وهي ن�ئمة فدراأ عنه� الحد()53(.

ويمكن دفع هذه االإجابة باأمرين:

االأمر االأول: اأن مق�بلة �صيدن� عمر بن الخط�ب ر�صي اهلل عنه الحبل ب�العتراف، ال يعني 

انه يقوم مق�مه، الأن مثيل ال�صيء ال يكون ذاته، يقول ابن حجر معلقً� على كالم العالمة 
الطح�وي: )وال يخفى تكلفة، ف�إن عمر ر�صي اهلل عنه ق�بل الحبل ب�العتراف وق�صيم ال�صيء 
ال يكون ق�صمه، واإنم� اعتمد من ال يرى الحد بمجرد الحبل قي�م االحتم�ل ب�أنه لي�ض من زنى 

محقق واأن الحد يدفع ب�ل�صبهة()54(.

االأمر الثاني: اأن حكم عمر لم يكن ع�مً�، واإنم� ك�ن �صي��صة منه لح�لة م� اقت�صت ذلك... 

يقول بع�ض الفقه�ء المحدثين: )وربم� ك�ن هذا �صي��صة من عمر لظروف اقت�صت ذلك، 
ولالإم�م اأن يعمل م� فيه الم�صلحة مهتديً� بهدى ال�صرع()55(.

يوؤكد هذا م� روى عن �صيدن� عمر ر�صي اهلل عنه خالف ذلك على نحو م� عر�صن� له �ص�بقً�.

م� روي عن االإم�م علي – كرم اهلل وجه – اأنه ق�ل: اأيه� الن��ض اأيم� امراأة جيء به� وبه� 
حبل اأو اعترفت، ف�الإم�م اأول من يرجم ثم الن��ض، واأيم� امراأة جيء به� اأو رجل زان ف�صهد 

عليه اأربعة ف�ل�صهود اأول من يرجم ثم الن��ض.

م� روي عن االإم�م علي – كرم اهلل وجه – اأنه ق�ل: ي� اأيه� الن��ض اإن الزن� زن�ءان: زن� �صر 
وزن� عال نية، فزن� ال�صر اأن ي�صهد ال�صهود، فيكون ال�صهود اأول من يرمي، وزن� العالنية، اأن 

يظهر الحبل اأو االعتراف، فيكون االإم�م اأول من يرمي)56(.

وجه الداللة من هذين االأثرين:

هذا القول من االإم�م علي – كرم اهلل وجه – يدل على اأنه ك�ن يعد ظهور الحمل دلياًل على 
حدوث جريمة الزن�، ويبين اأن ذلك موجب الإق�مة الحد، واأن الح�كم اأول من يرمي الزانية 
التي ظهر حمله�، واإذا ك�ن حد الزنى قد ثبت ب�لقرينة، وهي هن� الحمل، فيق��ض على حد 

53 - فتح الب�ري: ابن حجر الع�صقالين،ج12،�ض155.

54 - فتح الب�ري: ابن حجر الع�صقالين،ج12،�ض155.
الرف�عي،املرجع  اأحمد  الرحمن  عبد  اإبراهيم،�ض423،د/  اأحمد  االإ�صالمية،ال�صيخ  ال�صريعة  يف  الق�ص�ء  طرق   -  55

ال�ص�بق،�ض447.
56 - املغني: البن قدامه،ج10،�ض187.
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الزن� �ص�ئر الحدود فتثبت هي االأخرى ب�لقرينة اأو الب�صمة الوراثية.
بن  الخليفة عمر  اأثر  به  نوق�ض  بم�  االأثرين  بهذين  اال�صتدالل  ين�ق�ض  الدليل:  مناق�شة 

الخط�ب ر�صي اهلل عنه، هذا ب�الإ�ص�فة اإلى اأنه قد روي عن االإم�م علي – كرم اهلل وجهه – 
م� يع�ر�صه، حيث ق�ل: اإذا ك�ن في الحد لعل وع�صى فهو معطل، وروي الدراقطني ب�إ�صن�ده، 
عن عبد اهلل بن م�صعود، ومع�ذ بن جبل، وعقبة بن ع�مر، اأنهم ق�لوا: اإذا ا�صتبه عليك الحد 

ق�درًا م� ا�صتطعت)57(.

وال �صك اأن ظهور الحبل من المراأة الخلية، اأو وجود اآث�ر لل�ص�ئل المنوي على ثي�ب المجني 
تورث�ن  اللت�ن  وع�صى  لعل  من  يخلو  ال  عليه،  الوراثية  الب�صمة  اختب�رات  واإجراء  عليه�، 

ال�صبهة المجمع على درء الحد به�)58(.

م� روى اأن عثم�ن بن عف�ن ر�صي اهلل عنه اأتى ب�مراأة ولدت في �صتة اأ�صهر، ف�أمر اأن ترجم، 
)..وحمله  كت�به:  في  يقول  تع�لى  اهلل  اأن  عليه�  ذلك  لي�ض  ط�لب:  اأبي  بن  علي  له  فق�ل 

وف�ص�له ثالثون �صهرًا...()59(.
وق�ل: )والوالدات ير�صعن اأوالدهن حولين ك�ملين لمن اأراد اأن يتم الر�ص�عة...()60(

ف�لحمل يكون �صتة اأ�صهر، فال رجم عليه�، فبعث عثم�ن في طلبه� فوجده� قد رجمت)61(.

وجه الداللة: اأن الخليفة عثم�ن ر�صي اهلل عنه اأمر برجم هذه المراأة التي ولدت في 

�صتة اأ�صهر على اأ�ص��ض اأن هذا الحمل ك�ن من غير زوجه�، فدل ذلك على اعتب�ر القرائن 
في الحدود.

من�ق�صة هذا الدليل: ين�ق�ض االأثر ال�ص�بق ب�أنه: فعل �صح�بي، وفي لزوم العمل به خالف، 
ف�صاًل عن اأنه مع�ر�ض ب�الأح�ديث التي ا�صتدل به� الق�ئلون بعدم اعتب�ر القرائن في الحدود.

رابعًا: عمل اأهل المدينة: قال االإمام مالك في الموطاأ:

)واالأمر عندن� في المراأة توجد ح�ماًل وال زوج له�، فتقول قد ا�صتكرهت اأو تقول تزوجت، 
ف�إن ذلك ال يقبل منه�، واأنه� يق�م عليه� الحد، اإال اأن يكون له� على م� ادعت من النك�ح 

57 - املغني: البن قدامه،ج10،�ض187.
58 - د/ عبد الرحمن اأحمد الرف�عي: املرجع ال�ص�بق،�ض447.

59 -  �صورة االأحق�ف االآية 15
60 -  �صورة البقرة االآية 233

61 - موط�أ االإم�م م�لك ب�صرح الزرق�ين،ج4،�ض146.
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بينة اأو اأنه� ا�صتكرهت، اأو ج�ءت تدمي اإن ك�نت بكرًا، اأو ا�صتغ�ثت حتى اأتيت وهي على ذلك 
الح�ل، اأو م� اأ�صبهه هذا من االأمر الذي تبلغ به ف�صيحة نف�صه�، ق�ل: ف�إن لم ت�أت ب�صيء من 

هذا اأقيم عليه� الحد، ولم يقبل منه� م� ادعت من ذلك()62(.

مناق�شة هذا الدليل: ين�ق�ض ذلك ب�أن عمل اأهل المدينة غير متفق على حجيته، ف�أكثر 

فقه�ء االأم�ص�ر لم يروا عملهم حجة الأنهم لي�صوا كل االأمة، فكثير من ال�صح�بة غ�دروا 
المدينة وتفرقوا في االأم�ص�ر ومعهم كثير من ال�صنة اأخذه� عنهم اأهل هذه البالد، وقد 
من  ب�أولى  المدينة  اأهل  فلي�ض  له،  ن��صخً�  اأو  المدينة  اأهل  عليه  مم�  اأ�صبح  بع�صه�  يكون 
غيرهم، ولم تكن ال�صنة مق�صورة عليهم وحدهم حتى يق�ل: اإن عملهم بمنزلة روايتهم عن 

ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم)63(.

خام�شًا: من القيا�س: ا�صتدل الق�ئلون ب�أن الب�صمة الوراثية )القرائن( و�صيلة اإثب�ت في 

الحدود ب�لقي��ض، وذلك من وجهين:

الوجه االأول: يجوز اإق�مة الحدود )حد الزن� وال�صرقة( بموجب نت�ئج الب�صمة الوراثية 

قي��صً� على وجوب اإق�مته بنكول الزوجة عن اإيم�ن اللع�ن الذي يقول به جمهور الفقه�ء من 
الم�لكية وال�ص�فعية والحن�بلة في رواية)64(.

النكول  على  الوراثية  الب�صمة  قي��ض  ب�أن:  الوجه  من�ق�صة هذا  يمكن  الوجه:  من�ق�صة هذا 
اأو  اأن يكون الأ�شل المقي�س عليه ثابتًا بن�س  قيا�س فا�شد، لأن من �شروط �شحة القيا�س، 
ب�تف�ق الخ�صوم)65(، ولم يثبت اإق�مة حد الزن� ب�لنكول بن�ض �صريح من الكت�ب اأو ال�صنة، 
كم� لم يتفق الفقه�ء على كونه كذلك، حيث ذهب الحنفية والحن�بلة، في اأ�صح الروايتين، 
اإلى اأن النكول لي�ض من اأدلة اإثب�ت الزن� وال يجوز اإق�مة الحد به، واأن المراأة اإذا امتنعت عن 

اللع�ن تحب�ض حتى تالعن اأو ت�صدق زوجه� في دعواه اأو تقر اأربعً�)66(.

62 - نف�ض املرجع ،�ض150.
م�صطفى  لل�صوك�ين،�ض82،طبعة  الفحول  لالآمدي،ج1،�ض206-208،اإر�ص�د  االأحك�م:  اأ�صول  يف  االإحك�م   -  63
احللبي،درا�صة حتليلية للمذهب امل�لكي،د/ عبد اجلليل القر�ص�وي،�ض6،جمموعة حم��صرات األق�ه� على طلبة الدرا�ص�ت 

العلي� بكلية ال�صريعة والق�نون.
64 - بداية املجتهد: البن ر�صد،ج2،�ض119،نه�ية املحت�ج،للرملي،ج7،�ض115،زاد املع�د،البن القيم،ج4،�ض100،املحلى 

البن حزم،ج10،�ض178.
65 - مذكرة يف اأ�صول الفقه: حممد اأمني ال�صنقيطي،�ض324،الطبعة اخل�م�صة ع�م 1422هـ مكتبة العلوم واحلكم ب�ملدينة املنورة.
66 - املغني البن قدامه،ج8،�ض75،يقول �ص�حب البدائع: )مذهبن� اأنه� اأي الزوجة اإذا امتنعت عن اللع�ن حتب�ض حتى 

العن اأو تقر ب�لزن�،فيداأ عنه� العذاب وهو احلب�ض ب�للع�ن،انظر بدائع ال�صن�ئع،للك��ص�ين،ج3،�ض348.
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واإذا ثبت عدم �صحة المقي�ض عليه، وهو النكول، وبطالن اإق�مة الحد به، ك�ن قي��ض الب�صمة 
الوراثية عليه قي��صً� ف��صدًا، والقول ب�إق�مة الحد بموجب نت�ئجه� ب�طاًل)67(.

على  يجب  لم  الحد  ب�أن:  المن�ق�صة  هذه  عن  الجواب  يمكن  المن�ق�صة:  هذه  على  الجواب 
الزوجة بمجرد نكوله�، واإنم� به ولع�ن الزوج)68(.

الرد على هذا الجواب: وقد دفعت هذه االإج�بة ب�أن: زن� الزوجة ال يتحقق بنكوله� وحده� 
وال بلع�ن الزوج وال بهم� معً�:

ف�أم� عدم تحقق الزن� بنكول الزوجة: فالأن النكول ال يثبت به الحد لم� فيه من ال�صبهة، 
والحدود تدرا ب�ل�صبه�ت، فال تثبت به�؛ الأن النكول يحتمل اأن يكون ل�صدة خفره�، اأو ل�صقلة 
ب�صالنه�، اأو لده�صته� في ذلك المق�م الف��صح المخزي، اأو لغير ذلك من االأ�صب�ب، فكيف 
يثبت به الحد الذي اعتبر في بينته من العدد �صعف م� اعتبر في �ص�ئر الحدود، وفي اإقراره 
يت�صمن  اأن  والبينة  االإقرار  من  كل  في  واعتبر  ال�صريحة،  ال�صحيحة  ب�ل�صنة  مرات  اأربع 
واأكده�،  الطرق،  ب�أبلغ  الحد  الإثب�ت  ودفعً�  ال�صتر  في  مب�لغة  به  والت�صريح  الفعل  و�صف 
تو�صاًل اإلى اإ�صق�طه ب�أدنى �صبهة، فكيف يق�صي فيه ب�لنكول، الذي هو في نف�صه �صبهة، ال 

يق�صي به في �صيء من الحدود والعقوب�ت البتة)69(.

واأم� عدم تحققه بلع�ن الزوج وحده؛ فالأنه لو تحقق بذلك لم� ج�ز للمراأة اأن ت�صقط الحد 
بلع�نه�، ولم� وجب الحد في ق�ذف�ه، فلو قذفه� �صخ�ض بعد لع�ن الزوج وقبل لع�نه�، الأقيم 
عليه حد القذف؛ الأن اللع�ن ي�صقط االإح�ص�ن في حق الزوج؛ الأنه يعتبر بينة يخت�ض به�، 
اأم� في حق االأجنبي فهي ب�قية على اإح�ص�نه�، فوجب عليه الحد بقذفه�)70(، بخالف م� اإذا 

قذفه� الزوج ولم تالعن وحدت ثم قذفه� االأجنبي بذلكن ففيه احتم�الن:

االأول: ال حد عليه؛ الأنه قذفه� بزن� حدت فيه فلم يجب، كم� لو اأقيم عليه� الحد ب�لبينة.

الث�ني: يجب الحد؛ الأن اللع�ن يخت�ض به الزوج، فزال االإح�ص�ن في حقه، ولكنه بقى في 
حق االأجنبي)71(.

67 - د/ عبد الرحمن اأحمد الرف�عي،�ض450-449.
68 - املغني،البن قدامه: ج8،�ض75.

69 - املغني البن قدامه،ج7،�ض445،زاد املع�د البن القيم: ج4،�ض97.
70 - املغني البن قدامه،ج8،�ض75.

71 - املهذب لل�صريازي،ج2،�ض129.
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اأم� عدم تحققه بهم� معً� فلالأمرين: اأولهم�: اأن م� في كل واحد منهم� من ال�صبهة ال يزول 
ب�شم اأحدهما اإلى الآخر، ك�شهادة مائة فا�شق؛ لأن احتمال نكولها لفرط حيائها وهيبة ذلك 
المق�م و�صدة الخفرة، وعجزه� عن النطق وعقدة ل�ص�نه�، ال يزول بلع�ن الزوج وال بنكوله�.

وث�نيهم�: اأن م� ال يق�صي فيه ب�ليمين المفردة، ال يق�صي فيه ب�ليمين مع النكول ك�ص�ئر الحقوق)72(.

الوجه الث�ني: يجوز اإق�مة حد الزن� وال�صرقة بموجب قرينة الب�صمة الوراثية ب�لقي��ض على جواز 
اإق�مة حد ال�صرب بقرينة الرائحة، يقول الدكتور/ عمر بن محمد ال�صبيل، في هذا ال�صدد:

)فلو قي�صت الب�صمة الوراثية على هذه الم�ص�ئل التي اأثبت بع�ض العلم�ء فيه� الحد والق�ص��ض 
من غير �صهود وال اإقرار، واإنم� اأخذًا ب�لقرينة وحكمه� به�)73(، لم يكن االأخذ عندئذ ب�لب�صمة 
الوراثية والحكم بمقت�ص�ه� في ق�ص�ي� الحدود والق�ص��ض بعيديً� عن الحق وال مج�نبً� لل�صواب 
فيم� يظهر قي��صً� على تلك الم�ص�ئل، ال�صيم� اإذا حف ب�لق�صية اأو الح�ل من قرائن االأحوال م� 
يوؤكد �صحة النت�ئج قطعً� لدى الح�كم، كمعرفته ب�أم�نة ومهرة خبراء الب�صمة الوراثية، ودقة 
المع�مل المخبرية، وتطوره�، وتكرار التج�رب ال �صيم� في اأكثر من مختبر، وعلى اأيدي خبراء 
اآخرين يطمئن الح�كم اإلى اأم�نتهم، وخبرتهم المميزة، وغير ذلك من القرائن واالأحوال التي 
عنده  وبي�نه  الحق  ظهور  وترجح  النت�ئج،  �صحة  اإلى  االطمئن�ن  اإلى  ال�صرعي  الح�كم  تحمل 

ب�لب�صمة الوراثية، اإذا البينة م� اأثرت عن وجه الحق وبينته ب�أي و�صيلة()74(.

ويقول العالمة ابن القيم: )اهلل �صبح�نه وتع�لى اأر�صل ر�صله، واأنزل كتبه ليقوم الن��ض 

ب�لق�صط، وهو العدل الذي ق�مت به االأر�ض وال�صم�وات، ف�إذا ظهرت اأم�رات العدل، واأ�صفر 
اأن يخ�ض  اأعلم واأحكم واأعدل  وجهه ب�أي طريق ك�ن فثم �صرع اهلل ودينه، واهلل عز وجل 

الرف�عي،املرجع  الرحمن  عبد  د/  انظر:  قدامه،ج7،�ض445.  البن  ،ج4،�ض97،املغني  املع�د  زاد  القيم،  ابن   -  72
ال�ص�بق،�ض450-451،د/ �صعد الدين م�صعد هاليل،املرجع ال�ص�بق،�ض432-431. 

73 - ذهب بع�ض الفقه�ء اإلى اإثب�ت بع�ض احلدود والق�ص��ض ب�لقرائن واالأم�رات الدالة على موجبه�،واإن مل يثبت ذلك 
ب�ل�صه�دة اأو االإقرار،ومن ذلك م�أتي: اأ( اإثب�ت حد الزن� على املراأة احلم�ل اإذا مل تكن ذات زوج وال �صيد،ب( اإثب�ت حد 
الزن� على املراأة املالعنة عند نكوله� عن اللع�ن،ج( اإثب�ت حد اخلمر على من وجد فيه رائحته اأو تقية،اأو يف ح�لة �صكره،د( 
اإثب�ت حد ال�صرقة على من وجد عنده امل�ل امل�صروق،هـ( ثبوت الق�ص��ض على من وجد وحده ق�ئمً� يف يده �صكني عند قتيل 
يت�صحط يف دمه،انظر ر�ص�لة بن اأبي زيد القزواين،به�م�ض الفواكه الدواين: للنفراوي،ج2،�ض182،�صرح اخلر�صي على 
خمت�صر خليل وبه�م�صه ح��صية ال�صيخ العدوي،جملد 4،ج8،�ض80-81،مطبعة دار الفكر،من�ر ال�صبيل: لل�صيخ اإبراهيم 
بن حممد بن �ص�مل بن �صوي�ن،ج2،�ض372،طبعة املكتب االإ�صالمي،املبدع يف �صرح املقنع،ابن مفلح،ج9،�ض82،ال�صي��صة 

ال�صرعية،يف اإ�صالح الراعي والرعية،ل�صيخ االإ�صالم،ابن تيمية،�ض102،108،مطبعة اجله�د،ع�م 1381هـ،1961م.
74 - د/ عمر بن حممد ال�صبيل: البحث �ص�بق االإ�ص�رة اإليه،�ض56-55.
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طرق العدل واأم�راته واأعالمه ب�صيء ثم يفي م� هو اأظهر منه، واأقوى داللة واأبين اأم�رة، فال 
يجعله منه� وال يحكم عند وجوده�، وقي�مه� بموجبه�، بل قد بين اهلل �صبح�نه وتع�لى بم� 
�صرعه من الطرق اأن مق�صوده اإق�مة العدل بين عب�دة، وقي�م الن��ض ب�لق�صط، ف�أي طريق 

ا�صتخرج به� العدل والق�صط فهي من الدين، ولي�صت مخ�لفة له()75(.

مناق�شة هذا الوجه: ين�ق�ض اال�صتدالل بهذا الوجه ب�أن: القي��ض على اإق�مة حد ال�صرب بقرينة 

الرائحة قيا�س فا�شد؛ لأن من �شروط �شحة القيا�س، اأن يكون حكم الأ�شل المقي�س عليه ثابتًا بالن�س 
اأو اتف�ق الخ�صوم، وهو م� لم يتحقق في المقي�ض عليه هن�، ومن ثم يكون القي��ض عليه ف��صدًا.

�شاد�شًا: من المعقول: واأما دليل المعقول، فهو من وجهين:

اأن تدفعه  اإال  الحد بذلك  اإال من زنى، فيثبت  اأن وجود الحمل ال يكون قطعً�  الوجه االأول: 

المراأة بينته على وجود �صبهة ك�ال�صتكراه، يقول العالمة ابن القيم في كت�به: )اإعالم الموقعين(:

ولقد حد اأ�صح�ب النبي �صلى اهلل عليه و�صلم في الزن� بمجرد الحبل، وفي الخمر ب�لرائحة 
اأولى  والقيء، وهذا هو ال�صواب، ف�إن دليل القيء والرائحة، والحبل على ال�صرب والزنى 

قطعً�، فيكف يظن ب�ل�صريعة اإلغ�ء اأقوى الدليلين()76(.

وقال في مو�شع اآخر: )وك�ن من تم�م حكمته ورحمته، اأنه لم ي�أخذ الجن�ة بغير حجة 

كم� لم يعذبهم في االآخرة اإال بعد اإق�مة الحجة عليهم، وجعل الحجة التي ي�أخذه� به� اإم� 
منهم، وهي االإقرار اأو م� يقوم مق�مه من اإقرار الح�ل، وهو اأبلغ وا�صدق من اإقرار الل�ص�ن، 
ف�إن ق�مت عليه �صواهد الح�ل ب�لجن�ية كرائحة الخمر، وقيئه�، وحبل من ال زوج له� وال 
�صيد، ووجود الم�صروق في دار ال�ص�رق وتحت ثي�به، اأولى ب�لعقوبة ممن ق�مت عليه �صه�دة 
اإخب�ره عن نف�صه، والتي تحتمل ال�صدق والكذب، وهذا متفق عليه بين ال�صح�بة، ومن ن�زع 

فيه بع�ض الفقه�ء، واإم� اأن تكون الحجة من خ�رج عنهم وهي البينة(.

على  الحمل  ظهور  اأو  وجود  ب�أن:  اال�صتدالل  هذا  من�ق�صة  يمكن  الوجه:  هذا  مناق�شة 

اأركان و�شروط جريمة الزنى، لحتمال الوطء  امراأة ل زوج لها ول �شيد، لي�س قاطعًا في 
من  فيه�  االحتم�الت  هذه  من  واحدة  وكل  اإكراه،  وجود  اأو  ف��صد،  نك�ح  وجود  اأو  ب�صبهة، 

ال�صبه�ت م� يكفي لدرء الحد به�.

الوجه الثاني: اإن اإق�مة حد الزن� وال�صرقة ب�لقرينة اأقوى من اإق�مته ب�لبينة اأو االإقرار؛ 

75 - اإعالم املوقعني: ابن القيم،ج4،�ض309،الطرق احلكمية،ابن القيم: �ض15-14.
76 - ابن القيم، اإعالم املوقعني،،ج4،�ض310.
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الأن هذين االأخيرين خبران يتطرق اإليهم� ال�صدق والكذب، بخالف وجود الم�ل الم�صروق 
عند ال�ص�رق اأو تحت ثي�به، ف�إنه ن�ض �صريح ال يتطرق اإليه �صبهة)77(.

والخلف�ء يحكمون  االأئمة  يزل  الحكمية: )ولم  الطرق  كت�به:  القيم في  ابن  العالمة  يقول 
ب�لقطع اإذا وجد الم�ل الم�صروق مع المتهم، وهذه القرينة اأقوى من البينة، واالإقرار ف�إنهم� 

يتطرق اإليهم� ال�صدق والكذب، ووجود الم�ل معه ن�ض �صريح ال يتطرق اإليه �صبهة()78(.

ويقول في كت�به: اإعالم الموقعين: )اإنم� ال�ص�رع لم يقف الحكم في حفظ الحقوق البتة على 
�صه�دة ذكرين ال في الدم�ء وال في االأموال وال في الفرج وال في الحدود، بل قد حد الخلف�ء 
الرا�صدين وال�صح�بة – ر�صي اهلل عنهم – في الزن� ب�لحبل وفي الخمر ب�لرائحة والقيء، 

وكذلك اإذا وجد الم�صروق عند ال�ص�رق ك�ن اأولى ب�لحد من ظهور الحبل()79(.

مناق�شة هذا الوجه: يمكن مناق�شة هذا اال�شتدالل من ناحيتين:

االأول: اأن القول ب�أن القرينة اأقوى من البينة واالإقرار منتق�ض بم� يثبت عن النبي �صلى اهلل 
اأم�رات وقوع الزن�)80(، حيث  اأنه لم يقم الحد على المراأة بم� ظهر منه� من  عليه و�صلم 
ق�ل الر�صول الكريم �صلى اهلل عليه و�صلم: )لو كنت راجمً� اأحدًا بغير بينة لرجمت فالنة، 
فقد ظهر منه� الريبة في منطقه� وهيئته� ومن يدخل عليه�()81( وال�صرقة من الحدود، فال 

يجوز اإق�مة حده� ب�لقرينة قي��صً� على الزن�.

الث�ني: اأن وجود الم�ل الم�صروق عند ال�ص�رق، ال يلزم منه اأن يكون هو ال�ص�رق، الحتم�ل 
و�صوله اإلى من يغره)هبة اأو ع�رية، اأو حتى االإكراه على ال�صرقة()82(، كم� اأن وجود الب�صمة 
الج�ني،  هو  يكون  اأن  منه�  يلزم  ال  ال�صرقة،  جريمة  مك�ن  في  ب�لمتهم  الخ��صة  الوراثية 
اأو للقي�م بغر�ض معين،  الحتم�ل مروره في ذلك المك�ن م�ص�دفة لق�ص�ء اأمر من اأموره، 

وكل واحدة من هذه االحتم�الت فيه� من ال�صبه�ت م� يكفي لدرء الحد به�)83(.

77 - ابن القيم، اإعالم املوقعني، ج2،�ض67.
78 - ابن القيم، الطرق احلكمية،: �ض8.

79 - نف�ض املرجع، �ض8،ويقول العالمة ابن القيم يف كت�بة اإعالم املوقعني،ج4،�ض310،فمن اأطلق كل متهم وخلى �صبيله 
اأو حلفه مع علمه ب��صته�ره ب�لف�ص�د يف االأر�ض،ونقب الدور،وتوات ال�صرق�ت،ال�صيم� مع وجود امل�صروق معه،وق�ل ال اأخذه 

اإال ب�ص�هدي عدل اأو اإثقرار ب�ختي�ر،وطواعية فقوله خم�لف لل�صي��صة ال�صرعية.
80 - ابن القيم،اإعالم املوقعني: ،ج1،�ض87.

81 -  د/ حممد الزحيلي،و�ص�ئل االإثب�ت،ج2،�ض509.
82 - �صنن ابن م�جه،ج2،�ض118.

83 - ال�صرح ال�صغري للدرديري،ج4،�ض138،د/ �صعد الدين م�صعد هاليل،املرجع ال�ص�بق،�ض417.
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من اال�صتدالالت لكل فريق من الفريقين، والمن�ق�ص�ت التي وردت على االأدلة، يمكن بغ�لب 
الظن القول: ب�أن راأي الجمهور من العلم�ء الق�ئل بعدم العمل ب�لقرائن اأو الب�صمة الوراثية 
في الحدود، هو االأولى ب�لترجيح لخطورة الحدود وعظم اأمره�، ول�صالمة االأدلة التي اعتمد 
عليه� هذا الراأي، ومن اأقوى هذه االأدلة: اأن القرينة تحفه� الكثير من االحتم�الت، وتحوم 

حوله� ال�صبه�ت، والحدود تدراأ ب�ل�صبه�ت)84(.

ومع ذلك، ف�إن الب�صمة الوراثية تنير الطريق للعدالة، وتر�صدهم اإلى االأ�صخ��ض الذين مروا 
اأو ج�صم ال�صحية، وللعدالة بروؤيته� الث�قبة اأن تقرر موؤاخذة  ب�لفعل على م�صرح الجريمة 
المتهم المت�صبه فيهم ب�لعق�ب التعزيري اأواًل: على اأ�ص��ض ا�صتبع�د تطبيق الحدود الرعية 

مع وجود اأدنى �صبهة()85(.

 المبحث الثاني:

اإثبات الحدود بموجب قرينة الب�شمة الوراثية في القانون المقارن

اوال: اإثبات جريمة الزنا واالغت�شاب بموجب الب�شمة الوراثية

اإذا وجدت المراأة غير المتزوجة ح�ماًل، فوفقً� لمفهوم الزن� في الق�نون ال يعتبر ذلك زن� وال 
يترتب على ذلك عق�ب، وذلك الأن جريمة الزن� في الق�نون الو�صعي تعني: ات�ص�ل �صخ�ض 
متزوج، رجاًل اأو امراأة، ات�ص�اًل جن�صيً� بغير زوجه. ف�لزن� جريمة ترتكبه� الزوجة اإذا ات�صلت 

جن�صيً� برجل غير زوجه�، ويرتكبه� الزوج اإذا ات�صل جن�صيً� ب�مراأة غير زوجته)86(.

وعليه، يعد كون المراأة متزوجة ركن� من اأرك�ن جريمة الزن� في الق�نون الو�صعي، وتفريعً� 
على ذلك: ف�إنه اإذا وجد االت�ص�ل الجن�صي من امراأة غير متزوجة، فال يكون ذلك زن�، ولو 

نتج عن ذلك حمل)87(.

واإذا كان القانون المقارن ي�شترط لقيام جريمة الزنا كون المراأة متزوجة وات�شلت بغير 
زوجه� جن�صيً�، فم� هو تكييف الفعل اإذا تمت العالقة الجن�صية بين غير متزوجين؟

يرى الق�نون المق�رن اأن االت�ص�ل الجن�صي اإذا تم بين رجل وامراأة غير متوجين، وك�ن� قد 

84- د/ عبد الرحمن الرف�عي،املرجع ال�ص�بق،�ض470.
85- ول�صعف م� ا�صتند اإليه الق�ئلون مب�صروعية عمل القرائن يف احلدود.

86 - د/ حممود حممود م�صطفى ، �صرح ق�نون العقوب�ت )الق�صم اخل��ض(: – �صـ337- طبعة ع�م 1984م الن��صر دار 
النه�صة العربية، د/ حممود جنيب ح�صني ، املوجز يف �صرح ق�نون العقوب�ت )الق�صم اخل��ض(: – فقرة 759- �صـ500.
87 -  د/ حممود حممود م�صطفى: املرجع ال�ص�بق – �صـ338، د/ حممود جنيب ح�صني: املرجع ال�ص�بق- فقرة 667-�ض446.
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بلغ� ثم�ني ع�صرة �صنة، ف�إن هذا االت�ص�ل اإم� اأن يكون قد تم ب�لترا�صي، واإم� اأن يكون قد 
ن�ص�أ من غير ر�ص�ء المجني عليه�)88(. 

ف�إذا تم االت�ص�ل ب�لترا�صي، ف�إن الفعل ال يعد جريمة، بل هو ا�صتعم�ل للحرية الجن�صية، 
ومن ثم، يتعين، وفقً� لخطة المقنن، اأن يخرج من نط�ق التحريم)89(.

اأم� اإذا ن�ص�أ االت�ص�ل من غير ر�ص� المجني عليه�، فهذا يعد اغت�ص�بً�. وذلك الأن مفهوم 
االغت�ص�ب، هو: ات�ص�ل رجل ب�مراأة ات�ص�اًل جن�صيً� ك�ماًل دون ر�ص� �صحيح منه� بذلك. 

وهذا م� ن�صت عليه �صراحة الم�دة )267(من ق�نون العقوب�ت الم�صري بقوله�: 

)من واقع اأنثى بغير ر�ص�ه� يع�قب ب�الأ�صغ�ل ال�ص�قة الموؤبدة اأو الموؤقتة. ف�إذا ك�ن الف�عل 
من اأ�صول المجني عليه� اأو من المتولين تربيته� اأو مالحظته� اأو ممن لهم �صلطة عليه� اأو 

ك�ن خ�دمً� ب�الأجرة عنده� اأو عند من تقدم ذكرهم يع�قب ب�الأ�صغ�ل ال�ص�قة الموؤبدة(.

هذا، ومن المتفق عليه فقهً� وق�ص�ًء اأن الم�صرع المق�رن لم يحدد اأدلة الإثب�ت جريمة الزن�، 
في  الجن�ئي  االإثب�ت  في  الع�مة  ف�لق�عدة  ثم،  ومن  الزانية.  الزوجة  ل�صريك  ب�لن�صبة  اإال 
القوانين الو�صعية، هو حرية االإثب�ت بك�فة الطرق والو�ص�ئل، وللق��صي اأن ي�صتخل�ض من 
االأدلة المطروحة م� يراه منتجً� في الدعوى)90(، وهذا م� ن�صت عليه �صراحة الم�دة)302(

من ق�نون االإجراءات الجن�ئية الم�صري بقوله�: 

التي تكونت لديه بك�مل حريته، ومع ذلك ال  العقيدة  الدعوى ح�صب  الق��صي في  )يحكم 
يجوز له اأن يبني حكمه على اأي دليل لم يطرحه اأم�مه ب�لجل�صة(.

وهكذا، ف�إن الق�نون المق�رن يحدد اأدلة االإثب�ت ب�لن�صبة ل�صريك الزوجة الزانية فقط)91(. 
اأم� ب�لن�صبة للزوجة نف�صه� والزوج و�صريكته وغيرهم من االأ�صخ��ض، ف�إنه – وفقً� للق�عدة 
الع�مة في االإثب�ت الجن�ئي- يجوز اإثب�ت جرائمهم الجن�صية من الزن� واالغت�ص�ب وغير 
اإثب�ت  اأج�ز الم�صرع الفرن�صي  الوراثية. وقد  ذلك، بك�فة طرق االإثب�ت فم� فيه� الب�صمة 
هوية الج�ني ب�لب�صم�ت الوراثية في الجرائم الجن�ية، ومنه� الجرائم الجن�صية، وذلك في 

88 -  اأم� اإذا مت االت�ص�ل برغبة املراأة ودون ر�ص�ء الرجل، ف�إن هذا يعد هتكً� للعر�ض.
89 -  د/ حممود جنيب ح�صني: املرجع ال�ص�بق – �صـ464، د/ �صح�ته عبد املطلب ح�صن: املرجع ال�ص�بق – �صـ99-98.

