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افتتاحية العدد
بعون اهلل وتوفيقه يخرج العدد الثاين ع�شر من جملة ت�أ�صيل العلوم وهو يحمل العديد من املو�ضوعات يف
تخ�ص�صات خمتلفة  ،ن�س�أل اهلل �سبحانه وتعايل �أن ينال ر�ضا القراء ويجدون فيه ما ير�ضيهم .
 املو�ضوع الأول كتبه الدكتور �شعيب �إدري�س �أميا املندالوي الذي يتناول كتاب من كتب القراءات امل�شهورة�أال وهو كتاب التذكرة يف القراءات الثمان للكاتب �أبو احل�سن طاهر بن عبد املنعم بن غلبون التي
تتبع فيها الباحث اختباراته يف القراءات الثمان للكاتب �أبو احل�سن طاهر بن عبد املنعم بن غلبون
التي تتبع فيها الباحث اختباراته يف القراءة التي �أودعها كتابه املذكور والوقوف مع مدلوالت تلك
الأختبارات وتوجيه نكتها علي ما ي�سره اهلل للباحث .
 املو�ضوع الثاين عن التكفري و�أ�سبابه و�شروطه وموانعه  ،كتبه الدكتور �أحمد حممد الزبري احل�سنتنادي فيه الباحث الآيات القر�آنية والأحاديث النبوية ذات ال�صلة باملو�ضوع وقام ب�ضبطها �ضبط ًا
�صحيح ًا باعتبارها �أ�سا�س البحث وروحه  ،وخرج بنتائج مهمة تو�ضيح التكفري و�أ�سبابه و�شروطه
وموانعه وت�سهم يف �إر�ساء منهج لتطوير البحث العقدي خا�صة يف هذا الزمان الذي ا�شتدت احلاجة �إليه .
 املو�ضوع الثالث تناول فيه الأ�ستاذ الدكتور حممد ح�سب اهلل علي �أثر اختالف الأ�صوليني يف داللةالنهي علي ف�ساد املنهي عنه يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية  ،تناول فيه الباحث مو�ضوعات
عديدة مثل حكم ال�صالة يف الأر�ض املغ�صوبة وحكم �صالة النافلة يف الأوقات الثالثة املكروهة
وحكم �صوم يوم النحر وحكم البيع ب�شرط فا�سد وحكم البيع امل�شتمل علي الربا وحكم نكاح ال�شفار
ونكاح املحلل  ،مو�ضح ًا االختالفات يف هذه املو�ضوعات مرجح ًا املذاهب ال�صحيحة يف ذلك .
 املو�ضوع الرابع  :جاء بعنوان م�س�ؤولية الإدارة التق�صريية (درا�سة مقارنة ) كتبه الدكتور �أحمد الزين�أحمد حامد تناول البحث امل�س�ؤولية ال�شخ�صية للموظف العام عندما ي�صدر فعل �ضار خارج �إطار
الوظيفة العامة �سواء كان يق�صد حتقيق م�صلحة �شخ�صية �أم كان فع ًال متعمد ًا منه وتناول الباحث
م�س�ؤولية الإدارة التق�صريية وحاالتها التي �أوجبها القانون .
 املو�ضوع اخلام�س تناول مقا�صد ال�شريعة يف احلفاظ علي املال العام كتبه الدكتور علي حممد عليال�صادق مو�ضح ًا فيه الأ�س�س وال�شروط التي يجب توفرها ملن يويل علي هذا املال و�ضوابط �صرف
هذا املال العام  ،مو�ضح ًا العقوبات علي من يتعدي علي هذا املال العام  ،كما و�ضح دور امل�سلمني يف
ذلك منذ دولة الر�سول �صلي اهلل عليه و�سلم .
املو�ضوع ال�ساد�س كان بعنوان الإعجاز العلمي للقر�آن الكرمي وال�سنة النبوية وما �أثري حوله  ،كتبه د.يعقوب حممد �صالح مو�ضح ًا �آراء امل�ؤثرين واملعار�ضني للإعجاز العلمي  ،كما و�ضح الباحث �أهمية
الإعجاز العلمي وال�ضوابط التي و�ضعها العلماء للبحث فيه  ،وبني فيه الباحث بع�ض وجوه الإعجاز
العلمي للقر�آن الكرمي .
و
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املو�ضوع ال�سابع عن املثل عند اخلليفة عمر ر�ضي اهلل عنه (درا�سة وحتليل ) كتبه د.حممد عبد اهلل�سليمان مو�ضح ًا فيه الباحث قدرة �أمري امل�ؤمنني عمر ر�ضي اهلل عنه قدرته علي �إر�سال املثل
و�ضربه يف موا�ضعه وذلك بتناول الباحث لأمثال اخلليفة عمر بالدرا�سة والتحليل وخل�ص �أن �أمثال
اخلليفة تت�سم ب�سعة الر�ؤية وقوة الداللة وجزالة اللغة وعمق املعني وتعالج م�شكالت ذات �أبعاد
اجتماعية .
 املو�ضوع الثامن من الدرا�سات املعا�صرة عن الب�صمة الوراثية وا�ستخدامها يف جرائم احلدود للكاتبنيد /ال�شيخ حميدي الفكي ود /املعز هارون حممد تناول فيه الباحثان �آراء العلماء املختلفة ال�شرعية
والعلمية ..
 املو�ضوع التا�سع تناول فيه الدكتور حممد ثالث �إ�سماعيل نظرات العلماء يف حكم غر�س ال�شعر وو�صلةمو�ضح ًا فيه امل�شروعية لعملية اجلراحة التجميلية وتو�ضيح �أقوال العلماء يف ذلك و�آراء الأطباء
وتطرق الباحث للإ�ضرار املتوقع حدوثها علي الفرد واملجتمع .
 املو�ضوع العا�شر عن امل�ساواة يف ال�سيادة الدولية بني النظرية والتطبيق « درا�سة ت�أ�صيلية « كتبتهالدكتورة مني حممد عو�ض يو�سف مو�ضحة �أن مبد�أ ال�سيادة تطور مفهومه خالل احلقب الزمنية
املتعاقبة وهو يت�أثر بالأو�ضاع ال�سيا�سية وامل�ؤثرات الدولية امل�صاحبة و�أن الدول العظمي التي متتلك
النفوذ والقوة لها ت�أثري علي ذلك لأنها ت�سعي لفر�ض احلكومة العاملية و�أو�ضحت الباحثة �أهمية
وجود احتاد �إ�سالمي فاعل وم�ؤثر بني الدول وجتاوز اخلالفات من �أجل �إعادة �سلطان الدين
الإ�سالمي.
 كما اعد د� .شاهني الهادى ابراهيم حممد تقريرا عن الندوة العاملية الأويل والتى كانت بعنوان :امل�صطلحات املعا�صرة و�أثرها علي تكوين الر�أي العام التي �أقيمت يف ود مدين حا�ضرة والية
اجلزيرة بال�سودان وذلك يف �أطار �سعي مركز ت�أ�صيل العلوم بجامعة القر�آن الكرمي وت�أ�صيل العلوم
لن�شر ثقافة الت�أ�صيل وبناء اجلانب الفكري للأمة ال�سودانية خا�صة والأمة الإ�سالمية علي وجه العموم .
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قواعد الن�شر في المجلة
 /1تن�شر المجلة البحوث والدرا�سات التي تتوافر فيها الأ�صالة والمنهجية ال�سليمة في مجاالت المعرفة المختلفة.
� /2أن يخدم البحث ق�ضايا الت�أ�صيل العلمي وفقا للمنهجية الإ�سالمية .
 /3تن�شر المجلة البحوث والدرا�سات التي لم ي�سبق ن�شرها .
 /4يجب �أال يكون �أي من البحوث �أو الدرا�سات المقدمة جزءاٌ من ر�سالة دكتوراه �أو ماج�ستير.
�إجراءات الن�شر
 /1يقدم الباحث كلما �أمكن ن�سخة من البحث �أو الدرا�سة مطبوعة علي برنامج  WORDمع مراعاة التالي :
 /2يكتب البحث �أو الدرا�سة باللغة العربية با�ستخدام خط  )simplified Arabic (SAبحجم ،16
وبهوام�ش �2سم علوي و�سفلي و�أي�سر  ،و�3سم �أيمن .
 /3ال يزيد عدد �صفحات البحث �أو الدرا�سة عن � 45صفحة وال تقل عن  25بما في ذلك الأ�شكال
والمراجع والمالحق .
 /4يقدم الباحث ملخ�ص ٌا لبحثه  ،علي �أن ال يزيد الملخ�ص عن  200كلمة .
 /5يتم توثيق و�إثبات المراجع وفقا للمنهج العلمي .
 /6تر�سل البحوث �إلي رئي�س تحرير المجلة وله حق الفح�ص الأولي للبحث �أو الدرا�سة وتقرير �صالحيته
للتحكيم �أو ا�ستبعاده .
 /7تخ�ضع البحوث والدرا�سات المقدمة للن�شر للتحكيم العلمي ويبلغ �صاحب البحث �أو الدرا�سة بنتيجة
التحكيم خالل مدة �أق�صاها ثالثة �أ�شهر .
 /8تخ�ضع البحوث والدرا�سات المقدمة للن�شر للتحكيم العلمي من قبل محكمين اثنين علي الأقل من
المتخ�ص�صين يختارهما رئي�س التحرير من قائمة المحكمين التي تعتمدها هيئة �إ�صدار المجلة ويجوز
لرئي�س التحرير اختيار محكم مرجح في حالة رف�ض البحث �أو الدرا�سة من قبل �أحد المحكمين .
 /9تخ�ضع �أولويات ن�شر البحوث والدرا�سات وترتيبها العتبارات فنية بحتة  ،وال ترد لأ�صحابها .
 /10ت�ؤول حقوق ن�شر البحوث والدرا�سات كاملة للمجلة .
 /11يمنح كل باحث ثالث ن�سخ من عدد المجلة المن�شور فيها بحثه.