90 - نف�ض املرجع – �صـ464.
91 -  وقد حددت امل�دة 276من ق�نون العقوب�ت امل�صري اأدلة االإثب�ت اخل��صة ب�صريك الزوجة الزانية بقوله�: )القب�ض 
عليه حني تلب�صه ب�لفعل، اأو اعرتافه، اأو وجود مك�تيب، اأو اأوراق اخرى مكتوبة منه، اأو وجوده يف منزل م�صلم يف املحل 

املخ�ص�ض للحرمي(.
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الم�دة)226-28(من ق�نون العقوب�ت الفرن�صي الجديد التي ق�صت ب�أن: 
)البحث في تحدي هوية ال�صخ�ض اأو التعرف عليه بب�صم�ته الوراثية، ال يجوز اإال الأغرا�ض 

طبية اأو علمية في نط�ق اإجراءات جن�ئية اأو ق�ص�ئية..(.
العلمية،  ب�لو�ص�ئل  الزن�  اإثب�ت جريمة  الليبي  الم�صرع  اأج�ز  فقد  العربية،  الت�صريع�ت  وفي مج�ل 
حيث ن�صت الم�دة ال�ص�د�صة مكرر من ق�نون العقوب�ت الليبي رقم 70 ل�صنة 1973م)92( على االآتي: 
)وتثبت جريمة الزن� المن�صو�ض عليه� في الم�دة االأولى من هذا الق�نون، ب�عتراف الج�ني 

اأو ب�صه�دة اأربعة �صهود، اأو ب�أية و�صيلة علمية(.
وبهذا الن�ض، يكون الم�صرع الليبي قد اأ�ص�ف اإلى طريقي اإثب�ت جريمة الزن� ب�العتراف 
الثبوتية.  القيمة  في  بينهم  و�ص�وى  العلمية،  الو�ص�ئل  هو  ث�لثً�  طريقً�  ال�صهود،  و�صه�دة 
ب�لن�ض، عب�رة مطلقة غير محددة مم�  الواردة  العلمية(  )الو�ص�ئل  اأن؛ عب�رة:  ويالحظ 
ي�صمح بدخول ك�فة الطرق واالأ�ص�ليب المو�صوفة ب�لعلمية في الن�ض، ك��صتعم�ل االأجهزة 

الفنية اأو التقنية والتح�ليل الطبية التي تعتبر الب�صم�ت الوراثية نوعً� متقدمً� منه�.
وبن�ء على ذلك، ف�إذا م� ثبتت جريمة الزن� اأو االغت�ص�ب بهذه الو�ص�ئل العلمية – ومنه� 
االعتراف  �ص�أن  في ذلك  �ص�أنه�  نت�ئجه�،  بن�ء على  الحد  اإق�مة  – ج�ز  الوراثية  الب�صمة 

)االإقرار(، و�صه�دة ال�صهود)93(.
وام� الم�صرع اليمني فقد اخذ ب�لفقه اال�صالمي حيث اأوجب لثبوت جريمة الزن� م�اوجبه 

الفقه ال�شالمي من �شروط، وذلك في المواد)263الى269(عقوب�ت يمني.
ثانيا :اإثبات جريمة ال�شرقة بموجب الب�شمة الوراثية

يرى  والتي  الق�ص�ئية)94(  القرائن  من  ب�ل�صرقة  المتهم  عند  الم�صروق  ال�صيء  وجود  يعد 
غ�لبية فقه�ء الق�نون المق�رن)95( اأنه� من الطرق االأ�صلية في المواد الجن�ئية، فهي دليل 

92 -  هذه امل�دة م�ص�فة مبقت�صى الق�نون رقم 10 ل�صنة 1999م، ب�ص�أن اإق�مة حد الزن� وتعديل بع�ض اأحك�م ق�نون العقوب�ت.
93 -  د/ عبد الرحمن احمد الرف�عي: املرجع ال�ص�بق �صـ456.

94 - د/ حممود جنيب ح�صني، �صرح ق�نون االإجراءات اجلن�ئية - 487.
95 - د/ ح�صن �ص�دق املر�صف�وي، اأ�صول االإجراءات اجلن�ئية - �صـ692- الن��صر من�ص�أة املع�رف ب�الإ�صكندرية – ع�م 
1964م، د/ حممود جنيب ح�صني: املرجع ال�ص�بق – �صـ490 – 491،: د/ عمر ال�صعيد رم�ص�ن ، مب�دئ ق�نون االإجراءات 
اجلن�ئية – �صـ133ه�م�ض – الن��صر دار النه�صة العربية -0 ع�م 1984م،: د/ حممد ذكي اأبو ع�مر، االإجراءات اجلن�ية 
– �صـ853- من�ص�أة املع�رف ب�الإ�صكندرية،: د/ روؤوف عبيد ، االإجراءات اجلن�ئية يف الق�نون امل�صري – �ض727 – طبعة 
دار اجليل – ع�م 1985م، د/ اآم�ل عثم�ن ، �صرح ق�نون االإجراءات اجلن�ئية: – �صـ680- الطبعة الث�نية - ع�م 1991م 

مط�بع الهيئة الع�مة امل�صرية للكت�ب.
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اأيدته محكمة النق�ض الم�صرية في العديد من اأحك�مه�،  اإثب�ت ق�ئم بذاته، وهذا هو م� 
حيث ق�صت في حكم له� ب�أن: 

)م�ص�هدة عدة اأ�صخ��ض ي�صيرون في الطريق مع من يحمل الم�صروق�ت، ودخولهم معه في 
منزل، واختف�ئهم معه، قرينة على ا�صتراكهم في ال�صرقة()96(.

هذا، وجريمة ال�صرقة كغيره� من الجرائم الجن�ئية، يجوز اإثب�ته� بك�فة و�ص�ئل االإثب�ت)97(، 
ومنه� الب�صم�ت الوراثية، وقد ا�صتقر الفقه والق�ص�ء االألم�ني على دخول الب�صم�ت الوراثية 
االإجراءات  الم�دة 81 من ق�نون  الفقرة)اأ( من  D.N.A تحت  النووي  الح�م�ض  اأو تحليل 
التح�ليل  اأو  الج�صدية،  االختب�رات  نت�ئج  بموجب  المتهم  اإثب�ت هوية  تجيز  التي  االألم�ني 

الطبية، في الجرائم التي يحتمل اأن يوقع عليه عق�بً� فيه� بعد اإدانته)98(.

وفي مج�ل الت�صريع�ت العربية، فقد ن�ض الم�صرع الليبي على اإمك�نية جواز اإثب�ت جريمة 
ال�صرقة وتوقيع العقوبة على ال�ص�رق بمقت�صى نت�ئج الب�صمة الوراثية اأو غيره� من الو�ص�ئل 
ب�شاأن  1996م  ل�صنة   23 رقم  العقوب�ت  ق�نون  من  الت��صعة  الم�دة  ق�صت  حيث  العلمية، 

حدي ال�شرقة والحرابة، باالآتي:

)تثبت الجريمت�ن – اأي جريمة ال�صرقة والحرابة – المن�صو�ض عليهم� في الم�دتين االأولى 
والرابعة من هذا الق�نون، ب�عتراف الج�ني، وب�أي و�صيلة اإثب�ت اأخرى(.

وال �صك اأن هذا االإطالق ي�صمح ب�إثب�ت هذا النوع من الجرائم بك�فة و�ص�ئل االإثب�ت، ومنه� 
الب�صمة الوراثية، بل اأن القواعد الع�مة في الق�نون الجن�ئي الو�صعي ع�مة ت�صمح ب�إثب�ت 
جريمة ال�صرقة بمقت�صى نت�ئج الب�صمة الوراثية، حيث اأعطت تلك القواعد للق��صي الحرية 
الوا�صعة في اأن ي�أخذ ب�لدليل الذي يراه من��صبً� وي�صتريح اإليه وجدانه ويطمئن اإليه �صميره، 

�صواء ك�ن ذلك الدليل مب��صرًا ك�ل�صه�دة واالعتراف.

مقيد  غير  االأحوال  جميع  في  الق��صي-  اأي   – فهو  والدالئل،  ك�لقرائن  مب��صر،  غير  اأو 

96 -  نق�ض يف 1945/3/19م: جمموعة القواعد – ج6 رقم 527 – �صـ665.
97 -  اأنظر يف ذلك: امل�دة 302 من ق�نون االإجراءات اجلن�ئية امل�صري، وكذا امل�دة 179 من ق�نون اأ�صول املح�كم�ت 

اللبن�ين.
98 - وقد ذكرن� اآنفً� اأن امل�صرع الفرن�صي اأج�ز اإثب�ت هوية ال�صخ�ض ب�لب�صمة الوراثية يف اجلرائم ومنه� جرمية ال�صرقة، 
وذلك مبقت�صى ن�ض امل�دة 226-28 من ق�نون العقوب�ت الفرن�صي اجلديد. اأنظر: د/ غيث حممود الف�خري، القرائن 
واأثره� يف اإثب�ت اجلرائم احلدية - ر�ص�لة دكتوراه مقدمة اإلى كلية ال�صريعة والق�نون ب�لق�هرة – ع�م 1421هـ /2000م 

– �صـ663..
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ب�ال�صتن�د في حكمه اإلى اأدلة معينة، متى ك�ن متحريً� في حكمه العقل والمنطق الدقيق في 
تفكيره الذي ق�ده اإلى اقتن�عه، وهو م� ن�ض عليه الم�صرع الم�صري في ق�نون الم�دة 302 
اأ�صول  ق�نون  من   179 الم�دة  في  اللبن�ني  الم�صرع  وكذا  الجن�ئية،  االإجراءات  ق�نون  من 

المح�كم�ت الجزائية)99(.

وب�لن�صبة للم�صرع اليمني نجده في ق�نون الجرائم والعقوب�ت قد اخذ بم� عليه الفقه اال�صالمي
ب�عتب�ره� من الجرائم الحدية حيث ن�صت الم�دة)297())تثبت جريمة ال�صرقة الموجبة 

للحد:
1-ب�العتراف ام�م الق�ص�ء م�لم يعدل عنه قبل التنفيذ.

2- ب�صه�دة رجلين عدلين.
3-ب�صه�دة رجل وامراأتين عدول.)100(

ويالحظ ان ال�شرقة التعزيرية وهي التي لم يتوافر �شروط الحد طبقا للمادة)294( ف�أن 
الب�حث يرى اأنه ال م�نع من االخذ بقرينة الب�صمة الوراثية ط�لم� ان ذلك اليترتب عليه حد 

اأو ق�ص��ض عمال ب�لم�دة)300(عقوب�ت يمني.

نلخ�ض مم� �صبق، اأنه اإذا م� ثبت جريمة ال�صرقة ب�لب�صم�ت الوراثية، ف�إن للق��صي الحرية 
في رف�ض الدليل الم�صتمد منه�، اأو قبوله والحكم ب�إدانه المتهم بمقت�صى نت�ئجه�، ال يقيد 
في ذلك اإال اأن يكون الدليل الن�تج عنه�، مم� يطمئن اإليه وجدانه و�صميره، واأن يكون مم� 

طرح في الجل�صة)101(

99 -  د/ غيث حممود الف�خري: الر�ص�لة ال�ص�بقة – �صـ663 وم� بعده�.
100 - يالحظ ان هذا الراي الذي اخذ به الزيدية.

101 -  د/ عبد الرحمن اأحم الرف�عي: الر�ص�لة ال�ص�بقة – �صـ476.
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المبحث الثالث 

موازنة بين الفقه االإ�شالمي والقانون المقارن

بموجب  الحدود  اإثب�ت  من  الو�صعي  والق�نون  االإ�صالمي  الفقه  موقف  عن  الحديث  بعد 
القرائن، ومنه� الب�صمة الوراثية، ف�إنه يمكنن� اأن نلحظ االأمور الت�لية: 

اأواًل: اأنه كم� وقع الخالف بين علم�ء الفقه االإ�صالمي في اإثب�ت الحدود ب�لقرائن، اختلف 
اأي�صً� �صراح الق�نون الو�صعي في اعتب�ر القرائن دلياًل يمكن االإثب�ت به، والتعويل عليه في 

المواد الجن�ئية.

ث�نيً�: اأن حمل من ال زوج له� وال �صيد ال يعتبر دلياًل ق�طعً� يثبت به حد الزن� عند جمهور 
الحبل  اأحمد،  االإم�م  عن  ورواية  القيم،  وابن  تيمية  وابن  الم�لكية  اعتبر  بينم�  الفقه�ء، 
قرينة يق�م به� الحد اإذا لم تثبت المراأة اأنه� اأكرهت على الزن�، ك�أن ت�أتي وهي تدمى اأو 

ا�صتغ�ثت وهي على ذلك الح�ل.

ث�لثً�: اأن المراأة غير المتزوجة اإذا ات�صلت بزيد من الن��ض جن�صيً�، فال يعد ذلك من قبيل 
الزن� المع�قب عليه ق�نونً�، ولو حملت من هذا االت�ص�ل، ولي�ض هن�ك م� ثمة عقوبة توقع 

عليه� في هذه الح�لة.

ويالحظ، اأن الق�نون الو�صعي يتفق مع مذهب جمهور الفقه�ء في عدم عق�ب من وجدت 
ح�ماًل وال زوج له� وال �صيد، فال يق�م الحد وفقً� لمذهب الجمهور من الفقه�ء بهذه القرينة، 

كم� ال توقع العقوبة المقررة ق�نونً� لجريمة الزن� في الق�نون الو�صعي)102(.

رابعً�: يختلف الق�نون الو�صعي عن مذهب جمهور الفقه�ء في االأ�ص��ض الذي بني عليه عدم 
العق�ب، ف�الأ�ص��ض الذي بني عليه جمهور عدم اإق�مة الحد على من وجدت ح�ماًل وال زوج 
له� وال �صيد، اأو جود عين الم�ل الم�صروق في يد المتهم، هو اأن قرينة الحب ال ت�صلح دلياًل 
يق�م به� الحد، وذلك لم� يحيط بهذه القرينة من ال�صبه�ت، فقد يكون الحمل قد نتج عن 
وطء باإكراه، اأو اأن الماء قد دخل في فرجها من غير وطء، اأو احتمال قبول المال هبة اأو 

ع�رية، اأو حتى االإكراه على ال�صرقة، والحدود تدراأ ب�ل�صبه�ت.

ولكن اإذا اعترفت المراأة الح�مل ب�أن هذا الحمل ك�ن من زن� اأو �صهد بذلك اأربعة �صهود 
ذكور، اأو اعترف المتهم ب�صرقة الم�ل الذي وجد في حي�زته، ف�إنه يق�م عليهم� الحد)103(.

102 -  د/ �صح�ته عبد اللطيف ح�صن: املرجع ال�ص�بق – �صـ100-99.
103 - املرجع ال�ص�بق – �صـ100.
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اأم� عدم العق�ب في الق�نون الو�صعي، قد ن�ص�أ عن عدم اعتب�ر مثل هذا الفعل مكونً� لجريمة 
اأ�صاًل. وذلك الأن جريمة الزن� ال تقوم اإال اإذا ك�نت المراأة متزوجة، ف�إذا ات�صلت امراأة متزوجة 
المقررة  ب�لعقوبة  عندئذ  الزوجة  وتع�قب  زن�،  يعد  م�  هو  فهذا  جن�صيً�،  ات�ص�اًل  زوجه�  بغير 
ق�نونً�، وهي الحب�ض مدة ال تزيد على �صنتين)الم�دة 247 من ق�نون العقوب�ت الم�صري( )104(.

تع�قب  وال  زن�،  يعد  ال  ف�إن ذلك  الن��ض،  يزيد من  المتزوجة جن�صيً�  ات�صلت غير  اإذا  اأم� 
بعقوبة الزن�، وذلك الأن علة التجريم في الق�نون الو�صعي هي اإخالل الزوجة ب�الإخال�ض 
الجن�صي لزوجه�، فلكل من الزوجين اأن ي�صت�أثر ب�لعالق�ت الجن�صية لزوجه)105(. اأم� غير 
المتزوجة، فلي�ض هن�ك ثمة التزام اأخلت به، فال يعد الفعل في حقه� جريمة وفقً� لذلك، 

وهذا من �صقط�ت الق�نون الو�صعي)106(.

خ�م�صً�: فرقت القوانين الو�صعية بين اإثب�ت زن� الزوجة وبين اإثب�ت زن� �صريكه�، فطلبت 
تلب�صه  حين  عليه  القب�ض  وهي:  زن�ه،  الإثب�ت  خ��صة  ا�صتثن�ئية  اأدلة  االأخير  هذا  حق  في 
ب�لفعل، اأو اعترافه، اأو وجود مك�تيب، اأو اأوراق اأخرى مكتوبة منه، اأو جوده في منزل م�صلم 

في المحل المخ�صو�ض للحريم)107(.

اأما الزوجة)اأو الزوج و�شريكته وغيرهم من الأ�شخا�س( فلم ي�شترط الم�شرع ب�شاأن زناها 
اأدلة خ��صة، بل جوز اإثب�ته بك�فة طرق االإثب�ت ومنه� االإثب�ت ب�لب�صمة الوراثية، بحيث اإذا 

اقتنع الق��صي ب�أي منه، ك�ن له الحكم ب�إدانة الزوجة وتوقيع العق�ب عليه�.

هذا، واإذا ا�صتثنين� زن� �صريك الزوجة، ف�إن الق�نون الو�صعي يتفق مع م� ذهب اإليه الم�لكية 
المع��صرين، من  الفقه�ء  الروايتين، وبع�ض  اإحدى  القيم والحن�بلة، في  وابن تيمية وابن 

104 -  د/ محمود نجيب ح�صني: الموجز في �صرح ق�نون العقوب�ت – فقرة 769- �صـ506. هذا، ومن الغريب اأن دعوى الزن� 
ال تقوم في الق�نون الو�صعي اإال ب�صكوى من الزوج، فال ت�صتطيع الني�بة الع�مة تحريك دعوى الزن� اإال اإذا ق�م الزوج برفع 
ال�صكوى، فجريمة الزن� من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجن�ئية فيه� على تقديم �صكوى من المجني عليه. واالأغرب 
من هذا، اأنه اإذا رفع الزوج ال�صكوى على زن� زوجته فغن دعواه ال ت�صمع اإذا دفعت الزوجة ب�صبق زن� زوجه� في منزل الزوجية. 
اأنظر تف�صيل ذلك في: د/ �ص�مح ال�صيد ج�د، االإجراءات الجن�ئية في الق�نون الم�صري. – �صـ50 – 52 – طبعة دار االتح�د 

العربي للطب�عة – ع�م1989م، د/ محمود محمود م�صطفى، �صرح ق�نون العقوب�ت )الق�صم الخ��ض( – �صـ 340.
105 - د/ حممود جنيب ح�صني، املوجز يف �صرح ق�نون لعقوب�ت )الق�صم اخل��ض( – فقرة 760- �صـ500، د/ حممود 

حممود م�صطفى: املرجع ال�ص�بق – �صـ338.
106 -  د/ �صح�ته عبد املطلب ح�صن: املرجع ال�ص�بق – �صـ101.

107 -  اأنظر: امل�دة 276 من ق�نون العقوب�ت امل�صري، وقد اأكدت حمكمة النق�ض امل�صرية هذا اال�صتثن�ء)راجع: نق�ض 
يف 1941/5/16م: جمموعة القواعد الق�نونية – �ض11 – 473/5 – رقم 259(.
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الفقه�ء  لجمهور  خالفً�  الوراثية،  الب�صم�ت  اأو  ب�لقرائن  واالغت�ص�ب  الزن�  اإثب�ت  جواز 
الق�ئلين بعدم جواز ذلك)108(.

�ص�د�صً�: يتفق الق�نون الو�صعي مع م� ذهب اإليه ال�ص�فعية في وجه واالإم�م اأحمد في رواية وابن 
القيم وبع�ض الفقه�ء المحدثين، من جواز اإثب�ت جريمة ال�صرقة وتوقيع العقوبة على المتهم 
ب�لب�صمة الوراثية اأو بب�صم�ت االأ�ص�بع تخريجً� على جواز اإثب�ت جريمة ال�صرقة واإق�مة الحد 

على المتهم بقرينة النكول وقرينة وجود الم�ل الم�صروق عند المتهم وتحت ثي�به)109(.

وذلك خالفً� لم� ذهب اإليه جمهور الفقه�ء من عدم اإعم�ل القرائن اأو الب�صم�ت الوراثية 
ال�صريعة  فقه  في  م�صتقر  هو  لم�  اإعم�اًل  وذلك  ال�صرقة،  حد  ومنه�  مطلقً�،  الحدود  في 

االإ�صالمية الغراء من اأن الحدود تدراأ ب�ل�صبه�ت.

وتطبيقً� لذلك، وم�ص�يرة لراأي جمهور الفقه�ء، ف�إن العثور على اأثر بيولوجي اأو جيني للمتهم 
في مك�ن الجريمة، كم� لو خلف المجرم بقعً� دموية اأو منوية اأو حتى اأثر للع�ب على ط�بع 
بريد اأو كوب م�ء... اأو غير ذلك، ف�إنه يمكن ب�لب�صمة الوراثية البحث عن �ص�حبه� بمجهود 
لي�ض ب�لي�صير لكثرة اأعداد الم�صتبه فيهم، ومع ذلك فبعد النج�ح ب�لو�صول اإليه واالإم�ص�ك 
به، ف�إنن� ال نقطع ب�أنه المجرم الحقيقي، الحتمل ن يت�ص�دف وجوده عقب الجريمة )الزن�- 
اأن  اأثرًا وراءه وال عالقة له حقيقية ب�لجريمة. كم� يحتمل  – ال�صرقة( وترك  االغت�ص�ب 
اأرك�ن  اأخرى ومالب�ص�ت ت�صعف من  ولكن ك�نت هن�ك دوافع  الحقيقي،  الف�عل  يكون هو 
الجريمة و�صروطه�، كخط�أ اأو ن�صي�ن اأو اإكراه، اأو نحو ذلك، وكل واحدة من هذه االحتم�الت 

فيه� من ال�صبه�ت م� يكفي لدرء الحد به.

اأو ف�شل من الحكم  اأن الحكم ب�شقوط الحد عن المتهم، في مثل هذه الحالت،  ول �شك 
بمع�قبته مع قي�م ال�صبهة التي تدراأ الحد، وذلك عماًل بقول الر�صول الكريم: 

).... ف�إن االإم�م الأن يخطئ في العفو خير من اأن يخطئ في العقوبة()110(.
108 -  ويالحظ، اأن تلك التفررقة بني الرجل واملراأة يف اإثب�ت جرمية الزن�، ال وجود له� يف الفقه االإ�صالمي، ف�لن��ض 
جميعً� اأمم اأحك�مه �صواء، فال فرق يف اإثب�ت جرائم الزن� واالغت�ص�ب بني اأن يكون اجل�ين رجاًل اأو امراأة، وال بني اأن يكون 
متزوجً� اأو غري متزوج، اأو اأن يتم الفعل يف منزل الزوجية اأم خ�رجه يف ال�صر اأو يف العالنية، ب�لر�ص�ء اأو بدونه: )اأنظر: 

د/ عبد الرحمن اأحمد الرف�عي: املرجع ال�ص�بق – �صـ458(.
109 -  وقد راأين� فيم� �صبق اأن امل�صرع الفرن�صي واالأمل�ين والليبي قد اأج�زوا ا�صتخدام حت�ليل الب�صم�ت الوراثية فيجرمية ال�صرقة.

110 -  �صنن الرتمذي: ج2 �صـ438- 439- ب�ب م� ج�ء يف درء احلدود، ال�صنن الكربى: للبيهقي – ج4�ض 228- ب�ب م� 
– ج4 �صـ246، �صنن الدارقطني: ج4  ج�ء يف درء احلدود ب�ل�صبه�ت، امل�صتدرك على ال�صحيحني: للح�كم الني�ص�بوري 

�صت84 – طبعة عالم الكتب.
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الخاتمة :

الحمد هلل الذي تتم بنعمته ال�ص�لح�ت وين�صلح اأمر هذه الدني� واالآخرة وال�صالة وال�صالم 
على �صيدن� محمد وعلى اآله و�صحبه ومن تبعهم ب�إح�ص�ن اإلى يوم الدين . 

وبعد :

يقدم البحث في خ�تمة مط�ف هذا البحث الخ�تمة والتي خل�ض فيه� اإلى النت�ئج والتو�صي�ت 
والمقترح�ت اأدن�ه :

اأواًل: النت�ئج :

1/ االأخذ ب�لدليل الم�دي الحديث  يوؤدي اإلى ات�ص�ع دائرة االإثب�ت االأمر الذي يمكن المجتمع 
من مالحقة المجرم وتنزيل العقوبة عليه. 

2/ االأخذ بنت�ئج االأدلة الحديثة في االإثب�ت يوؤدي اإلى توطيد اأرك�ن العدل وا�صتتب�ب االأمن 
اأرواحهم  للن��ض  اأن يحفظ  ال�ص�رع في  واال�صتقرار في المجتمع وبهذا يتحقق مق�صد 

واأعرا�صهم واأموالهم من االعتداء و�صي�نته� والمح�فظة عليه� من االنته�ك .
3/ اختلف فقه�ء ال�صريعة االإ�صالمية حول مدى جواز اإثب�ت الحدود ب�لقرائن فذهب ابن 
القيم وابن الفر�ض بجواز اإثب�ت ك�فة جرائم الحدود ب�لقرائن ، وذهب االإم�م م�لك 
اإلى جواز اإثب�ت بع�ض جرائم الحدود ب�لقرائن حيث اعتبر ظهور الحمل على من لم 
يكن له� زوج اأو �صيد ،  قرينة على الزن� ، واعتبروا ظهور رائحة الخمر في الفم اأو قيئه� 
قرينة به� الحد ، اأم� ال�ص�فعية والحنفية والحن�بلة لم ي�أخذوا ب�لقرائن كدليل اإثب�ت 
اعتبروه�  حيث  اللع�ن  في  الزوجة  نكول  قرينة  ب��صتثن�ء  عمومً�  الحدود  جرائم  في 

موجبة لحد الزن� – اأم� الحنفية ف�أوجبوا حب�ض الزوجة .
بع�ض جرائم  اإثب�ت  في  ب�لقرائن  العمل  بجواز  الق�ئل  ب�لراأي  ال�صوداني  الق�نون  اأخذ   /4
الحدود حيث اأخذ بقرينة الحمل لغير المتزوجة كقرينة الإثب�ت الزن�، واأي�صً� اأخذ في 
اإثب�ت حد الزن� بقرينة نكول الزوجة عن اللع�ن ، ولكنه �صكت في مع�لجة ح�لة نكول 
بقرينة  اأخذ  ال�صرب  وفي جريمة حد  ب�لفح�ص�ء  اته�مه�  بعد  لع�ن زوجة  الزوجة عن 
الرائحة ب�شرط اأن ي�شهد عدلن اأنها رائحة خمر ، اأو �شهادة خبير ولم ياأخذ القئ واأخذ 
الق�نون ال�صوداني ب�لقرائن اأي�صً� في اإثب�ت حد القذف حيث اعتبر القذف ب�لتعري�ض 

موجبً� الإق�مة الحد.
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اأن  يجب  االإثب�ت  في  مقبولة  تكون  العلمية حتى  القرائن  اأن  على  الق�نون  فقه�ء  يتفق   /5
يتوافر فيه� �صرطين اأ�ص��صيين هم�:

اأن تكون نتيجة الإجراءات م�صروعة . اأ. 

اأن تكون نتيجته� قطعية الداللة من وجهة النظر العلمية. ب. 

ثانيًا: التو�شيات :

1/ ا�صتخدام االأدلة الم�دية واال�صتف�دة منه� في التعرف على حقيقة االأثر الم�دي لح�صر 
دائرة اال�صتب�ه لعملي�ت البحث والتحقيق الجن�ئي .

في  الحديثة  الم�دية  االأدلة  لدرا�صة  المتخ�ص�صة  البحثية   المراكز  و  المع�هد  اإن�ص�ء   /2
– الق�ص�ئية  – الق�نونية  – ال�صرعية  العلمية  المختلفة  النظر  وجه�ت  من  االإثب�ت 
والتو�صل اإلى نت�ئج وتو�صي�ت ومقترح�ت ت�ص�عد كثيرًا في التعرف على حقيقة وم�هية 

الدليل الجن�ئي الم�دي الحديث.

ال�صرطة  – رج�ل  مح�مون    - ق�نون  – اأ�ص�تذة  ق�ص�ء  من  الق�نونية  كوادرن�  ت�أهيل   /3
دور  معرفة  هدفه�  ق�صيرة  تثقيفية  تدريبية  كور�ص�ت  – ب�إق�مة  الجن�ئية  والمب�حث 
بمح�وره   الكور�ض  وربط  الجن�ئي  االإثب�ت  في  نت�ئجه�  واأهمية  الجن�ئية  المع�مل 

المتعددة الجوانب .

مهمتهم  اأداء  من  يمكنهم  ت�أهياًل  الجن�ئي  ب�لمعمل  الع�ملة  الفنية  الكوادر  ت�أهيل    /4
ومراقبة  كف�ءتهم  واختب�ر   ، عملية  وخبرة  علمية  واأم�نة  وكف�ءة  دقة  بكل  ور�ص�لتهم 
اأدائهم ، لخطورة وح�ص��صية واأهمية التقرير الذي يقدمونه اإلى الق�ص�ء اإذ اأ�صبح هذا 
التقرير موؤخرًا من اأهم مرتكزات االأحك�م التي ت�صدره� المح�كم الوطنية واالأجنبية 

على ال�صواء .

5/ اإق�مة الندوات والحلق�ت الدرا�صية والمح��صرات الموؤتمرات وكت�بة البحوث الق�نونية 
الدليل  واأهمية  لحق�ئق  والق�ص�ء  والق�نون  الت�صريع  والعدل  الحكم  اأهل  يتعرف  حتى 

الجن�ئي الم�دي من زاوية النظر الق�نونية والعلمية .   

6/  �صرورة اأن يواكب الت�صريع الق�نوني تطور العلم الجن�ئي ونظري�ته العلمية الحديثة في 
اكت�ص�ف الحق�ئق والعمل علي داللة هذه الحق�ئق العلمية التي تتمتع ب�لثب�ت العلمي 

وحجته� من علم االإثب�ت الجن�ئي.
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نت�ئج  بمق�صي   العمل  ب�صرورة  والق�ص�ئية  الت�صريعية  االخت�ص��صي  جه�ت  تنبيه   /7
القرائيين الحديثة حتى يتم تحجيم الجريمة وح�صره� في اأ�صيق نط�ق.

القطر  نط�ق  تعدت  الأنه�  الع�صرية  الجريمة  مك�فحة  من  الدولي  التع�ون  �صرورة   /8
وتج�وزت حدود الدول وت�صمل الي�ب�صة والجو والبحر ولن يتم ذلك اإال ب�لتع�ون الدولي 
حتى نعترف ون�صلم ب�صرورة االأخذ ب�أ�صب�ب التطور العلمي والتقني في مج�ل مك�فحة 

واإثب�ت الجريمة .

لكلي�ت  خ��ض  ج�معي  منهج  بو�صع  العلمي  والبحث  الع�لي  التعليم  وزارة  نظر   لفت   /9
ال�صريعة والق�نون يت�صمن درا�صة الطب ال�صرعي  وعالقته  ب�لجريمة واإيج�د عالقة 
اث�أر الجريمة  واأث�ره� في تحقيق العدالة عن طريق ك�صف  بين هذه الدرا�صة العلمية 

والتعرف عليه� وعلي داللته� مم� ي�ص�عد في قب�ض الجن�ة واال�صتقرار واالأمن .

10/ اأي�صً� لفت نظر الب�حثين الق�نونين اإلي اأهمية  هذه الم�دة البحثية وا�صت�صدار المزيد 
من البحوث المو�صعة في هذا الج�نب والتي ت�صهم في اإبراز دور القرائن الحديثة في 

اإثب�ت  الجريمة وتحقيق العدالة .

قائمة الم�شادر والمراجع:

االأحك�م في اأ�صول االأحك�م: لالآمدي، ج4، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبن�ن، ع�م . 1
1405هـ/1985م،.

فتح الب�ري �صرح �صحيح البخ�ري،�صه�ب الدين اأبي الف�صل اأحمد بن علي الع�صقالني، . 2
ج15 مطبعه م�صطفي الحلبي، الق�هرة، 1378ه، 1959

االأخيرة، . 3 الطبعة  ج7،  ل�صوك�ني،  ا  علي  بن  االأخب�ر،محمد  منتهي  االأوط�ر�صرح  نيل 
الن��صر م�صطفي الحلبي، الق�هرة، 1342ه- 

والحكم . 4 العلوم  مكتبة  1422هـ  ع�م  الخ�م�صة  الطبعة  ال�صنقيطي،  اأمين  محمد  الفقه:  اأ�صول 
ب�لمدينة المنورة.

ال�صرح ال�صغير للدرديري، ج4، . 5

المهذب لل�صيرازي، ج2، . 6

بداية المجتهد: البن ر�صد، ج2، ، . 7
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-بدائع ال�صن�ئع عالء الدين اأبي بكر بن م�صعود الك��ص�ني ، ج7،بدائع ال�صن�ئع ، دار 8. 
الكت�ب العربي، 1982م.

ح��صية الد�صوقي: ج4،. 9

- د/ اأحمد اأبو الق��صم، الدليل الجن�ئي ودوره في اإثب�ت جرائم الحدود والق�ص��ض ، 01. 
المركز العربي للدرا�ص�ت االأمنية والتدريب ب�لري��ض، ع�م 1414هـ/1993م 

- د/ ح�صن �ص�دق المر�صف�وي، اأ�صول االإجراءات الجن�ئية - الن��صر من�ص�أة المع�رف 11. 
ب�الإ�صكندرية – ع�م 1964م، د

د/ محمد راأفت عثم�ن، الق�ص�ء في الفقه االإ�صالمي دون ت�ريخ وطبعة.. 12

طرق الق�ص�ء في ال�صريعة االإ�صالمية، ال�صيخ اأحمد اإبراهيم، . 13

ع�ر�صة االأحوذي ب�صرح �صحيح الترمذي، ابن العربي، ج6، ، طبعة دار الكتب العلمية . 14
بيروت.

اآب�دي، . 15 العظيم  الحق  �صم�ض  محمد  الطيب  اأبي  داود،  اأبي  �صنن  �صرح  المعبود  عون 
المجلد 6، ج12، الطبعة االأولى، ع�م 141هـ/1990م، دار الكتب العلمية، بيروت.

كنز العم�ل: ابن ح�ص�م الدين الهندي، ج5، ، كت�ب الحدود،.. 16

د/ اأحمد عبد المنعم البهي، طرق االإثب�ت في ال�صريعة والق�نون، بدون ت�ريخ. 17

اإر�ص�د الفحول لل�صوك�ني، طبعة م�صطفى الحلبي، درا�صة تحليلية للمذهب الم�لكي، . 18

19 . ،  ، اإبراهيم بن نجيم  اإبراهيم بن  االأ�صب�ه والنظ�ئر، ابن نجيم الحنفي، زين الدين 
مطبعة م�صطفي الحلبي ، الق�هرة ، 1387هـ - 1968م.

اأ�شول الفقه ، الإمام اأبو زهره، ،ط1، دار الفكر العربي الق�هرة، بدون ت�ريخ.. 20

اإعالم الموقعين، ابن القيم، ج3، . 21

الب�صمة الوراثية  وعالقته�  ال�صرعية �صعد الدين �صعد الهاللي ،الطبعة االأولي ، مكتبة . 22
الكويت الوطنية ،الكويت 2001م

د/ محمود محمود م�صطفى ، �صرح ق�نون العقوب�ت )الق�صم الخ��ض(: –- طبعة ع�م . 23
1984م الن��صر دار النه�صة العربية.
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الب�صمة الوراثية ومج�الت اال�صتف�دة منه�د. وهبة الزحيلي، ،بحث مقدم اإلي الدورة . 24
ال�ص�د�صة ع�صر ،المجمع الفقهي االإ�صالمي، مكة المكرمة ،من 21 – 26 /1433/10ه 

،الموافق 5 – 2002/1/10.

المطبعة . 25 ج10،  فرحون،  ابن  االإحك�م،  ومن�هج  االأق�صية  اأ�صول  في  االأحك�م  تب�صرة 
ال�صرقية ، ،الق�هرة، 1301هـ 

الج�مع الأحك�م القران ،، ج4اأبي عبد اهلل محمد بن احمد االأن�ص�ري القرطبي ، مج . 26
5 مكتبة الغزالي ، دم�صق  �صوري� ، موؤ�ص�صة  من�هل العرف�ن ، بيروت ،  لبن�ن ، 1273ه. 

د/ عزت عبيد الدع��ض، القواعد الفقهية، الطبعة االأولى، مدينة حم�ه ب�صوري�.. 27

د/ غيث محمود الف�خري، القرائن واأثره� في اإثب�ت الجرائم الحدية - ر�ص�لة دكتوراه . 28
مقدمة اإلى كلية ال�صريعة والق�نون ب�لق�هرة – ع�م 1421هـ /2000م 

د/ محمود نجيب ح�صني ، الموجز في �صرح ق�نون العقوب�ت )الق�صم الخ��ض(: دون . 29
طبعة دون ت�ريخ

ر�ص�لة بن اأبي زيد القزواني، به�م�ض الفواكه الدواني: للنفراوي، ج2، . 30

زاد المع�د، البن القيم، ج4، . 31

�صبل ال�صالم، لل�صنع�ني، ج4، �ض8.. 32

تيميةمطبعة . 33 ابن  االإ�صالم،  ل�صيخ  والرعية،  الراعي  اإ�صالح  في  ال�صرعية،  ال�صي��صة 
الجه�د، ع�م 1381هـ، 1961م.

ال�صي��صية ال�صرعية في اإ�صالح الراعي والرعيةابن تيمية ، تحقيق محمد اإبراهيم األبن� . 34
ومحمد اأحمد ع��صور ، دار الطب ،الق�هرة ،1380هـ.

�صرائع االإ�صالم، للمحلى، ج2، . 35

ج8، . 36  ،4 مجلد  العدوي،  ال�صيخ  ح��صية  وبه�م�صه  خليل  مخت�صر  على  الخر�صي  �صرح 
مطبعة دار الفكر، من�ر ال�صبيل:

 �صحيح م�صلم ب�صرح النووي: اأبو زكري� يحي �صرف  بن مري النووي ،ج5،ط 2 ، دار 73. 
اأحي�ء التراث العربي ، بيروت  ، 1392هـ 
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ج4 ،مطبعة م�صطفي الحلبي،الق�هرة ،1352ه ـ1993م.

الموط�أ ،االإم�م م�لك بن اأن�ض االأ�صبحي المتوفى في �صنة 179هـ ، تحقيق محمد فوؤاد . 47
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نظرات العلماء في حكم غر�س ال�شعر

 
)1(

د.محمد ثالث اإ�شماعيل

ملخ�س البحث : 

يحتوي هذا البحث في ملخ�صه علي اي�ص�ح نظرات العلم�ء في حكم غر�ض ال�صعر، وو�صله 
وبي�ن م�صروعية العملية الجراحية التجميلية، حيث يتخذ هذا البحث حديث ا�صل الغر�ض 
اقوال  وذكر   ، بمفرداته�  التعريف  حيث  من   ) التجميلية  والعملية   ، والو�صل   ، ،وال�صعر 

العلم�ء فيه� واالأطب�ء من الن�حية ال�صرعية . 
وهدفت فيه اإ�صه�مً� في اثراء المعرفة ال�صحيحة ، وان تفوق الفوائد المرجوة من البحث 
االط�ر  مع  البحث  فر�صية  تتع�ر�ض  ال  واأن   ، للمجتمع  حدوثه�  المتوقع  اال�صرار  العلمي 
االأخالقي ،ومب�دئ حم�ية االإن�ص�ن والمجتمع الذي يعي�ض فيه ومن ثم معرفة حكم ال�ص�رع 

في جواز غر�ض ال�صعر وعدمه . 
واتبعت فيه منهج اال�صتقراء وتحليل الم�ص�ئل من الن�حية ال�صرعية والطبية ومن�ق�صة االآراء 

وذكر الترجيح بم� ظهر عندي رجح�نه . 
جواز غر�ض وزراعته ، وهو من التجميل المب�ح وفيه ازالة ل�صرر معنوي واحي�نً� ح�صي - 1

جواز  وهذا   ، عنه  للحرج  ورفعً�  فيه�  وقع  التي  الم�صقة  ب�صبب  تي�صيرًا  وفيه  للمري�ض 
مقيد ب�شروط وهي : اأن ل يكون ال�شعر ماأخوذا من عورة البدن اإل لل�شرورة وغلبة ظن 
الطبيب ، نج�ح هذه العملية وا�صته�ر نج�ح هذه العملية ، ظهور الت�صوه الخلقي ، وامن 
الخطر من نقل ال�صعر وغر�صه ، ان يعود ال�صعر الي و�صعه الطبيعي ، ان يجري العملية 

طبيب الأمراأه والعك�ض .
ان �صعر االإن�ص�ن ط�هر �صواء ك�ن حيً� اأو ميتً� عند جمهور الفقه�ء . - 2
عدم جواز و�صل ال�صعر ب�ل�صعر مطلقً� ، وهو راأي جمهور الفقه�ء . - 3
عدم جواز و�شل ال�شعر بغيره كال�شوف اأو الوبر اأو الخيوط ونحوه ، وهو مذهب المالكية - 4

ورواية عن احمد . 
ان النهي عن الو�صل ال يخت�ض ب�لن�ص�ء فقط دون الرج�ل، بل ي�صمل الرج�ل دون تفريق - 5

لعموم االدلة الواردة والأن االأدلة المحرمة في �صورة الن�ص�ء هي اأدلة تدل علي الواقع 
االأغلب وال تدل علي الح�صر . 

1- اأ�صت�ذ م�ص�عد -كلية العلوم االن�ص�نية ج�معة نوزوي�صت- نيجريي� 
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هيكل البحث : 

فقد ق�صمت البحث الي مقدمة وف�صلين رئي�صين وخ�تمة وفه�ر�ض علي النحو الت�لي : 
  المبحث االول : تعرف الحكم 

المطلب االول : تعريف الحكم لغة وا�صطالحً� 
المطلب الث�ني : تعريف الغر�ض 
المطلب الث�لث : تعريف ال�صعر 

-المبحث الث�ني : اأنواع غر�ض ال�صعر 
المطلب االول : الغر�ض الح�جي 

المطلب الث�ني : الغر�ض التح�صيني 
المطلب الث�لث : المق�صود بغر�ض ال�صعر 

المطلب الرابع : حكم غر�ض ال�صعر 
المطلب الخ�م�ض : م�صروعية العملية الجراحية التجميلية 

-الف�صل الث�ني :
المبحث االول : تعريف و�صل ال�صعر 

المطلب االول : تعريف الو�صل لغة وا�صطالحً� 
المطلب الث�ني : االدلة الواردة في و�صل ال�صعر 

المطلب الث�لث : طهورية �صعر االن�ص�ن 
-المبحث الث�ني : اال�صي�ء التي ت�صل به� ال�صعر وذكر العلة في تحريم الو�صل 

المطلب االول : و�صل ال�صعر ب�ل�صعر 
المطلب الث�ني : و�صل ال�صعر بغير ال�صعر 

المطلب الث�لث : هل النهي عن الو�صل يخ�ض الن�ص�ء اأم هو ع�م ي�صمل الرج�ل والن�ص�ء؟ 
المطلب الرابع : علة تحريم الو�صل 

-خ�تمة 
-فهر�ض الم�ص�در والمراجع 

-فهر�ض المحتوي�ت 
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مقدمة : 

الحمد هلل رب الع�لمين وال�صالة وال�صالم علي المبعوث رحمة للع�لمين وعلي اله الطيبين 
الط�هرين و�صح�بته اأجمعين ومن �ص�ر علي نهجهم الي يوم الدين . 

اأم� بعد : 
َوَرُكْم  َرُكْم َف�أَْح�َصَن �صُ وَّ ف�إن اهلل تع�لى �صور االإن�ص�ن ف�أح�صن �صوره فق�ل جل وعال : » َو�صَ
)2( وحث علي التزيين والتجمل بقوله : » َي� َبِني اآَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َم�ْصِجٍد  )3( وحث 

النبي �صلي اهلل عليه و�صلم علي الجم�ل بقوله : “ ان اهلل جميل يحب الجم�ل )4( وقد �صحت 
االأخب�ر الدالة علي عدم جواز تغيير خلق اهلل تع�لى كم� ج�ءت االأح�ديث في لعن الوا�صالت 
تغيير  اللعن ب�صبب  والن��صم�ت والمتن�صم�ت والمتغيرات لخلق اهلل فك�أن  والم�صتو�صالت 
ي�صمى  م�  الخلقة  بتغيير  يتعلق  مم�  الن�ص�ء  عند  والمعروف  المعلوم  ومن  تع�لى  اهلل  خلق 
غر�ض ال�صعر اأو زراعته ، وبم� ي�صمى ب�لو�صل ، وهو و�صل ال�صعر ب�صعر الغير ، وقد ورد في 

الحديث لعن ف�عله والمفعول به . 
والأن كثيرًا من الن�ص�ء يخفي عليهن حكم الو�صل وحقيقته . 

ف��صطررت الي تقديم هذا البحث لمجلة الت�أ�صيل بج�معة القراآن الكريم حيث اأن الم�ص�ألة 
هذه من الم�ص�ئل الم�صتجدة في هذا الع�صر م� ي�صمى بغر�ض ال�صعر اأو زراعته وهي عملية 
نظرًا  الث�ني  الف�صل  في  جعلته  لذا  حوله  الحديث  يدور  الو�صل  اأن  غير  حديثة  جراحية 

ل�صلته ب�لف�صل االول . 
اأ�ص�ل اهلل جل وعال اأن يكون هذا العمل خ�ل�صً� لوجهه الكريم وان ينتفع به االأمة االإ�صالمية 

اإنه جواد كريم . 
 

2-�صورة غ�فر االآية )64( 
3-�صورة االأعراف االآية )31( 

4-اخرجه م�صلم ) 93/1( يف كت�ب االمي�ن ب�ب حترمي الكرب وبي�نه ، رقم احلديث )91( . 
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الف�شل الثاني :حكم غر�س ال�شعر

المبحث االول : تعريف حكم غر�ض ال�صعر : 
هذه الم�ص�ألة من الم�ص�ئل الم�صتجدة في هذا الع�صر م� ي�صمى بغر�ض ال�صعر في الراأ�ض 

وهي عملية جراحية  تجميلية لم تعرف من قبل 
المطلب الول : تعريف الحكم لغة وا�صطالحً� 

الحكم لغة : يقول الفيومي : هو الق�ص�ء وا�صله المنع يق�ل ) حكمت ( عليه بكذا اذا منعته 
من خالفه فلم يقدر علي الخروج من ذلك و ) حكمت ( بين القوم ف�صلت بينهم )5( 

واأم� الحكم في اال�صطالح : 0
وبهذا عرفه   ، الو�صع  اأو  التخيير  اأو  ب�القت�ص�ء  المكلفين  ب�أفع�ل  المتعلق  فهو خط�ب اهلل 

الجمهور من االأ�صوليين )6( 
المطلب الث�ني : تعريف الغر�ض 

الغر�ض لغة : يقول اأحمد بن محمد الفيومي : غر�صت : ال�صجرة ) غر�صً� ( من ب�ب �صرب 
ف�ل�صعر ) مغرو�ض ( ويطلق عليه اي�صً� ) غر�ض ( و ) غرا�ض ( ب�لك�صر فق�ل بمعنى مفعول 
الغرا�س ( كما يقال زمن  مثل كتاب وب�شاط ومهاٍد بمعنى مكتوب ومب�شوط وهذا زمن ) 

الح�ص�د ب�لك�صر )7( . 
المطلب الثالث : تعريف ال�شعر 

ال�صعر لغة : نبتة الج�صم مم� لي�ض ب�صوف وال وبر لالإن�ص�ن وغيره ، » المعجم الو�صيط » 
ال�صعر : زوائد خيطية علي جلد االإن�ص�ن وغيره من الثدي�ت ، ويق�بله الري�ض في الطيور ، 

والخرا�صيف في الزواحف ، والق�صور في االأ�صم�ك  ، وجمعه اأ�صع�ر و�صعور . 
ويق�ل : رجل اأ�صعر و�صعر و�صعراني اذا ك�ن كثير �صعر الراأ�ض والج�صد )8( 

فوائد ال�شعر : 

وال�صعر له فوائد كثيرة منه� : 
1-يحمي الج�صد من الموؤثرات الخ�رجية مثل ال�صدم�ت التي تحدث للراأ�ض . 

2-يحمي الج�صم من االأ�صعة المختلفة وحرارة ال�صم�ض . 
3-يمنع دخول االأج�ص�م الغريبة الي فتحتي االأنف ، وكذلك �صي�نة العينين من االأتربة وخالفه . 

5-امل�صب�ح املنري )140( 
6-االأحك�م لالأمدي ) 94/1(

7-امل�صب�ح املنري ) 541( 
8-املعجم الو�صيط )484( م�دة ) �صعر (
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المبحث الثاني

اأنواع غر�س ال�شعر

المطلب : الغر�ض الح�جي 
االأول : الغر�ض الح�جي :  وهو كل غر�ض ذاتي ت�صتدعيه الح�جة ، فهو مم� يمكن اال�صتغن�ء 

عنه مع بق�ء الح�جة ، ولكن مع الم�صقة والحرج . 
ومن اأمثلته : 

-غر�ض الجلد 
-غر�ض العظ�م 

-غر�ض االوت�ر وغيره� كثير . 
المطلب الثاني : الغر�س التح�شيني او التكميلي : 

وهو كل غر�ض ذاتي تتطلبه م�صلحة تح�صينية اأو تكميلية ، وهي ال تتحرج الحي�ة بتركه� ، 
ولكن مراع�ته� من مك�رم االأخالق ، او من مح��صن الع�دات ، فهي من قبيل ا�صتكم�ل م� 

يليق ، والتنزه عم� ال يليق . 
وعليه ف�إن الغر�ض الذاتي التح�صيني لالأع�ص�ء تبقى الحي�ة من دونه بال اختالل وال حرج ، 
ولكي يعمد اإليه من ب�ب ا�صتكم�ل م� يليق والتنزه عم� ال يليق ك�العتدال في المظ�هر ، اأو 
اأم�م الن��ض بمظهر ح�صن ومقبول بم� ال يبعث علي الغرابة ولفت االأنظ�ر ، وهذا  الظهور 

النوع يدخل في نط�ق عملي�ت الجراحة التجميلية . 
ومن امثلته : 

-اإ�صالح �صطح الوجه بعد الحروق 
-اإ�صالح االأنوف الب�رزة والمنخف�صة والملتوية . 

-ترقيع ال�صفة الم�صقوقة ِمن فخذ �ص�حبه� . 
-غر�ض �صعر الراأ�ض اأو اللحية في الرجل بحيث يكون ن�ميً� ، وغيره� كثير )9( 

المطلب الثالث : المق�شود بغر�س ال�شعر : 

الطبيعية  ال�صعر  ب�صيالت  نقل  الي  تهدف  ال�صعر  زراعة  عملية  ب�أن  �صمير  الدكتور  يذكر 
وال�صليمة من من�طق ال�صعر الدائم خلف الراأ�ض والجوانب الي المن�طق الم�ص�بة ب�ل�صلع . 
ت�صتغرق هذه العملية عدة �ص�ع�ت يزاول المري�ض عمله في اليوم الث�ني للعملية ، وبعد 24 

9-حكم االنتف�ع ب�الأع�ص�ء الب�صرية واحليوانية لكم�ل الدين جمعة )188-179( . 
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�ص�عة ت�صبح الطعوم المزروعة جزءًا ا�صليً� من الج�صم ، وتح�صل علي تروية دموية ويلتئم 
الجلد المحيط به� . 

يبداأ ال�صعر المزروع  في النمو بعد ثالثة اأ�صهر من الزرع ، ويبدو طبيعي المنظر ، ولكنه 
قليل الكث�فة ، ويمكن زي�دة الكث�فة ، ب�إجراء جل�صة ا�ص�فية )10( 

وذكر دكتور �صمير ب�أن �صر نج�ح هذه العملية يمكن بتحلى الطبيب بمه�رة فنية وتقنية ع�لية 
تمكنه من انتف�ء وزرع �صعيرات تتالئم وطبيعة ال�صعيرات في المنطقة المزروعة ، بحيث 
تتن��صب تم�مً� مع كث�فة �صعر ال�صخ�ض المعني وتق��صيم وجهه حيث تكون مقدمة ال�صعر 

اكم�ال لعن��صر الوجه التكوينية ) االنف ، خط ال�صعر ... الخ ( )11( 
ويعرف الدكتور عمر �صعيد العمودي هذه العملية ب�أنه� ا�صتئ�ص�ل ال�صعرة من جذوره� من 

منطقة غزيرة ب�ل�صعر – ع�دة موؤخرة الراأ�ض – وغر�صه� في المنطقة ال�صلع�ء )12( 
ج�ء في مجلة العربية جواب نخبة من االأطب�ء حول هذا النوع من العملي�ت ان ) الحقيقة 
ان عملي�ت زراعة ال�صعر لي�صت زرعً� لل�صعر فقط بمعنى الكلمة ولكنه� زرع لجزء من الجلد 

في ح�لة الحروق مثاًل ، حيث يوؤخذ جلد �صليم ويو�صع محل جلد م�ص�ب )13( 
بع�ض االأث�ر الج�نبية لهذه العملية : 

لي�صت للعملية اأي اث�ر ج�نبية بعيدة المدى ، ولكن هن�لك بع�ض االأث�ر المرحلية التي تختفي 
بعد فترة ومنه� : 

1-االلم : حيث تجرى تحت تخدير مو�صعي ، وهو كفيل بمنع االلم في المنطقة المق�صودة ، 
ام� بعد العملية ف�نه يعطى م�صكن االلم وقد ال تحت�ج اإليه ، وهو م� يح�صل لدى غ�لبية المر�صى.

2-االإح�ص��ض ب�لحكة او التنميل ، قد يحدث في اأي جرح ي�صفى . 
3-تورم ب�صيط في مقدمة الجبهة حيث عنده� ن�صبة 10% من المر�صى قد يدوم لعدة اي�م ثم يختفي . 

المطلب الرابع : حكم غر�س ال�سعر 

هذه  تحرير  يجب  الخالف  ذكر  وقبل   ، وزراعته  ال�صعر  غر�ض  حكم  في  العلم�ء  اختلف 
الم�ص�ألة هن� : من ثالثة اأمور : 

االأمر االأول : ان يكون ال�صعر المغرو�ض من غير اآدمي �صواء ك�ن ط�هرًا ام نج�صً� . 

10- �صل�صلة البحوث الفقهية املحكمة ) 121-021 ( 
11-املجلة العربية – عدد )272( �ض )701( 

12-جملة �صحتك – العدد االول �ض )22(. 
13- جملة العربي – عدد )771( �ض )231(. 
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هذا ف�صيذكر في الف�صل الث�ني بعدم جوازه الأنه نوع من الو�صل المنهي عنه . 
االمر الث�ني : ان يكون ال�صعر المغرو�ض م�أخوذا من اآدمي اخر ، وهذا ال يجوز اي�ص� الن 
ال�صعر االآدمي او جزء منه ال يحل االنتف�ع به لكرامته ال لنج��صته و�صت�أتي هذه الم�ص�ألة في 

الف�صل الث�ني مف�صلة اإن �ص�ء اهلل تع�لى . 
االمر الث�لث : اأن يكون ال�صعر المغرو�ض من االن�ص�ن نف�صه فهذا قد وقع فيه االختالف بين 

الفقه�ء المع��صرين ممن بحثوا هذه الم�ص�ألة علي قولين : 
القول االأول : عدم جواز هذا النوع من العملي�ت وغيره� من عملي�ت التجميل التي يراد به� 
الزينة ، وممن ذهب الي قول د  . �صوقي ال�ص�هي )14( ود. عبدال�صالم ال�صكري )15( وال�صيخ 

علي الطنط�وي )16( ود. محمد بن محمد ال�صنقيطي )17( . 
دليل ا�سحاب هذا القول : 

ا�ستدل ا�سحاب هذا القول باأدلة منها : 

ِ )18( وجه الداللة من االآية انه�  ُرنَّ َخْلَق اهللَّ ُهْم َفَلُيَغيِّ 1-قول اهلل تع�لى عن ابلي�ض : َواَلآُمَرنَّ
وردت في �صي�ق بي�ن المحرم�ت التي يزين ال�صيط�ن فعله� للن��ض ، ومنه� تغيير خلق 

اهلل الذي هو محرم الأنه من عمل ال�صيط�ن . 
وهذا النوع من العملي�ت الجراحية التجميلية ، انم� هو تغيير لخلق اهلل فال تجوز . 

2-م� رواه عبداهلل بن م�صعود ر�صي اهلل عنه ق�ل : » لعن اهلل الوا�صم�ت والمتن�صم�ت والمتفلج�ت 
للح�صن المتغيرات خلق اهلل ، م�لي ال لعن من لعن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وهو في كت�ب 

�ُصوُل َفُخُذوُه َوَم� َنَه�ُكْم َعْنُه َف�ْنَتُهوا » )19( اهلل » َوَم� اآَت�ُكُم الرَّ
وجه الداللة من الحديث ان ف�عل االأمور المذكورة ملعون الأنه مغير لم� خلق اهلل ، واللعنة ال تكون 

اال علي اأمر محرم ، وهذه العملي�ت تجميلية م� هي اإال تغيير لخلق اهلل تع�لى » فال تجوز )20( 
نوق�ض هذا اال�صتدالل ب�الآية والحديث من ثالثة اأوجه : 

فيكون   ، الح�جة  اليه  دعت  التغيير  فيه�  التي  العملي�ت  من  النوع  هذا  اأن   : االأول  الوجه 
�صرحه  في  النووي  بقول  وذلك  اهلل  خلق  تغيير  لتحريم  الموجبة  الن�صو�ض  من  م�صتثنى 

14-الفكر اال�صالمي والق�ص�ي� الطبية املع��صرة )136( . 
15- نقل وزراعة االع�ص�ء االدمية من منظور ا�صالمي )242( . 

16-فت�وي علي الطنط�وي جمع جم�هد ديرانية ) 167( 
17- احك�م اجلراحة الطبية ) 193( . 

18- �صورة الن�ص�ء االآية119 . 
19- �صورة احل�صر االآية 7 

20- احك�م اجلراحة الطبية ) 193- 194( 
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لحديث ابن م�صعود ال�ص�بق : ) وام� قوله » المتفلج�ت للح�صن » ام� لو احت�جت اإليه لعالج 
او عيب في ال�صن ونحوه فال ب��ض ( )21( . 

الوجه الث�ني : ان هذا من ب�ب رد م� خلق اهلل تع�لى ، وهو من ب�ب ازالة العيب ولي�ض هو 
من ب�ب التجمل او الزي�دة علي م� خلق اهلل تع�لى ، وب�لت�لي ال يدخل �صمن تغيير خلق اهلل تع�لى . 
الذين  واالأعمى  واالأقرع  االأبر�ض   : الثالثة  حديث  في  ج�ء  م�  به  اال�صتدالل  يمكن  ومم� 

ابتالهم اهلل عز وجل فبعث اليهم ملكً� )22( . 
الوجه الث�لث : ان هذا النوع من الجراحة التجميلية ال ي�صتمل علي تغيير خلق اهلل تع�لى 

ق�صدًا ، الأن االأ�صل فيه اأنه يق�صد منه ازالة ال�صرر ، والتجمل والح�صن ج�ء تبعً� . )23( 
في غر�ض  فال حرج   ، التجميلية  الجراحية  العملي�ت  هذه  مثل  عمل  يجوز   : الث�ني  القول 
ال�صعر وزراعته ، وممن ذهب الي هذا القول الدكتور محمود ال�صرط�وي ، والدكتور عثم�ن 

�صبير والدكتور ح�صين العلي ، لكنهم ا�صترطوا مثل هذه العملي�ت �صروطً� وهي : 
1-اأن ال ي�صتعمل فيه� م�دة نج�صة . 

2-اأن ال يكون فيه� تدلي�ض وغ�ض وخداع . 
3-اأن ال يوؤدي الي تغيير خلق اهلل تع�لى . 

4-اأن ال يوؤدي الي �صرر اكبر مم�ثل ويرجع في تقدير هذا الي راأي اأهل االخت�ص��ض. 
5-اأن ال يكون بق�صد الت�صبه ب�لك�فرين او اهل ال�صر والفجور . 

6-اأن ال يكون بق�صد ت�صبه اأحد الجن�صين ب�الأخر . 
اأدلة هذا القول: 

ومن اأدلة هذا القول : ان عملية زراعة ال�صعر لي�ض فيه� تغيير لخلق اهلل بل هي من ب�ب رد 
م� خلق اهلل ومن ب�ب ازالة العيب ، ولي�ض هو من ب�ب التجميل او الزي�دة علي م� خلق اهلل 
عز وجل ، فال يكون من ب�ب تغيير خلق اهلل ، بل هو من ب�ب رد م� نق�ض ، وازالة العيب 
24)3( فهو من ب�ب العالج الم�أذون فيه الأنه ا�صتنب�ت في محله ، وهو من ب�ب المداواة وطلب 

العالج . الذي يترجح في هذه الم�ص�ألة والعلم عند اهلل هو القول الث�ني بجواز غر�ض ال�صعر 
عن طريق الجراحة التجميلية بال�شروط ال�شابقة . 

21- �صرح �صحيح م�صلم )107/14( . 
22-اخرجه البخ�ري ) 494/3( يف كت�ب اح�ديث االنبي�ء ب�ب حديث ابر�ض واقرع يف بني ا�صرائيل ، رقم احلديث 

)3464( ، وم�صلم )3375/4( يف كت�ب الزهد والرق�ئق ، رقم احلديث )2964( .  
23-احك�م اجلراحة الطبية ) 187-186( . 

24- فت�وي مع��صرة لل�صيخ حممد بن �ص�لح القيمني – جمع �صالح الدين حممود )292( . 
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المطلب الخام�س : م�شروعية العملية الجراحية التجميلية : 

ان فكرة الجم�ل في االإ�صالم معتبرة اذا لم توؤدي الي مف�صدة ، ف�الإن�ص�ن يميل الي الجم�ل 
بفطرته ، والم�صتلذات والطيب�ت له� اأثر في نف�صه ، وكذلك المن�ظر الجميلة واهلل �صبح�نه 
َوَرُكْم (  َرُكْم َف�أَْح�َصَن �صُ وَّ وتع�لى قد خلق االإن�ص�ن في اأح�صن �صورة كم� ق�ل �صبح�نه : )َو�صَ
غ�فر االآية 64 ، بل حث �صبح�نه وتع�لى علي الجم�ل والتزين كم� ق�ل عز وجل ) َي� َبِني اآَدَم 

ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َم�ْصِجٍد ( �صورة االعراف االآية 31
)25( ولهذه  : » ان اهلل جميل يحب الجم�ل »  وحث ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم بقوله 
االدلة يمكن القول ب�ن الطريق الي الجم�ل عن طريق الجراحة الطبية ج�ئز وم�صروع في 

الجملة الأدلة كثيرة منه� : 
��َض َجِميًع� ( �صورة الم�ئدة االآية 32  َم� اأَْحَي� النَّ 1-قوله تع�لى في النف�ض :) َوَمْن اأَْحَي�َه� َفَك�أَنَّ
، ف�هلل �صبح�نه وتع�لى قد مدح من ي�صمى الإحي�ء النف�ض ، والجراحة الطبية في الغ�لب 

تحقق هذا الهدف الممدوح ، فتكون م�صروعة لذلك .  
2-عمومً� م� ج�ء في ال�صنة من اأنواع التداوي ومداواة الجرحى ، كم� في حديث ج�بر ر�صي 
اهلل عنه ان النبي �صلى اهلل عليه و�صلم – بعث الي ابن كعب فقطع منه عرقً� ثم كواه 

عليه )26( وهو نوع من اأنواع العالج الجراحي ، ومنه� اأح�ديث الحج�مة )27( وغيره�. 
3-القواعد الع�مة في ال�صريعة تبيح هذه العملي�ت الجراحية ، اذ ال�صرع راعى ج�نب جلب 
الم�ص�لح ودرء المف��صد واالإن�ص�ن مط�لب ب�لمح�فظة علي �صحته وعالجً� والجراحة 

التجميلية نوه منه� )28( 

25- تقدم تخريجه �ض )3( . 
26- اخرجه م�صلم )1730/4( يف كت�ب ال�صالم ب�ب لكل دواء وا�صتحب�ب التداوي ، رقم احلديث )2207( .  

27-�صحيح البخ�ري كت�ب الطب ، كت�ب ال�صالم  ب�ب لكل دواء وا�صتحب�ب التداوي ، و�صنن ابي دواء كت�ب الطب ب�حلج�مة . 
28-املوقف الفقهي واالخالقي يف ق�صية زرع االع�ص�ء للدكتور حممد الب�ر )101( .
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الف�شل الثاني

حكم و�شل ال�شعر

المبحث الول : تعريف الو�سل 

المطلب االأول : تعريف الو�صل لغة وا�صطالحً� : 
الو�صل في اللغة : الواو وال�ص�د والالم كم� يقول ابن ف�ر�ض : ا�صل واحد يدل علي �صم �صيء 

الي �صيء حتي يعقله )29( . 
والو�صل من و�صل ال�صيء ب�ل�صيء ي�صله و�صال و�صلة ، والو�صل �صد الهجران ،  والو�صلة : 

االت�ص�ل ، وكل م� ات�صل ب�صيء فم� بينهم� و�صلة . 
ُروَن ( )30( ْلَن� َلُهُم اْلَقْوَل َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ وج�ء في التنزيل )َوَلَقْد َو�صَّ

ويق�ل : و�صل الحب�ل وغيره� تو�صياًل : و�صل بع�صه� ببع�ض ، وفي الحديث ال�صريف : لعن 
اهلل الوا�صلة والم�صتو�صلة 31)3(  ف�لوا�صلة من الن�ص�ء : التي ت�صل �صعره� ب�صعر غيره� ، 

والم�صتو�صلة : الط�لبة لذلك ، وهي التي يفعل به� ذلك )32( 
اأم� الو�صل في اال�صطالح : 

ال يخرج المعنى اال�صطالحي للو�صل عن المعنى اللغوي حيث عرف الفقه�ء و�صل ال�صعر 
ب�لزي�دة فيه من غيره )33( 

ومن الحنفية من ق�ل : ) الوا�صلة التي ت�صل ال�صعر ب�صعر الغير والتي يو�صل �صعره� ب�صعر 
اخر زورًا والم�صتو�صلة التي يو�صل له� ذلك بطلبه� ( وهو تعريف ابن ع�بدين )34( 

اأي التي ت�صل ال�صعر ب�صعر اخر   «  :  « : » الوا�صلة  وام� العدوي الم�لكي فقد عرفه بقوله 
لنف�صه� اأو غيره� ، ك�ن المو�صول �صعره� او �صعر غيره� » )35( . 

ومن ال�ص�فعية ق�ل النووي : » الوا�صلة : التي ت�صل �صعر المراأة ب�صعر اآخر ، والم�صتو�صلة 
التي تطلب من يفعل به� ذلك ، ويق�ل له� مو�صولة ». )36( 

29- معجم مق�يي�ض اللغة )115/6( م�دة )و�صل ( . 
30-�صورة الق�ص�ض االآية 51 . 

31-خرجه البخ�ري )79/4( يف كت�ب ب�ب و�صل ال�صعر رقم احلديث )9533( وم�صلم )1676/3( يف كت�ب اللب��ض 
ب�ب حترمي لعل الوا�صلة وامل�صتو�صلة رقم احلديث )3133( . 

32-اج العرو�ض )155/8( م�دة و�صل . 
33- فتح الب�ري )74/10( . 

34-ح��صية ابن ع�بدين )239/5( . 
35- ح��صية علي كف�ية الط�لب الرب�ين )367/3( . 

36- �صرح �صحيح م�صلم )103/14( . 
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وق�ل ابن قدامة من الحن�بلة : » الوا�صلة : » هي التي ت�صل �صعره� بغيره ، اأو �صعر غيره� ، 
والم�صتو�صلة المو�صول �صعره� ب�أمره� » )37( . 

ويت�صح من هذه التعريف�ت ان الفقه�ء متحدون في الجملة علي معنى الوا�صلة والم�صتو�صلة 
وهذا عند جميع المذاهب اإال من خ�لفهم في تف�صير ذلك وهو الم�وردي الث�ني حيث ذكر 
ابن  يق�رب في هذا م� ذكره  ، وهو  ب�لف�ح�صة  والن�ص�ء  الرج�ل  بين  التي ت�صل  من معن�ه 

االثير عن ع�ئ�صة ر�صي اهلل عنه� انه� ف�صرت الوا�صلة ب�لبغي . 
المطلب الثاني : االأدلة الواردة في و�شل ال�شعر 

وام� االدلة في هذا المطلب فهي علي النحو الت�لي : 
منه� قول اهلل تع�لى عن ال�صيط�ن : ) اإِن َيْدُعوَن ِمن ُدوِنِه اإِالَّ اإَِن�ًث� َواإِن َيْدُعوَن اإِالَّ �َصْيَط�ًن� 

ِبيًن� ( )38( ِريًدا الي قوله تع�لى َفَقْد َخ�ِصَر ُخ�ْصَراًن� مُّ مَّ
ذكر القرطبي في تف�صيره لهذه االآية م�ص�ئل متعلقة ب�أحك�مه� ثم ق�ل : » الث�منة : ومن هذا 

الب�ب قوله �صلى اهلل عليه و�صلم : » لعن اهلل الوا�صلة والم�صتو�صلة ... )39( 
ومن ال�صنة : عن اأ�صم�ء بنت اأبي بكر ر�صي اهلل عنهم� اأن امراأة ج�ت الي ر�صول اهلل �صلى 
اهلل علية و�صلم فق�لت : » اني انكحت ابنتي ثم ا�ص�به� �صكوى فتمزق راأ�صه� وزوجي ي�صتحثني 

به� ، اف��صل راأ�صه� ؟ ف�صب ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم الوا�صلة والم�صتو�صلة )40( . 
عن ع�ئ�صة ر�صي اهلل عنه� ق�لت : » لي�صت الوا�صلة ب�لتي تعنون ، وال ب�أ�ض ان تعري المراأة 
عن ال�صعر فت�صل قرنً� من قرونه� ب�صوف ا�صود ، واإنم� الوا�صلة التي تكون بغيً� في �صيبته� 

، ف�ذا ا�صنت و�صلته� ب�لقي�دة )41( 
عن ج�بر ر�صي اهلل عنه : زجر النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ان ت�صل المراأة براأ�صه� �صيئً� )42( 

عن �صعيد بن ج�بر ق�ل : ال ب�أ�ض ب�لقرامل) 43() 44( 
37-املغني )67/1( . 