ح

جملة ت�أ�صيل العلوم

اختيارات �أبي الح�سن طاهر بن عبد المنعم في �أ�صول القراءات من خالل كتابه
( التذكرة في القراءات الثمان )
�شعيب �إدري�س �إيما المندالوي

()1

ملخ�ص البحث :
بدا الباحث الدرا�سة بترجمة موجزة عن حياة الإمام ابن غلبون ،ثم �أردف ذلك ببيان
االختيار ون�ش�أته ،ثم تناول الباحث في هذا البحث اختيارات ابن غلبون في الأ�صول من
خالل كتابه التذكرة في القراءات الثمان،وتتبعها الباحث وفق ترتيب �أبواب الأ�صول
المتعارف عليه عند علماء القراءات على نحو م�سائل وختم الباحث بتو�صيات ونتائج �أودعها
خاتمة البحث .
المقدمة :
الحمد هلل فالق الحب والنوى ،وال�صالة وال�سالم على نبيه الم�صطفى ،خاتم ر�سل
ربه ،المنزل عليه �ِ ( :إ َّنا َن ْحنُ َن َّز ْل َنا ِّ
)(الحجر ،)9:وعلى �آله
الذ ْك َر َو ِ�إ َّنا َل ُه َل َحا ِف ُظونَ
ِ
و�صحابته الذين حفظوا لنا هذا الدين ،وجادوا ب�أرواحهم رخي�صة في �سبيل
اهلل .وبعد.
ف�إن �أولى العلوم بر�سم القلم ،و�أولى العلوم بجود العقل والخواطر هي العلوم التي تعلقت
بكتاب اهلل،الذي تحدى اهلل به العباد في �أوله نافي ًا عنه النق�ص وال�شك واالرتياب ،فقال
عز من قائل عليم ًا َ
َاب َال َر ْي َب ِفي ِه هُ دً ى ِّل ْل ُم َّت ِقينَ )البقرة.)2(:
(:ذ ِل َك ا ْل ِكت ُ
وال�شرف يناله المرء بما به ات�صف؛ لذلك كان �أهل القر�آن هم �أهل اهلل وخا�صته ،واهلل بهم
يباهي مالئكته والنا�س �أجمعين ،قال ابن الجزري في مقدمة طيبته:
وبعد فالإن�سان لي�س ي�شرف

�إال بمـ ـ ــا يحفظ ـ ــه ويعـ ــرف

لذاك ك ــان حاملوا القـ ـ ـ ــر�آن

�أ�شراف الأمة �أولي الإح�سان

و�إنهـ ـ ــم في النا�س �أه ـ ــل اهلل

و�إن ربنـ ـ ـ ــا به ـ ـ ــم يب ـ ــاه ـ ـ ـ ــي

وقال في القر�آن عنهــم وكفى

ب�أنه �أورثه مـ ـ ــن ا�صطفى

()1

ولذلك �أحببت �أن �أكون ممن ينالهم وي�شملهم �شرف االن�ضمام �إلى �أهل القر�آن ،المت�صفين
به والعاملين بمقت�ضاه ،فجاء هذا البحث رغبة في ذلك ،وطمع ًا فيما عند اهلل من الأجر والثواب.
� /1أ�ستاذ م�ساعد بق�سم القراءات –جامعة القر�آن الكريم وت�أ�صيل العلوم .
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د� .شعيب �إدري�س �إميا املندالوي