38-�صورة الن�ص�ء 119-117 . 
39- اجل�مع الأحك�م القراآن )353/5( . 

40-خرجه البخ�ري )79/4( يف كت�ب اللب��ض ب�ب و�صل ال�صعر رقم احلديث )5936( . 
41-اخرجه العقيلي يف ال�صعف�ء الكبري )193/3( رقم )717( واورد هذه الرواية ابن االثري يف النه�ية )193/5( ب�صيغة 

التمري�ض )روي ( وقد �صعف هذه الرواية ابن حجر يف فتح الب�ري )375/10( والنووي يف �صرح م�صلم )104/14( . 
42- اخرجه م�صلم )1679/3( يف كت�ب اللب��ض ب�ب� حترمي فعل الوا�صلة وامل�صتو�صلة رقم احلديث )3136( . 

43-القرامل : جمع قرمل وهو نبات طويل الفروع ، لني واملراد به خيوط من حرير او �شوف يعمل �شفائر ت�شل به املراأة 
�صعره� ، فتح الب�ري )375/10( وعون املعبود )338/11( . 

44- اخرجه ابو داوؤود )399/4( يف كت�ب الرتجل ب�ب �صلة ال�صعر رقم احلديث )4171( و�صح ا�صن�ده ابن حجر يف 
فتح  الب�ري )375/10( . 
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المطلب الثالث : طهورية �شعر الراأ�س : 

اأم� �صعر االإن�ص�ن فط�هر حي�ك�ن او ميتً� �صواء ك�ن ال�صعر مت�صال ام منف�صاًل ، وعلي هذا 
كلمة جمهور الفقه�ء )45( 

ْمَن� َبِني اآَدَم ( )46( وقد ا�صتدلوا علي طهوريته ب�أدلة منه� قوله تع�لى : ) َوَلَقْد َكرَّ
وجه الداللة : 

ان ق�صية التكريم اال يحكم بنج��صته ب�لموت . 
ولقوله �صلى اهلل عليه و�صلم : ) ان الموؤمن ال يجن�ض ( وفي لفظ الدارقطني ) الموؤمن ال 

يجن�ض حي� اأو ميتً� ( )47( 
وجه الداللة اأن الموؤمن ط�هر جميع اع�ص�ئه حي� او ميت� ومن ذلك �صعره . 

وقد اتفق الفقه�ء )48( علي عدم جواز االنتف�ع ب�صعر االدمي بيعً� وا�صتعم�ال الأن االدمي مكرم 
ْمَن� َبِني اآَدَم ( )49( لقوله تع�لى : ) َوَلَقْد َكرَّ

فال يجوز ان يكون �صيء من اجزاءه مه�ن� مبتذاًل . 
المبحث الثاني : و�سل ال�سعر وذكر العلة في تحريمه :

المطلب الول : و�سل ال�سعر بال�سعر : 

اختلف الفقه�ء في حكم و�صل ال�صعر ب�ل�صعر علي ثالثة اأقوال : 
القول االأول : عدم جوازه وتحريمه ، فال يجوز و�صل ال�صعر ب�صعر الغير واإليه ذهب الجمهور 

)50( وا�صتدلوا ب�أدلة منه� : 

اهلل  لعن   «  : ق�ل  و�صلم  عليه  اهلل  �صلي  اهلل  ر�صول  اأن  عنه�  اهلل  ر�صي  ع�ئ�صة  1-حديث 
الوا�صلة والم�صتو�صلة » 51)2( 

وجه الداللة من الحديث ظ�هر حيث لعن اهلل الوا�صلة والم�صتو�صلة ، واللعن والطرد من 

البحوث  �صل�صلة  الزرق�ين علي خمت�صر خليل )23/1( االن�ص�ف )93/1(  ابن ع�بدين )109/1( و�صرح  45-ح��صية 
الفقهية املحكمة )76( . 

46-�صورة اال�صراء االآية 70 . 
وم�صلم   )274( احلديث  رقم   ، يجن�ض  ال  امل�صلم  وان  اجلنب  عرق  ب�ب  الغ�صل  كت�ب  يف   )109( البخ�ري  47-خرجه 

)282/1( يف كت�ب الطه�رة ب�ب الدليل علي ان ملوؤمن ال يجن�ض رقم احلديث )371( . 
48-ح��صية الد�صوقي )49/1( ونه�ية املحت�ج )228/1( واملغني )66/1( . 

49- �صورة اال�صراء االآية70 . 
50- ح��صية ع�بدين )239/5( ، والقوانني الفقهية )483( الفواكه الداين )410/3( واملغني )67/1( واملحلي )75( 

ومغني املحت�ج )191/1( و�صل�صلة البحوث الفقهية )83( . 
51- تقدم تخريجه . 
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فهذه   «  ...  : قدامة  ابن  يقول  وفي هذا   ، اأمر محرم  في  اإال  يكون  ال  واللعن   ، اهلل  رحمة 
النبي �صلى اهلل عليه و�صلم لعن  – محرمة الأن  الوا�صلة والم�صتو�صلة  – ومنه�  الخ�ص�ل 

ف�عله� ، وال يجوز لعن ف�عل المب�ح » )52( 
امراأة  ت�صع  ان  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  زجر   «  : ق�ل  عنه  اهلل  ر�صي  1-حديث ج�بر 

براأ�صه� �صيئً� )53( .
وجه الداللة من الحديث ان النبي �صلى اهلل عليه و�صلم زجر عن الو�صل مطلق� فهو �ص�مل 

لو�صل ال�صعر ، والزجر بمعنى النهي فهو محرم )54( .
القول الث�ني : جواز و�صل ال�صعر . وهذا القول من�صوب الي ام الموؤمنين ع�ئ�صة ر�صى اهلل عنه� )55(

دليل هذا القول : 

ا�صتدل ا�صح�ب هذا القول بم� روى عن ع�ئ�صة ر�صي اهلل عنه� ق�لت : » لي�صت الوا�صلة 
واإنم�   ، ا�صود  ال�صعر فت�صل قرنً� من قرونه�  المراأة عن  تعري  ان  ب�أ�ض  وال   ، تعنون  ب�لتي 

الوا�صلة التي تكون بغيً� في �صيبته� ف�ذا ا�صنت و�صلته� ب�لقي�دة )56( . 
وجه الداللة ظ�هر في اأن ع�ئ�صة ر�صي اهلل عنه� لم تر بو�صل ال�صعر ب�أ�ص� وف�صرت الوا�صلة 

الواردة في االأح�ديث البغي ، مم� يدل علي جواز و�صل ال�صعر مطلقً� . 
نوق�ض هذا اال�صتدالل من وجهين : 

االأول : اأن هذا االأثر عن ع�ئ�صة ر�صي اهلل عنه� ال ي�صح ولم يثبت فقد �صعفه ابن حجر 
والنووي والق��صي عي��ض وغيرهم )57( . 

الق�ب�صة بتحريم  اأنه لو �صح قول �صح�بية نع�ر�ض ب�الأدلة ال�صحيحة ال�صريحة   : الث�ني 
الو�صل مطلق�.

الث�لث : ان و�صلت ال�صعر ب�صعر ادمي او �صعر غير ادمي نج�ض فهو حرام مطلق� ، اإم� اأن 
و�صلت ال�صعر ب�صعر ط�هر غير ادمي ففيه تف�صيل : 

1-اإن لم تكن متزوجة ولي�ض له� �صيد فهو محرم علي ال�صحيح ، وفي وجه : مكروه . 
2-واإن ك�نت متزوجة او �صيد ففيه ثالثة اوجه : 

52-املغني )67/1( . 
53- تقدم تخريجه . 

54- املجموع )141/3( . 
55-�صرح �صحيح م�صلم )104/14( وفتح الب�ري )375/10( . 

56-تقدم تخريجه �ض )14( . 
57-�صرح �صحيح م�صلم )104/14( وفتح الب�ري )375/10( واكم�ل املعلم بفوائد م�صلم )653/6( . 
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اال�صح : ان و�صلت ب�إذنه ج�ز واإال حرم ، والوجه الث�ني : حرام مطلق� ، والوجه الث�لث : ال 
يحرم وال يكره مطلق� ، وهذا هو مذهب ال�ص�فعية )58( 

دليل هذا القول : 

1-يحرم و�صل ال�صعر ب�صعر اآدمي لالأمرين : 
االول : انه من كرامته اأن ال ينتفع ب�صيء منه بعد موته وانف�ص�له عنه بدل يدفن ف�لعلة في 

ذلك كرامة االن�ص�ن )59( . 
الث�ني : م� ذكره الرافعي في العزيز بقوله : » الأنه ان ك�ن �صعر رجل فيحرم علي المراأة 
ا�صت�صح�به والنظر اليه ، واإن ك�ن �صعر امراأة فيحرم علي زوجه� او �صيده� النظر ليه ، 
وهذا بتقدير ان يكون �صعر رجل اجنبي عنه� ، او ب�صعر امراأة اجنبية عن زوجه� او �صيده� ، 
بتقدير ان الع�صو المب�ن يحرم النظر اليه ، وم�صه فيه وجه�ن » )60( ويالحظ اأنهم في هذين 

الدليلين يتفقون مع الجمهور علي تحريم الو�صل . 
1-يحرم و�صل ال�صعر ب�صعر نج�ض الأمرين : 

�صالته   ت�صح  حتي  النج��صة  ب�جتن�ب  م�أمور  الم�صلي  اأن  من  الم�وردي  ذكره  م�   : االأول 
فال�شعر النج�س المو�شل يبطل ال�شالة ، لأن من �شروط ال�شالة اجتناب النجا�شة 61)3( 

الث�ني : الأنه في غير ال�صالة يكون م�صتعمال لل�صيء النج�ض العين في بدنه ا�صتعم�ل ات�ص�ل 
، وذلك حرام في ا�صح القولين – كم� يقول الرافعي ونظيره االده�ن ب�ل�صيء النج�ض ، ولي�ض 

جلد الميتة والكلب والخنزير ، والمت�شاط بم�شط عاج ، وكل ذلك حرام علي الأ�شح )62(. 
1-ام� و�صل ب�صعر ط�هر فدليله م� يلي : 

اأ/ اأن ال يكون له� زوج وال �صيد فحرام ، لعموم االأدلة المحرمة للو�صل والأنه� بذلك تعر�ض 
نف�صه� للتهمة ، والأنه� تغير الط�لب )63( . 

ب/ ان يكون لها زوج او �شيد ب�شرط ان ياأذن لها فيه . 
والذي يترجح في هذه الم�ص�ألة م� ذهب اإليه الجمهور بتحريم و�صالت ب�ل�صعر مطلق� والأن 

تف�صيل ال�ص�فعية هذا ال دليل عليه �صحيح �صريح . 

58-رو�صة الط�لبني )381/1( وح��صية اجلمل علي �صرح املنهج )418/1( واحل�وي )256/2( . 
59- رو�صة الط�لبني )381/1( واملجموع )140/3( . 

60- العزيز �صرح الوجيز )14/2( . 
61-احل�وي )256/2( . 

62- العزيز )14/2( واملجموع )140/3( . 
63- العزيز )14/2( . 



نظرات العلماء يف حكم غر�س ال�شعر

العدد الثاني  ع�شر  - رجب 1438هـ -  ابريل2017م
293

المطلب الثاني : و�سل ال�سعر بغير ل�سعر : 

فقد �صبقت االإ�ص�رة الي حكم و�صل ال�صعر ب�ل�صعر وذكر خالف العلم�ء فيه وهن�لك م�ص�ألة 
اخرى وهي و�شل ال�شعر بغير ال�شعر كالخيوط او ال�شوف او الخرق وغيرها . 

وقد اختلف الفقه�ء في هذه الم�ص�ألة علي قولين : 
االأول : عدم جواز و�صل ال�صعر بغير ال�صعر وهو مذهب الم�لكية )64( ورواية عن االإم�م اأحمد 
وللحن�بلة تف�صيل وهو : جواز الو�صل اإن ك�ن بقدر م� ت�صد به راأ�صه� ، واأم� اإن ك�ن اكثر من 

ذلك فروايت�ن : التحريم والكراهة )65( وهو مذهب الظ�هرية )66( 
دليل هذا القول : 

الو�صل  بتحريم  الق��صية  ب�الأدلة  ال�صعر  و�صل  تحريم  القول علي  ا�صح�ب هذا  1-ا�صتدل 
مطلق� كحديث ج�بر : » زجر النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ان ت�صل المراأة براأ�صه� �صيء« )67( . 
وهو حديث �صريح في تحريم و�صل ال�صعر مطلق� ب�صعر او غيره الأنه ق�ل ) �صيئ� ( وهو لفظ 

ع�م يفيد الو�صل ب�أي �صيء . 
ق�ل ابن حجر : “ وهذا الحديث – وهو حديث مع�وية – حجة للجمهور في منع و�صل ال�صعر 
ب�صيء اخر �صواء ك�ن �صعرًا ام ال ، ويوؤيده حديث ج�بر : زجر  النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 

ان ت�صل المراأة براأ�صه� �صيء )68( . 
وكذلك الحكم في االآح�ديث االآخرى كحديث ابي هريرة » لعن اهلل الوا�صلة والم�صتو�صلة » )69( 
وذكر القرطبي مذهب الم�لكية وذكر االأدلة الع�مة الق�ب�صة ب�لتحريم ثم ق�ل : » وهذا كله 

ن�ض في تحريم و�صل ال�صعر ، 
وبه ق�ل م�لك وجم�عة العلم�ء، ومنعوا الو�صل بكل �صيء من ال�صوف والخرق وغير ذلك الأنه 
في معنى ) و�صلة ال�صعر ( )70( كم� نقل النووي مذهب الم�لكية وا�صتداللهم بقوله : » ق�ل م�لك 

والطبري وكثيرون او االأكثرون : 
الو�صل ممنوع بكل �صيء �صواء و�صلته ب�صعر او ب�صوف او خرق » ،احتجوا بحديث ج�بر الذي 

64- املتلقي )276/7( وح��صية العدوي )367/2( . 
65- ك�ص�ف القن�ع )81/1( . 

66-املحلي )75/10( . 
67- تقدم تخريجه �ض )14( . 

68- فتح الب�ري )75/10( . 
69-تقدم تخريجه �ض )13( . 

70-اجل�مع الأحك�م القراآن )253/252/5( .  
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ذكره م�صلم بعد النبي �صلى اهلل عليه و�صلم زجر ان ت�صل المراأة براأ�صه� �صيء« )71(
ب�ح�ديث  مخ�ص�صة  ع�مة  للو�صل  المحرمة  االح�ديث  هذه  ب�أن   : اال�صتدالل  هذا  نوق�ض 

مع�وية في ال�صعر خ��صة ، فتبقى التحريم في و�صل ال�صعر ب�ل�صعر فقط دون غيره) 72( 
بغير  و�صلة  ام�   «  : المغني  ففي   ، له  وعلل  قدامة  ابن  فقد ذكره  الحن�بلة  تف�صيل  1-ام� 
ال�صعر ، ف�ن ك�ن بقدر م� ت�صد به راأ�صه� فال ب�أ�ض ، الأن الح�جة اإليه ، وال يمكن التحرز منه 

، وان ك�ن اكثر من ذلك ففيه روايت�ن : 
احداهم� : انه مكروه غير محرم لحديث مع�وية في تخ�صي�ض التي ت�صله ب�ل�صعر ، فيمكن 

جعل ذلك تف�صيرًا للفظ الع�م ، وبقيت الكراهة لعموم اللفظ في �ص�ئر االأح�ديث )73( 
ف�بن قدامة يذكر رواية الحن�بلة للكراهة وعلل له� ب�أن االأح�ديث المحرمة ع�مة مخ�ص�صة 
بحديث مع�وية ال�ص�بق الذي ام�صك �صعرًا وانكر الو�صل به ، فهو مخ�ص�ض لالأدلة الع�مة ، 

فيكون الحكم ب�لتحريم هو و�صل ال�صعر ب�ل�صعر ، ام� و�صلة بغيره فال يحرم . 
نوق�س هذا اال�شتدالل : 

ب�أن هن�ك رواية لحديث مع�وية ان رجال اأم�صك بع�ص� علي راأ�صه� خرقه فق�ل مع�وية : اال 
وهذا الزور فدل علي ان التحريم ع�م في ال�صعر وغيره )74( . 

االدلة  ودليله� عموم   ، بغيره  ال�صعر  و�صل  للحن�بلة فهي عدم جواز  الث�نية  الرواية  1-ام� 
الف��صية بمنع الو�صل مطلق� )75( 

القول الثاني : يجوز و�صل ال�صعر بغير ال�صعر وهو مذهب الحنفية )76( وقول الم�لكية )77( 

ومذهب ال�ص�فعية )78( وقول الحن�بلة )79( . 
دليل ا�سحاب هذا القول : 

1-اأن االأدلة التي تدل علي تحريم الو�صل لم� فيه من التدلي�ض والزور ، وهذا ظ�هر في و�صل 
71-�صرح �صحيح م�صلم )104/4( . 

72 -املغني )67/1( . 
73- املغني ) 67/1( . 

74- فتح الب�ري )377/10( . 
75- املغني ) 68-67/1( . 

76-ح��صية ابن ع�بدين )239/5( . 
77-وهو قول الق��صي عي��ض ، ح��صية العدوي )367/2( . 

78-املجموع ) 141/3( . 
79-اخت�ره ابن قدامة ، املغني ) 68/1( . 
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ال�صعر ب�ل�صعر ، اأم� و�صل ال�صعر  بغيره فلي�ض فيه تدلي�ض وال زور . ق�ل في ال�صرح )80(: 
» والأن و�صله ب�ل�صعر فيد تدلي�ض ، بخالف غيره » . وهذه ال�صلة وهي تحريم التدلي�ض 
غير موجودة في غير ال�صعر ، وفي هذا يقول ابن قدامة : » والظ�هر اأي المحرم اإنم� هو 
و�صل ال�صعر ب�ل�صعر لم� فيه من التدلي�ض وا�صتعم�ل المختلف فيه نج��صته وغير ذلك 

ال يحرم لعدم هذه المع�ني )81( . 
وذكر العلة ابن ع�بدين بقوله : ) �صواء ك�ن �صعره� او �صعر غيره� لم� فيه من التزوير ...( )82( . 

نوق�س هذا ال�ستدلل : 

ب�أن هذه العلة وهي التزوير لي�صت خ��صة بو�صل ال�صعر ب�ل�صعر ، بل هي ظ�هرة اي�ص� في 
و�صل ال�صعر بغير ال�صعر ك�لخرق وغيره� ، بل قد يق�ل ب�أن ذلك في غير ال�صعر اأكثر منه في 

ال�صعر ، وخ�صو�ص� في هذا الزمن الذي ي�صهل فيه مم�ثلة ال�صعر بغيره . 
1-  ان في و�صل ال�صعر بغيره من خرق او حرير ونحوهم� فيه م�صلحة ، وهي تجمل وتزين 
 ِ َم ِزيَنَة اهللَّ المراأة لزوجه� ، فهذا من الزينة التي اب�حه� اهلل تع�لى لقوله : ) ُقْل َمْن َحرَّ

ْزِق ( )83( َب�ِت ِمَن الرِّ يِّ ِتي اأَْخَرَج ِلِعَب�ِدِه َوالطَّ الَّ
للتجميل  ، وانم� هو  الو�صل  الأنه لي�ض يو�صل وال هو في معنى مق�صود   ... «  : النووي  ق�ل 

والتح�صين » . )84( 
نوق�س هذا ال�ستدلل : 

االأح�ديث ج�ءت  بل   ، الو�صل مطلق�  الدالة علي تحريم  ب�الأدلة  المنتق�صة  العلة  ب�أن هذه 
في و�صل المراأة �صعره� من اجل الزينة لزوجه� كم� في حديث ا�صم�ء وغيره ، اذ فيه طلب 
االإذن من النبي �صلى اهلل عليه و�صلم للو�صل من اأجل التح�صين للزوج ، فلعن و�صب النبي 

�صلى اهلل عليه و�صلم الوا�صلة والم�صتو�صلة ، مم� يرد هذه العلة ويبطله� من اأ�صله� . 
والذي يترجح – والعلم عبداهلل – عدم جواز و�صل ال�صعر بغيره مطلقً� . 

المطلب الث�لث : هل النهي عن الو�صل محرم مطلق� دون تف�صيل لثبوت خ��ض ب�لن�ص�ء ام 
هو �ص�مل للجن�صين اعني الن�ص�ء والرج�ل ؟ 

80- ال�صرح الكبري )137/1( . 
81- املغني ) 68/1( . 

82- ح��صية ابن ع�بدين ) 239/5( . 
83- �صورة االعراف االآية 33. 

84- املجموع ) 141/3( . 
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والذي يظهر اأن هذا التحريم �ص�مل للرج�ل والن�ص�ء دون تفريق واأن االأدلة التي وردت في 
خ�صو�ض الن�ص�ء هي اأدلة تدل علي الواقع واالأغلب ، ف�لغ�لب ان الذي ي�صل ال�صعر ويو�صل 
به ال�صعر بطلب منه هم الن�ص�ء طلبً� للزينة والتح�صين ، وهذا ال يمنع من كون الحكم ي�صمل 

الرج�ل اي�ص� لعموم االأدلة. 
وهذا الحكم – واهلل اعلم – يك�د يتفق عليه الفقه�ء وان ك�ن الكثير منهم لم ي�صرح بذلك 
، لكن �صرح بع�ض فقه�ء المذاهب، ومنهم النقراوي الم�لكي حيث يقول : » وينهى الن�ص�ء 
 ،  » والم�صتو�صلة  الوا�صلة  اهلل  لعن   « لخبر  م�لك  عند  للحرمة  والنهي   ، ال�صعر  و�صل  عن 
وحرمة الو�صل ال تقييد ب�لن�ص�ء ، لم� فيه من تغيير لحرمة خلقة اهلل ، واإنم� خ�ض الن�ص�ء 
الأنهن الالتي يغلب منهن ذلك عند ق�صر او عدم �صعرهن ، ي�صلن  �صعر غيرهن ي�صعرهن 

او عند �صيب �صعرهن ي�صلن ال�صعر اال�صود ب�الأبي�ض ليظهر اال�صود لتغير به الزواج )85(
علي  النج�ض حرام حتي  ب�ل�صعر  الو�صل   : ال�صوبري  وعب�رة   ...  «  : ال�ص�فعي  الجمل  وق�ل 

الرج�ل كم� �صرحوا به ... « )86 (
وفي المجموع : » ق�ل ا�صح�بن� اذا و�صلت �صعره� ب�صعر ادمي فهو حرام بال خالف �صواء 
ك�ن �صعر رجل او امراأة ... » وق�ل : » ... و�ص�ء في هذين النوعين المراأة الزوجة وغيره� 

من الن�ص�ء والرج�ل )87( 
المطلب الرابع : علة تحريم الو�شل 

بعد م� �صبقت االإ�ص�رة الي حكم الو�صل واختالف العلم�ء في بع�ض الم�ص�ئل المتعلقة به الخ�ض 
في هذا المطلب بع�ض العلل التي ذكره� الفقه�ء و�ص�أورده� من كل مذهب بقول بع�ض اأ�صح�به� . 

اأول : المذهب الحنفي : 

ق�ل بن ع�بدين بعد ان ذكر حرمة الو�صل : » �صواء ك�ن �صعره� او �صعر غيره� لم� فيه من 
التزوير كم� يظهر مم� ي�أتي ، وفي �صعر غيره� انتف�ع بجزء االدمي اي�ص� » وق�ل : » الوا�صلة 

التي ت�صل ال�صعر ب�صعر الغير والتي يو�صل �صعره� ب�صعر اخر زورًا ... » )88( 
وكذلك ق�ل المو�صلي )89( 

ثانيا : المذهب المالكي : 

85- الفواكه الدواين  )410/2( . 
86-ح��صية اجلمل علي �صرح املنهج ) 814/1 ( 

87- املجموع ) 931/3 ( . 
88-ح��صية بن ع�بدين )239/5( .  

89-الختي�ر ) 426/2( . 
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ق�ل النفراوي : » ... وحرمة الو�صل ال تتقيد ب�لن�ص�ء لم� فيه من تغيير خلق اهلل 90)5( 
وق�ل ابن جزي : ) ال يحل للمراأة التلبي�ض بتغيير خلق اهلل تع�لى ، ومنه ان ت�صل �صعره� 

الق�صير ب�صعر اخر طويل ( . 91)6(
ثالثا : المذهب ال�سافعي : 

يحرم  النه  قطعً�  حرام  ادمي  ب�صعر  او  نج�ض  ب�صعر  �صعره�  المراأة  و�صل   (  : النووي  ق�ل 
االنتف�ع ب�صيء منه لكرامته ( 92 

وقد ا�ص�ف القف�ل ال�ص��صي علة ث�لثة وهي الغرر اأي التغرير ب�لزوج فق�ل : 
) ... وان لم يكن له� زوج كره لم� فيه من الغرر ( 93 

رابعا : المذهب الحنبلي : 

تدور عليه تحريم الو�صل عند الحن�بلة علي امرين : 
االول : م� فيه من التدلي�ض 

الث�ني : ا�صتعم�ل م� اختلف في نج��صته 
التدلي�ض  من  فيه  لم�  ب�ل�صعر  ال�صعر  و�صل  هو  المحرم  ان  والظ�هر   (  : قدامة  ابن  ق�ل 

وا�صتعم�ل المختلف في نج��صته ( 94)3( 
وق�ل مثله البهوتي 95)4( والرحيب�ني 96)5( 

هذه العلل التي ذكره� فقه�ء المذاهب لتحريم الو�صل وخال�صته� ان الو�صل محرم لعلل منه� : 
1-اأن فيه تلبي�ص� وتزويرا وغرورا 

2-اأن فيه انتف�ع� ب�جزاء االدمي ، واالنتف�ع ب�الجزاء االدمي امر محرم لكرامة االن�ص�ن 
3-م� فيه من تغيير خلق اهلل ، وهو امر محرم 

4-كونه محال للنج��صة فيم� اإذا ك�ن الو�صل ب�صعر نج�ض 
وكل هذه العلل �صريحة في تحريم و�صل ال�صعر مطلق� ، مم� يوؤكد اأن م� ذكر في المط�لب 

ال�ص�بقة ان الو�صل حرام مطلق� علي الرج�ل والن�ص�ء وب�ل�صعر وغير ال�صعر . 

90-الفواكه الدواين ) 410/2( . 
91-قوانني الفقية ) 482( . 

92-رو�صة الط�لبني ) 381/1( . 
93-حلية العلم�ء ) 61/2( . 

94- املغني ) 68/1( . 
95-ك�ص�ف القن�ع )81/1( . 

96- مط�لب اولى النهي ) 90/1( . 
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خاتمة : 

الحمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ص�لح�ت وال�صالة وال�صالم علي ر�صول اهلل االأمين وعلي األه 
و�صحبه اجمعين . بعد اكم�ل البحث بعون اهلل تع�لى وتوفيقه تو�صلت الي النت�ئج الت�لية : 

1-جواز غر�ض وزراعته ، وهو من التجميل المب�ح وفيه اإزالة ل�صرر معنوي واحي�ن� ح�صي 
للمري�ض . وفيه تي�صيرا ب�صبب الم�صقة التي وقع فيه� ورفع� للحرج عنه . وهذا جواز 
مقيد ب�شروط وهي : األ يكون ال�شعر ماأخوذا من عورة البدن اإل ل�شرورة وغلبة ظن 
الطبيب . نج�ح هذه العملية وا�صته�ر نج�ح هذه العملية ، ظهور الت�صوه الخلقي ، واأمن 
الخطر من نقل ال�صعر وغر�صه ، وان يعود ال�صعر الي و�صعه الطبيعي ، ان يجرى العملية طبيب 

المراأة والعك�ض . 
2-ان �صعر االإن�ص�ن ط�هر �صواء ك�ن حي� او ميت� ، وهذا عند جمهور الفقه�ء 

3-عدم جواز و�صل ال�صعر ب�ل�صعر مطلق� ، وهو راي جمهور الفقه�ء . 
4-عدم جواز و�شل ال�شعر بغيره كال�شوف او الوبر او الخيوط ونحوه ، وهو مذهب المالكية 

ورواية عن اأحمد . 
5-اأن النهي عن الو�صل ال يخت�ض ب�لن�ص�ء فقط دون الرج�ل بل ي�صمل الرج�ل دون تفريق 
لعموم االأدلة الواردة والأن االأدلة المحرمة في �صورة الن�ص�ء هي اأدلة تدل علي الواقع 

االأغلب وال تدل علي الح�صر . 
فهر�س الم�شادر والمراجع :

اواًل : القراآن الكريم : 

ثانيا: كتب الحديث : 

 – ال�صلفية  – المطبعة  البخ�ري  ا�صم�عيل  بن  الأبي عبداهلل محمد   : البخ�ري  1-�صحيح 
الق�هرة الطبعة االولى ، 1400ه. 

فوؤاد  محمد  – تحقيق  الني�ص�بوري  الق�صيري  حج�ج  بن  الح�صن  الأبي   : م�صلم  2-�صحيح 
عبدالب�قي – دار احي�ء الكتب العربية – الق�هرة . 

فوؤاد  محمد  ترقيم   – الع�صقالني  حجر  الأبن   : البخ�ري  �صحيح  �صرح  الب�ري  3-فتح 
عبدالب�قي – دار المعرفة – بيروت . 

ثالثًا : كتب الفقه : 

المذهب الحنفي : 
1-الفت�وي الهندية في مذهب االم�م االعظم ابي حنيفة النعم�ن : لل�صيخ نظ�م وجم�عة من 
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علم�ء الهند – دار احي�ء التراث العربي – الطبعة الرابعة . 

2-االختي�ر لتعليم المخت�ر : لعبداهلل بن محمود المو�صلي – تحقيق زهير الجعد – دار االرقم . 
3-رد المحت�ر علي الدرر المخت�ر : ) ح��صية ابن ع�بدين ( – دار احي�ء التراث العربي بيروت.

المذهب المالكي : 

– دار  1-ح��صية الد�صوقي علي ال�صرح الكبير : ل�صم�ض الدين محمد بن عرفة الد�صوقي 
الفكر – بيروت . 

 – – بيروت  – دار الفكر  2-�صرح الزرق�ني علي مخت�صر خليل : لعبد الب�قي الزرق�ني 
1398ه – 1978م . 

3-القوانين الفقهية : لمحمد بن احمد بن جزي الكلبي – دار العلم للماليين – بيروت – 1974م.
المذهب ال�شافعي : 

ح��صية الجمل علي �صرح المنهج : ل�صليم�ن الجمل – دار احي�ء التراث العربي – بيروت . - 1

المجموع �صرح المهذب : الأبي زكري� يحى بن �صرف النووي – دار الفكر – بيروت . - 2

العزيز الوجيز : لعبد الكريم بن محمد الرافعي – تحقيق علي محمد معو�ض وع�دل - 3
احمد عبد المحمود – دار الكتب العلمية بيروت – الطبعة االولى – 1417ه – 1997م . 

المذهب الحنبلي : 

ك�ص�ف القن�ع عن متن االقن�ع : لمن�صور يون�ض اليهوتي – ع�لم الكتب – بيروت . - 1

مط�لب اولى النهي في �صرح غ�لية المنتهي : لم�صطفى الرحيب�ني – الطبعة الث�نية 1415ه. - 2

المغني : الأبن قدامة المقد�صي – دار الفكر – بيروت – الطبعة االولي – 1400ه . - 3

رابعا كتب اللغة : 

الم�صب�ح المنير : الأحمد بن محمد علي الفيومي – مكتبة لبن�ن – بيروت . - 1

ال�صوالحي - 2 وعطية  منت�صر  عبدالحليم  والدكتور  اني�ض  للدكتور   : الو�صيط  المعجم 
ومحمد خلف اهلل – الطبعة الث�نية – الق�هرة . 

معجم مق�يي�ض اللغة : الأبي الح�صين احمد بن ف�ر�ض بن زكري� – تحقيق عبد ال�صالم - 3
محمد ه�رون – مكتبة الخ�نجي – م�صر . 



اإعـــداد : د.حممد ثالث  ا�سماعيل 
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خام�شا : كتب متفرقة : 

 – االولى  – الطبعة  – الكويت  الفالح  – مكتبة  د. محمد عثم�ن   : اال�صالمي  الفقه   -1
1409ه.

2-  اأحك�م الجراحة الطبية واالث�ر المترتبة عليه� : د. محمد بن محمد المخت�ر ال�صنقيطي 
 . – 1984م  – 1415ه  الث�نية  – الطبعة  – جدة 

3-  �صل�صلة البحوث الفقهية المحكمة : للدكتور ع�دل بن مب�رك مكتبة اهل االث�ر – الكويت 
 . – 2008م  – 1429ه  االولى  – الطبعة 

�شاد�شا : المجالت : 

1-   المجلة العربية – المملكة العربية ال�صعودية – العدد )272( – ال�صنة 24 – رم�ص�ن 
1420ه – ين�ير 2000م . 

2-  مجلة مجمع الفقه اال�صالمي – منظمة الموؤتمر اال�صالمي –جدة – العدد الرابع – 
الجزء االول – 1408ه . 

3-   مجلة البحوث اال�صالمية – االم�نة الع�مة لهيئة كب�ر العلم�ء – العدد )45( – 1416ه 
 . – الري��ض  النهي  اولى  – دار 

 



301          
 �لعدد �لثاين ع�رش  - رجب 1438هـ  - �أبريل 2017م

د . مني محمد عو�ض يو�سف

الم�شــاواة في ال�شيــادة الدولية بين النظرية و التطبيق

)درا�شة تاأ�شيلية(

د.منى محمد عو�ض يو�صف 1
م�شتخل�س البحث

الق�نون  فقه�ء  بين  وا�صعً�  جداًل  اأث�ر  قد  الدول  بين  ال�صي�دة  في  الم�ص�واة  مبداأ  اأن  نجد 
اإثب�تً�  االآراء  حوله  وتب�ينت  الدول،  بين  والعالق�ت  ال�صي��صية  ب�ل�صوؤون  والمهتمين  الدولي 
ونفيً�، وفريق ث�لث ي�أخذ بمبداأ الن�صبية فيه، ف�عتبر وجوده من حيث االأ�صل، اإال اأنه قيده 
ب�صوابط تحد من اإطالقه. وب�لرغم من هذا االختالف في االآراء، ف�إن الواقع العملي اأثبت 
والقوة  النفوذ  االمتي�ز من حيث  الح�ئزة على  الدول  اإرادات  المبداأ موقوف على  اإعم�ل هذا  اأن 

الع�صكرية واالقت�ص�دية.
ومن ج�نب اآخر ف�إن ال�صي�دة في ال�صريعة االإ�صالمية –اإن ج�ز لن� ا�صتخدام هذا الم�صطلح- 
تتخذ بعدًا اآخر، وذلك لالرتباط الوثيق بين الدين والدولة، فهما ل ينفكان عن بع�شهما 
ال�صلط�ن  هذا  ي�صتمد  اإنم�  وخ�رجيً�  داخليً�  دولته  �صوؤون  ت�صريف  في  ف�لح�كم  البع�ض، 
من�صبطً� ب�أحك�م ال�صريعة ومق��صده�، وب�لت�لي فكل من العقيدة الدينية والتوجه ال�صي��صي 

ي�صهم�ن معً� في بن�ء الفكر االإ�صالمي.
ومن خالل تلك المعطي�ت خل�ض البحث اإلى جملة من النت�ئج من اأهمه�:

مبداأ الم�ص�واة في ال�صي�دة تطور مفهومه خالل الحقب الزمنية المتع�قبة.
والموؤثرات  ال�صي��صية  لالأو�ص�ع  وفقً�  الدول  بين  ال�صي�دة  مبداأ  وف�علية  وجود  مدى  يت�أثر 

الدولية الم�ص�حبة.
يهيمن على مبداأ ال�صي�دة بين الدول وجودًا وعدمً� القوى العظمى التي تملك النفوذ والقوة، 

وب�لت�لي ت�صعى اإلى فر�ض فكرة الحكومة الع�لمية.
ال يمكن لن� كم�صلمين الت�صليم بمجرد فكرة وجود حكومة ع�لمية تفر�ض �صي�دته� على كل 

دول الع�لم، الأن في ذلك هدم لقواعد الدين االإ�صالمي.
اأم� في ج�نب التو�صي�ت:

الكلمة  بتوحيد  اإال  يت�أتى ذلك  وال  الدول،  بين  وموؤثر  ف�عل  اإ�صالمي  اتح�د  البد من وجود 
الدين  �صلط�ن  اإع�دة  اأجل  الداخلية من  الخالف�ت  وتج�وز  القرارات  اتخ�ذ  والجراأة على 

االإ�صالمي، وب�لت�لي رع�ية ال�صعوب الم�صلمة من انته�ك حقوقه� و�صي�دته�. .
1-اأ�صت�ذ م�ص�عد – كلية ال�صريعة - ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم – ال�صودان 
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مقدمة:

نعمه  علين�  واأ�صبغ  م�صلمين،  ب�أن جعلن�  �صرفن�  الذي  الحمد هلل  الع�لمين،  الحمد هلل رب 
ظ�هرة وب�طنه. و�صلى اهلل على �صيدن� محمد وعلى اآله و�صحبه اأجمعين.

وبعد:

اأهمية البحث:

يعتبر مبداأ ال�صي�دة بين الدول من اأهم المب�دئ المن�صو�ض عليه� في المواثيق الدولية على 
الم�صتوى الخ�رجي وفي الد�ص�تير على الم�صتوى الداخلي، ب�عتب�ره ي�صكل ال�صلع الث�لث في 
مثلث الدولة بعد ا�صتكم�ل عن�صري ال�صعب واالإقليم، وتتم�صك الدول بحقه� في الم�ص�واة 
في ال�صي�دة، الأن التن�زل عنه موؤ�صر لوجود تبعية دولية اأو هيمنة ا�صتعم�رية، اإال اأنه ب�لرغم 
التك�فوؤ بين الدول  اأن هذا المبداأ الذي يبدو �ص�ميً� في ظ�هرة الأنه يحقق  من ذلك نجد 
بغ�ض النظر عن عدد �صك�نه� اأو م�ص�حته�، �صعفه� اأو قوته�... متج�وزًا جميع االعتب�رات، 

اإال اأنه في الواقع المعي�ض تمت م�ص�درته ب�صورة ا�صتبدادية نق�صته من اأ�ص��صه.
م�شكلة البحث: 

االأ�صل اأنه لي�ض لدولة اأن تفر�ض �صلط�نه� على دولة اأخرى، الأن ذلك يعد انته�كً� ل�صي�دته�، 
في  مك�نه�  نظرية وجدت  اأ�صبح مجرد  االأ�صل  اأن هذا  اإال  دع�ئمه�،  اأحد  انهي�ر  وب�لت�لي 
وقيدته�  م�ص�ره�  حددت  الفعلي  التطبيق  حيث  من  ولكنه�  الدولية،  والعهود  المواثيق 
الدول التي تملك النفوذ والقوة واند�صرت مع�لم هذه النظرية وم� يترتب عليه� من حقوق 

وواجب�ت.
اأ�شئلة البحث:

ت�صكلت نظرية الم�ص�واة في ال�صي�دة نتيجة لبع�ض العوامل التي اأدت اإلى اإيج�ده� وتقررت 
من خالله� عدد من الحقوق والواجب�ت الدولية ن�صتعر�صه� من خالل االأجوبة عن االأ�صئلة الت�لية:

م� هو مفهوم الم�ص�واة في ال�صي�دة بين الدول؟- 1
م� هي االأ�صب�ب والعوامل التي اأدت اإلى ظهور مبداأ الم�ص�واة في ال�صي�دة؟  - 2
م� هو مفهوم ال�صي�دة في الفقه االإ�صالمي؟- 3
م� هي الحقوق المترتبة على مبداأ الم�ص�واة بين الدول؟- 4
م� هي اآراء فقه�ء الق�نون حول مبداأ الم�ص�واة؟- 5
هل تتط�بق الن�صو�ض الدالة على مبداأ الم�ص�واة في ال�صي�دة الدولية مع الواقع العملي؟- 6
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منهج البحث:

اقت�صت طبيعة هذا البحث المزاوجة بين عدد من المن�هج، وهي المنهج الت�ريخي بغر�ض 
الوقوف على ن�ص�أة مبداأ الم�ص�واة في ال�صي�دة وتطوره حتى و�صل لمفهومه المتع�رف عليه 
تدرك حقيقته�  اأن  يمكن  الق�نونية ال  النظم  الأن  وذلك  االإ�صالمي،  الفقه  االآن مق�رنة مع 
التحليلي  اال�صتقرائي  للمنهج  اإ�ص�فة  اإلى ظهوره�،  اأدت  التي  العوامل  اإلى  اأ�صندت  اإذا  اإال 
الم�ص�هدات  خالل  من  الو�صفي  المنهج  واأخيرًا  المبداأ،  هذا  على  توؤمن  التي  للن�صو�ض 

الواقعية على ال�ص�حة الدولية.
هيكل البحث:

ج�ء البحث في ثالثة مب�حث اندرج تحت كل منه� عدد من المط�لب على النحو االآتي:
المبحث االأول: مفهوم الم�ص�واة في ال�صي�دة الدولية.

المطلب االأول: المفهوم اللغوي واال�صطالحي للم�ص�واة في ال�صي�دة الدولية.
الفرع االأول: مفهوم الم�ص�واة

الفرع الث�ني:مفهوم الدولة
الفرع الث�لث:مفهوم ال�صي�دة

المطلب الث�ني: ن�ص�أة نظرية ال�صي�دة ومفهومه� في اال�صطالح .
الفرع االأول: ن�ص�أة نظرية ال�صي�دة.

الفرع الث�ني: مفهوم ال�صي�دة في اال�صطالح الق�نوني.
المطلب الث�لث: المفهوم اال�صطالحي لل�صي�دة في الفقه االإ�صالمي.

المبحث الث�ني: الحقوق المترتبة على مبداأ الم�ص�واة بين الدول واآراء فقه�ء الق�نون الدولي.
المطلب االأول: الحقوق المترتبة على مبداأ الم�ص�واة بين الدول.
المطلب الث�ني: اآراء فقه�ء الق�نون الدولي حول مبداأ الم�ص�واة.

المبحث الث�لث: الم�ص�واة في ال�صي�دة الدولية بين الن�ض والواقع.
المطلب االأول: اإثب�ت مبداأ الم�ص�واة في ال�صي�دة الدولية ن�صً�.

المطلب الث�ني: �صواهد تطبيقية على االنحراف عن مبداأ الم�ص�واة في ال�صي�دة الدولية. 
الخ�تمة، وت�صمل النت�ئج والتو�صي�ت.
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المبحث االأول

مفهوم الم�شاواة في ال�شيادة الدولية

المطلب االأول: المفهوم اللغوي واال�شطالحي للم�شاواة في ال�شيادة الدولية:

الفرع االأول:اأواًل: الم�شاواة لغة:

�صوا: �صواء ال�صيء مثله، والجمع اأ�ْصواء، اأن�صد اللحي�ني:
ترى القوم اأْ�صواء، اإذا جل�صوا معً�        وفي القوم زيف مثل زيف الدراهم

واأن�صد اآخر: 
ج�ل واإن �ُصوُّوا، ب�أ�ْصواِء هل كو�صل ابن عم�ر توا�صلني         لي�ض الرِّ

ْيت وت�ص�وت االأمور وا�ْصتوت، و�ص�ْويُت بينهم� اأي: �َصوَّ

حت   جت   يب   چىب   وجّل:  عّز  قوله  وفي  تم�ثال،  وت�ص�وي�:  ال�صيئ�ن  وا�صتوى 
ى بينهم� حين رفع ال�صد، ويق�ل: �ص�وى ال�صيء اإذا ع�دله.  ختچ)الكهف:96(، اأي �َصوَّ
وقوم �صواء الأنه م�صدر اليثنى وال يجمع، ق�ل تع�لى: چ  ھ  ھے چ)اآل عمران:( 113، اأي 
لي�صوا م�صتويين، وقوله عّز وجّل: چۀ  ۀ  ہ  ہچ)ال�صعراء:98(، اأي َنْعِدُلُكم 

فنجعلكم �صواء في العب�دة)2(

ومت�ص�وي الزمن: ث�بت الدورة الزمنية، ث�بت المدة، ومت�ص�وي االإرتف�ع: خط مر�صوم على 
خريطة الت�شاري�س يربط النقاط التي يكون ارتفاعها واحدًا اأي: مت�شاويًا.

  ومذهب الم�ص�واة: مذهب يهدف اإلى الم�ص�واة المدنية وال�صي��صية واالجتم�عية بين الن��ض.
دون  ب�لت�ص�وي  الم�ص�واة:  قدم  االأ�ص��ض.وعلى  عن�صره  اأي  االإن�ص�ف:  اأ�ص��ض  والم�ص�واة 

تف�صيل اأحد على غيره)3(.

ثانيًا:المفهوم اال�شطالحي للم�شاواة:

1/الم�شاواة في القانون:

مبداأ يق�صي ب�أن يكون الن��ض �صوا�صية اأم�م الق�نون، وفي الحقوق والواجب�ت ب�صرف النظر 
عن مركزهم االجتم�عي وعقيدتهم وثرواتهم)4(. وهذا التعريف ين�صرف اإلى الم�ص�واة بين 

2- ل�ص�ن العرب، ابن منظور، موؤ�ص�صة الت�ريخ العربي، دار اإحي�ء الرتاث العربي، بريوت، لبن�ن، الطبعة الث�لثة، 1413هـ-
1993م، مج6، �ض)445-442(. 

3-معجم اللغة العربية املع��صرة، اأ.د.اأحمد خمت�ر عمر، ع�مل الكتب، الق�هرة، الطبعة االأولى، 1429هـ-2008م، مج2، 
�ض)1142-1141(. 

4- معجم امل�صطلح�ت الق�نونية، عبدالواحد كرم، دار الكتب الق�نونية، م�صر، الطبعة االأولى، 1995م، �ض)378(. 
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اآح�د الن��ض، وم� يعنين� في هذا البحث الم�ص�واة بين الدول والتي عرفت ب�أنه�:

من  ترتب مجموعة  التي  الدولية  القواعد  تقرره�  التي  والواجب�ت  الحقوق  في  الم�ص�واة   
االآث�ر الق�نونية الملزمة ل�صبط العالق�ت التي تن�ص�أ بين اأع�ص�ء الجم�عة الدولية)5(.

2/الم�شاواة في الفقه االإ�شالمي:

الم�شاواة في االإ�شالم تقوم على اعتبارين:

الب�صرية،  طبيعتهم  حيث  من  اأي  الم�صتركة،  االإن�ص�نية  القيمة  في  الم�ص�واة  االأول: 
والعلم  الكف�ية  مثل  و�صالالتهم  طبيعتهم  عن  خ�رجة  اأمور  على  بينهم  التف��صل  ويقوم 

چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ڄ   چ  تع�لى:  ق�ل  ذلك)6(،  اإلى  وم�  واالأعم�ل  واالأخالق 
ڈ   ڈ    ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ    چ  

ژچ)لحجرات:13(.
اأثر لم�  الع�لم بح�صب الفطرة، وال  الن��ض مت�ص�وون في حقوق الحي�ة في هذا  اأن  الث�ني: 

بينهم من اختالف في الجن�ض اأو اللون اأو العرق...()7(.
وقد ذكر االإم�م ابن ع��صور: اأن مق�صد الم�ص�واة متفرع عن الفطرة، فكل م� �صهدت الفطرة 
ب�لت�ص�وي فيه اأو التف�وت فيه ف�ل�صرع ق��ٍض به، ومعنى ذلك اأن الفطرة معي�ر في �صبط الموانع 
المعتبرة، اإم� في اإجراء الم�ص�واة اأو في عدم اإجرائه�، والعوار�ض التي تمنع اإجراءه� ال تخلو 
من اأمرين: اإم� ظهور م�صلحة راجحة في االإلغ�ء، واإم� ظهور مف�صدة عند اإجراء الم�ص�واة)8(. 
ومم� هو معلوم اأن ال�ص�بط في الم�صلحة والمف�صدة في الفقه االإ�صالمي ينبني على مق��صد 
ال�صريعة وغ�ي�ته�، بينم� في الق�نون الو�صعي فهو ينبني على اعتب�رات ق�نونية بحته. وهذا هو 

المعي�ر الف��صل بين التعريفين في الفقه االإ�صالمي والق�نون الو�صعي.  

الفرع الثاني: اأواًل: الدولة لغة: 

داَل، َيُدول، ُدْل، َدْواًل وَدْوَلة، فهو دائل، والمفعول مدول له، والدولة ا�صم ال�صيء الذي يتداول.
دولة  دالت  دارت،  بكذا:  االأي�م  دالت  الدهر-  –داَل  ح�ل  اإلى  ح�ل  من  انتقل  االأمر:  داَل 

5- الق�نون الدويل الع�م، د.ح�مد �صلط�ن. د.ع�ئ�صة راتب. د.�صالح الدين ع�مر، دار النه�صة العربية، الق�هرة، الطبعة 
االأولى، 1978م، �ض)695(. 

6- اأهداف الت�صريع االإ�صالمي، د.حممد ح�صن اأبويحيى، دار الفرق�ن، عم�ن، االأردن، الطبعة االأولى، 1405هـ-1985م، �ض)186(. 
7-اأهداف الت�صريع االإ�صالمي، د.حممد ح�صن اأبويحيى، مرجع �ص�بق، �ض)187(. 

الطبعة  االإ�صالمي،  للفكر  الع�ملي  املعهد  اإ�صم�عيل احل�صيني،  ع��صور  بن  الط�هر  االإم�م حممد  املق��صد عند  8-نظرية 
االأولى، 1316هـ 1995م، �ض)274(. 
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ال ال�صيء جعله مداولة،  اال�صتبداد: زالت وولت، دالت له الّدولة: تحولت اإليه و�ص�رت، واأدَّ
تع�لى:  قوله  ومنه  تع�قبته،  االأيدي:  وتداولته  الملك  تداولوا  تب�دلوه،  ال�صيء:  وتداولوا 

چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ)اآل عمران:140(.
ودّول االأمر: جعله دوليً� يخ�صع الإ�صراف دول مختلفة، ودّول المدينة: جعل اأمره� م�صتركً� 
بين الدول كله�، وق�لوا دواليك: اأي مداولة على االأمر، ق�ل الحج�ج: )اإن االأر�ض �صتدال من� 

كم� اأدلن� منه�(: اأي �صنكون في بطنه� كم� كن� على ظهره�()9(.
ثانيًا: المفهوم اال�شطالحي للدولة:

1/الدولة في اال�شطالح القانوني: 

هي نظ�م ق�نوني و�صي��صي يتكون من مجموعة من االأفراد يقيمون ب�صفة دائمة في اإقليم 
معين وت�صيطر عليهم هيئة ح�كمة ذات �صي�دة تتولى �صوؤونهم وت�صيطر على االإقليم)10(. 

2/اأما الدولة في الفقه االإ�شالمي:

اخت�ص��ص�ت  عن  الكالم  عند  الفقه�ء  و�ص�ر  الم�صطلح،  لهذا  الفقه�ء  ا�صتعم�ل  ي�صع  لم 
الدولة على اإدراجه� �صمن �صالحي�ت االإم�م واخت�ص��صة، حيث اعتبروا اأن الدولة ممثلة 
في �صخ�ض االإم�م االأعظم اأو الخليفة وم� يتبعه من والي�ت وحقوق وواجب�ت)11(، وقد ذكر 
ه: )... لم� تبين اأن حقيقة الخالفة ني�بة عن �ص�حب ال�صرع  ابن خلدون في مقدمته م� ن�صّ
في حفظ الدين و�صي��صة الدني�، اأم� في الدين فبمقت�صى التك�ليف ال�صرعية التي هو م�أمور 
بتبليغه� وحمل الن��ض عليه�، واأم� �صي��صة الدني� فبمقت�صى رع�يته لم�ص�لحهم في العمران 
الب�صري، واأن الملك و�صطوته ك�ٍف في ح�صول هذه الم�ص�لح)12(، ويرى االإم�م ابن ع��صور 
اأن ال�صالح العمراني متحقق ب�صبط ت�صرف�ت الجم�ع�ت االإ�صالمية بع�صهم مع بع�ض على 

وجه يحفظ الم�صلحة الكلية)13(.

9- كت�ب العني، اخلليل بن اأحمد الفراهيدي، مكتبة لبن�ن، الطبعة االأولى، 2004م، �ض)588-589(. معجم اللغة العربية 
املع��صرة، اأ.د.اأحمد خمت�ر عمر، مرجع �ص�بق، مج1، �ض)787(. 

�ص�دق  د.علي  الع�م،  الدويل  الق�نون  �ض)335(.  �ص�بق،  مرجع  واآخرون،  �صلط�ن  د.ح�مد  الع�م،  الدويل  10-الق�نون 
اأبوهيف، من�شاأة املعارف، الإ�شكندرية، )د.ت(، )د.ط(، �س)95(. 

11- املو�صوعة الفقهية، وزارة االأوق�ف وال�صوؤون االإ�صالمية، الكويت، الطبعة الرابعة، 1426هـ-2006م، ج21، �ض)36(. 
اإحي�ء الرتاث العربي، بريوت، لبن�ن،  ت�أليف العالمة عبدالرحمن بن حممد بن خلدون، دار  12- مقدمة ابن خلدون، 

)ب.ت(، )ب.ط(، �س)218(. 
13- نظرية املق��صد، ابن ع��صور، مرجع �ص�بق، �ض)229(. 
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الفرع الثالث: ال�شيادة لغة:

د، والمفعول َم�ُصود )للمتعدي(. �ص�َد/ �ص�َد على/ �ص�َد في: َي�ُصود، �ُصْد، �صي�دة و�ُصوؤددا فهو �ص�ئد و�صيِّ
�ص�د ال�صخ�ض: َعُظم وَمَجَد و�َصُرف، و�ص�د النظ�م: ا�صتقر واأطرد.

�ص�د على قومه: ملك و�صيطر، اأ�صبح �صيدًا وح�كمً�، و�صّيد: كل من افتر�صت ط�عته ك�لملك 
چڇ   التنزيل:  في  ج�ء  والعبيد)14(،  الخدم  ذي  والمولى  الكثيرة،  للجم�عة  والمتولي 
الحديث  وفي  ڈچ)االأحزاب:67(،  ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ڍ       ڍ  
اأول �صفيع واأول من يفتح  اأنه  اأراد  : )اأن� �صيد الن��ض يوم القي�مة وال فخر()15(،  قوله 
له ب�ب الجنة، ق�ل ذلك اإخب�رًا عم� اأكرمه اهلل به من الف�صل وال�صوؤدد، وتحدثً� بنعمة اهلل 

عليه، واإعالمً� منه ليكون اإيم�نهم به على َح�َصبه وموجبه)16(.

وت�أتي ال�صي�دة بمعنى: �صلطة، هيمنة وغلبة و�صيطرة، وحرية الت�صرف، ودولة ذات �صي�دة: 
دولة م�صتقلة، و�صي�دة الق�نون: احترامه وتطبيقه على الجميع.

واأي�صً� �صي�دة: لقب احترام وت�صريف ي�صتعمل لبع�ض اأ�صح�ب المن��صب الع�لمية اأو المق�م�ت 
الرفيعة )�صي�دة الرئي�ض، الق�ئد، الوزير،...( اأ�صح�ب ال�صي�دة: الروؤ�ص�ء والملوك)17(.

هو  البحث  هذا  في  المراد  المعني  ف�إن  ال�صي�دة  لمدلول  اللغوية  المع�ني  هذه  بين  ومن   
ال�صي�دة بمعنى اأن تكون الدولة م�صتقلة له� �صلطته� وهيمنته� ومطلق الحرية في الت�صرف 
بع�ض  ا�صتعرا�ض  الأجل  الت�لي  المطلب  في  اال�صطالحي  المعني  و�ص�أتن�ول  �صوؤونه�   في 

الظروف التي اأ�صهمت في ايج�ده.   

المطلب الثاني: ن�شاأة نظرية ال�شيادة ومفهومها في اال�شطالح :

الفرع االأول: ن�شاأة نظرية ال�شيادة:

قبل الولوج في تحديد البعد اال�صطالحي لل�صي�دة الدولية، يجدر بن� ت�صليط ال�صوء على 
الخلفية الت�ريخية التي ن�ص�أ عنه� هذا الم�صطلح.

الع�صور  في  الفرن�صية  الملكية  الذي خ��صته  ال�صراع  اأثن�ء  ن�ص�أت  قد  الفكرة  هذه  اأن  نجد 

14-معجم اللغة العربية املع��صرة، اأ.د.اأحمد خمت�ر عمر، مرجع �ص�بق، �ض)1130(. 
15-كت�ب االإمي�ن، ح رقم)82(.)امل�صتدرك على ال�صحيحني، اأبي عبداهلل حممد بن عبداهلل احل�كم الني�ص�بوري، دار 

الكتب العلمية، بريوت، لبن�ن، الطبعة االأولى، 1422هـ-2002م، �ض)83(. 
16- ل�ص�ن العرب، ابن منظور، مرجع �ص�بق، �ض)424-422(. 

17-معجم اللغة العربية املع��صرة، اأ.د.اأحمد خمت�ر عمر، مرجع �ص�بق، �ض)1132-1131(. 
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الو�صطى)18(، بق�صد تحقيق ا�صتقالله� الخ�رجي في مواجهة االإمبراطور والب�ب�)19(، وبق�صد 
تفوقه� الداخلي على اأمراء االإقط�ع، ف�لملوك الفرن�صيون –في �صراعهم �صد االإمبراطورية 
كل  اإخ�ص�ع  واإلى  الم�صيحية  الدول  كل  على  نفوذه�  ب�صط  اإلى  تهدف  ك�نت  التي  الروم�نية 
هو  فرن�ص�  ملك  واأن  علي�،  �صلطة  ب�أي  يعترفون  ال  اأنهم  دائمً�  يوؤكدون  ك�نوا  له�-  الملوك 
االإمبراطور في مملكته)20(، ولكي ينت�صر الملك على العقب�ت التي اأق�مه� النظ�م االإقط�عي 
�صلطته على  يوؤكد على  الأن  بح�جة  ك�ن  فقد  المملكة،  كل  �صلط�نه على  ويب�صط  الداخل  في 
�صلطة اأمراء االإقط�ع)21(، وهكذا تكونت حركة فكرية اأ�ص�صت لمفهوم ال�صي�دة وح�ولت تحديد 
الحركة  مع�لم  من  ك�ن  وقد  حقوق،  من  عنه  يتفرع  اأو  فيه  يدخل  م�  مدلول  وتعيين  معن�ه 
كت�ب�ت  في  بداأت  التي  تلك  هي  الو�صطى  القرون  في  ال�صي�دة  بمبداأ  عنيت  التي  الفكرية 
الملك عن  ا�صتقالل  ت�أكيد  االأولى:  اإبراز زاويتين،  اإلى  ان�صرفت  والتي  الث�ني ع�صر،  القرن 
االإمبراطور وهذه هي الن�حية الدولية. والث�نية: اأن الملوك لهم على �صعوبهم �صلط�ت تم�ثل 
لمبداأ  اأكثر  تف�صياًل  ع�صر  الث�لث  القرن  في  ذلك  اأعقب  ثم  ذاته)22(،  االإمبراطور  �صلط�ت 
ال�صي�دة على يد القدي�ض )توم� االأكويني( الملقب ب�لدكتور المالئكي، وهو لم ي�صتعمل لفظ 
ال�صي�دة، بل ا�صتعمل لفظ االأم�رة. وقد تلخ�صت نظريته في اأن الدول جميعً� تعد من االأجزاء 
اأن  يجب  م�صترك  وق�نون طبيعي  م�صترك  وله� جميعً� هدف  الع�لمية،  الب�صرية  في جم�عة 
الذي  القيد  احترام  ومع  الحدود  وفي هذه  واأحك�مه،  الداخلية مع مب�دئه  الت�صريع�ت  تتفق 
دولته- حق  –داخل  ولالأمير  الدولة.  الت�صريع في  اأحك�م  الطبيعي)23( على  الق�نون  يفر�صه 
18-مل يكن ت�ريخ بداية ونه�ية الع�صور الو�صطى من االأمور املتفق عليه� بني املوؤرخني، وطبقً� للراأي الراجح متتد هذه 
الى مطلع ع�صر  الغربية عام476م  الرومانية  الإمرباطورية  تبداأ من �شقوط  الع�شرة قرون،  اإلى ما يزيد على  الع�شور 
النه�صة )يف القرن اخل�م�ض ع�صر(، وو�صفه� ب�لو�صطى الأنه� و�صط بني االأزمنة القدمية وبني ع�صر النه�صة الذي يعد 
يف  احلكم  نظ�م  ع�صر.)مب�دئ  ال�ص�بع  ب�لقرن  تبداأ  التي  احلديثة  للع�صور  متهيدية(  مرحلة  )اأو  انتق�ل  مرحلة  مبث�بة 

االإ�صالم، عبداحلميد متويل، من�ص�أة املع�رف، االإ�صكندرية، الطبعة الث�نية، 1974م، �ض)111(. 
اأورب� )الب�ب�( نفوذًا كبريًا، ال �صيم� يف الع�صور الو�صطى، والب�بوية هي نظ�م  19-ك�ن لرئي�ض الكني�صة الك�ثوليكية يف 
كن�صي ركز ال�صلطة العلي� ب��صم اهلل يف يد الب�ب�، وق�صر حق تف�صري )الكت�ب املقد�ض( على الب�ب� واأع�ص�ء جمل�صه، وبلغ 
من نفوذه ال�صي��صي اأال يتولى اأب�طرة الدولة الروم�نية العر�ض وال يتم اعالنهم ر�صميً� اإال بعد تتويج الب�ب�.)املرجع ال�ص�بق، �ض)111(. 
20- الدولة وال�صي�دة يف الفقه االإ�صالمي )درا�صة مق�رنة(، د.فتحي عبدالكرمي، مكتبة وهبة، الق�هرة، الطبعة الث�نية، 

1404هـ-1984م، �ض)22(. 
21-املرجع ال�ص�بق، �ض)24(. 

22- الق�نون الدويل الع�م، د.ح�مد �صلط�ن واآخرون، مرجع �ص�بق، �ض)669(. 
كل  يف  االأفراد  كل  على  والواجبة  املكتوبة  وغري  الث�بتة  القواعد  )جمموعة  اأنه:  اأهمه�  من  تعريف�ت  عدة  له  الطبيعي  23-الق�نون 
املجتمع�ت نظرًا الأنه� جتد م�صدره� يف الطبيعة ذاته�، فهي نوع من االأخالقية الواجبة االإنطب�ق يف كل مك�ن وزم�ن مثل اأفك�ر العدالة 
 .)https:ar.m.wikipedia.org/wiki(.وامل�ص�واة، وهذا النوع من الق�نون لي�ض من �صنع الب�صر، واإمن� هو مت�أ�صل يف الطبيعة الب�صرية
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الت�صريع، وحق فر�ض ال�صرائب لتحقيق الم�ص�لح الع�مة، وفر�ض العق�ب على المجرمين، 
المبداأ، وحق  اال�صتقالل من حيث  الخ�رجي، حق  النط�ق  وللدولة في  الحرب.  اإعالن  وحق 
الم�ص�واة مع غيره� من الدول، والحق في اأن تعمل م�صتقلة للو�صول اإلى االكتف�ء الذاتي في 
الميدان االقت�ص�دي. والدولة - اأي هذه الجم�عة االإن�ص�نية الك�ملة –ي�صوده� العقل وال�صلطة 

معً� بق�صد الو�صول اإلى الخير الم�صترك من غير م� تحكم وال �صيطرة وال ا�صطه�د)24(.
يختلف  خ��ض  مفهوم  له  ك�ن  الو�صطي  الع�صور  في  الق�نون  اأن  اإليه  االإ�ص�رة  تجدر  ومم� 
عن مفهومه في الع�صر الحديث، ف�لق�نون في الع�صر الحديث هو مجموعة االأوامر التي 
ت�صدره� ال�صلطة المخت�صة ب�لت�صريع، اأم� في الع�صور الو�صطى فهو عب�رة عن مجموعة 
اأوامر  اأم�  به�.  الم�ص��ض  ي�صتطيع  ال  والتي  الح�كم  وجود  على  ال�ص�بقة  العرفية  المب�دئ 
ال�صلطة فلم تكن تتدخل اإال الإثب�ت العرف اأو تقنينه. ولكن حدث بعد ذلك تطورًا كبيرًا اأثر 
في المك�نة التي ك�نت للعرف نتيجة لل�صغط الفكري الذي �ص�حب ع�صر النه�صة، واأخذ 
الفكر ال�صي��صي يدعو اإلى االعتراف للملوك ب�صلطة اتخ�ذ قرارات تنظيمية وا�صعة المدى 
والم�صمون. وهكذا تولى الملوك ال�صلطة الت�صريعية، واأ�صبح الق�نون �صيئً� م�صنوعً� بعد اأن 

ك�ن اأمرًا مفرو�صً�)25(. 

وب��صتقراء م� �صبق نالحظ اأن ع�صر النه�صة قد �صكل منعطفً� ت�ريخيً� له ت�أثيره الوا�صح 
في حي�ة ال�صعوب، ب�أن جعل للملك هيمنة وا�صعة المج�ل و�صلطة مطلقة في �صن الت�صريع�ت، 
وهذه قطعً� اإن لم يتم التحكم في توجيهه� ب�صورة مثلى فهي قد تخ�صع لهوى النف�ض ويكون 

ب�لت�لي ال�صعب هو �صحية هذه الت�صريع�ت.

ومن هذا المنطلق اتجه التفكير نحو الف�صل بين الملك وال�صلطة، وقد تزعم هذا االأمر المفكر 
الفرن�صي )ج�ن بودان( والذي ارتبطت نظرية ال�صي�دة ب��صمه من خالل موؤلفه الذي اأخرجه 

في الع�م1577م بعنوان )الكتب ال�صتة للجمهورية(، وتتلخ�ض نظريته في المب�دئ االآتية:

1/العن�صر الرئي�ض في تكوين الدولة هو وجود ال�صلطة العلي� التي تتركز فيه� كل ال�صلط�ت 
االأخرى، ف�لمركزية في ال�صلط�ت هي عمود الدولة.

تب��صر  وهي  عليه�  ت�صمو  اأخرى  �صلطة  تراأ�صه�  ال  الدولة  في  المركزية  العلي�  2/ال�صلطة 
�صلط�ته� على المواطنين من غير قيد يحده�.

24- الق�نون الدويل الع�م، د.ح�مد �صلط�ن واآخرون، مرجع �ص�بق، �ض)671-670(. 
25 -  الدولة وال�صي�دة يف الفقه االإ�صالمي، د.فتحي عبدالكرمي، مرجع �ص�بق، �ض)85-75(. 
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لتنظيم  هي  ت�صدره�  التي  للقوانين  تخ�صع  ال  الدولة  داخل  ال�صي�دة  �ص�حبة  3/ال�صلطة 
�صوؤون االأفراد، وذلك الأنه� �صلطة مطلقة تخت�ض ب�إ�صدار الت�صريع لكنه� ال تخ�صع الأحك�مه.

4/ال�صلطة �ص�حبة ال�صي�دة في الدولة تخ�صع للق�نون الطبيعي ولق�نون االأمم، وذلك الأنه ال 
توجد �صلطة في الدني� ت�صتطيع اأن تحي� مع غيره� اأو اأن ي�صتمر التع�ي�ض بينه� اإذا لم يحد من 

�صلط�نه� في الت�صرف اأحك�م الق�نون الذي تفر�صه الطبيعة، اأو يفر�صه ق�نون االأمم)26(.
وقد تزامن مع بذرة الف�صل بين الملك وال�صي�دة التي و�صعه� )بودان( في هذا الوقت اأن 
بداأت الدولة ت�أخذ �صكله� الحديث وتخرج اإلى حيز الوجود، حيث تكونت المم�لك الحديثة في 
لهذه  اكتملت  اأن  وبمجرد  الو�صطى،  الع�صور  �ص�د  الذي  االإقط�عي  النظ�م  اأنق��ض  على  اأورب� 
ال�صلطة  اإ�صن�د  ينظم  الذي  الملزم  د�صتوره�  له�  واأ�صبح  والق�نونية  ال�صي��صية  الدولة وحدته� 
فيه�، وتم الف�صل نه�ئيً� بين الملك وال�صي�دة. واأ�صبحت ال�صي�دة ملكً� للدولة والمعي�ر المميز 
وم�صتقلة،  الدولة  ذات  من  ن�بعة  واآمرة،  علي�  �صي��صية  �صلطة  �ص�حبة  الدولة  اأن  بمعنى  له�، 

ويخ�صع له� كل من عداه� في الداخل وال تخ�صع هي ل�صلطة اأخرى من الخ�رج)27(.
الزمنية  الحقب  خالل  مدلوله  في  تطور  قد  ال�صي�دة  م�صطلح  اأن  �صبق  مم�  نخل�ض 
المتع�قبة ابتداء من الع�صور الو�صطى مرورًا بع�صر النه�صة انته�ء ب�لع�صر الحديث، وقد 
للموؤثرات الم�ص�حبة  ال�صي��صية وتبعً�  ك�ن له في كل حقبة مفهومً� مغ�يرًا وفقً� لالأو�ص�ع 
اأحد  ال�صي�دة  تعتبر  والذي  الحديث  بمفهومه�  الدولة  اإيج�د  في  بمجموعه�  اأ�صهمت  التي 

اأرك�نه.
الفرع الثاني: تعريف ال�شيادة في اال�شطالح القانوني:

ُعرفت ال�صي�دة من وجهة نظر فقه�ء الق�نون بعدد من التعريف�ت نورد بع�صه� فيم� يلي:
ُعّرفت ال�صي�دة ب�أنه�: )حق النفوذ وال�صلط�ن، واالأمر والنهي، وم� يتبع ذلك من جزاء، وهي 
قوة تمثل حق الجم�عة فيم� يخت�ض بموقفه� حي�ل المواطنين داخل حدوده�، وفي عالقته� 

مع االأ�صرة الدولية()28(.
اأعلى منه�، بل وال نجد  التي ال نجد �صلطة  العلي�،  ال�صلطة  ب�أنه�: )تلك  اأي�صً�  وُعّرفت 

م�ص�ويً� اأو من�ف�صً� له� في ال�صلطة داخل الدولة()29(.
ومن التعريف�ت اأنه�: )حق الدولة في اأن ت�أتي م� تراه من الت�صرف�ت في �صبيل الدف�ع 

26- الق�نون الدويل الع�م، د.ح�مد �صلط�ن واآخرون، مرجع �ص�بق، �ض)682(. 
27- الدولة وال�صي�دة يف الفقه االإ�صالمي، د.فتحي عبدالكرمي، مرجع �ص�بق، �ض)61-60(. 