ومحور هذه الدرا�سة كتاب من كتب القراءات الم�شهورة� ،أال وهو كتاب التذكرة في القراءات
الثمان ،وم�ؤلفه من م�شاهير هذا الفن� ،أوحد زمانه علم ًا ودين ًا� ،أال وهو �أبو الح�سن طاهر
بن عبد المنعم بن غلبون ،فقد كان هو و�أبوه من المبرزين في القراءات ،وتتلمذ على يد
والده مكي بن �أبي طالب ،وتتلمذ على ابن غلبون عثمان بن �سعيد الداني ،فلذلك اخترت
كتاب هذا الع َلم ليكون محور درا�ستي ،متتبع ًا اختياراته في القراءة التي �أودعها كتابه �آنف
الذكر ،فجاءت الدرا�سة على النحو الآتي :
• المقدمة  :وفيها �أ�سباب اختيار المو�ضوع ،و�أهداف الدرا�سة و�أهميتها ،وم�شكلة الدرا�سة
و�أ�سئلتها ،ومنهج الدرا�سة وحدودها وم�صطلحاتها ،والدرا�سات التي �سبقت هذه الدرا�سة.
• المبحث الأول  :التعريف بابن غلبون.
• المبحث الثاني :تعريف االختيار ون�ش�أته.
• المبحث الثالث :اختيارات ابن غلبون في الأ�صول .
• الخاتمة  :وفيها النتائج والتو�صيات.
وهذا �أوان ال�شروع في المطلوب م�ستعين ًا باهلل لإكمال المق�صود ،و�صلى اهلل على نبيه و�آله و�صحبه
و�سلم �أ�سباب اختيار المو�ضوع :
المت�صفح لكتاب التذكرة البن غلبون والواقف عليه يعلم قدر ما �أوتي هذا الإمام من العلم
والمعرفة في القراءات وتمييزها ،كيف ال وهو �شيخ �إمام الدنيا عثمان بن �سعيد الداني،
الغني عن التعريف في هذا المجال ،وقد تلقى النا�س عنه جميع ما كتبه بالر�ضا والقبول ؛
ولذلك �أحببت الوقوف مع اختيارات هذا الإمام العالمة في مجال القراءات ومدلوالتها من
خالل كتابه – التذكرة ،-ويعد كتاب التذكرة من الكتب ال�سابقة في مجال تثمين القراءات،
فهو جدير بالدرا�سة وتنقيب ما حوى بداخله ،وما زال مجال البحث في علم القراءات بكر ًا
لقلة الواردين من طلبة العلم عليه ل�صعوبة م�سلكه وميول الطلبة �إلى ما هو �سهل ال عناء فيه
،وهذا في حد ذاته دافع لخو�ض هذا المجال و�إخراج مكنونه ودرره وجواهره.
�أهداف الدرا�سة :
تهدف هذه الدرا�سة �إلى تتبع اختيارات الإمام �أبي الح�سن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون
من خالل كتابه التذكرة في القراءات الثمان ،والوقوف مع مدلوالت تلك االختيارات
وتوجيه نكتها على ما يي�سره اهلل للباحث.
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�أهمية الدرا�سة :
تكمن �أهمية الدرا�سة في �أنها توجه اختيارات هذا الإمام،وتبين المقبول منها والمردود،
فلي�س كل ما اختاره ابن غلبون في كتابه يقر�أ به اليوم ،و�إن كان في زمانه مقبو ًال مت�صل
ال�سند ،وكذلك تعقد هذه الدرا�سة �أحيان ًا مقارنة بين ما اختاره ابن غلبون وغيره من
العلماء لبيان المجمع عليه �أخير ًا.
م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها:
لي�س كل ما هو موجود في بطون الكتب يقر�أ به في زماننا هذا ،ولي�س كل ما هو موجود فيها
مت�صل ال�سند؛ ف�إذ ًا نتاج ًا لهذا تتبلور م�شكلة الدرا�سة ومنها تن�ش�أ �أ�سئلة ملخ�صها ما يلي :
.1هل كل ما ين�سب �إلى القراء الع�شرة المعروفين الذين تلقت الأمة قراءاتهم بالقبول متواتر ًا �أم ال؟.
.2هل كل ما ذكره ابن غلبون من االختيارات متواتر ًا اليوم ومتلقى بالقبول �أم هو غير ذلك؟.
- .3هل كل ما و�صل �إلينا في بطون الكتب الم�شهورة يقر�أ به اليوم �أم �أن بع�ضه يقر�أ به
والآخر غير ذلك؟.
- .4ما المقايي�س المتبعة لالختيار عند الأئمة ال�سابقين ؟.
- .5ما الأ�سباب والدوافع لالختيار عند الأئمة؟.
- .6ما الأ�سباب التي جعلت ما بداخل بع�ض الكتب مردود ال يقر�أ به اليوم .
منهج الدرا�سة :
يتبع الباحث لدرا�سة هذا المو�ضوع المنهج اال�ستقرائي والو�صفي؛ وذلك بتتبع وا�ستخراج اختيارات
هذا الإمام من مظانها ،وتحليلها ودرا�ستها درا�سة علمية وفق ما هو متبع في البحوث العلمية .
حدود الدرا�سة :
من حيث االختيار يتوقف الباحث عند ما اختاره الإمام ابن غلبون فح�سب �،أما من حيث
التطبيق العملي فتطبق هذه الدرا�سة على كتاب التذكرة في القراءات الثمان للإمام ابن
غلبون في �أ�صول القراءات التي ا�ستودعها كتابه.
م�صطلحات الدرا�سة :
• -الحرف  :كل كلمة وقع فيها اختالف بين القراء .
• -الأ�صول  :هي القواعد الكلية المطردة كاالختالف في الهمزتين من كلمة بين القراء .
•  -االختيار  :انتقاء وجه ًا من بين الوجوه الأخرى.
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الدرا�سات ال�سابقة :
قامت درا�سات �سابقة في االختيار لبع�ض الأئمة كتلك الدرا�سة التي كتبها الدكتور م�صطفى
ال�سليمي بعنوان (االختيارات واالنفرادات الواردة في كتاب غاية النهاية البن الجزري)
،وكذلك ما كتبه الدكتور بابكر محمد توم بعنوان (اختيارات الجعبري من خالل كتابه كنز
المعاني) ،ودرا�ستنا تقوم على ما اختاره ابن غلبون في كتابه التذكرة في القراءات الثمان
،ولم يقف الباحث على ح�سب علمه على درا�سة تناولت هذا المو�ضوع و�أوفته حقه من الدرا�سة .
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المبحث الأول :التعريف بابن غلبون.
هو  :طاهر بن عبد المنعم بن عبيد اهلل بن غلبون ،ويكنى �أبا الح�سن ،من علماء القراءات
ال�ضابطين المهتمين بالفن المبرزين فيه(. )2
ن�ش�أ ابن غلبون فـي �أول حياته ن�ش�أة علمية ب�سبب توفر الجو العلمي ،فقد كان �أبوه من علماء
القراءات المعروفين� ،صنف فيها الت�صانيف المفيدة ،فعنه تلقى ابنه -ابن غلبون -العلم
في مطلع حياته العلمية ،ثم وا�صل م�سيرته العلمية متجو ًال في الأم�صار.
ورحل ابن غلبون في طلب العلم وطاف البالد ،فكان مولده في حلب و�إليها انت�سب وعن علمائها تلقى
و�أخذ ،ثم رحل �إلى م�صر مع �أبيه وفيها ا�ستقر ،و�أخذ عن علمائها كابن بدهن نزيل م�صر المتوفى
�سنة (359هـ) ،و�أي� ًضا رحل ابن غلبون في طلب العلم �إلى الب�صرة حاكي ًا ذلك في بع�ض م�صنفاته(. )3
وذكر الذهبي �أن ابن غلبون رحل �إلى بغداد فقال ”:ولقي ببغداد �أبا بكر القطيعي”(.)4
وقر�أ ابن غلبون ونهل العلم عن علماء كبار �أولهم والده ،والح�سين ابن خالويه ،وعتيق بن ما �شاء
اهلل ،وعبد اهلل بن المبارك وغيرهم ،و�أخذ عنه العلم ثلة من العلماء ،منهم الداني عثمان بن
()5
�سعيد ،و�أبو الف�ضل عبد الرحمن الرازي ،و�أبو عبد اهلل محمد بن �أحمد القزويني وغيرهم.
و�أثنى على ابن غلبون كثير من العلماء ل�سعة علمه وورعه وزهده ،قال عنه تلميذه الداني -وهو
به �أعرف”:-لم نر في وقته مثله ،في فهمه وعلمه مع ف�ضله و�صدق لهجته ،كتبنا عنه كثير ًا”(.)6
وقال عنه ابن الجزري �”:أ�ستاذ عارف ،وثقة �ضابط وحجة محرر”(،)7وو�صفه الذهبي في
العبر بقوله �”:شيخ الديار الم�صرية في القراءات “(.)8
ويكفى الإمام ابن غلبون فخر ًا �أنه ما زال �إ�سناده مت�ص ًال يقر�أ به في بع�ض ما نقل �إلينا
مت�سل�س ًال عنه �إلى يومنا هذا .
توفى ابن غلبون بعد حياة علمية حافلة بالعلم والمعرفة في �سن الكهولة �سنة (399هـ)
تاركا وراءه ثروة علمية هائلة(. )9
 -2غاية النهاية في طبقات القراء ،البن الجزري ،بتحقيق ج/برج�سترا�سر،طبعة دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط�، 3/سنة
1982م.339/1 .
 -3معرفة القراء الكبار على الطبقات والأع�صار للإمام الحافظ محمد بن احمد الذهبي ،بتحقيق محمد ح�سن محمد
،طبعة دار الكتب العلمية ،بيروت –لبنان ،ط�،1/سنة 1997م� .ص .207:وغاية النهاية البن الجزري .339/1
 -4معرفة القراء الكبار للذهبي �ص.207:
-5غاية النهاية البن الجزري .339/1
 -6معرفة القراء الكبار للذهبي �ص.207:
 -7غاية النهاية البن الجزري .339/1
1 -8العبر في خبر من غبر للحافظ الذهبي ،بتحقيق محمد ال�سعيد بن ب�سيوني زغلول طبعة دار الكتب العلمية –
بيروت-بدون  :ت .195/2 ،
 -9معرفة القراء الكبار للذهبي �ص .207:والعبر في خبر من غبر للذهبي .195/2
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المبحث الثاني  :تعريف االختيار ون�ش�أته .
تدور كلمة االختيار في اللغة حول تقديم �أحد ال�شيئين على الآخر وا�صطفائه ،ويرادف
معنى االنتخاب ،واالنتقاء ،واال�صطفاء(،)10ومنه جاء معنى اال�ستخارة ،قال جابر
االختيار ً
ُ
للهَّ
للهَّ
بن عبد اهلل َ ”:ق َالَ :كانَ َر ُ�س ُ
ول ا ِ �َ -ص َّلى ا َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ُ -ي َع ِّل ُم َنا الاِ ْ�س ِت َخا َر َةَ ،ك َما ُي َع ِّل ُم َنا
ال�سو َر َة ِمنْ ا ْل ُق ْر� ِآن. )11(“ ...
ُّ
�أما معنى االختيار لدى علماء الفن فلي�س ببعيد عن المعنى اللغوي ،ومعناه �أن يعمد القارئ �إلى
تقديم وجه على �آخر من جميع مرويا ته التي رواها عن �أ�شياخه ،ال على �سبيل التف�ضيل بل على
�سبيل التخير والمتابعة؛ وذلك �إما ب�سبب كثرة القائلين بالوجه المختار �،أو ل�شيوعه في اللغة
�،أو موافقته لأف�صح اللغات ،وغير ذلك من الأ�سباب .يقول مكي بن �أبي طالب ”:وه�ؤالء الذين
اختاروا �إنما قرءوا لجماعة وبروايات  ،فاختار كل واحد مما قر�أ وروى قراءة تن�سب �إليه بلفظ
االختيار  .)12(”...وفي ذات المعنى يقول الإمام َنا ِفع َ »:ف َن َظرت �إِ َلى َما ْاجتمع َع َل ْي ِه ا ْث َنان ِم ْنهُم
َف�أَ َخذته َو َما َ�ش َّذ ِفي ِه َو ِاحد فتركته َحتَّى �ألفت هَ ِذه ا ْل ِق َرا َءة ِفي هَ ِذه ا ْل ُح ُروف»(.)13
وقد ت�صدى لالختيار �أئمة كثر،منهم من كتب اهلل الختياره اال�ستمرار ،ومنهم من بقي
اختياره في بطون الكتب؛ وذلك ف�ضل اهلل ي�ؤتيه من ي�شاء .
وال يكون االختيار �إال من ذوي الأهلية والكفاءة ،وي�شترط �أن ال يخرج عن حد المختار عند
الأئمة ،وال يفارق باختياره الجماعة و�سواد الأمة.
و�أما تاريخ ن�ش�أة االختيار فهو م�صاحب لنزول القر�آن على الراجح؛ �إذ كان النبي �-صلى
اهلل عليه و�سلم -يقرئ الأمة بحروف عدة ،مرة يقرئ بهذا الوجه وتارة بوجه �آخر ،تي�سير ًا
على الأمة ،ولي�س الزما على المرء �أن يقر�أ بكل ما كان يقرئ به النبي �-صلى اهلل عليه
و�سلم -بل يتخير ما يالئم �سليقته ولهجته من بين تلك القراءات حتى ال ي�شق عليه ،ويزول
عن ما اعتاده والزمه .
 -10ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية ،لأبي ن�صر �إ�سماعيل بن حماد اجلوهري لفارابي ،بتحقيق� :أحمد عبد الغفور
عطار،ن�شر :دار العلم للماليني – بريوت -ط�/سنة  1407هـ .2515/6 .223/1،
اب َما َجا َء فيِ َ�صلاَ ِة الاِ ْ�س ِت َخا َر ِة ح .1383/بتحقيق الأرن�ؤوط -عادل مر�شد  -حم َّمد
 -11رواه ابن ماجه يف �سننه يف َب ُ
كامل قره بللي َ -عبد ال ّلطيف حرز اهلل،ن�شر :دار الر�سالة العاملية ط�،1/سنة  1430هـ .
 -12الإبانة عن معاين القراءات ،ملكي بن �أبي طالب القي�سي ،بتحقيق عبد الفتاح �إ�سماعيل �شلبي ،طبعة دار نه�ضة
م�صر �،ص. 89:
 -13ال�سبعة يف القراءات،لأحمد بن مو�سى بن العبا�س �،أبو بكر بن جماهد بتحقق� :شوقي �ضيف
ن�شر :دار املعارف – م�صر ،ط�،2/سنة 1400هـ� .ص.62-61:
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ولم يظهر االختيار كم�صطلح م�ستقل لفن من الفنون �إال بعد جيل ال�صحابة ولكن عملي ًا فهو
موجود  .ويرى الداني �أن �أول من ن�سب �إليه االختيار كفن هو �سالم
الطويل ،فقال في �أرجوزته :
و�أهل االختيار للحـ ــروف