28- االإ�صالم واأ�صول احلكم، د.حممود اخل�لدي، ع�مل الكتب احلديث، الطبعة االأولى، 1426هـ-2005م، �ض)25(. 
29- مبداأ ال�صورى يف االإ�صالم، د.عبداحلميد متويل، ع�مل الكتب، الطبعة الث�نية، 1972م، �ض)39(. 
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عن كي�نه� وحفظ بق�ئه�، وهو حق مطلق اإال اإذا ق�م الدليل على تقييده()30(.

وُعّرفت اأي�صً� ب�أنه� : )حق مرتبط ب�لدولة وجودًا وعدمً�، وال يوجد �صخ�ض م�، غيره� 
�صواء دولي اأو غير دولي، يتمتع بهذا الحق الذي يرتب حقوقً� اأخرى تتمثل في اخت�ص��ص�ته� 
اإط�ر  في  يتم  ذلك  اأن  ط�لم�  اأخرى،  جهة  من  تعقيب  اإلى  ح�جة  دون  والدولية  الداخلية 

القواعد الق�نونية الدولية()31(.

للدولة من �صلط�ن تواجه به  ال�صي�دة تمثل م�  اأن  ال�ص�بقة نجد  التعريف�ت  ومن خالل 
االأفراد داخل اإقليمه� وتواجه به الدول االأخرى في الخ�رج، ومن مقت�صي�ت هذا ال�صلط�ن 
اأن يكون مرجع ت�صرف�ت الدولة في مختلف �صوؤونه� اإرادته� وحده�، وتعبر عن هذه االإرادة 

الهيئة التي تتولى الحكم في كل دولة وفقً� لنظ�مه� ال�صي��صي)32(.

وب��صتقراء م� �صبق يت�صح لن� اأن �صي�دة الدولة تعمل في اتج�هين. االأول: داخل حدوده� 
هذا  مو�صوع  وهو  والث�ني:  رع�ي�ه�.  على  ونفوذه�  �صلط�نه�  ب�صط  خالل  من  الجغرافية 
اإقليم معين، وله� �صعبه�  ب�عتب�ره� دولة م�صتقلة ح�ئزة على  الخ�رجية  البحث، �صي�دته� 
ومعترف له� دوليً� بوجوده� وكي�نه� الم�صتقل. وب�لت�لي ف�لمنطق يقودن� اإلى اأنه لي�ض الأي 
دولة اأخرى �صلط�ن عليه� في توجيهه� واإمالء اإرادته� عليه� وذلك للتك�فوؤ بينهم� من حيث 
العن��صر المكونة للدولة، ولكن ال�صوؤال الذي �صنح�ول االإج�بة عنه من خالل هذا البحث 

هل ي�صكل م� ذكرن�ه �صم�نً� ب�أال تتعدى على �صي�دته� دولة اأخرى اأو حتى ت�صعف منه� ؟

المطلب الثالث: المفهوم اال�شطالحي لل�شيادة في الفقه االإ�شالمي:

ك�نت المدينة المنورة )يثرب( بداية اإقليم الدولة االإ�صالمية، وقد ك�نت يثرب حرامً� 
جوفه�، حرمه� ر�صول اهلل وجعله� حرمً�)33(، واأر�صل بع�ض اأ�صح�به ليبنوا اأعالمً� على 
وبين  وغربً�،  �صرقً�  البتيه�  بين  المدينة  وحدود  الجه�ت،  جميع  من  المدينة  حرم  حدود 
جبل ثور في ال�صم�ل وجبل نمير في الجنوب. ثم ات�صع هذا االإقليم ب�ت�ص�ع الفتح، ودخول 
�صعوب البالد المفتوحة في االإ�صالم حتى عم م�ص�حة وا�صعة من االأر�ض والبحر وم� يعلوهم� 

30- الأحكام العامة يف قانون الأمم، د.حممد طلعت الغنيمي، من�شاأة املعارف، الإ�شكندرية، )ب.ت(، )ب.ط(، �س)34(. 
الكتب  دار  زيدان،  عبدالرحمن  د.م�صعد  الدويل،  الط�بع  ذات  غري  امل�صلحة  النزاع�ت  يف  املتحدة  االأمم  تدخل   -31

الق�نونية، م�صر، الطبعة الث�نية، 2008م، �ض)505(. 
32- الق�نون الدويل الع�م، د.علي �ص�دق اأبوهيف، مرجع �ص�بق، �ض)103(. 

حل،  خ�رجه�  حمددة  معروفة  موا�صع  واحلرم  �صجره،  يقطع  وال  �صيده،  يقتل  فال  انته�كه،  يحل  ال  م�  هو  33- احلرم 
وداخله� حرم. 
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من ف�ص�ء)34(، وهي دولة ينطبق عليه� التعريف الق�نوني الدولي والد�صتوري وذلك لوجود 
االإقليم وهو المدينة و�صعب يقيم فيه� وحوله� ووجود �صلطة ح�كمة هي �صلطة الدولة التي 

.يتواله� الر�صول
الظروف  كلية عن  و�صلطته� تختلف  االإ�صالمية  الدولة  فيه�  ن�ص�أت  التي  الظروف  وقد ك�نت 
التي ن�شاأت فيها فكرة ال�شيادة، وذلك اأن الإرتباط الوثيق بين العقيدة الدينية والعقيدة ال�شيا�شية 
قد لعبت الدور االأول في بن�ء الفكر االإ�صالمي الذي ال يعرف فكرة االزدواج في ال�صلطة، وال يقر 

وجود �صلطتين منف�صلتين اأحدهم� لالأمور الدينية، واالأخرى لالأمور الدنيوية)35(.

اأنه  اإال  ال�ص�بق،  النحو  على  ال�صي�دة  لم�صمى  يتطرق  لم  االإ�صالمي  الفقه  ك�ن  واإذا 
تحدث عن ال�صلطة وال�صلط�ن، والتي وردت في القراآن الكريم في عدد من االآي�ت، منه� 

ڻ   ں   ں   ڱ    ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ   گ   چگ   تع�لى:  قوله 
ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ   ھ     ھچ)االإ�صراء:(33، 

وال�صلط�ن هو الحجة وقدرة الملك والوالي، واأي�صً� في قوله تع�لى: چ ٹ   ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ      ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄڄچ)اآل 
عمران:(151، اأي حجة وبي�نً�، وعذرًا وبره�نً�، ومن هذا قيل للوالي �صلط�ن، الأنه حجة اهلل 
اأن الدليل العقلي على فكرة ال�صلطة الع�مة معروفة في  اأي�صً�  عّز وجّل في االأر�ض. ونجد 
النظ�م االإ�صالمي، فكل دولة تت�صمن ب�ل�صرورة �صلطة ع�مة تفر�ض نف�صه� على كل الرع�ي� 

ل�صم�ن تنفيذ اأوامره� عند االقت�ص�ء)36(.

ه: )ج�ء ال�صرع بتفوي�ض االأمور اإلى وليه في الدين(، ق�ل عّز  وقد ذكر الم�وردي م� ن�صُّ
وجّل: چ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ییچ)الن�ص�ء:59(، 
رون علين�)37(، ف�إذا اجتمع اأهل العقد  ففر�ض علين� ط�عة اأولي االأمر فين� وهم االأئمة المت�أمِّ
للبيعة  فقدموا  �صروطه�،  فيهم  الموجودة  االإم�مة  اأهل  اأحوال  ت�صفحوا  لالختي�ر  والحل 
منهم اأكثرهم ف�صاًل واأكملهم �صروطً�، ومن ي�صرع الن��ض اإلى ط�عته، وال يتوقفون عن بيعته، 
ف�إذا تعّين لهم من بين الجم�عة من اأّداهم االجته�د اإلى اختي�ره عر�صوه� عليه، ف�إن اأج�ب 

34- مع�مل الدولة االإ�صالمية، د.حممد عبدال�صالم مدكور، مكتبة الفالح، الطبعة االأولى، 1403هـ-1983م، �ض)112(. 
35- الدولة وال�صي�دة يف الفقه االإ�صالمي، د.فتحي عبدالكرمي، مرجع �ص�بق، �ض)145-138(. 

36- املرجع ال�ص�بق، �ض)149-148(. 
37- االأحك�م ال�صلط�نية، االإم�م اأبي احل�صن حممد بن حبيب الب�صري امل�وردي، دار احلديث، الق�هرة، 1427هـ2006م، 

�ض)16(. 
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اإليه� ب�يعوه عليه� وانعقدت ببيعتهم له االإم�مة)38(. ومن هن� ف�لح�كم م�صوؤول عن ت�صرف�ته 
اأم�م رعيته، كم� اأنه ي�صعر بخطر هذه الم�صئولية العظمى اأم�م اهلل في الدار االآخرة لقوله 

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   وجّل: چ  عّز 
: )م� من عبد ي�صترعيه اهلل رعية يموت يوم يموت  ڦچ)االأنف�ل:(27، وق�ل 
وهو غ��ٌض لرعيته، اإال حرم اهلل عليه الجّنة()39(، ولذلك ف�ل�صي�دة في االإ�صالم مبنية على 
حق اإن�ص�ني ن��صئ عن جعل �صرعي، بمعنى اأن ال�صي�دة في اأ�صله� هلل تع�لى، فيرجع اإليه في 
االأمر والنهي، وال�صي�دة العملية م�صتمدة من ال�صعب الذي يعين اأهل الحل والعقد اأ�صح�ب 
الراأي واالجته�د في �صوء مب�دئ ال�صريعة، ف�لخليفة ي�صتمد �صلط�نه من االأمة متمثلة في 
اأهل الحل والعقد، ويعتمد في بق�ء هذا ال�صلط�ن على ثقتهم به ونظره في م�ص�لحهم)40(.  

ومم� تجدر االإ�ص�رة اإليه اأن من المب�دئ الح�كمة والموجهة لعالق�ت الدولة االإ�صالمية 
بغيره� من الدول والجم�ع�ت التي ال تدين ب�الإ�صالم تقوم على فكرة اأ�ص��صية مف�ده� اأن 
الدعوة التي ت�شكل مناط هذه العالقات عبر مختلف الو�شائل والأدوات ال�شلمية والقتالية، 
النظ�م  و�صي�دة  تع�لى  اهلل  كلمة  الإعالء  و�صواًل  االإ�صالم  بحقيقة  الن��ض  تب�صير  تتوخى 
االإ�صالمي)41( من اأجل انتظ�م المعمورة وعم�رة الكون وفقً� ل�صوابط المنهج الم�صتقيم كم� 
حددته وبينت مع�لمه ال�صريعة االإ�صالمية، ولذلك فقد ذكر الم�وردي اأنه: اإذا قّلد الخليفة 
اأميرًا على اإقليم اأو بلد ك�نت اأم�رته على �صربين: ع�مة وخ��صة، ف�أم� الع�مة على �صربين:

1/اأمارة ا�شتكفاء: وهي التي تنعقد عن اختي�ره، فت�صتمل على عمل محدود ونظر معهود، 

والتفوي�ض فيه� يكون والية على جميع اأهل االإقليم ونظرًا في المعهود من �ص�ئر اأعم�له.
2/اأمارة ا�شتيالء: وهي التي تعقد عن ا�صطرار وي�صتولى االأمير ب�لقوة على بالد يقلده 

اأم�رته� ويفّو�ض اإليه تدبيره� و�صي��صته�، فيكون الخليفة ب��صتيالئه م�صتبدًا ب�ل�صي��صة 
والتدبير، والخليفة ب�إذنه منفذًا الأحك�م الدين.

اأما االأمارة الخا�شة: فهو اأن يكون االأمر مق�صور االأم�رة على تدبير الجي�ض و�صي��صة الرعية وحم�ية 

38- املرجع ال�ص�بق، �ض)25(. 
النووي،  ب�صرح  م�صلم  رقم)1830(.)�صحيح  ح  اجل�ئر  وعقوبة  الع�دل  االأمري  كت�ب  االأّم�رة،  النهي عن طلب  39- ب�ب 

موؤ�ش�شة مناهل العرفان، )ب.ت(، )ب.ط(، ج10، �ض)214(. 
40- الفقه االإ�صالمي واأدلته، اأ.د.وهبة الزحيلي، دار الفكر، دم�صق، الطبعة ال�ص�د�صة، 2008م، ج6، �ض)631(. 

واآخرون، مركز  �صت�  د.اأحمد عبدالوني�ض  االإ�صالمي،  الت�ريخ  االإ�صالمية وبني خربة  االأ�صول  الدولية بني  41- العالق�ت 
البحوث والدرا�ص�ت ال�صي��صية، الطبعة االأولى، 2000م، �ض)133(. 
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بِّ عن الحريم، ولي�ض له اأن يتعر�ض للق�ص�ء واالأحك�م ولجب�ية الخراج وال�صدق�ت)42(.  البي�صة والذَّ
وال يفوتن� في هذا المق�م اأن نذكر اأن الدعوة لالإ�صالم تقوم على كف�لة الحرية الدينية في 
ظل ال�صي�دة االإ�صالمية، وذلك بتخيير غير الم�صلمين المخ�طبين ب�لدعوة االإ�صالمية بين 
اعتن�ق االإ�صالم وبين ارت�ص�ء الخ�صوع لل�صي�دة االإ�صالمية، والخ�صوع ل�صي�دة االإ�صالم يق�صد 
به في معن�ه الع�م التزام اأحك�م االإ�صالم ذات ال�صلة بتنظيم �صوؤون المجتمع ق�طبة، واإدارة 
عالق�ت اأفراده مع بع�صهم البع�ض، واأن تتوفر للدولة االإ�صالمية مظ�هر العزة واال�صتقالل 

دون اأن يكون الأي �صلطة اأخرى الحق في اأن تنتق�ض من ذلك، اأو اأن تتدخل في �صوؤونه�)43(.
اال�صالمي  الفقه  في  يختلف عنه  الق�نون  في  ال�صي�دة  اأن مفهوم  �صبق  لن� مم�  ويتبين 
وذلك اأن ال�صي�دة في ال�صريعة اال�صالمية ت�صتمد �صلطته� وح�كميته� من م�ص�در الت�صريع 
اال�صالمي، وب�لت�لي ال تنفك الدولة عن الدين على العك�ض في القوانين الو�صعية التي ترى 

اأن الربط بينهم� ي�صكل خلاًل في اأنظمة الحكم.

42- االأحك�م ال�صلط�نية، امل�وردي، مرجع �ص�بق، �ض)66-63(. 
�ص�بق،  مرجع  �صت�،  عبدالوني�ض  د.اأحمد  االإ�صالمي،  الت�ريخ  خربة  وبني  االإ�صالمية  االأ�صول  بني  الدولية  العالق�ت   -43

�ض)135(. 
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المبحث الثاني

الحقوق المترتبة على مبداأ الم�شاواة بين الدول واآراء فقهاء القانون الدولي

المطلب االأول: الحقوق المترتبة على مبداأ الم�شاواة :

وقد  المتحدة)44(،  االأمم  فيه�  نجحت  التي  المي�دين  اأهم  من  الدولي  الت�صريع  يعتبر 
اإط�ر اهتم�م�ت  االأطراف تدخل في  الدولية متعددة  اإلى جملة من االتف�ق�ت  التو�صل  تم 
الدول المختلفة، وتتميز بكونه� اإلزامية للدول التي �ص�دقت عليه�، وال تنفي دور االإعالن�ت 
واالتف�ق�ت الع�مة التي ن�صت على مع�يير معينة للعالق�ت الدولية االقت�ص�دية واالجتم�عية 
لهم  ب�أن  المتزايد  االأفراد  �صعور  وعلى  واالإقليمية،  الثن�ئية  العالق�ت  على  تنعك�ض  والتي 

حقوقً� واأن القواعد الق�نونية الدولية توؤمن لهم الحم�ية)45(.

واأع�ص�ئه�  للهيئة  ينبغي  التي  المب�دئ  من  عددًا  المتحدة  االأمم  ميث�ق  حدد  وقد 
االإلتزام به�، وم� يعنين� من بين هذه المب�دئ هو مبداأ الم�ص�واة في ال�صي�دة، فقد ن�صت 
الم�دة)1/2( من الميث�ق على اأن: )تقوم الهيئة على مبداأ الم�ص�واة في ال�صي�دة بين جميع 

اأع�ص�ئه�(، وقد حدد موؤتمر �ص�ن فران�ص�صكو)46( عن��صر هذا المبداأ فيم� يلي:

)اأ(الدول مت�ص�وية ق�نونً�.
)ب(كل دولة تتمتع بك�مل الحقوق المترتبة على ال�صي�دة الك�ملة.

)ج(�صخ�صية الدولة م�صونة وكذلك �صالمة اإقليمه� وا�صتقالله� ال�صي��صي.
)د(على الدول اأن تنفذ التزام�ته� الدولية التي اأخذته� على ع�تقه� بموجب الميث�ق بح�صن نية)47(.

الخط  اإن  بل  ال�صي�دة،  لمبداأ  نتيجة منطقية  الم�ص�واة هو  ف�إن مبداأ  العن��صر  لتلك  ووفقً� 

اإ�ص�رة للدول التي ا�صتج�بت للمب�دئ الواردة يف ميث�ق االأطلنطي الذي جنم عن  44- ا�صتعمل ا�صطالح االأمم املتحدة 
ووقعت  واأمريك�،  اإجنلرتا  من  كل  بني  التع�ون  تن�صيق  وا�صتهدف  االأطلنطي  املحيط  ب�خرة حربية يف  على ظهر  اجتم�ع 
ا�صتعمل بعد  املتحدة  االأمم  اأن اال�صطالح  . على  واثنني وع�صرين دولة  ال�صني وفرن�ص�  الدولت�ن ثم وقعت كل من  عليه 
ذلك لالإ�ص�رة اإلى املنتظم الدويل اجلديد الذي اتفق على ان�ص�ئه بعد انته�ء احلرب الع�ملية الث�نية.)اأنظر االأمم املتحدة 

واملنظم�ت غري احلكومية، د.م�صطفى اأحمد فوؤاد، دار الكتب الق�نونية، م�صر، الطبعة االأولى، 2004م، �ض)23(. 
45- العالق�ت الدولية، د.رميون حداد تقدمي ال�ص�ذيل القليبي، دار احلقيقة، بريوت، الطبعة االأولى، 2000م، �ض)441(. 
46- هو املوؤمتر الدويل الذي عقد يف مدينة �ص�ن فران�ص�صكو ب�لوالي�ت املتحدة كمرحلة اأخرية من مراحل �صي�غة امليث�ق 

االأممي حتت م�صمى موؤمتر االأمم املتحدة للتنظيم وا�صرتكت يف اأعم�له خم�صون دولة. 
وقد اتفق املجتمعون بعد مف�و�ص�ت ا�صتمرت قرابة ال�صهرين على مفردات امليث�ق الذي احتوى على م�ئة واإحدى وع�صرين م�دة 
الق�نون  24اأكتوبر1945م.)اأ�صول  اعتب�رًا من  النف�ذ  دور  امليث�ق  ودخل  الدولية،  العدل  االأ�ص��صي ملحكمة  النظ�م  ف�صاًل عن 

الدويل الع�م، د.حممد �ص�مي عبداحلميد، من�ص�أة املع�رف، االإ�صكندرية، الطبعة اخل�م�صة، 1989م، ج1، �ض)431-430(. 
47- الو�صيط يف املنظم�ت الدولية. د.ر�ص�د ع�رف ال�صيد، املكتبة الوطنية، عم�ن، االأردن، الطبعة االأولى، 2006م، �ض)57(. 
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ي�صعب  اأمر  اأخرى  ن�حية  من  منه�  كل  و�صي�دة  ن�حية  من  الدول  م�ص�واة  بين  الف��صل 
تحديده، فهم� وجه�ن لعملة واحدة، واالإعتراف للدولة ب�ل�صي�دة يقت�صي تع�ونه� مع �ص�ئر 
الدول االأع�ص�ء في الجم�عة الدولية، وال يعني ب�أي ح�ل خ�صوعه� له�، وتع�ون الدول اأ�ص��صه 
لالأخرى  اأحداه�  خ�صعت  واإال  حكومته�-  و�صكل  وم�ص�حته�  اأ�صله�  يكن  –مهم�  الم�ص�واة 

وفقدت ب�لت�لي ا�صتقالله� و�صي�دته�)48(. 
وت�أكيدًا لم� �صبق ذكره نجد اأن الجمعية الع�مة لالأمم المتحدة)49(، توؤمن على المب�دئ 
لمب�دئ  فيه�  معلنة  القرارات  من  لعدد  ب�إ�صداره�  المتحدة  االأمم  ميث�ق  في  وردت  التي 
الق�نون الدولي، ومن ذلك م� ج�ء في القرار رقم)2652( ال�ص�در في اأكتوبر1970م: )اأن 
الكبيرة  واالجتم�عية  واالقت�ص�دية  ال�صي��صية  التغييرات  اأن  تالحظ  واإذ  الع�مة  الجمعية 
الفترة  تلك  في  �صهده  الذي  العلمي  والتقدم  الميث�ق  اإقرار  منذ  الع�لم  على  طراأت  التي 
اأف�صل في �صلوك الدول  قد زادت من اأهمية تلك المب�دئ، ومن �صرورة تطبيقه� ب�صورة 
حيثم� م�ر�صته(. ومم� يلين� في هذا البحث م� ج�ء في القرار قوله�: )واإذ توؤكد من جديد 
اأن مق��صد  االأهمية االأ�ص��صية لمبداأ الم�ص�واة في ال�صي�دة ووفقً� للميث�ق، واإذ ت�صدد على 
اإذا تمتعت الدول ب�لم�ص�واة في ال�صي�دة، واإذا لبت  اإال  اأن تتحقق  االأمم المتحدة ال يمكن 
الع�مة  الجمعية  اأعلنت  كم�  ت�مة()50(،  تلبية  المبداأ  هذا  مقت�صي�ت  الدولية  في عالق�ته� 
ب�صورة ر�صمية جملة من المب�دئ منه� مبداأ الم�ص�واة في ال�صي�دة بين الدول، ون�صت على 
مت�ص�وية  اأع�ص�ء  وهي  مت�ص�وية،  وواجب�ت  وله� حقوق  ب�لم�ص�واة  الدول  )تتمتع جميع  اأن: 
في المجتمع الدولي بغ�ض النظر عن االختالف�ت ذات الطبيعة االقت�ص�دية اأو االجتم�عية 
اأو ال�صي��صية اأو غيره�(، كم� اأعلنت اأن جميع م� اأعلنته من مب�دئ مترابطة في تف�صيره� 
وتطبيقه� ويوؤول كل مبداأ منه� في �صوء المب�دئ االأخرى، واأن هذه المب�دئ تمثل المب�دئ 
االأ�ص��صية للق�نون، وهي تن��صد ب�لت�لي جميع الدول اأن ت�صتر�صد بهذه المب�دئ في �صلوكه� 

الدولي واأن تنمي عالق�ته� المتب�دلة على اأ�ص��ض المراع�ة الدقيقة لهذه المب�دئ)51(.   

48- الق�نون الدويل الع�م، د.ح�مد �صلط�ن واآخرون، مرجع �ص�بق، �ض)695(. 
49- اجلمعية الع�مة هي هيئة التداول الرئي�صة لالأمم املتحدة، تت�ألف من ممثلي جميع االأع�ص�ء لكل منهم �صوت واحد، 
ويتطلب اتخ�ذه� للقرارات املهمة مثل ق�ص�ي� االأمن وال�صالم، وقبول االأع�ص�ء اجلدد، واملوا�صيع املتعلقة ب�مليزانية، اأغلبية 

ثلثي االأع�ص�ء، بينم� يتم اتخ�ذ القرارات ب�مل�ص�ئل االأخرى عن طريق االأغلبية الب�صيطة.
 .)http:www.islmmemo.cc/org/1UN SUB UN(

50- مو�صوعة الق�نون الدويل، د.عي�صى دب�ح،  دار ال�صروق، عم�ن، االأردن، الطبعة االأولى، 2003م، �ض)82-81(. 
51- مو�صوعة الق�نون الدويل، د.عي�صى رب�ح، مرجع �ص�بق، �ض)88(. 
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المطلب الثاني: اآراء فقهاء القانون الدولي حول مبداأ الم�شاواة بين الدول:

اأ�ص��صية تحكم  اأنه من مقت�صي�ت فكرة ال�صي�دة يجي مبداأ الم�ص�واة بين الدول كركيزة  نجد 
اأن ت�ص�هم الدول في الجم�عة  العالق�ت الدولية، وحق الم�ص�واة في معن�ه المطلق المجرد يعني 
الدولية ب�لحقوق والواجب�ت ذاته� فال يكون الأي منه� ميزة على االأخرى)52(. ااّل اأن �صه�م النقد قد 
بداأت تنه�ل على مبداأ الم�ص�واة منذ مطلع القرن الح�لي. فمن الفقه�ء من ذهب اإلى اعتب�ره زائفً� 
غير واقعي واأنه يقوم على اأ�ص��ض فكرة افترا�صية بحته هي في الحقيقة فكرة خي�لية تتن�فى مع 
الواقع واالأو�ص�ع الق�ئمة ويتحتم ا�صتبداله� بغيره� لكي ي�صتمر التنظيم الدولي ق�ئمً� وم�صتمرًا)53(.

اإعم�ل  ف�إن  الم�ص�واة،  لمبداأ  الدول وتقدي�صه�  ب�إقرار  الت�صليم  اأنه مع  الفريق  وي�صيف هذا 
المبداأ المذكور �صواًء من خالل الن�صو�ض الق�نونية اأو المم�ر�ص�ت الدولية يظهر اأن هن�ك قدرًا 
من تواجد ظ�هرة عدم الم�ص�واة بين الدول في مج�الت متعددة)54(، ومن ذلك المج�دلة ب�أن 
الح�ص�نة التي تتمتع به� الدول الخم�ض الكبرى)55(، ال توؤثر في الجه�ز الق�نوني لميث�ق االمم 
المتحدة، وفي اأ�صواأ الح�الت تكون هذه الدول مخ�لفة للق�نون ومخلة بنظ�م �صيظل ق�ئمً� و�ص�ريً� 
لبقية المجتمع الدولي، وهذا الراأي يجب اأن يقبل نظ�مين ق�نونيين دوليين، اأحدهم� : اأن الدول 
الع�لم،  في  وال�صن�عية  الع�صكرية  القوة  من  �ص�حقة  ن�صبة  على  ت�صيطر  التي  الكبرى  الخم�ض 
واالآخر: لبقية دول الع�لم. ومن جهة �صي��صية ال يعتمد الحف�ظ على ال�صالم في هذه الح�الت 
على العقوب�ت الق�نونية، ولكن على توازن القوى بين الدول الكبرى)56(، وهذا هو واقع الح�ل)57(. 

ومن ن�حية اأخرى يرى هذا الفريق اأن التم�صك بمبداأ الم�ص�واة الق�نونية بين الدول االأع�ص�ء في 

52- ازدواجية املع�ملة يف الق�نون الدويل الع�م، د.م�صطفى �صالمة ح�صني، دار اجل�معة، االإ�صكندرية، 2007م، �ض)155(. 
53- النظرية الع�مة لقرارات املنظم�ت الدولية، د.حممد �صعيد الدق�ق، من�ص�أة املع�رف، االإ�صكندرية، 1973م، �ض)122(. 

54- ازدواجية املع�ملة يف الق�نون الدويل الع�م، د.م�صطفى �صالمة ح�صني، مرجع �ص�بق، �ض)155(. 
55- هي الدول التي تتمتع ب�لع�صوية الدائمة يف جمل�ض االأمن الدويل وتتمتع تبعً� لذلك بحق الفيتو )الت�صويت ال�صلبي ب 
»ال«(، وقد مت ذكره� ح�صرًا يف امليث�ق وهي جمهورية ال�صني، وفرن�ص�، واحت�د اجلمهورية اال�صرتاكية ال�صوفيتية )وقد 

ورثته رو�صي� االحت�دية(، واململكة املتحدة لربيط�ني� العظمى و�صم�ل اإيرلندا، والوالي�ت املتحدة االأمريكية. 
56- مفهوم توازن القوى اأريد به على مّر الزمن �صم�ن ا�صتقرارية اخل�ص�ئ�ض البنيوية للنظ�م ال�صي��صي الدويل، وذلك من خالل 
احليلولة دون تطلع اإحدى القوى املوؤثرة اإلى زي�دة قوته� بن�صب اأعلى من قوة غريه� وب�الجت�ه الذي يتيح له� ال�صيطرة على النظ�م 
ال�صي��صي الدويل الق�ئم وحتويله بعد ذلك اإلى نظ�م اآخر. وتوازن القوى ال ي�صتدعي اأن تكون القوة موزعة بني االأطراف االأ�ص��صية 
توزيعً� متوازنً� مطلقً� واإمن� ن�صبيً� ، بيد اأن الذي يوؤدي اإلى االإخالل ب�لتوازن وتك�فوؤ العالقة هو اإم� تن�ق�ض قوة اأحد طريف مع�دلة 
االأزم�ت،  اإدارة  وا�صرتاتيجية  الدولية  ال�صي��صية  ودميومته�)العالق�ت  املع�دلة  ا�صتمرارية هذه  تهدد  ب�صورة  تزايده�  اأو  التوازن، 

د.ث�مر ك�مل حممد اخلزرجي، دار جمدالوي للن�صر والتوزيع، الطبعة االأولى، 1425هـ-2005م، �ض)269-268(. 
57- تطور الق�نون الدويل. د.ولفغ�نغ فريد م�ن Wolfgang Frled man ترجمة جلنة من االأ�ص�تذة اجل�معيني، دار االآف�ق 

اجلديدة، بريوت، 1964م، �ض)72(. 
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المنظم�ت الدولية فيم� يتعلق بعدد ووزن االأ�صوات التي تعطى لكل منه� تجعل مبداأ الم�ص�واة غير ذي 
م�صمون، فمن الوجهة النظرية قد يكون مت�صورًا �صدور قرار �ص�ندته الدول ال�صغرى ب�عتب�ره� ع�دة 
الدول االأكثر عددًا في المنظم�ت الدولية، على اأن االآث�ر العملية لمثل ذلك القرار تظل رهينة برد فعل 
الدول الكبرى، فهذه االأخيرة هي التي تقرر في النه�ية حدود االآث�ر الواقعية التي تنتج عن القرار)58(.

ويت�أكد اأي�صً� مبداأ عدم الم�ص�واة في اتف�قية البح�ر الجديدة لع�م1982م والتي ج�ءت في 
انفراد  اأن  اإال  الدول،  بين  الم�ص�واة  على  يت�أ�ص�ض  ع�لمي جديد  نظ�م  اإق�مة  على  لتوؤكد  بدايته� 
الدول المتقدمة بو�صع ترتيب�ت دولية خ��صة بق�ع البح�ر خ�رج نط�ق االتف�قية المذكورة، وكذلك 

ا�صتئث�ره� بنظ�م االإ�صتثم�ر الرائد، �صكل هذا االأمر رجوعً� عن اإقرار مبداأ الم�ص�واة)59(. 

بل اإنن� نجد اأن البع�ض قد ت�صكك في جدوى اعتب�ر هذا المبداأ من قبيل المب�دئ االأ�ص��صية 
واإمك�ني�ته� في  االأمم غير مت�ص�وية في نفوذه� وقدراته�  الدولي، فحيث ال تكون  للق�نون 
تحقيق الم�ص�لح الدولية، وحيث ال يتم�ثل دوره� في اإر�ص�ء وتف�صير وت�أكيد قواعد الق�نون 
االأ�ص��صية في  المب�دئ  اإحدى  الم�ص�واة  اأن نجعل من مبداأ  العبث  ف�إنه ي�صبح من  الدولي 
الق�نون الدولي، وعندئذ ف�إن م� يدعى اعتب�ره حقً� للم�ص�واة، ينبغي اأن يخت�صر في اأب�صط 

�صورة بحيث ي�صبح مجرد اإحدى قواعد المج�ملة وح�صن ال�صلوك)60(.

وفي جميع �صور عدم الم�ص�واة الواقعية، قد نجد اأن هن�ك اآث�رًا معينة تنتج في اإط�ر 
يذهب  ذلك  على  وبن�ء  واقعيً�،  المت�ص�وين  غير  العالقة  اأطراف  بين  الق�نونية  العالق�ت 
ج�نب من الفقه اإلى القول ب�أن اإرادة الطرف االأقوى هي التي يكتب له� الغلبة في فر�ض قبول 
الطرف االآخر للت�صرف الق�نوني وقبول م� ينجم عنه من اآث�ر، اأو اأن يوجه �صلوك اأ�صخ��ض 
اأكثر  الق�نون الدولي نحو خلق بع�ض القواعد الق�نونية التي ت�صير في ذات االتج�ه وتكون 
ا�صتج�بة لم�ص�لحه، االأمر الذي طرح ت�ص�وؤاًل: األي�ض الق�نون الدولي في نه�ية االأمر تكري�صً� 

للمراكز الواقعية الق�ئمة على التف�وت في عن��صر القوة بين اأع�ص�ء المجتمع الدولي)61(.

ونخل�ض مم� �صبق اإلى اأن هذا الوجود النظري لمبداأ الم�ص�واة بين الدول ال يمكن الت�صليم به 
ب�صورة مطلقة، الأنه من�ه�ض بمجري�ت الحق�ئق في ال�ص�حة الدولية، وب�لت�لي فهو يوؤ�ص�ض اأي�صً� اإلى 
اأن مبداأ الم�ص�واة في ال�صي�دة بين الدول غير واقعي، وهذا م� �صنح�ول تن�وله في المبحث الت�لي.  

58- النظرية الع�مة لقرارات املنظم�ت الدولية، د.حممد �صعيد الدق�ق، مرجع �ص�بق، �ض)122(. 
59- تطور الق�نون الدويل الع�م، د.م�صطفى �صالمة ح�صني، دار النه�صة العربية، الق�هرة، 1992م، �ض)325-324(. 

60- النظرية الع�مة لقرارات املنظم�ت الدولية، د.حممد �صعيد الدق�ق، مرجع �ص�بق، �ض)124(. 
61- القانون الدويل العام، د.حممد �شعيد الدقاق، دار املطبوعات اجلامعية، )د.ت(، )د.ط(، �س)29(. 
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المبحث الثالث

 الم�شاواة في ال�شيادة الدولية بين الن�س والواقع

المطلب االأول: اثبات مبداأ الم�شاواة في ال�شيادة الدولية ن�شًا

نجد اأن اقرار ميث�ق االأمم المتحدة لمبداأ الم�ص�واة في ال�صي�دة بين الدول هو اعتراف 
�صريح ب�صي�دة كل دولة، وبعدم اعتب�ر االأمم المتحدة دولة فوق الدول، ولهذا �ص�رع بع�ض 
الب�حثين اإلى و�صف االأمم المتحدة ب�أنه� نظ�م توافقي تحتفظ الدول فيه بك�مل �صي�دته�)62(.

واأن ال�صي�دة هي المعي�ر االأ�ص��ض للدولة ك�صخ�ض من اأ�صخ��ض الق�نون الدولي، وكعم�د للنظ�م 
الق�نوني جميعه، وب�لت�لي ف�ل�صي�دة هي الق�عدة والحد منه� هو االإ�صتثن�ء، ويعززون هذه الروؤية بم� 
جرى عليه العمل الدبلوم��صي)63(، والمع�هدات الدولية واأحك�م المح�كم الدولية)64(، بينم� يرى فريق 
اآخر ب�أنه يجب عدم االنخداع بظواهر الن�صو�ض. وب�لرغم من اأن الميث�ق يعترف ب�صي�دة الدول، لكن 
هذا االعتراف ال يعني مطلقً� اأن ال�صي�دة ق�ئمة ب�صورة ك�ملة مطلقة في حظيرة المنظمة الدولية، 
واأن الميث�ق نف�صه يفر�ض على الدول االأع�ص�ء التزام�ت متعددة تتع�ر�ض والتمتع الك�مل ب�ل�صي�دة 
الت�مة، ف�لقرارات التي ت�صدر عن مجل�ض االأمن ب�أغلبية ت�صعة اأ�صوات على االأقل دون اعترا�ض من 
الدول الخم�ض الكبرى ُتلزم الجميع، وهذا م� حدا ب�لبع�ض اإلى القول ب�أن هذه الدول هي الوحيدة التي 
احتفظت بك�مل �صي�دته�، في حين اأن �صي�دة البقية من االأع�ص�ء قد انتق�صت)65(، ب�الإ�ص�فة اإلى ذلك 
ف�إن اعتب�ر ال�صي�دة �صلطة مطلقة تترتب عليه� نت�ئج خطيرة من �ص�أنه� هدم قواعد الق�نون الدولي 
اإرادته� ولو ك�نت قوة الق�نون  اأي قوة فوق  اأن ت�صلم بوجود  ب�أكمله�، ف�لدولة بهذا االعتب�ر ال يمكن 
وقواعد االأخالق، ف�إرادته� ورغبته� هي ق�نونه� االأعلى، ويتبع هذا اأن التعهدات التي قد ترتبط به� ال 
تلزمه� اإال ب�لقدر الذي تريده، وبهذا تختلط فكرة القوة بفكرة الدولة وال يمكن اأن تقوم دولة حقيقية 

اإال اإذا توافرت لديه� القوة الم�دية الك�فية لفر�ض اإرادته� وتحقيق اأغرا�صه�)66(. 

احللبي  من�صورات  املجذوب،  د.حممد  املتخ�ص�صة(،  واالإقليمية  الع�ملية  واملنظم�ت  )النظرية  الدويل  التنظيم   -62
احلقوقية، الطبعة ال�ص�بعة، 2002م، �ض)194(. 

اأو قوته�، وقد ظلت  اأو نفوذه�  63- لي�ض لدولة اأن تدعي لنف�صه� حق التقدم وال�صدارة ا�صتن�دًا اإلى مركزه� ال�صي��صي 
م�ص�ألة ال�صدارة وترتيب الدبلوم��صيني يف احلفالت الر�صمية وغريه� مث�رًا للنزاع بني الدول، اإال اأن العرف جرى على اأن 
يكون الرتتيب وفقً� لدرجة املبعوث ذاته، �صفري اأو وزير مفو�ض اأو ق�ئم ب�أعم�ل، ف�إن ت�ص�وت درج�تهم ك�ن ترتيبهم ح�صب 
د.علي �ص�دق  الع�م،  الدويل  ر�صميً�.)الق�نون  و�صوله  بنب�أ  لديه�  للدولة  املبعوث  اإخط�ر  ت�ريخ  اأقدميتهم. وحتت�صب من 

اأبوهيف، مرجع �ص�بق، �ض)202-201(. 
64- االأحك�م الع�مة يف ق�نون االأمم )التنظيم الدويل(، د.حممد طلعت الغنيمي، مرجع �ص�بق، �ض)112(. 

65- التنظيم الدويل، د.حممد املجذوب، مرجع �ص�بق، �ض)195(. 
66- الق�نون الدويل الع�م، د.علي �ص�دق اأبوهيف، مرجع �ص�بق، �ض)103(. 
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ومن ج�نب اآخر ف�إنه من اأكثر المو�صوع�ت التي اأث�رت جداًل في ال�ص�حة الدولية م�ص�ألة 
التدخل في ال�صوؤون الداخلية للدول، فقد ن�صت الم�دة)7/20( من ميث�ق االأمم المتحدة 
على اأنه: )لي�ض في هذا الميث�ق م� ي�صوغ لالأمم المتحدة اأن تتدخل في ال�صوؤون التي تكون 
مثل  يعر�صوا  اأن  االأع�ص�ء  يقت�صي  م�  فيه  ولي�ض  م�،  لدولة  الداخلي  ال�صلط�ن  �صميم  من 
هذه الم�ص�ئل الأن تحل بحكم هذا الميث�ق، على اأن هذا المبداأ ال يخل بتطبيق تدابير القمع 

الواردة في الف�صل ال�ص�بع()67(.

عندم�  الغمو�ض  وات�صع  ال�صلط�ن،  لهذا  وا�صحً�  تعريفً�  ي�صع  لم  الن�ض  هذا  اأن  ونجد 
ن�ض  على  منه�  كل  تعتمد  االأع�ص�ء  الدول  من  فئتين  اأم�م  نف�صه�  المتحدة  االأمم  وجدت 
اأم�م الجمعية الع�مة  في الميث�ق لتدافع عن وجهة نظره�، ففي كل مرة ك�ن يطرح فيه� 
مو�صوع يتعلق ب�ال�صتعم�ر ك�نت الدول الكبرى الق�ئمة ب�إدارة الم�صتعمرات تدافع عن نف�صه� 
ال�صلط�ن الداخلي وفقً� للن�ض  اأو مبداأ  ب�الإعتم�د على مبداأ االخت�ص��ض الوطني البحت، 
ال�ص�بق )م/7/2(، في حين اأن الدول االأخرى المع�ر�صة ك�نت تثير مبداأ حق تقرير الم�صير 
الذي ن�صت عليه الم�دة )2/1()68( ب�أن من مق��صد االأمم المتحدة )اإنم�ء العالق�ت الودية 
اأ�ص��ض احترام المبداأ الذي يق�صي ب�لت�صوية في الحقوق بين ال�صعوب واأن يكون لكل  على 

منه� تقرير م�صيره�، وكذلك اتخ�ذ التدابير االأخرى المالئمة لتعزيز ال�صلم الع�م(.

مبداأ  اإلى  اأ�ص�ر  قد  المتحدة  االأمم  ميث�ق  اأن  نالحظ  ال�ص�بقة  الن�صو�ض  وب��صتقراء 
االنتق��ض  �ص�أنه�  من  التي  ال�صور  من  �صورة  ب�أي  عليه  االعتداء  عدم  و�صرورة  ال�صي�دة 
منه، واإن ك�ن قد قيده� في الم�دة)7/2( بتدابير القمع الواردة في الف�صل ال�ص�بع، وهذه 
ب�الأمن  االإخالل  �ص�أنه  من  عمل  اأي  اإتي�ن  على  تترتب  جزائية  اأحك�م  عن  عب�رة  التدابير 
للدول  التقدير  يخ�صع  واالأمن  ال�صلم  بهذا  تخل  التي  الح�لة  ولتحديد  الدوليين،  وال�صلم 
العظمى التي منحت نف�صه� هذا الحق بموجب الميث�ق، فهي التي تحدد الكيفية التي تدار 
به� االأزمة الدولية التي ت�صببت فيه� دولة م�، اأو عدة دول، وت�صوت على اتخ�ذ القرار فيه�، 
ومم� يجدر االإ�ص�رة اإليه اأن اتخ�ذ القرار مرهون ب�إجم�عه� على الت�صويت، ف�إذا م� تع�ر�ض 
هذا القرار مع م�صلحة اأحداه� فله� الحق في ا�صتخدام حق الفيتو، وهو الت�صويت ال�صلبي 
)ب ال(، وهن� يتوقف اإ�صدار القرار، وهن� ت�أتي المف�رقة الكبرى، فبعد اأن يتم تقرير و�صع 
ب�أنه مخل ب�الأمن وال�صلم يتعطل اتخ�ذ قرار ب�ص�أنه حتى ال تت�أثر م�صلحة دولة م�، من الدول 

 .https:// ar.m.wikipedia.org wiki -67
68- التنظيم الدويل، د.حممد املجذوب، مرجع �ص�بق، �ض)202(. 
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الكبرى. وهذا يقودن� اإلى نتيجة وا�صحة اأن مبداأ ال�صي�دة واإن ك�ن قد تقرر ن�صً� اإال اأنه في 
الواقع العملي مرهون ب�إرادات اأخرى ح�زت على القوة والنفوذ وال�صلط�ن.

وت�أكيدًا لم� �صبق ذكره ،م� ذكره الك�تب »زبغنيو بريجن�صكي«)69( اأن مفهوم االأمن ال�ص�مل 
في ع�صر العولمة يعد خرافة وال يمكن التو�صل اإليه والم�ص�ألة الحقيقية هي: م� هو مقدار 
انعدام االأمن الذي يمكن اأن تتع�ي�ض معه الوالي�ت المتحدة فيم� تقوم بتعزيز م�ص�لحه� في 
ع�لم يتزايد ت�ص�بكً� وتف�عاًل ؟ واأ�ص�ف ق�ئاًل: اأن اأمريك� هي المجتمع الذي يحول الع�لم، 
بل اإنه ثوري من حيث وقعه الهدام على ال�صي��ص�ت الدولية الم�صتندة اإلى ال�صي�دة)70(. ومم� 
هو معلوم اأن الوالي�ت المتحدة هي اإحدى الدول العظمى وت�صكل مركز ثقل من حيث القوة 
والنفوذ مم� جعل البع�ض ي�صمي هذا الع�صر ع�صر القطبية االأح�دية اإ�ص�رة اإليه� بعد اأن 

ك�ن ع�صر ثن�ئية القطبية الذي انتهى بتفكك االتح�د ال�صوفيتي القطب االآخر.

قرار  الداخلية  ال�صوؤون  في  التدخل  عدم  مبداأ  على  توؤكد  التي  القرارات  من  واأي�صً� 
اإعداد  اأن  توؤكد من جديد  )واإذ  على:  ن�ض  الذي  المتحدة1980م  لالأمم  الع�مة  الجمعية 
اإعالن ب�ص�أن عدم التدخل في ال�صوؤون الداخلية للدول �صوف يمثل اإ�صه�مً� ه�مً� في زي�دة 
اإر�ص�ء مب�دئ تعزيز التع�ون المن�صف والعالق�ت الودية بين الدول على اأ�ص��ض الت�ص�وي في 

ال�صي�دة واالحترام المتب�دل()71(.

وب��صتقراء جميع هذه القرارات ال نجد اأي اإ�ص�رة لتف�صير اأو وجود ا�صتثن�ء لمبداأ عدم 
التدخل اإال م� تمت االإ�ص�رة اإليه، فيم� يتعلق بتدابير القمع من اأجل ال�صلم واالأمن الدوليين، 
ب�لرغم من ذلك نجد اأن بع�ض االأمن�ء الذين تع�قبوا على االأمم المتحدة ك�نت لهم روؤية 
حول مفهوم ال�صي�دة الدولية، فنجد »د.بطر�ض غ�لي« االأمين االأ�صبق لالأمم المتحدة ذهب 
المقت�صي�ت  ومن  نظريً�،  المت�صورة  ب�لدرجة  مطلقً�  مبداأ  اأبدًا  تكن  لم  ال�صي�دة  اأن  اإلى 
اأجل  من  ال  ال�صي�دة،  م�ص�ألة  في  التفكير  نعيد  اأن  يجب  ولذا  لزم�نن�،  الرئي�صة  الفكرية 
ب�أنه�  االإقرار  بق�صد  واإنم�  والتع�ون،  االأمن  اأهمية ح��صمة في  له  الذي  اإ�صع�ف جوهره� 

واأ�صت�ذًا  والدولية  اال�صرتاتيجية  الدرا�ص�ت  مركز  م�صت�ص�رًا يف  هذا )2004(  موؤلفه  اإ�صدار  ت�ريخ  يعمل حتى  69- ك�ن 
لل�صي��صة اخل�رجية بج�معة هونز هوبكنز، وقد ك�ن م�صت�ص�رَا لالأمن القومي يف عهد الرئي�ض »ك�رتر« وكتب ثم�نية كتب 
 The Grand ولوحة ال�صطرجن الكبرية )The Grand Failure( )ص�بقة، منه� الكت�ب االأكرث مبيعً� )االإخف�ق الكبري�

Chessboard الذي ترجم اإلى ت�صع ع�صرة لغة.)الرتجمة م�أخوذة من كت�ب املوؤلف اأدن�ه. 
 The choice: Global Domination or Global الع�مل،  قي�دة  اأم  الع�مل  على  ال�صيطرة  االختي�ر:   -70

leadership ت�أليف زبيغنيو بريجن�صكي، ترجمة عمر االأيوبي، دار الكت�ب العربي، بريوت، 2004م، �ض)28-27(. 
71- مو�صوعة الق�نون الدويل. د.عي�صى دب�ح، مرجع �ص�بق، �ض)116(. 
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يمكن اأن تتخذ اأكثر من �صكل، واأن توؤدي اأكثر من وظيفة، وهذه الروؤية يمكن اأن ت�ص�عد على 
حل الم�ص�كل، �صواء داخل الدول اأو فيم� بينه�. كم� اأن حقوق ال�صعوب ت�صتند اإلى ال�صي�دة 

الع�لمية التي تملكه� الب�صرية ق�طبة)72(.

واإذا ك�ن االأمين الع�م يرى اأن ال�صي�دة الدولية لم تكن مطلقً� ب�لدرجة المت�صورة نظريً�، ففي 
اإلى الحف�ظ على حقوق ال�صعوب من خالل م� ي�صمى ب�لحكومة الع�لمية  اإن االإ�صتن�د  تقديري 
اأو ال�صي�دة الع�لمية هي اأكثر نظرية واأبعد م� تكون عن الواقعية وذلك بح�صب المعطي�ت التي 
نع�ي�صه� في ع�لمن� اليوم من �صراع القوى وت�ص�رب الم�ص�لح، ولي�ض اأدل على ذلك من �صعي 
بع�ض الدول لتملك االأ�صلحة النووية واأ�صلحة الدم�ر ال�ص�مل، والعقوب�ت االقت�ص�دية التي تعتبر 

�صيفً� م�صلطً� على الحكوم�ت والتي ال يدفع �صريبته� اإال ال�صعوب، و�صبح�ن الق�ئل: چ ٱ   ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀچ)هود:118(.

ونجد اأي�صً� االأمين الع�م ال�ص�بق لالأمم المتحدة »كوفي اأن�ن« قد ذكر في تقريره اإلى 
يمثل  االإن�ص�ني  التدخل  ك�ن  اإذا  اأنه  �صبتمبر1999م:  في  المتحدة  لالأمم  الع�مة  الجمعية 
حقً� تعديً� غير مقبول على ال�صي�دة، فعلى اأي نحو ينبغي علين� اأن ن�صتجيب لح�الت �صبيهة 
برواندا و�صربيرينت�ص� ولالنته�ك�ت الج�صمية لحقوق االإن�ص�ن والتي تمثل تعديً� على كل مبداأ 
اأنه م� من مبداأ ق�نوني، حتى مبداأ ال�صي�دة  من مب�دئ اإن�ص�نيتن� الم�صتركة، ومن الموؤكد 
نف�صه، يمكن اأن يحمي الجرائم �صد االإن�ص�نية، واأنه ينبغي اأن يظل التدخل الم�صلح بمث�بة 
ملج�أ اأخير، ولكنه خي�ر ال ينبغي التخلي عنه في مواجهة القتل الجم�عي)73(. وا�صتج�بة لهذا 
النداء، اأعلن رئي�ض الوزراء الكندي في ذلك الحين »جون كريتي�ن« في موؤتمر االألفية الذي 
عقد في �صبتمبر2000م عن اإن�ص�ء لجنة دولية معنية ب�لتدخل وال�صي�دة، تكون مهمته� دعم 
نق��ض ع�لمي �ص�مل يقوم على اأ�ص��ض التوفيق بين واجب المجتمع الدولي الذي يحتم عليه 
التدخل لمواجهة االنته�ك�ت الوا�صعة للقواعد االإن�ص�نية و�صرورة احترام �صي�دة الدول. وقد 
انتهت اللجنة في دي�صمبر2001م بعمل تقرير يدور حول م�صوؤولية الحم�ية، من هن� ك�ن اأول 

ظهور لفكرة م�صوؤولية الحم�ية التي تعد تطورًا لمبداأ التدخل االإن�ص�ني)74(.

�ص�بق،  زيدان، مرجع  د.م�صعد عبدالرحمن  الدويل،  الط�بع  ذات  امل�صلحة غري  النزاع�ت  املتحدة يف  االأمم  72- تدخل 
�ض)521-520(. 

73- االأمم املتحدة من التدخل االإن�ص�ين اإلى م�صوؤولية احلم�ية، وليد ح�صن فهمي، جملة ال�صي��صة الدولية، العدد)170(، 
اأكتوبر2007م، جملد42، �ض)34(. 

74-  املرجع �ص�بق، �ض)34(. 
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ومم� �صبق يت�صح لن� اأن مثل تلك التق�رير واإن اأوجدت مبررًا للتدخل الدولي اإال اأن هذا 
في واقع االأمر ي�صكل تراجعً� عن مبداأ الم�ص�واة في ال�صي�دة، وب�لنظر اإلى االأو�ص�ع الدولية 
نجد اأن هذا التدخل بدعوى االإن�ص�نية وفي كثير من الح�الت قد يزيد من ت�أزم الموقف، 

ف�صاًل عن رف�ض العديد من الدول الت�صليم بم�صروعية هذا التدخل.

اإلى  قد ذهبت  الق�ص�ي�  من  كثير  في  الدولية  العدل  اأن محكمة  نجد  اآخر  ومن ج�نب 
تقوم  التي  االأ�ص�ض  اأ�ص��صً� جوهريً� من  يعد  الدول  بين  فيم�  االإقليمية  ال�صي�دة  احترام  اأن 
عليه� العالق�ت الدولية، فقد ج�ء في قرار المحكمة بخ�صو�ض النزاع الداخلي في دولة 
نيك�راجوا اإلى اأنه )يحظر على الدول االأخرى اأن ي�أخذوا موقفً� من الم�ص�ئل التي تحتفظ 
الدولة تج�هه� بحرية الت�صرف طبقً� لمبداأ ال�صي�دة، وكل موقف مخ�لف لذلك مرفو�ض 
ق�نونً�، ولو ك�ن بق�صد المح�فظة على حقوق االإن�ص�ن، الأن القول بغير ذلك يعني تفريغ مبداأ 

ال�صي�دة والم�ص�واة بين الدول من معن�ه()75(.  

ونخل�ض مم� �صبق اأن مبداأ الم�ص�واة في ال�صي�دة الدولية ب�لرغم مم� يحمله من �صمو الفكرة 
وفخ�مة الم�صمى، اإال اأنه ك�ن وم� زال محل �صد وجذب بين االآراء الفقهية والق�ص�ئية المختلفة، 
وم� ج�ء هذا االختالف اإال نتيجة للقراءة الن�قدة لمجري�ت االأحداث بين م� هو من�صو�ض، بل 
وم�صدق عليه دوليً�، وبين م� هو ي�صكل واقعً� معي�صً�، وت�أكيدًا لهذا ن�صوق بع�ض النم�ذج العملية 

ال�ص�هدة على اإهدار هذا المبداأ واقعيً� على �صبيل المث�ل ولي�ض الح�صر في المطلب الت�لي.
المطلب الثاني:  �شواهد تطبيقية على االإنحراف بمبداأ ال�شيادة الدولية:

اأن التزام�ت الدول  اإال  اأنه رغم وجود االأمم المتحدة كمنظمة لالأمن الجم�عي،  نجد 
الكبرى وواجب�ته� ظلت بمن�أى عن الرق�بة الجم�عية، وك�ن ذلك اعترافً� من الدول التي 
�ص�ركت في و�صع الميث�ق بعدم الم�ص�واة الفعلية الموجودة فيم� بينه�، ويزيد من حدة هذا 
الو�صع غير الطبيعي المخ�لف لمبداأ الم�ص�واة في ال�صي�دة بين الدول، امتالك بع�ض هذه 
الدول واحتك�ره� لالأ�صلحة النووية، وقد اأدى التفوق في الت�صليح الذري لبع�ض الدول الكبرى 
الى التمتع بمركز ممت�ز اأدى اإلى زي�دة �صيطرته� على العالق�ت الدولية، واإلى تحلله� فعاًل 
من االإلتزام ب�لقيود والقواعد الق�نونية الواردة في الميث�ق على اأ�ص��ض قدراته� المتب�دلة 

على التدمير)76(، وال�صواهد على هذا االنحراف ب�ل�صرعية الدولية كثيرة نورد منه�:
1/ التهديدات التي �صدرت من الرئ��صة االأمريكية �صد العراق، وا�صتط�عت اأن تجعل 

75- تدخل االأمم املتحدة يف النزاع�ت  امل�صلحة، د.م�صعد عبدالرحمن زيدان، مرجع �ص�بق، �ض)528-527(. 
76- الق�نون الدويل الع�م، د.ح�مد �صلط�ن واآخرون، مرجع �ص�بق، �ض)701(. 
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برامج  بعر�ض  يق�صي  الذي  1991/10/12م  في  رقم)715(  قراره  ي�صدر  االأمن  مجل�ض 
ي�ص�در  ب�أنه  القرار  هذا  المراقبون  و�صف  وقد  العراق،  في  االأ�صلحة  على  �صرامة  اأكثر 
العراقي  ال�صعب  وعلى  اإقليمه�،  على  الك�ملة  �صي�دته�  في مم�ر�صة  العراقية  الحكومة  حق 
نف�صه، وي�صتهدف القرار منع العراق من اإع�دة بن�ء تر�ص�نة االأ�صلحة بعد تدميره� ب�لك�مل، 
مراقب  بمنح  القرار  ويق�صي  مج�له�،  في  العلمي  البحث  من�ص�آت  بن�ء  اإع�دة  من  ومنعه 
االأمم المتحدة وفرق التفتي�ض حرية مطلقة للتحرك في اأي مك�ن داخل العراق، مم� جعل 
العراقية)77(،  ال�صي�دة  ي�ص�در  ب�أنه  االأمن  مجل�ض  قرار  ي�صفون  نيويورك  في  المراقبون 
االأمريكية  المتحدة  الوالي�ت  اأن  فيه  اأو�صحت  بي�نً�  االأمريكية  الدف�ع  وزارة  اأ�صدرت  وقد 
يجب اأن تلعب دورًا قي�ديً� في الع�لم، واأن تكون قوة عظمى في الع�لم، واأن تتمكن من ردع 
الي�ب�ن واورب� ودول اأخرى عن من�ف�صته� على ال�صيطرة الدولية)78(، وهذا م� حدث اإلى حد 
بعيد عندم� قرر الكونغر�ض االأمريكية في الع�م2002م اإطالق يد الرئي�ض لل�صروع في عمل 
ع�صكري �صد العراق بتفوي�ض من االأمم المتحدة اأو بدونه ومن غير الح�جة اإلى الح�صول 
على الموافقة من الكونغر�ض. ويعتبر تن�زل الكونغر�ض عن حقه في اإعالن الحرب موؤ�صرًا 
فرعي  بين  بدقة  المحدد  الد�صتوري  التوازن  عن  الهيمنة  قوة  �صروري�ت  انحراف  لمدى 

الحكومة االأ�ص��صية اللذين يحددان �صي��صته�)79(.

وتعتبر عقوب�ت االأمم المتحدة التي فر�صت على العراق هي االأطول واالأ�صمل واالأكثر 
جداًل في ت�ريخ الع�لم فقد اأدت اإلى اإ�صع�ف القدرات الع�صكرية العراقية، واأجبرت العراق 
و�صدت  ال�صي��صية،  الق�ص�ي�  في  بغداد  بتن�زالت من  وف�زت  والمراقبة  التفتي�ض  قبول  على 
من  خال  قد  القرار  اأن  نجد  اآخر  ج�نب  ومن  الحيوية)80(،  المواد  ا�صتيراد  اأم�م  الطريق 
اإلى التزام�ت مجل�ض االأمن تج�ه العراق مع المفت�صين والوك�لة الدولية للط�قة  اأي اإ�ص�رة 
الذرية، وبين رفع الح�ص�ر المفرو�ض على العراق، وهذا غير منطقي، الأن عدم الربط بين 
االإلتزام العراقي ب�ل�صرعية وبين الح�ص�ر المفرو�ض عليه يولد االعتق�د ب�أن الق�صد من 

هذا هو تدمير العراق)81(.
77- النظ�م الدويل اجلديد وال�صرعية الدولية، د.عبدالعزيز حممد �صرح�ن، دار النه�صة العربية، الق�هرة، 1413هـ- 1993م، �ض)9(. 

78- املرجع ال�ص�بق، �ض)7(. 
79- االختي�ر: ال�صيطرة على الع�مل اأم قي�دة الع�مل، د.زيبغنيو بريجن�صكي، مرجع �ص�بق، �ض)226(. 

الق�نونية،  الكتب  اأبوالعال، دار  ال�صلم واالأمن الدوليني، د.اأحمد عبداهلل  80- تطور دور جمل�ض االأمن الدويل يف حفظ 
م�صر، املجلة الكربى، الطبعة االأولى، 2005م، �ض)322(. 

اأمل فوؤاد،  اإعداد  اأندرو م�لك،  81- ف�علية عقوب�ت االأمم املتحدة )Efficacy of UN sanctions( ت�أليف 
مركز الدرا�ص�ت ال�صي��صية واال�صرتاتيجية، العدد)1(، اأكتوبر2002م، �ض)19(. 
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االأ�ص��صية لمجل�ض االأمن  اأن االأهداف  اإلى هذه الحقيقة ويوؤكدون  النق�د  وي�صير بع�ض 
في  بو�شوح  الراأي  هذا  انعك�س  وقد  متوازية،  خطوط  في  ي�شيران  ل  الإن�شانية  والأهداف 
التقرير ال�صنوي الأعم�ل منظمة االأمم المتحدة لع�م1998م الذي قدمه االأمين الع�م »كوفي 
اأن�ن«، والذي ج�ء فيه: )يجب اأن يفيق المجتمع الدولي من وهم نظ�م العقوب�ت الأهداف 
اإن�ص�نية، ف�لتطبيق ال�ص�رم وال�ص�مل للعقوب�ت ي�صعب معه تجنب المع�ن�ة ال�صديدة لع�مة 
ال�صعب، ف�لعقوب�ت المفرو�صة على العراق ك�نت له� اآث�ر مدمرة على االقت�ص�د، ت�ص�ءلت 

دون التقليل من حدته جميع برامج تخفيف العقوب�ت()82(.

التدخل  بدعوى  الدول  بين  ال�صي�دة  مبداأ  تقييد  اأن  لن�  يت�صح  �صبق  م�  وب��صتقراء 
العتب�رات اإن�ص�نية م� هو اإال غط�ء لعدم الم�صروعية تحقق من خالله الدول الح�ئزة على 
بم�  التدخل  لهذا  ال�ص�لبة  النت�ئج  من  ذلك  على  اأدل  ولي�ض  م�ص�لحه�  والنفوذ  ال�صلط�ن 
الحي�ة  وانعدام مقوم�ت  وت�صريد مواطنيه�  الدول  وا�صتقرار  اأمن  هو م�ص�هد من زعزعة 

الب�صرية، وف�صاًل عن هذا انته�ك �صي�دة الدول.   

2/ واأي�صً� من ال�صواهد الجديرة بت�صليط ال�صوء عليه� بع�ض االأحداث في دولة ال�صودان 
نذكر منه�:

ق�نوني،  �صند  دونم�  المتحدة  الوالي�ت  اأقدمت  عندم�  وذلك  ال�صف�ء:  م�صنع  )اأ(ق�صف   
اأغ�صط�ض1998م  في  ب�ل�صودان  لالأدوية  ال�صف�ء  م�صنع  بق�صف  معلومة  �صرعية  خلفية  اأو 
ب�صواريخ كروز، معللة هذا الت�صرف ب�أن الغر�ض منه تدمير م�صنع يقوم ب�إنت�ج االأ�صلحة 
الكيم�وية ا�صتن�دًا اإلى معلوم�ت م�صكوك في اأ�صله� وم�صدره�، وعلى خلفية اأنه قد �صبق 
عليه  وفر�صت  االإره�بية،  الدول  ق�ئمة  في  ال�صودان  بو�صع  ق�مت  اأن  المتحدة  للوالي�ت 

جزاءات اقت�ص�دية بم� في ذلك منع �صندوق التمويل الدولي من التع�مل معه)83(. 

ومم� هو معلوم اأن الدول تعترف بوجود الق�نون الدولي، واأنه� ملزمة بمراع�ته، اإال اأنه� 
عندم� تخرق قواعد هذا النظ�م ال تدافع عن هذا االعتداء ب�أنه خرق للق�نون، واإنم� تدافع 
عن �صلوكه� بجميع الو�ص�ئل منه� االإنك�ر ب�أن الذي خرقته هو ق�عدة ق�نونية ب�للجوء اإلى 

فر�صية اأن حقه� في المح�فظة على كي�نه� فوق الق�نون)84(.

82- املرجع ال�ص�بق، �ض)21(. 
للن�صر، الطبعة  اإ�صم�عيل، دار االأ�ص�لة  اأم ق�نون القوة(، د.م�صطفى عثم�ن  83- النظ�م الع�ملي اجلديد )قوة الق�نون 

االأولى، 2003م، �ض)37(. 
84- تطور الق�نون الدويل، ولفغ�نغ فريد م�ن، مرجع �ص�بق، �ض)73(. 
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وفي تقديري اأن هذا الحدث ال ي�صكل تقلياًل اأو انتق��صً� ل�صي�دة الدولة، واإنم� هو اإهدار 
المنفرد  الت�صرف  هذا  خالل  من  الدولية  ب�ل�صرعية  م�ي�صمى  على  وخروجً�  ب�لكلية  له� 
والم�صتبد من دولة تملك القوة والنفوذ، ويقف الج�نب االأ�صعف ع�جزًا عن رد هذا العدوان.

)ب(ومن ال�صواهد اأي�صً� والذي م� زال يثير جداًل وت�ص�وؤالت وحرك اأقالم العديد من 
دارفور،  ق�صية  وهو  الخ�رج،  من  مراقبين  اأم  المج�ل  في  مخت�صين  ك�نوا  �صواء  الكت�ب، 
وب�لطبع ال ن�صتطيع االإح�طة بجميع تف��صيله� وتداعي�ته� في هذا البحث، ولكن ن�صير اإلى 

م� له �صلة بمو�صوع الم�ص�واة في ال�صي�دة بين الدول.

متحف  في  ندوة  عقدت  عندم�  الع�لمية  االأحداث  م�صرح  على  دارفور  م�صكلة  ظهرت 
ذكرى المحرقة اليهودية في وا�صنطن تحت عنوان: )ال�صراع في دارفور(، تولى قي�دة هذه 
الندوة والحملة االإعالمية اأمريكية تدعى )جبيرة دون( تّدعي اأنه� متخ�ص�صة في ال�ص�أن 
ال�صوداني، وب�أثر هذه الحملة تحركت الوالي�ت المتحدة ب�إقن�ع مجل�ض االأمن بتكوين لجنة 
لتق�صي الحق�ئق، ومح�كمة بع�ض رموز ال�صلطة في ال�صودان ومنع اال�صترق�ق)85(، ون�صبة 
الأن الوالي�ت المتحدة اأقحمت نف�صه� في ال�ص�أن ال�صوداني، فقد ق�مت ب�إر�ص�ل )كولن ب�ول( 
وزير خ�رجيته� اإلى دارفور والخرطوم في منت�صف الع�م2004م لبحث م�صكلة االإقليم على 
الواقع، و�صرح »ب�ول« بعد زي�رته هذه اأن الن��ض يموتون في اإقليم دارفور، واأن معدل الوفي�ت 
قد �صهد ارتف�عً� كبيرًا، ومن ثم بداأت المنظم�ت الحكومية وال�صعبية في الوالي�ت المتحدة 
االأمريكية تتخذ مواقف وت�صدر بي�ن�ت من�ه�صة للحكومة ال�صودانية، وللقب�ئل العربية في 
الحكومة  �صد  لهجته  من  اأن�ن«  »كوفي  ال�ص�بق  الع�م  االأمين  ذلك  بعد  و�صعد  درافور)86(، 
المتع�قبة  االإن�ص�نية  الكوارث  اأن  ال�صودانية في تقريره ال�ص�در في �صبتمبر2004م ق�ئاًل: 
في درافور ب�ل�صودان اأدت اإلى تركيز االهتم�م لي�ض على ح�ص�ن�ت الدول ذات ال�صي�دة، بل 
على م�صوؤولي�ته� تج�ه مواطنيه� اأنف�صهم اأو تج�ه المجتمع الدولي، لذلك فقد ظهر اعتراف 
متزايد ب�أن الم�ص�ألة لي�صت هي حق التدخل، من ج�نب اأي دولة، بل هي م�صوؤولية الحم�ية 
التي تقع على ع�تق كل دولة عندم� يت�صل االأمر بمع�ن�ة ال�صك�ن من ك�رثة يمكن تف�ديه�)87(.