والميز لل�سقيم والحرو

جمـ ـ ــاعة كلهـ ــم �إمـ ـ ـ ــام

مقـ ــدم �أوله ـ ــم �سـ ــالم

وهو الذي يعرف بالطويل

�إمـام كــل فا�ضــل جليل

�أقر�أ باختياره الأناما  -ولم يزل مقدما �إماما( )2وقد ن�سب االختيار �إلى �أئمة هم �أ�سبق زمان ًا
من �سالم كمجاهد بن جبر ،وطلحة بن م�صرف ،وقتادة بن دعامة وغيرهم ،فلي�س قول
الداني على الإطالق .
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المبحث الثالث :اختيارات ابن غلبون في الأ�صول.
الم�س�ألة الأولى :الف�صل بين ال�سورتين ،قال ابن غلبون» و�أنا �أختار �أي� ًضا في قراءة ور�ش
وابن عامر و�أبي عمرو في خم�سة موا�ضع �أن تو�صل فيها ال�سورة بال�سورة التي بعدها من
غير ف�صل ب�شيء البتة لح�سن ذلك فيها لم�شاكلة �آخر ال�سورة الأولى لأول التي بعدها
وهي الأنفال ببراءة والأحقاف بالذين كفروا واقتربت بالرحمن والواقعة بالحديد والفيل
بلإيالف قري�ش»(.)14
ورد عن ور�ش والب�صري وابن عامر بين ال�سورتين الو�صل وال�سكت ا�ستحباب ًا على ما ذكره
ال�شاطبي في الحرز :
- - ................................و�صل وا�سكتن كل جالياه ح�صال
وال ن�ص كال حب وجه ذكرته - -وفيها خالف جيده وا�ضح الطال
و�سكتهم المختار دون تنف�س(.................................... - )3
وورد في الب�سملة خالف عنهم على ما يفهم من البيت ال�سابق باعتبار �أن ال رمز في البيت
،على ما رجحه �أبو �شامة في �إبراز المعاني )15(.ف�إذ ًا اختيار ابن غلبون فيه وجاهة لمالءمة
�آخر ال�سورة ال�سابقة ب�أول التي تليها �،أما بقية الموا�ضع فوجه ال�سكت �أولى بالتقديم لكثرة
القائلين به من �أهل الطرق ،وقول ال�شاطبي ( :و�سكتهم المختار) فيه �إ�شارة �إلى هذا
المعنى وميل �إليه.
الم�س�ألة الثانية  :االختالف في مد الميم وق�صرها من فاتحة �آل عمران ل�سائر القراء
،ومن فاتحة العنكبوت لور�ش خا�صة ،قال ابن غلبون »:وكال القولين ح�سن ،غير �أني بغير
مد قر�أت فيهما وبه �آخذ»(. )16
مد الميم في هذين المو�ضعين يعد من قبيل المد الالزم ،والالزم الحكم فيه الإ�شباع �ست
حركات؛ ولكن لما ُحركت الميم للتخل�ص من ال�ساكنين في �أول �آل عمران،وللحركة العار�ضة
ب�سبب النقل في فاتحة العنكبوت جوز ذلك الق�صر اعتداد ًا بالحركة العار�ضة ،وبه �أخذ ابن
غلبون مقدم ًا �إياه على الوجه الآخر .ومن مد فنظر ًا �إلى الأ�صل .
 -14التذكرة في القراءات الثمان لأبي الح�سن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون ،بتحقيق �أيمن ر�شدي ،طبعة الجماعة
الخيرية لتحفيظ القر�آن الكريم –جدة -ط�،1/سنة 1991م .46/1،
� -15إبراز المعاني من حرز الأماني لأبي �شامة عبد الرحمن بن �إ�سماعيل ،بتحقيق �إبراهيم عطوة،ن�شر م�صطفى البابي
الحلبي �.ص.66:
 -16التذكرة البن غلبون .17/1
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ويرى الباحث �أن كال الوجهين ح�سن مروي؛ ولكن وجه المد يمكن القارئ من تجويد الكلمة
بمد النف�س وال�سيما �أن الالم قبلها ممدودة فيت�ساوى المدان.
الم�س�ألة الثالثة�:إدغام الواو المتحركة في مثلها �أو �إظهارها من نحو قولهَ (:ف َل َّما َجا َو َز ُه هُ َو َوا َّل ِذينَ
�آ َم ُنو ْا َم َع ُه) (البقرة ،)249:قال ابن غلبون »:وال�صحيح هو الإدغام وهو المروي عن �أبي عمرو «(.)17
اختلف الناقلون في هذه الم�س�ألة فمنهم من يرى �إظهار ذلك ،ومن ه�ؤالء ابن مجاهد ف�إنه
كان ال يرى الإدغام بحجة ان�ضمام ما قبل الواو الأولى لأنها ت�صير مدية ،ولكن خالفه بع�ض
العلماء في ذلك منهم الإمام ال�شاطبي في الحرز فقال :
ف�أدغـ ـ ــم ومن يظهـ ــر فباملد علـ ـ ــال
وواو هو امل�ضموم هاء كهو ومن
()4
وي�أتي يـ ـ ـ ـ ــوم �أدغم ـ ــوه ونح ـ ــوه
وال فرق ينجي من على املد عوال
والعلة التي من �أجلها �أظهرت الواو في ( هو والذين ) موجودة في (ي�أتي يوم ) �إذ ًا ال فرق
بين االثنين في ال�شكل والم�ضمون .
ويرى الباحث �أن الذي ذهب �إليه ابن غلبون في هذه الم�س�ألة �أوجه ويقويه الدليل فينبغي
�أن ي�صار �إليه وال يلتفت �إلى غيره .
الم�سالة الرابعة � :إدغام الحاء في العين و�إظهارها من قوله َ (:ف َمن ُز ْح ِز َح َع ِن ال َّنارِ)
(�آل عمران .)185:قال ابن غلبون »:فروى اليزيدي فيه �إدغام الحاء في العين و�إظهارها
والإظهار هو الم�أخوذ به «(.)18
�إدغام الحاء في العين في هذا المو�ضع رواية ال�سو�سي عن �أبي عمرو ،والإظهار رواية
الدوري عنه وكالهما من طريق الحرز ،وورد الإدغام عنهما مع َا بخلف من طريق الطيبة.
ويرى الباحث �أن كلتا القراءتين �صحيحة متواترة فب�أيتهما �أخذ القارئ فم�صيب ،والإظهار
هو الأ�صل ،والإدغام للتخفيف.
ي�سى)(الن�ساء،)171:
الم�س�ألة الخام�سة � :إدغام الحاء في العين و�إظهارها من قوله(:ا ْل َم ِ�س ُيح ِع َ
(:ج َن َاح َع َل ْي ِه َما) (البقرة، )230:قال ابن غلبون  »:روى القا�سم بن عبد الوارث عن �أبي
وقوله ُ
ي�سى)(الن�ساء ،)171:وقوله :
عمر عن اليزيدي عن �أبي عمرو الإدغام في قوله (:ا ْل َم ِ�س ُيح ِع َ
( َف َال ُج َن َاح)(البقرة )230:وروى غيره الإظهار فيهما وهو الم�أخوذ به «(.)19
 -17التذكرة البن غلبون .57/1
 -18التذكرة البن غلبون .77/1
 -19التذكرة البن غلبون .77/1
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لم يدغم القراء في المتواتر الحاء في العين �إال في مو�ضع واحد وهو َ (:ف َمن ُز ْح ِز َح
َع ِن ال َّنارِ)(�آل عمران .)185:الذي �سبق ذكره ،وما عدا ذلك فال يجوز �إدغامه ،قال ابن
الجزري َ »:وا ْل َحا ُء « ُت ْد َغ ُم ِفي ا ْل َع ْي ِن ِفي َح ْر ٍف َو ِاح ٍد َق ْو ُل ُه َت َعا َلىَ :ف َمنْ ُز ْح ِز َح َع ِن ال َّنا ِر َف َق ْط؛
ي�سى»(. )20
ِل ُط ِول ا ْل َك ِل َم ِة َو َت ْك َرا ِر ا ْل َحا ِء ; َو ِل َذ ِل َك َي ْظ َه ُر ِفي َما َعدَ ا ُه َن ْح ُو لاَ ُج َن َاح َع َل ْي ُك ْمَ ،وا ْل َم ِ�س ُيح ِع َ
ف�إذ ًا �إدغام الحاء في العين في غير المو�ضع الذي �سبق ذكره في الم�س�ألة الما�ضية يعد
قراءة �شاذة ال يقر�أ بها .
ويرى الباحث �أن اختيار ابن غلبون في هذه الم�س�ألة مح�ض ال�صواب وعليه جماعة القراء
و�أهل الأداء .
الم�س�ألة ال�ساد�سة � :إدغام و�إظهار الكاف من قوله َ ( :فال َي ْحز َ
ُنك ُك ْف ُر ُه)لقمان .)23(:قال
ابن غلبون َ ( :فال َي ْحز َ
ُنك ُك ْف ُر ُه)لقمان،)23(:روى �أبو زيد الأن�صاري عن �أبي عمرو �إدغام
«()21
الكاف في الكاف فيه وروى غيره الإظهار ،وهو الم�أخوذ به
المجمع عليه في هذه الم�س�ألة �إظهار الكاف عند الكاف حتى ال يتوالى �إعالالن في الكلمة
،والإدغام هنا هي رواية ا ْل َق ِا�س ِم ْب ِن َع ْب ِد ا ْل َوار ِِثَ ،ع ِن ال ُّدورِيِّ ولم يرد عن �أحد �سواه� ،أما
()22
عن ال�سو�سي فلم يرد ذلك �أبد ًا كما قال �صاحب الن�شر.
ون�ص على الإظهار الإمام ال�شاطبي في الحرز قائ ًال:
وقد �أظهروا في الكاف يحزنك كفره

�إذ النون تخفى قبلها لتجمال

()5

ويرى الباحث �أن ما ذهب �إليه ابن غلبون في اختياره هو الأ�صح الذي ال ينبغي �أن ي�ؤخذ ب�سواه لعدم
الَ ْخ ُذ َوا ْل َع َم ُل ِب ِخلاَ ِف ِه”(� )23أي الإدغام.
تواتره ،وال�سيما �أن الداني قد قال في هذه الم�س�ألة َ “ :و ْ أ
الم�س�ألة ال�سابعة � :إدغام الكاف في القاف و�إظهارها من قوله َ ( :و َت َر ُك َ
وك َقا ِئ ًما)(الجمعة ،) 1 1:
قال ابن غلبون َ (:و َت َر ُك َ
وك َقا ِئ ًما)(الجمعة )11 :روى �أبو عمارة بن القا�سم عن �أبي عمرو �إدغام
الكاف في القاف فيه ،وروى غيره الإظهار ،وهو الم�أخوذ به»(.)24
 -20الن�شر في القراءات الع�شر البن الجزري بتحقيق زكريا عميرات ،طبعة دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان ط�،2/سنة
2002م.822/1،,
- 21التذكرة البن غلبون .87/1
 - 22الن�شر البن الجزري .122/1
 - 23جامع البيان في القراءات ال�سبع للإمام �أبي عمرو عثمان بن �سعيد الداني ،بتحقيق محمد �صدوق الجزائري ،ن�شر
دار الكتب العلمية – بيروت – ط�،1/سنة 5002م �،ص.761:
 - 24التذكرة البن غلبون .87/1
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لم يذكر الإمام ال�شاطبي في هذا المو�ضع عن ال�سو�سي �سوى الإظهار قائ ًال:ويف الكاف قاف وهو يف القاف �أدخال
............................................
خلق ك ـ ـ ــل �ش ـ ـ ـ ـ ــيء لك ق�ص ـ ــورا و�أظه ـ ـ ـ ــراوبذلك �إذا �سكـ ـ ــن احلرف الذي قبل �أقبال

()6

وبهذا القول قال ابن الجزري في الن�شر َ ”:وا ْل َك ُ
اف
اف “ ُت ْد َغ ُم ِ�إ َذا ت ََح َّر َك َما َق ْب َل َها ِفي ا ْل َق ِ
َن ْح ُو َو ُن َقدِّ ُ�س َل َكَ .ق َالَ :و َج ْم َل ُت ُه ا ْث َن ِان َوثَلاَ ُثونَ َح ْر ًفاَ ،ف�إِنْ ُ�س ِّكنَ َما َق ْب َل َها َل ْم ُي ْد َغ ْم َن ْح ُو �إِ َل ْي َك
»(.)25
َق َالَ .ي ْح ُز ْن َك َق ْو ُل ُه ْمَ .و َت َر ُك َ
وك َقا ِئ ًما
ويرى الباحث �أن اختيار ابن غلبون في هذه الم�س�ألة هو المجمع عليه وبه �أخذ عامة �أهل
الأداء �سلف ًا وخلف ًا.
الم�س�ألة الثامنة �:إدغام ال�شين في ال�سين و�إظهارها من قوله�ِ (:إ ًذا َّال ْب َت َغ ْوا ِ�إ َلى ِذي ا ْل َع ْر ِ�ش
َ�س ِبي ًال )الإ�سراء،)42(:قال ابن غلبون  »:قوله �سبحانه� »:إِ ًذا َّال ْب َت َغ ْوا �إِ َلى ِذي ا ْل َع ْر ِ�ش َ�س ِبي ًال
الإ�سراء )42:روى ابن اليزيدي عن �أبيه عن �أبي عمرو الإدغام فيه ،وروى غيره الإظهار
،وهو الم�أخوذ به»(.)26
ولم يذكر ال�شاطبي في هذا الحرف �سوى الإدغام عن ال�سو�سي ،ولكن �صاحب الن�شر ذكر فيهالوجهين ،فالإدغام رواية ابن �شيطا والنهرواني عن الدوري و�أبي الح�سن الثغري عن ال�سو�سي
والدوري ،وروى الإظهار �سائر �أ�صحاب الإدغام عن �أبي عمرو( )27وهو اختيار ابن غلبون.
ويرى الباحث �أن كال الوجهين �صحيح مقروء به وبهما �أخذ �صاحب الن�شر و�أقر�أ.
(:م ْل ُء ا َلأ ْر ِ�ض َذهَ ًبا)
الم�س�ألة التا�سعة � :إدغام ال�ضاد في الذال و�إظهارها من قوله تعالى ِّ
�آل عمران )91(:وقوله ِ ( :ب َب ْع ِ�ض ُذ ُنو ِب ِه ْم)المائدة، )49 ( :وقوله  ،:قال ابن غلبون »:وروى
القا�سم بن عبد الوارث عن �أبي عمر عن اليزيدي عن �أبي عمرو �أنه �أدغم ال�ضاد في الذال
(م ْل ُء الأَ ْر ِ�ض َذهَ ًبا)�آل عمران )91 (:وفي قوله ِ ( :ب َب ْع ِ�ض ُذ ُنو ِب ِه ْم)المائدة،) 49( :
في قوله ِّ :
(
وروى غيره الإظهار ،وهو الم�أخوذ به « .)28
لم يرد ذكر �إدغام ال�ضاد في الذال في هذين الحرفين في ال�شاطبية وال في الطيبة،ولمتدغم ال�ضاد على ما ذكره اال�شاطبي وابن الجزري في باب الإدغام الكبير �إال في ال�شين
 - 25الن�شر البن الجزري .132-032/1
 - 26التذكرة البن غلبون .97/1
 - 27الن�شر البن الجزري .032/1
 - 28التذكرة البن غلبون .08/1
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من قوله ِ ( :ل َب ْع ِ�ض َ�ش�أْنِهِ ْم )النور( .)62قال ال�شاطبي :
()7
......................................
و�ضاد لبع�ض �ش�أنهم مدغما تال
وقال ابن الجزري :
()8
.....................................
� ...ضاد بع�ض �شان ن�ص
وما ذكره ابن غلبون من �إدغام ال�ضاد في هذين المو�ضعين �شاذ ال يقر�أ به ؛ولذلك كان
االختيار فيهما الإظهار ،وعليه العمل عند عامة �أهل الأداء.
)الحجر(َ ( )59ي ْخ ُل َل ُك ْم )
الم�س�ألة العا�شرة � :إدغام الالم و�إظهارها من قوله �ِ ( :إ َّال � َآل ُل ٍ
وط ِ
يو�سف( ،)9قال ابن غلبون في الحرف الأول »:وكال الروايتين معمول به «،وقال في الثاني »:
روى الداجوني الإدغام فيه ،وروى ابن مجاهد الإظهار فيه ،وهو الذي عليه العمل «(.)29
والذي عليه العمل عن ال�سو�سي في الحرف الأول الإدغام قوال واحد ًا ،من طريق ال�شاطبية،وفي الحرف الثاني العمل بالوجهين من طريقها عن ال�سو�سي ،وال �إدغام عن الدوري من
ال�شاطبية فيهما� .أما من طريق الطيبة فقد ورد فيهما الإدغام والإظهار عن الب�صري ،
قال ابن الجزري :
..............................