وحقيقة االأمر اأن اأزمة دارفور مزمنة، وال�صراع بين القب�ئل العربية الرعوية والقب�ئل 

85- م�صكلة دارفور )اجلذور الت�ريخية- االأبع�د االجتم�عية- التطورات ال�صي��صية(، د.زكي البحريي، عربية للطب�عة 
والن�صر، الطبعة االأولى، 2006م، �ض)222(. 

86- املرجع ال�ص�بق، �ض)223(. 
87- االأمم املتحدة من التدخل االإن�ص�ين اإلى م�صوؤولية احلم�ية، وليد ح�صن فهمي، مرجع �ص�بق، �ض)35(. 
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ال�صنين، وهو يرجع الأ�صب�ب اقت�ص�دية واجتم�عية  االأفريقية المزارعة موجود منذ مئ�ت 
لتحقيق  الغربية فر�صته�  القوى  التمرد وجدت  اأعم�ل  اندلعت  وت�ريخية متعددة، وعندم� 
اأهدافه� من خالل التدخل في ال�ص�أن ال�صوداني، وتتمثل هذه االأهداف في ا�صتغالل اإمك�ن�ت 
ال�صودان االقت�ص�دية وفتح ثغرة في قلب الق�رة االأفريقية ت�صعى من خالله اإلى ب�قي دول 

الق�رة، ب�الإ�ص�فة اإلى مح��صرة منطقة ال�صرق االأو�صط من العمق االأفريقي)88(.

من خالل تلك االإ�ص�رات يت�صح لن� اأن التدخل من ج�نب الوالي�ت المتحدة تحت مظلة 
اأهداف ك�نت ت�صعى له�،  واإنم� و�صيلة لتحقيق  حم�ية �صك�ن دارفور لي�ض مق�صودًا لذاته، 
وهيئت له� الظروف الح�دثة في اإقليم دارفور من�خً� �ص�لحً� لتنفيذ مخطط�ته�، ومم� يوؤكد 
هذه الحق�ئق هو اأنن� كيف ن�صلم بح�صن نواي� الوالي�ت المتحدة ونحن نرى م� يحدث في 
ق�صية  وجود  ننكر  اأن  ن�صتطيع  ال  الوقت  ذات  وفي  وغيره�،  وال�صوم�ل  والعراق  فل�صطين 
حقيقية في دارفور جديرة ب�العتراف بوجوده� من قبل الدولة اأواًل، ثم اإيج�د اآلي�ت لو�صع 
العربية  الدول  من  واالأ�صدق�ء  الحلف�ء  ومع�ونة  داخلي  اإط�ر  في  ولكن  المن��صبة  الحلول 
واالأفريقية، تجنبً� للم�ص�كل التي اأث�رته� وجود قوات حفظ ال�صالم والتي اأدت اإلى ت�صعيد 

االأزمة ورف�ض �صك�ن االإقليم له� اأكبر �ص�هد على ذلك.

الم�صتبه  ب�إح�لة  قرار  �صدور  هو  لل�صي�دة  انته�كً�  دارفور  اأزمة  مخرج�ت  اأكثر  ومن 
الدولية، وهي المرة االأولى  اإلى المحكمة الجن�ئية  في ارتك�بهم جرائم حرب في دارفور 
التي يح�ل فيه� ملف ق�صية اإلى المحكمة منذ ت�أ�صي�صه� في الع�م1998م. ومم� زاد االأمر 
القب�ض  ب�إلق�ء  4م�ر�ض2009م  بت�ريخ  الدولية  الجن�ئية  المحكمة  من  قرار  �صدور  تعقيدًا 
�صد  وجرائم  حرب  )جرائم  ارتك�ب  بتهمة  وذلك  الب�صير،  عمر  ال�صوداني  الرئي�ض  على 
االإن�ص�نية واعتبرته م�صوؤواًل جن�ئيً�، ب�عتب�ره مرتكبً� غير مب��صر اأو �صريكً� غير مب��صر عن 
تعمد توجيه هجم�ت �صد عدد كبير من ال�صك�ن المدنيين في اإقليم دارفور، كم� اعتبرته 
م�صوؤواًل عن عملي�ت القتل واالإب�دة واالغت�ص�ب والتعذيب والتهجير الق�صري للمدنيين ونهب 
الدولية  المحكمة  فيه�  تقوم  التي  االأولى  المرة  هي  هذه  اأن  ب�لذكر  والجدير  ممتلك�تهم. 

ب�إ�صدار اأمر ب�لقب�ض على رئي�ض دولة ال يزال في الحكم()89(.
وظلت المحكمة تالحق الرئي�ض الب�صير وقد ك�ن اآخر حدث بهذا الخ�صو�ض م� تن�ولته 
و�ص�ئل االإعالم المختلفة من طلب وزيرة خ�رجية االتح�د االأوربي على ل�ص�ن المتحدث ب��صم 

88- م�صكلة دارفور، د.زكي البحريي، مرجع �ص�بق، �ض)221(. 
 .www.sasapost.com -89
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اأ�صتون« ل�صلط�ت مالوي ب�عتق�ل الرئي�ض ال�صوداني لدى م�ص�ركته في  خ�رجيته� »ك�ثرين 
القمة ال�صنوية لل�صوق الم�صتركة الأفريقي� الغربية والجنوبية، وفي المق�بل اعتبرت الحكومة 
ال�صودانية اأن هذا الطلب ي�صكل انته�كً� ل�صي�دة الدول االأفريقية، وخ��صة اأن ال�صودان ع�صو 
�صي�دة،  ذات  دولة  ومالوي  مح�ض،  اأفريقي  تجمع  وهو  االقت�ص�دي،  الكومي�ص�  مجمع  في 
الذي  ب�أن  تردده  الحكومة  م� ظلت  توؤكد  االأح�ديث  مثل هذه  واأن  �صي�دته�  وفق  وتت�صرف 

يجري من الدول الغربية حول المحكمة الجن�ئية هو مح�ولة لت�صيي�ض العدالة الدولية)90(.

ولعل هذا الحدث وم� �ص�حبه من اأخذ ورد قد ك�نت له نتيجة اإيج�بية انعك�صت من خالل 
االأمة  لك�نت  العك�ض  حدث  ولو  الب�صير،  الرئي�ض  حم�ية  في  االأفريقي  الموقف  و�صالبة  قوة 
العربية واالأفريقية ق�طبة تتجرع كوؤو�ض الهوان والذل، وهي تزداد وهنً� على وهن في مواجهة 
القوة والنفوذ الغربي، ومن الن�حية الداخلية ف�إنه مم� يثلج ال�صدور وقفة ال�صعب ال�صوداني 
على قلب رجل واحد برغم تنوع االأطي�ف ال�صي��صية واختالف وجه�ت النظر، اإال اأنه عندم� 

تعلق االأمر ب�صي�دة الدولة ممثلة في رئي�صه� توحدت كلمته� من اأجل �صالمة و�صي�دة الوطن.

ومن خالل النم�ذج ال�ص�بقة يت�صح لن� اأن مبداأ الم�ص�واة في ال�صي�دة ال يتعدى حدود 
الن�صو�ض الم�صتملة عليه، اأم� فعليً� فهو وخ��صة في ظل التطورات الدولية الراهنة، وت�صدر 
بع�ض الدول لمراكز امتي�ز في القوة االقت�ص�دية والقوة الع�صكرية وهيمنته� و�صراكته� في 
�صنع القرار، ال يمكن اأن نحكم بوجود م�ص�واة في ال�صي�دة، ولعل مجري�ت االأحداث على 
ال�ص�حة الدولية هي اأكبر دليل على ذلك، بل قد ال تحت�ج اإال تعقيب اأو نقد اأو تحليل ق�نوني 

له�، فهي تقف بنف�صه� �ص�هد على عدم الم�ص�واة الفعلية بين الدول في ال�صي�دة.     

 .arab-alshahid-net/ read-offline - 90
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خاتمة:

محمد  �صيدن�  على  اهلل  و�صلى  �صلط�نه،  وعظيم  وجهه  بجالل  يليق  حمدًا  هلل  الحمد 
المبعوث رحمة للع�لمين وعلى اآله و�صحبه و�صلم.

ت�صمل خ�تمة هذا البحث على عدد من النت�ئج والتو�صي�ت على النحو االآتي:
اأواًل: النتائج:

مبداأ الم�ص�واة في ال�صي�دة تطور مفهومه خالل الحقب الزمنية المتع�قبة ابتداًء من • 
الع�صور الو�صطى، مرورًا بع�صر النه�صة، انته�ًء ب�لع�صر الحديث.

يت�أثر وجود مبداأ ال�صي�دة وف�عليته وفقً� لالأو�ص�ع ال�صي��صية ال�ص�ئدة والموؤثرات الدولية • 
الم�ص�حبة والتي اأ�صهمت بمجموعه� في ت�صكيل قواعد الق�نون الدولي.

التي ت�صيطر على •  العظمى  القوى  الدول وجودًا وعدمً�  ال�صي�دة بين  يهيمن على مبداأ 
دول الع�لم بم� تمتلكه من نفوذ وقوة م�دية وع�صكرية، وب�لت�لي ت�صعى اإلى فر�ض فكرة 

الحكومة الع�لمية.

ال يمكن لن� كم�صلمين الت�صليم بمجرد فكرة وجود حكومة ع�لمية تفر�ض �صي�دته� على • 
كل دول الع�لم، الأن في ذلك هدم لقواعد الدين االإ�صالمي.

وهدمه •  الدولية  المواثيق  دعمته  مبداأ  الدول  بين  ال�صي�دة  في  م�ص�واة  بوجود  القول 
الواقع العملي.

ثانيًا: التو�شيات:

البد من وجود اتح�د اإ�صالمي ف�عل وموؤثر يعتمد االأ�صول ال�صرعية ويتخذه� منه�جً� حتى 
يكون له االأثر االإيج�بي ويتغلب على الغزو والهيمنة الفكرية والع�صكرية الغربية.

البد من وجود اآلية لجمع �صت�ت الفكر االإ�صالمي في بوتقة واحدة تتوحد فيه� الكلمة ويكون 
له� الجراأة على اتخ�ذ القرار لحم�ية ال�صعوب االإ�صالمية الم�صت�صعفة.

البد للحكوم�ت االإ�صالمية من تج�وز الخالف�ت الداخلية بينه� حتى ت�صتطيع مواجهة التي�ر 
الذي ال يعدم مبرراته النته�ك حقوقه� ال�صي�دية.  
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 تقرير عن الندوة العلمية العالمية االأولي 

الم�شطلحات المعا�شرة واأثرها علي تكوين الراأي العام- روؤية تاأ�شيلية

د.�ص�هين  اله�دي ابراهيم محمد )1( 
مقدمة 

الحمداهلل الذي خلق الموت والحي�ة وجعل الظلم�ت والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون 
، اللهم �صلي علي محمد وعلي اآل محمد كم� �صليت علي اإبراهيم وعلي اآل اإبراهيم وب�رك 

علي محمد وعلي اآل محمد كم� ب�ركت علي اإبراهيم وعلي اآل اإبراهيم اإنك حميد مجيد. 

اأما بعد :

في اإط�ر �صعي مركز الت�أ�صيل لن�صر ثق�فة الت�أ�صيل وبن�ء الج�نب الفكري لالأمة ال�صودانية 
خ��صة واالأمة االإ�صالمية علي وجه العموم ، اإنطلقت الندوة  العلمية الع�لمية االأولي تحت 

عنوان ) الم�صطلح�ت المع��صرة واأثره� في تكوين الراأي الع�م – روؤية ت�أ�صيلية ( .

اواًل : البيان الختامي والتو�شيات

لالأمِة  الفكري  الَج�ِنِب  وبن�ِء  يِل  الّت�أ�صِ ثق�فِة  لِن�صرً  الُعلوِم  يِل  َت�أ�صِ َمركِز  �َصعِي  اإط�ِر  في 
ال�صودانية خ��صًة، واالأمِة االإ�صالميِة على وجه العموِم، نبعت فكرُة الندوِة لمن�ق�صِة َمو�صوِع 

الم�صطلح�ت المع��صرِة. 

ج�ءت هذه الندوُة التي انعقدت في الفترة من الت��صع والع�صرين من �صهر �صفر واالأول من 
�صهر ربيع االأول 1438هـ الموافق له الت��صع والع�صرون والثالثون من �صهر نوفمبر2016م، 
بق�عة ق�صر ال�صي�فة بودمدني- والية الجزيرة، بعنوان: الم�صطلح�ت المع��صرة واأثره� 
ت�أ�صيلية(، برع�يٍة كريمٍة من رئ��صِة الُجمهورية، ممثلًة في  في تكوين الراأي الع�م )روؤية 
ن�ئِب رئي�ِض الجمهورية االأ�صت�ذ: ح�صبو محمد عبدالرحمن، واإ�صراِف وزيرِة التعليِم الع�لِي 
والبحِث العلمي اأ.د.�صمية محمد اأحمد اأبو ك�صوة ووالي والية الجزيرة، د.محمد ط�هر اإيال 

، وم�ص�ركٍة ف�علٍة من الب�حثين والمهتمين، لتحقيِق االأهداِف االآتية: 

التعريُف ب�لم�صطلح.

اأ�صب�ُب ن�ص�أة الم�صطلح.

مدى ت�أثيِر الم�صطلح على الراأِي الع�م. 
1.ا�صت�ذ م�ص�عد رئي�ض ق�صم التحرير والن�صر - مركز ت�أ�صيل العلوم -ج�معة القراآن الكريم وت�أ�صيل العلوم - ال�صودان
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أ.موقُف االإ�صالِم من هذه الم�صطلح�ت.

وذلك في ثالثة مح�ور هي:
أ.االإ�صالُم ال�صي��صي.

ب.النظ�ُم الع�لمي الجديد.
ت.العولمُة. 

رئي�ُس الُلجنِة العليا للندوة  التي خ�طَبه�  الندوِة، ب�لجل�صِة االفتت�ّحيِة،  وقد بداأت فع�لي�ُت 
د.عثمان اأحمد محمد الب�شير ؛ ُمو�صحً� اأهميَة الم�صطلح�ت المع��صرة، متن�واًل المراحَل 

التي مرت به� الندوُة، اإلى اأن و�صلت اإلى نه�يته� من ا�صتكت�ِب للعلم�ء في مح�وٍر الندوِة، وتحكيِم 
البحوِث.

المقدمة، حيث �صملت  البحوث  اأربع جل�ص�ت ُعر�صت فيه�  الندوة على  وا�صتملت فع�لي�ُت 
اأربع ع�صرة ورقًة علميًة، منه� ثالُث اأوراٍق من خ�رج ال�صودان.

كم� خ�طب الجل�صة، االأُخ مديُر الج�معة، اأ.د.محمود مهدي ال�صريف خ�لد، معبرًا عن �صكره 
وتقديره لرئ��صة الجمهورية، ووزارِة التعليم الع�لي، وحكومِة والية الجزيرة، لدعِم ورع�يِة 
م�صروع�ِت الج�معِة، واأو�صح اأن هذه الندوَة �صت�صهُم في تحديد روؤيٍة وا�صحٍة للراأي الع�م، 
اأدوَار الج�معِة في م�صيرته� في  ت�صتند لم�ص�ِدِر المعرفِة والت�صريِع االإ�صالمي، م�صتعر�صً� 

ت�أ�صيل العلوم.
اأ.د.التج�ني م�صطفى محمد  الع�لي،  التعليم  الدولِة بوزارة  االأُخ وزيُر  الجل�صة  ثم خ�طب 
واأّكد   ، اإلى غ�ي�ِته�  االإ�صالمي �صت�صُل  المعرفي  الت�أ�صيل  اأن م�صيرة  اأو�صح  �ص�لح، والذي 
اهتم�َم الوزارة بق�ص�ي� ت�أ�صيل العلوم، في اإ�ص�رة للموؤ�ص�ص�ِت الع�ملِة بهذا المج�ِل، كم� ثّمن 
دوَر الج�معِة في االهتم�مِم بق�ص�ي� الت�أ�صيل، معبرًا عن اأمله في اأن تِف�صي الّندوُة اإلى نت�ئَج 

وتو�صي�ٍت ُت�صِكُل اإ�ص�فة فكرية وعلميًة كبيرًة.
ط�هر  محمد  الدكتور:  الجزيرة  واليِة  والي  االأِخ  بمخ�طبِة  االفتت�حيُة  الجل�صُة  واختتمت 
والم�ّدّي  المعنوّي  للدعِم  الع�لي  التعليِم  بوزارة  الدولِة  لوزيِر  الخ��ضَّ  �صكَره  موجهً�  ايال، 
ت�أ�صيل  واأي�صً� وجه �صوَت �صكٍر وِعرف�ٍن للج�معة، لجهودِه� في  ِلَج�مع�ِت واليِة الجزيرة، 
العلوم في اإط�ِر التحدي�ِت التي تواجُة االأمَة، واأّكد دعَم الواليِة لك�فة الم�صروع�ِت التي تقوُم 

به� الج�معُةفي الواليِة، واأكد التزاَمه اأي�صً� بتبني مخرج�ِت الندوِة.



د.�شاهني الهادي ابراهيم حممد

335
 �لعدد �لثاني ع�شر  - رجب 1438هـ  - �أبريل 2017م

وتو�شلت الندوُة في خِتام جل�شاِتها للتو�شياِت االآتية:

ت�أ�صيِل  بمركِز  المتخ�ص�صِة  االإلكترونيِة  المكتبِة  م�صروَع  الُجمهوريِة  رئ��صُة  تموَل  اأن   -1
العلوِم وُتعنى بت�أ�صيِل الم�صطلح�ت المع��صرةِ.

َة بت�أ�صيِل الم�صطلح�ِت في من�ِهِج التعليم. اأن توجَه رئ��صُة الجمهورية الجه�ِت المخت�صّ  -2

دعِم رئ��صِة الُجمهورية ووزارِة التعليم الع�لي والبحِث العلمي وحكومِة واليِة الجزيرة   -3
يِل الف�ص�ئيِة خدمة لت�أ�صيِل الم�صطلح�ِت. م�صروَع قن�ِة الت�أ�صِ

المراكِز  بين  ب�لتن�صيق  تقوم  هيئة  اإن�ص�َء  العلمي  والبحِث  الع�لي  التعليِم  وزارُة  تتبنى   -4
البحثيِة الإيج�ِد م�صطلح�ت ت�صت�صرُف الم�صتقبَل وتع�لُج م�صكالِت الِح��صِر.

اعتم�د وزارة التعليم الع�لي والبحث العلمي مركز ت�أ�صيل العلوم بج�معة القراآن الكريم   -5
وت�أ�صيل العلوم مرجعيًة للت�أ�صيل.

ر�صِد جوائز ت�صجيعيًة للبحوِث المتميزة في مج�ل الم�صطلح�ت المع��صرة من قبل وزارة التعليم   -6
الع�لي والبحث العلمي.

  7- اأن تموَل حكومُة واليِة الجزيرة ترجمَة وطب�عَة ون�صر ُبحوث الندوة.

ُمعجٍم  اإعداد  العلوم  وت�أ�صيل  الكريم  القراآن  بج�معة  العلوم  ت�أ�صيل  مركُز  يتبنى  اأن   -1
للم�صطلح�ت المع��صرة وترجمته� اإلى عدٍد من اللغ�ت. 

اأن يعقد مركُز ت�أ�صيل العلوم الندواِت العلميَة الع�لميَة وت�صميَم الدوراِت التدريبيِة في   -2
ت�أ�صيل الم�صطلح�ت المع��صرة.

اأن تهتم كلي�ت االإعالم واالأق�ص�ُم المتخ�ص�صُة بت�أ�صيل الم�صطلح�ت المع��صرة.  -3

اأن تهتم و�ص�ئل االإعالم بت�أ�صيِل الم�صطلح�ت المع��صرة.  -4

واهلل الموفق،،،
  د.كم�ل عبد اهلل اأحمد المهالوي

عميد مركز ت�أ�صيل العلوم- مقرر اللجنة العلي�
ثانيًا : تقرير عن الندوة العلمية العالمية 

وقدمت فيه� العديد من االإوراق العلمية المحكمة. 
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من  �صواي  يون�ض  �ص�لح  محمد  دكتور  قدمه�   الع�م  الراأي  تكوين  في  العولمة  اأثر   : اأواًل 
ج�معة الملك في�صل –ت�ص�د كتب في محور العولمة  ، ن�ق�ض فيه� الب�حث مفهوم العولمة 
وطبيعته� واآث�ره� علي الراأي الع�م وواجب االأمة الم�صلمة تج�ه ذلك وقد اختلف المفكرين 
واالأعالميين والتربويين في ت�صورهم لمفهوم العولمة وفي طبيعته� ، فمنهم من يري اأنه� 
ح�لة ط�رئة علي الب�صرية ، وانه� ا�صتعم�ر جديد في ثوب جديد ، ومنهم من يري اأنه� عب�رة 

عن تطور طبيعي لمراحل تطور الفكر الب�صري .

ثانيًا : وقدم الدكتور اإبراهيم علي جم�ع الب��ص� من ج�معة القراآن الكريم وت�أ�صيل العلوم 

–ال�صودان كتب في محور العولمة  ورقة بعنوان العولمة االإقت�ص�دية في النظ�م الراأ�صم�لي 
والنظ�م االإ�صالمي »درا�صة مق�رنة« ، حيث اأو�صح الب�حث �صيطرة الدول الراأ�صم�لية بقي�دة 
دون  لديه�  االأرب�ح  م�صتوى  تنظيم  بغر�ض  الع�لم  موارد  علي  االأمريكية  المتحدة  الوالي�ت 
العمل  حرية  ت�صمن  التي  االأ�صالمية  ب�لعولمة  مق�رنة   ، االأخرى  الدول  لظروف  مراع�ة 
واالإنت�ج في اأي مك�ن على الكرة االأر�صية وم� يقدمه االإ�صالم لكثير من الم�صكالت كم�صكلة 
الوالي�ت  تدعوا  التي  التو�صي�ت  بع�ض  الي  البحث  خل�ض  وقد   . الربوية  والديون  البط�لة 

المتحدة االأمريكية ليكون لديه� موقف ان�ص�ني ن�حية الدول الفقيرة .

– المملكة  الملك في�صل  –ج�معة  ال�صديق  �صليم�ن  الدكتور محمد عبداهلل  اأم�   : ثالثًا 

العربية ال�صعودية كتب  في محور العولمة ، فقد تطرق للعولمة ووق�ية ال�صب�ب من اآث�ره� » 
روؤية ت�أ�صيلية » مو�صحً� اأهم �صلبي�ته� علي �صلوك ال�صب�ب وخل�صت اإلى اأن العولمة خطر 
قيمه�  منظومة  على  الق�ص�ء  وتح�ول  معتقداته�  في  وي�صكك  الم�صلمة  االأمة  كي�ن  يهدد 
وهويته� . وفي ظل هجمة الثق�فة الوافدة والف�ص�ء المفتوح تقوم الثق�فة االأ�صالمية بدور 
تهدف  وم�  راقية  واأ�ص�ض ح�ص�رية   ، ف��صلة  قيم وم�ص�مين  بم� تحمله من  وف�عل  اإيج�بي 
اإليه من تر�صيخ مف�هيم واتج�ه�ت ايج�بية ي�صتطيع ال�صب�ب من خالله� مج�بهة تحدي�ت 

العولمة .

رابعًا : اأم� في الج�نب ال�صي��صي فقد تن�ول الدكتور محمد الف��صل اأحمد ج�معة �صن�ر – 

ال�صودان ، كتب في محور االإ�صالم ال�صي��صي ورقة بعنوان الم�صطلح�ت المع��صرة واأثره� 
في تكوين الراأي الع�م ) االإ�صالم ال�صي��صي نموذجً� ( . وركزت الورقة علي ال�صبه�ت التي 
هذه  ا�صتغلت  وكيف  الغربي  االإعالم  اأجهزة  له  تروج  دينً� همجيً�  ب�أنه  االإ�صالم  تث�ر حول 
اأهم  ومن   . االإ�صالمي  الدين  م�صبوهه حول  اأغرا�ض  لتحقيق  الم�صطلح�ت  الو�ص�ئل هذه 

التو�صي�ت :
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1/ اإن م�صطلح االإ�صالم ال�صي��صي يق�صد به الت�صوي�ض علي غير المخت�صين من الم�صلمين 
وغيرهم بغر�ض الت�صليل .

2/ اإ�صتخدام م�صطلح االإ�صالم ال�صي��صي بطريقة ممنهجة �صد االإ�صالم .

3/ اإ�صتخدام الم�صطلح�ت الف�صف��صة ج�ء نتيجة لدرا�صة وخطط معمقة ..

كم� اأو�صت الورقة ب�التي :

1/ اأهمية ك�صف غمو�ض بع�ض الم�صطلح�ت والمف�هيم .

2/ ت�صخير االإعالم لن�صر الوعي بم�ص�مين الم�صطلح�ت .

خام�شًا : وقدم االأ�صت�ذ الدكتور عبدالع�طي اأحمد مو�صي القدال من ج�معة القراآن الكريم 

وت�أ�صيل العلوم – ال�صودان ، كتب في محور العولمة  ورقة بعنوان )العولمة واآث�ره� ال�ص�لبة 
علي النظ�م التربوي والتعليمي في الع�لم االإ�صالمي ركز فيه الب�حث علي المفهوم وخلفيته 
والتعليمي  التربوي  النظ�م  علي  اأث�ره�  مو�صحً�  وخ�ص�ئ�صه�  العولمة  واأهداف  الت�ريخية 
البحث  له�  تو�صل  التي  النت�ئج  اأهم  وك�نت   . ال�ص�لبة  االآث�ر  من  للحد  الحلول  ومقترحً� 

:العولمة مفهومه� غ�م�ض وغير مكتمل .

�شاد�شًا : وج�ءت ورقة الدكتور محمد زرم�ن من ج�معة ب�تنة ب�لجزائر، كتب في محور 

االإ�صالم ال�صي��صي ورقة  عن اأزمة المنظومة الم�صطلحية في الخط�ب االإ�صالمي المع��صر 
حيث اأو�صح الب�حث االأزمة الم�صطلحية في الخط�ب االإ�صالمي المع��صر ، حيث لم يقدم 
هذا الخط�ب منظومة م�صطلحية اأ�صيلة تعبر عن خ�صو�صية المجتمع الح�ص�رية والفكرية 
لذلك اإن�ص�ق وراء الم�صطلح�ت االإجنبية التي فر�صت نف�صه� الفكر والثق�فة االإ�صالمية . 
وقع بع�ض المفكرين الم�صلمين في اأ�صر هذه الم�صطلح�ت واأ�صبحوا يتب�هون ب�أ�صتعم�له� 

ويح�ولون ت�أ�صيله� .

ولعل اأبرز مع�لم االأزمة الم�صطلحلية التي تع�صف ب�لخط�ب االإ�صالمي المع��صر تكمن في االآتي 
:

1/ اإ�صتع�رة الم�صطلح االإجنبي دون �صوابط دقيقة .

2/ اإ�صتن�ص�خ الم�صطلح التراثي  االجنبى. 

3/تعدد الم�صطلح�ت لمفهوم واحد. 
4/ العجز الت�م عن ابداع  او انت�ج تروة  م�صطلحية ب�صبب الركود و التوقف الح�ص�رى.    
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�ص�بعً� : تن�ول الدكتور محمد االأمين بلة االأمين الح�ج  من معهد اإ�صالم المعرفة بج�معة 
اإع�دة  في  واآث�ره�  العولمة  بعنوان  ورقة  العولمة  محور  في  كتب   – –ال�صودان  الجزيرة 
ت�صكيل الوعي الثق�في للطفل الم�صلم حيث اقترح الب�حث �صرورة تربية وتثقيف االإطف�ل 
بم� يتالءم ومراحل نموهم وتوجيه ثق�فتهم نحو الهوية المميزة للطفل الم�صلم وا�صتغالل 
مختلف الو�ص�ئط  الحديثة ك�أجهزة الح��صوب واألع�ب االأطف�ل واالإنترنت وقنوات التلفزيون 

حتي ي�صكل ذلك ح�جزًا �صد الغزو الثق�في االإجنبي .

ث�منً� :  الدكتورة  و�ص�ل عبداهلل محمد اأحمد  من ج�معة القراآن الكريم وت�أ�صيل العلوم –
ال�صودان كتبت في محور النظ�م الع�لمي الجديد ورقة بعنوان النظ�م الع�لمي الجديد حيث 
اأ�ص�رت الب�حثة اإلي �صرورة تعميق الفهم ال�صي��صي للنظ�م ال�صي��صي وربطه ب�لقراآن الكريم 
وال�صنة النبوية والدعوة اإلي اأ�صلمة العلوم واأن النظ�م الع�لمي الجديد ي�صكل خطورة على 

�صي�دة الدول مو�صحة اأهم مع�لمه وم�هو البديل المن��صب له . ومن اأهم النت�ئج : 

1/ اإن النظ�م الع�لمي الجديد له مخ�طر علي �صي�دة الدول .
2/ اإن االإ�صالم الح�ص�ري هو البديل للنظ�م الع�لمي الجديد .

تا�شعًا : وتن�ول الدكتور ح�مد اأحمد عبداللطيف محمد من ج�معة القراآن الكريم وت�أ�صيل 

الدين  لع�لمية  �صرورة  العولمة  بعن�ن  ورقة  العولمة  محور  في  كتب   ، – ال�صودان  العلوم 
االإ�صالمي اأو�صح فيه اأن العولمة ظ�هرة حتمية للتطور التقني في ع�لم االإت�ص�الت مم� جعل 
االأر�ض قرية �صغيرة يتم فيه� تب�دل الثق�ف�ت والمعلوم�ت بين �صعوب الع�لم ، االأمر الذي 
يخلق حوارًا بين هذه ال�صعوب تن�ص�أ عنه قوا�صم ومع�يير م�صتركة للحكم على الخير وال�صر 
مم� يوؤدي اإلى �صي�دة الح�ص�رات االأف�صل ، الدين االأ�صالمي بم� يمتلكه من منظومة فكرية 

متقدمة ومب�ديء �ص�مية �صوف يكون من�ف�صً� قويً� علي ال�ص�حة في ظل العولمة .

عا�شرًا : وتن�ول الدكتور اإبراهيم ال�ص�دق �ص�لم من ج�معة القراآن الكريم وت�أ�صيل العلوم 

ال�صي��صي �صرورة  االإ�صالم  ال�صي��صي  ورقة بعنوان  االإ�صالم  ، كتب في محور  ال�صودان   –
�صرعية وطريقة ح�ص�رية اأو�صح فيه مفهوم االإ�صالم ال�صي��صي واأو�صح اأنه حركة م�صتمرة 
دائمة التطور والتغيير كلم� ارتقي العقل االإن�ص�ني واأنه يعمل علي تلخي�ض العقيدة من ادارن 

ال�صرك والجكم من لوث�ت الظلم . ومن اأهم النت�ئج :

1/ االإ�صالم ال�صي��صي عملية حركية م�صتمرة دائمة التطور والتغيير .
2/ تج�صيد القيم في نم�ذج حي�تية ت�صتوعب حركة المجتمع .
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ومن اأهم التو�صي�ت : 
1/ ت�أ�صيل الم�صطلح�ت وتو�صيح حق�ئق المف�هيم .

2/ العمل علي التك�مل المعرفي بين مكون�ت الم�صطلح .
بن  الح�صين  ج�معة  من  الزبيدي  �ص�لم  حمد  فرج  الدكتور  ورقة  وج�ءت   : ع�شر  حادي 

طالل )االإردن(، كتب في محور االإ�صالم ال�صي��صي ورقة بعنوان تحقيق م�صطلح االإ�صالم 
ال�صي��صي ، مو�صحً� مفهومه ون�ص�أته وت�ريخه والم�صدرية الفكريه له واالأهداف والمخ�طر  
التي يرمي اليه� ومدي توافقه مع م�صدرية الفكر االإ�صالمي . ومن اأبرز اأهداف الم�صطلح 

)االإ�صالم ال�صي��صي(: 

1/  علمنة االإ�صالم واإخراجه من اإدارة �صوؤون الم�صلمين .
2/ اإيه�م الراأي الع�م ب�أن الحكم وال�صي��صة لي�ض من �صلب االإ�صالم بل دخيله عليه .

3/ ت�صويه �صمعة االإ�صالم والم�صلمين.  
ثاني ع�شر : وقدم الدكتور محمد خليفة �صديق من ج�معة اإفريقي� الع�لمية-ال�صودان ، 

كتب في محور الم�صطلح�ت  ورقة  بعنوان تكوين وت�صكيل الراأي الع�م ، مق�ربة ت�أ�صيلية 
معرفً� مفهوم الراأي الع�م ب�عتب�ره م�صطلحً� ت�بع االإ�صتخدام في ع�لمن� المع��صر ، عر�ض 
الراأي  وت�صكيل  تكوين  اإلي  توؤدي  التي  والعوامل  الع�م  للراأي  ت�أ�صيليً�  مفهومً�  الب�حث  فيه 
الع�م . م�صطلح الراأي الع�م ال يخرج عن غيره من الم�صطلح�ت الم�ص�عه في ع�لم اليوم ، 
وهو قديم قدم الجم�عة االإن�ص�نية ، اأو�صي البحث ب�صرورة ت�أ�صي�ض مركز بحثي ي�أخذ علي 

ع�تقه اإجراء بحوث واإ�صدارات درا�ص�ت ج�دة حول الدرا�ص�ت الم�صطلحية .

ثالث ع�شر : وكتب الدكتور فتح الرحمن عدالن مو�صي من ج�معة القراآن الكريم وت�أ�صيل 

–ال�صودان ، كتب في محور النظ�م الع�لمي الجديد  ورقة بعنوان النظ�م الع�لمي  العلوم 
الع�لمي  النظ�م  واأن  االإ�صتراتيجي  وموقعه  مو�صحً�   ، االأو�صط  ال�صرق  علي  واأثره  الجديد 
الجديد ك�ن له الدور االأكبر في الت�أثير علي دول ال�صرق االأو�صط �صي��صيً�  مو�صحً� دوره في 
اإ�صع�ل الحروب منه بحجج واهية مثل مح�ربة االأره�ب م�صتقاًل  اآلية االإعالمية ال�صخمة 
وموؤثرًا علي الراأي الع�م في �صعوب هذه المنطقة . ومن اأهم التو�صي�ت : ن�صر الوعي بين 

اأو�شاط الم�شلمين بخطر م�شطلح ال�شرق الإو�شط .

رابع ع�صر : وتن�ول الدكتور اأزهري محمد جب�رة العولمة –ج�معة القراآن وت�أ�صيل العلوم – ال�صودان 
، كتب في محور العولمة ورقة بعنوان العولمة  وتحدي�ته� وكيفية مواجهة �صلبي�ته� ، مو�صحً� مفهوم 

العولمة والتحدي�ت التي تنتج عنه� واأن مواجهة ذلك تكون ب�الإ�صالم الذي ي�صلح لكل زم�ن ومك�ن. 
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