وف ـ ـ ــي الج ـ ـ ـ ــزم انظ ـ ـ ــر

فـ ـ ـ�إن تم ــاثال ففيـ ـ ــه خل ــف

و�إن تقـ ــاربا ففيه �ضعـ ـ ــف

والخلف في واو هو الم�ضموم ها

و�آل لوط جئت �شيئا كافها

()9

وكال الوجهين ورد وثبت عن �أهل الأداء فب�أي وجه قر�أ القارئ فم�صيب .

الم�س�ألة الحادية ع�شرة� :إدغام التاء في التاء و�إظهارها من قوله َ :و ْل َت ْ�أ ِت َطا ِئ َف ٌة
الن�ساء(، )102قال ابن غلبون َ (:و ْل َت ْ�أ ِت َطا ِئ َف ٌة)الن�ساء( )102فروى �أحمد بن جبير عن
اليزيدي عن

�أبي عمرو الإظهار  ،وروى غيره الإدغام وهو الم�أخوذ به “(. )30
ثبت الوجهان عن القراء في هذا الحرف عن ال�سو�سي من طريق ال�شاطبية ،وعنالدوري وال�سو�سي من طريق الطيبة،واختار ابن غلبون الإدغام طرد ًا للقاعدة في الباب.
ولكن جمهور �أهل الأداء على تقديم الإظهار ،فقد ورد عن الدوري ب�أكثر من مائة طريق من جملة
 - 29التذكرة البن غلبون .18-08/1
 - 30التذكرة البن غلبون .58/1
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طرقه البالغة (، )126ولل�سو�سي ب�أكثر من ع�شرين طريق من جملة طرقه البالغة (.)31()28
الم�س�ألة الثانية ع�شرة �:إدغام التاء في الثاء و�إظهارها من قوله ( َو�آ ُتو ْا َّ
الز َكا َة ُث َّم )
البقرة )83:وقوله ( :ال َّت ْو َرا َة ُث َّم) الجمعة(،)5قال ابن غلبون � ...»:إال قوله عز وجل َ :و َءا ُتو ْا
( َو�آ ُتو ْا َّ
الز َكا َة ُث َّم)البقرة( )83وقوله (ال َّت ْو َرا َة ُث َّم) الجمعة( )5ف�إنه قد اختلف عنه فيهما
 ...والم�أخوذ به الإظهار في المو�ضعين لخفة الفتحة مع خفة الألف قبلها»(.)32
ذكر عامة �أهل الأداء في هذين الحرفين اختالف الطرق عن الب�صري بين الإظهاروالإدغام من طريق الدوري وال�سو�سي �،إال �أن �صاحب الحرز لم يذكر الخلف �إال عن ال�سو�سي
فقط ،و�أخذ للدوري بالإظهار قو ًال واحد ًا.
والإدغام فيهما هو اختيار ابن حب�ش ،والإظهار فيهما اختيار ابن مجاهد ،وتبعه ابن غلبون
،واختيار ابن غلبون يوافق ما عليه �أكثر القراء والطرق ،فقد ورد الإظهار من ()111
طريق ًا للدوري ،وورد من ( )23طريق ًا لل�سو�سي .
الم�س�ألة الثالثة ع�شرة �:إدغام التاء و�إظهارها من قوله ( َو� ِآت َذا ا ْل ُق ْر َبى)الإ�سراء()26وفي
الروم ( َف� ِآت َذا ا ْل ُق ْر َبى)الروم ،)38(:قال ابن غلبون  ...»:ف�إن فيه اختالف ًا عنه فروى ابن
مجاهد وغيره الإظهار فيه ،وروى الداجوني الإدغام ،والم�أخوذ به الإدغام في ال�سورتين «(.)33
و�أخذ عامة �أهل بغداد في هذين الحرفين بالإظهار للنق�ص وقلة الحروف،و�أخذ ا ْبنَُ�ش َن ُب َوذ َو َ�أ ْ�ص َحا ُبهَُ ،و�أَ ُبو َب ْك ٍر ال َّد ُاجو ِن ُّي بالإدغام للتقارب بين الحرفين وبهما �أخذ ال�شاطبي
لل�سو�سي وابن الجزري للدوري وال�سو�سي(. )34
ويرى الباحث �أن الذي �أحق بالتقديم هو الإظهار لكثرة من جنح �إليه بخالف الإدغام
الذي ورد من طرق قليلة لم تبلغ الع�شرين جمع ًا بين طرق الراويين من مجمل طرقهما
البالغة مائة و�أربع ًا وخم�سين طريق ًا.
الم�س�ألة الرابعة ع�شر  :تو�سط ومد حرف المد واللين الواقع بعد همزة القطع زيادة على
الق�صر .قال ابن غلبون  ...»:و�أن نافع ًا – رحمه اهلل – لم يكن يرى �إ�شباع المد في حروف
 - 31اختالف وجوه طرق الن�شر مع بيان المقدم �أدا ًء ،لب�شير �أحمد �أحمد ،ن�شر دار ال�صحابة – طنطا -ط�،1/سنة
9002م �،ص.291:
- 32التذكرة البن غلبون .58/1
 - 33الن�شر في القراءات الع�شر البن الجزري .232/1،
 - 34جامع البيان للداني �،ص.771:
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المد واللين الواقعة بعد الهمزة كقوله (�آدم) وغيرها.)35(« ...
يعرف هذا النوع من المد بمد البدل؛ لأن حرف المد فيه غالب ًا مبدل من الهمزة ،وللقراءفيه ثالث مراتب الق�صر ،والتو�سط ،والإ�شباع،والوجوه الثالثة عن ور�ش من طريق الأزرق
،قال الإمام ال�شاطبي :
وما بعد همز ثابت �أو مغير فق�صر وقد يروى لور�ش مطوال
وو�سطه قوم ك�آمن ه ـ ـ ـ ـ ـ�ؤال ء�آله ـ ـ ــة �آت ـ ـ ــى لاليم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
مثال( )10وقال ابن الجزري :
و�أزرق �إن بعد همز حرف مد
............................
()11
فالآن �أوتوا �إي ء�آمنتم ر�أى
مد له واق�صر وو�سط كن�أى
اختار ابن غلبون ق�صر البدل و�أنكر زيادة مده على مقدار الق�صر و�أبطله ،وغلط من يقر�أ
به ،ولكن وردت تلك الزيادة عن �أئمة معتبرين كالهذلي والداني والأهوازي وغيرهم ،وقال
الُ َّم ُة
ابن الجزري منت�صر ًا لمذهب �أهل المد َ ”:و�أَ ْل َحقَ ِفي َذ ِل َك �أَ َّن ُه َ�شا َع َو َذا َع َو َت َل َّق ْت ُه ْ أ
ِبا ْل َق ُب ِولَ ،فلاَ َو ْج َه ِل َر ِّد ِهَ ،و ِ�إنْ َكانَ َغ ْي ُر ُه �أَ ْو َلى ِم ْنهُ”(.)36
ويرى الباحث �أن الحق مع جمهور العلماء الذين مدوا حرف المد في ذلك زيادة علىالق�صر؛ ال�ستفا�ضته وتواتره ،وال وجه لإنكاره كما يرى ابن الجزري ،خالف ًا لما ذهب �إليه
ابن غلبون في اختياره .
الم�س�ألة الخام�سة ع�شرة  :المد وعدمه عند �إ�سقاط �أولى الهمزتين في نحو (جاء �أمرنا )
للب�صري ومن تابعه� ،أو عند ت�سهليها بين بين في نحو (ه�ؤالء �إن ) ،للبزي ومن تابعه ،قال
ابن غلبون في الأول« :وكال الوجهين ح�سن  ،غير �أني بالمد قر�أت وبه �آخذ»( ، )37وقال في
الثاني “ وكال الوجهين جيد ،غير �أني بغير مد قر�أت وبه �آخذ “(. )38
�أطلق الإمام ال�شاطبي الوجهين في هذه الم�س�ألة ولم يبين علة الترجيح في التقديم بقوله :()12
و�إن حرف مد قبل همز مغير يجز ق�صره والمد ما زال �أعدال
�أما الإمام ابن الجزري فقد كان يرى تقديم وجه المد �إذا كان للهمزة �أثر باق ،ويكون هذا
في وجه الت�سهيل ،وبتقديم وجه الق�صر �إذا انتفى �أثر الهمز ،ويكون هذا في وجه الإ�سقاط
 - 35التذكرة البن غلبون �ص.801:
 - 36الن�شر البن الجزري .562/1
- 37التذكرة البن غلبون .221/1
 - 38الم�صدر ال�سابق .221/1
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،فقال في الطيبة م�شير ًا �إلى هذا المعنى:
والمد �أولى �إن تغير ال�سبب

وبقي الأثر �أو فاق�صر �أحب

()13

 ويرى الباحث �أن ما ذهب �إليه ابن الجزري �أوجه و�أوفق في الم�س�ألة مما ذهب �إليهابن غلبون ،ف�إن بقاء الهمزة زيادة قوة لل�سبب ،وذهابه �ضعف له ؛فلذا كان المد مع الأثر
والق�صر مع العدم .
الم�س�ألة ال�ساد�سة ع�شرة  :ت�سهيل الهمزة �أو �إبدالها ياء من نحو ( :م�ستهزءون ) عند
الوقف لحمزة ،وكذلك ت�سهيلها �أو �إبدالها واو ًا في نحو ( �سئل ) لحمزة وقفا .قال ابن
غلبون  »:والوجه الأول �أجود – �أي وجه ت�سهيل الهمزة – لأن حركتها �أقرب �إليها و�أولى بها
من حركة قبلها «(.)39
يجوز في كلمة ( م�ستهزءون ) وقف ًا لحمزة ثالثة �أوجه  :الوجه الأول  :ت�سهيل الهمزةبين بين ،وهو مذهب �سيبويه ،والوجه الثاني� :إبدال الهمزة يا ًء مح�ضة وهو ما ذهب �إليه
الأخف�ش ،والوجه الثالث :حذف الهمزة مع نقل حركتها �إلى الزاي ،وهذه الوجوه هي
ال�صحيحة في هذه الكلمة عن حمزة وقف ًا ،وال يجوز غيرها(. )40
والهمزة لو كانت مك�سورة وم�ضموم ما قبلها ف�إن الأخف�ش كان يذهب �إلى �إبدالها واو ًا
خال�صة  ،قال الإمام ال�شاطبي.
 ..............................................والأخف�ش بعد الك�سر ذا ال�ضم �أبـ ــدال
ِب َيـ ــاءٍ َو َع ْن ُه ال ـ ـ ـْ َوا ُو في َع ْكـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـ�س ِه َو َم ـ ـ ــنْ َح َكى فِيهِ مـ ـَا َكا ْل َيا َو َكا ْل َوا ِو �أَ ْع َ�ض َال()14
وقد اختار ابن غلبون وجه الت�سهيل م�ستبعد ًا وجه الإبدال للأخف�ش ،ولكن القر�أة على
خالف ذلك ،فقد �أثبتوه بالرواية المتواترة والنقل ال�صحيح .
ويرى الباحث �أن كال الوجهين -الت�سهيل والإبدال -في هاتين الكلمتين وما �شابههما
�صحيح متواتر متلقى بالقبول فيجب قبوله .
الم�س�ألة ال�سابعة ع�شرة  :تحقيق الهمزة �أو نقل حركتها عند الوقف على الم التعريف مثل
( الأر�ض )،وتحقيق الهمزة �أو ت�سهيلها �إذا كانت متو�سطة بزائد نحو (ب�أي ِّيكم) ،قال ابن
غلبون  ... »:وهذا الذي ذهبوا �إليه ح�سن – �أي وجه تخفيف الهمزة عند الم التعريف
 - 39التذكرة البن غلبون .651/2
 - 40غيث النفع في القراءات ال�سبع للمحقق على النوري ال�صفاق�سي بتحقيق جمال الدين محمد �شرف ،طبعة دار
ال�صحابة بطنطا �،سنة 4002م � .ص.94:
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والمتو�سط بزائد-غير �أني بالهمز قر�أت فيهما لحمزة في حال الوقف ،وبه �آخذ»(. )41
والمعلوم عند الوقف على الم التعريف عند حمزة جواز وجهين :النقل،وال�سكت مع
التحقيق،وعند الوقف على المتو�سط بزائد يجوز وجهان كذلك  :التحقيق والتخفيف.
وما ذهب �إليه ابن غلبون في هذه الم�س�ألة من التحقيق بال �سكت على الم التعريف وقف ًا
لحمزة مخا َلف فيه اليوم ،وقد �أخذ به بع�ض المت�أخرين وال ي�صح ذلك ،قال ابن الجزري
 ”:وقد ر�أيت بع�ض المت�أخرين ي�أخذ بهذا لخالد اعتماد ًا على بع�ض �شروح ال�شاطبية ،وال
ي�صح ذلك في طريق من طرقها”( .)42وقال الطيبي مبين ًا منع ذلك :
()15
ومنع التحقيـق دون �سكتة
وقف ًا على مقرون �أل حلمزة
ويرى الباحث عدم القراءة بتحقيق الهمزة وقف ًا على نحو الأر�ض دون �سكت لمخالفته
�إجماع عامة القراء.
و�أما الهمزة المتو�سطة بزائد فالعمل فيها على �إجراء الوجهين :التحقيق والتخفيف،
وما ذهب �إليه ابن غلبون مخا َلف فيه كما قلت �آنف ًا،فينبغي تركه ،والعمل بمذهب الجمهور.
الم�س�ألة الثامنة ع�شرة  :الإبدال والت�سهيل في الهمزة وقف ًا في نحو  :قال الملأ ،:قال
ابن غلبون  ... »:فه�شام وحمزة يبدالن من هذه الهمزات –في الوقف-الحروف التي منها
حركة ما قبلها  ...وقد ذهب قوم من القراء �إلى �إنهم يجعلون لهذه الهمزات –في هذا
()43
الف�صل –حكم حركاتها  ...والقول الأول �أجود».
ذهب كتاب الم�صاحف �إلى ت�صوير الهمزة المتطرفة �إذا كانت متحركة ب�صورة حركة ماقبلها ،وخرج من هذا الباب عنهم بع�ض الكلمات من ذلك كلمة (الملأ) ب�سورة (الم�ؤمنون)
في المو�ضع الأول ،وجميع ما جاء في �سورة النمل من هذا اللفظ ،وهو ثالثة موا�ضع (،)44قال
�صاحب مورد الظم�آن :
()16
ومع �أولى الم�ؤمنين المل�ؤا
في النمل عن كل ولفظ تفت�ؤا
و�إذا ُوقف لحمزة على هذه الكلمة يجوز خم�سة �أوجه :
�-1إبدالها �ألفا على القيا�س .
 - 41التذكرة البن غلبون .851/1
 - 42الن�شر في القراءات الع�شر  ،ل�شم�س الدين �أبي الخير ابن الجزري ،محمد بن محمد بن يو�سف،بتحقيق  :علي
محمد ال�ضباع ،ن�شر المطبعة التجارية الكبرى .784/1،
 - 43التذكرة البن غلبون .361-261/1
- 44دليل الحيران على مورد الظم�آن،لأبي �إ�سحاق �إبراهيم بن �أحمد بن �سليمان المارغني التون�سي المالكي،بتحقيق
زكريا عميرات  ،ن�شر :دار الكتب العلمية –بيروت –ط�،2/سنة 2102م�،ص.041:
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�-2إبدالها واو ًا �ساكنة مع ال�سكون المح�ض .
�-3إبدالها واو ًا مع الإ�شمام.
�-4إبدالها واو ًا مع الروم .
-5ت�سهيلها مع الروم.
وقد مال ابن غلبون �إلى اختيار وجه الإبدال ،ويرى الباحث �أن جميع الوجوه الخم�سة
�صحيحة ،م�أخوذ بها ومقروء ،وب�أي وجه �أخذ القارئ م�صيب.
الم�س�ألة التا�سعة ع�شرة  :الوقف بالهمز �أو بالياء من قوله  ( :تبوءا ) ،قال ابن غلبون
 »:ف�أما ما رواه عبيد اهلل عن �أبيه وهبيرة جميع ًا عن حف�ص �،أنه وقف ( تبويا) بالياء ،
فالم�شهور عن حف�ص �أنه يقف بالهمز ك�سائر القراء ،وبه قر�أت  ،وبه �آخذ «(.)45
والم�شهور والمتواتر في الوقف على كلمة ( تبوءا) لحف�ص �أن يكون بتحقيق الهمزة ،هكذا ورد
عن �أكثر الطرق ،وخالف ذلك ال يجوز عن حف�ص ،قال الداني في جامع البيان ”:قال الفار�سي
:قال لي �أبو طاهر  :ف�س�ألت �أبا العبا�س الأ�شناني عن الوقف كما رواه هبيرة ،فلم يعرفه و�أنكره،
وقال لي الوقف مثل الو�صل “( .)46وقال ال�شاطبي م�ؤيد ًا ما قاله الداني وما اختاره ابن غلبون :
مع المد قطع ال�سحر حكم تبوءا

بيا وقف حف�ص لم ي�صح فيحمال

()17

ويرى الباحث �أن اختيار ابن غلبون هو ال�صحيح في هذه الم�س�ألة ،فينبغي الأخذ به وعدم
االلتفات �إلى �سواه؛ وال�سيما هو اختيار عامة القراء من �أهل الأداء �سلف ًا وخلف ًا.
الم�س�ألة الع�شرون  :رد الألف المحذوفة اللتقاء ال�ساكنين من نحو ( :رءا القمر ) وما �شابهه،
�أو عدم ردها،قال ابن غلبون في التذكرة  »:والوجه الأول – �أي وجه رد الألف وقف ًا�-أجود «(. )47
اتفق جميع القراء على رجوع الألف وقف ًا التي تزول ب�سبب التقاء ال�ساكنين في المثالالذي �سبق وما �شابهه،و�أما عدم رد الألف فرواية �ضعيفة ال ي�ؤخذ بها وال تقوم بها حجة
،وقد علل ابن غلبون اختياره الذي وافق فيه الجمهور بعلتين(: )48
-1لأنه بعدم رد الألف �إلى الفعل يلحق الفعل �إجحاف بحذف المه وحركة عينه.
� -2أن القراء قد راعوا وجود ال�ساكن في �سقوطها ،وراعوا �سقوط الألف في ذهاب الإمالة
مما قبلها حال الو�صل ،وكذلك يجب �أن يراعوا زوال ال�ساكن في رجوع الألف ،وثبات
 - 45التذكرة البن غلبون �،ص.168:
 - 46جامع البيان للداين �،ص.549:
 - 47التذكرة البن غلبون �،ص.174:
 - 48الم�صدر ال�سابق �،ص.471:
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الألف في رجوع الإمالة في حال الوقف.
وبمثل القول في ( رءا القمر ) يقال برد الألف وقف ًا على ( تراءا الجمعان ) ،وهو اختيار
ابن غلبون ،وعليه المعتمد في النقل و�صحة الدراية .
الم�س�ألة الحادية والع�شرون  :الفتح �أو بين اللفظين في الراء من ( :فراق ) و(الفراق )
،ونحو ( �سراعا) و( ذراعا) ،ونحو ( مرا ًء ) ونحو ( طهرا) و ( �ساحران ) ،فالأول وقع فيه
بعد الراء قاف م�ضمومة ،والثاني وقع فيه بعد الراء �ألف بعدها عين مفتوحة ،والثالث وقع
فيه بعد الراء �ألف بعدها همزة مفتوحة  ،والرابع وقع فيه بعد الراء �ألف تدل على االثنين
(.)49
�سواء كانت الألف ا�سما �أو حرف ًا  ،قال ابن غلبون في جميع ذلك  »:والفتح �أجود
جرى عند العلماء القدامى �أحيان ًا ا�ستعمال لفظ الفتح على تفخيم الراء ،والإمالة بيناللفظين م�سمى على ترقيقها ،وهو ا�ستعمال لبع�ض المغاربة ،وبه �أخذ الداني في بع�ض
م�ؤلفاته(، )50قال الإمام �أبو الأ�صبع ”:والترقيق عبارة عن �ضد التغليظ ،وهو نحول
يدخل على الحرف فال يملأ �صداه الفم وال يغلقه ،وهو نوعان  :ترقيق مفتوح وترقيق
غير مفتوح “( .)51والترقيق المفتوح هو ترقيق الراءات ،والترقيق غير المفتوح هو
الإمالة ب�أنواعها.
بعد معرفة ا�صطالح ابن غلبون في الترقيق والتفخيم نرجع �إلى ما نحب ب�صدده فيالم�سائل الأربعة الآنف الذكر:
-1الم�س�ألة الأولى ( :فراق ) ونحوها .
قر�أ ور�ش من طريق الأزرق بترقيق الراء �إذا كانت مفتوحة �أو م�ضمومة بعد ك�سر �أ�صليمت�صل بها في كلمتها ولم يكن بعدها حرف ا�ستعالء نحو  ( :الخا�سرون ) �،أما �إذا
وقع بعدها حرف ا�ستعالء ف�إنه يفخمها ك�سائر القراء ،وهو اختيار ابن غلبون كما �سبق
،وترقيقها في مثل هذا قول �ضعيف غير م�أخوذ به .قال الإمام ال�شاطبي :
()18
وما حرف اال�ستعالء بعد فرا�ؤ
لكلهم التفخيم فيها تذلال
-2الم�س�ألة الثانية � ( :سراعا) ونحوها.
هذه الكلمة تندرج تحت قاعدة الترقيق عند الأزرق حيث �إنها مفتوحة بعد ك�سر �أ�صلي
 - 49التذكرة البن غلبون �،ص.422-322:
 - 50الن�شر في القراءات الع�شر البن الجزري .86/2
 - 51مقدمة في �أ�صول القراءات ،للإمام �أبي الأ�صبع عبد العزيز بن علي ال�سماتي ،بتحقيق توفيق �أحمد العبقري ،ن�شر
مكتبة �أوالد ال�شيخ للتراث ،طبعة �سنة 4002م �،ص.44-34:
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في كلمتها ،ولي�س بعدها حرف ا�ستعالء ،والقول بالترقيق قول الأكثرين منهم الداني في
التي�سير و�صاحب التب�صرة والهداية والتجريد وال�شاطبية،وقد ذهب �إلى التفخيم فيها
�صاحب العنوان وابن غلبون وابن �شريح و�أبو مع�شر الطبري ،وهي قراءة الداني على �أبي
الح�سن ،وذهب �إلى �إعمال الوجهين الداني في جامع البيان ،وابن بليمة(، )52وكال الوجهين
�صحيح معمول به.
مراء ) وما �شابهها .
الم�س�ألة الثالثةً ( :
تندرج هذه الكلمة ونظائرها ك�سابقتها فيما يرققه الأزرق على �شرطه ؛ولكن ذهب ابن
غلبون فيها �إلى التفخيم من �أجل الهمزة المفتوحة بعدها ،وتابعه ابن بليمة و�أبو مع�شر
الطبري ،وهي قراءة الإمام الداني على �شيخه �أبي الح�سن ،وذهب الآخرون �إلى الترقيق
فيها جري ًا على القاعدة ،وقد ذكر الداني كال الوجهين في جامع البيان(،)53وكال الوجهين
�صحيح فب�أيهما �أخذ القارئ فم�صيب.
الم�س�ألة الرابعة  ( :طهرا) و ( تنت�صران ) وما �شابههما.
هذه الكلمات �صنو �أخواتهن مندرجة تحت عموم قاعدة ما يرققه الأزرق عن ور�ش ؛ولكنذهب ابن غلبون في اختياره �إلى تفخيمها ،وعليه قر�أ الداني به،وكذلك فخمها ابن بليمة
و�أبو مع�شر الطبري ،وذهب بقية الجماعة �إلى الترقيق �إعما ًال لقاعدة الباب ،وكال الوجهين
وردا في جامع البيان للداني(. )54

 - 52الن�شر البن الجزري  .37/2جامع البيان للداني �،ص .353:تلخي�ص العبارات بلطيف الإ�شارات ،للإمام �أبي الح�سن
بن خلف بن عبد اهلل بن بليمة ،بتحقيق جمال الدين محمد �شرف  ،ن�شر دار ال�صحابة – طنطا� -ص.33:
 - 53جامع البيان للداني �،ص.353:وكذا تلخي�ص العبارات بلطيف الإ�شارات ،للإمام �أبي الح�سن بن خلف �،ص.33:
 - 54جامع البيان �،ص.353:وكذا تلخي�ص العبارات بلطيف الإ�شارات �ص.33:
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الخاتمة
الحمد هلل الذي وفق لإتمام هذا البحث ال بحول مني وال قوة؛ بل بحوله وقوته وما �أح�سن
قول الإمام ال�شاطبي حيث قال :
وباهلل حولي واعت�صامي وقوتي
فيا رب �أنت اهلل ح�سبي وعدتي

ومـ ــالي �إال �ستـ ـ ـ ــره متجلـ ـ ـ ــال
عليك اعتمادي �ضارع ًا متوكال

()19

و�أ�سال اهلل دائم ًا العون لما �أ�ستقبله من جميع �أموري،وال�صالة وال�سالم على من �أر�سله ربه
رحمة للعاملين ،بالم�ؤمنين ر�ؤف رحيم .
ومن خالل الوقوف على اختيارات ابن غلبون في كتابه التذكرة خل�ص الباحث من درا�سته
بالآتي:
-يعد كتاب ابن غلبون م�صدر �أ�سا�سي من م�صادر القراءات اليوم ،ال�سيما وقد اعتمدعليه محقق الفن ابن الجزري في كتابه الن�شر ،الذي يعد من �أمتع كتب القراءات
اليوم.
-قد خلط ابن غلبون بع�ض الحروف من الأ�صول ف�أودعها فر�ش الحروف مخالف ًا بذلكالمنهجية التي �صار عليها ،والتي ذكر فيها �أ�صول القراءات �أو ًال ثم فر�ش الحروف.
-قد �أودع ابن غلبون كتابه جملة من القراءات التي تعد اليوم من قبيل القراءاتال�شاذة ،فال يقر�أ بها .
-خالف ابن غلبون �سواد القراء �أحيان ًا كما فعل في منع تثليث البدل ،فال ي�ؤخذ بقولهفيه ،لورود ذلك متواتر ًا عن القراء.
يو�صي الباحث بما ي�أتي :
-على الباحثين الرجوع �إلى كتب ال�سابقين ودرا�ستها درا�سة عميقة ال�ستخراج ما حوتهمن كنوز العلم والمعرفة .
-عقد المقارنة بين كتب ال�سابقين للوقوف على �آرائهم ال�سديدة واتجاهاتهم العلميةالفريدة.
-الوقوف مع �شواذ القراءات في كتب ال�سابقين لمعرفة �أ�سباب �شذوذها ومخالفتها ماعليه النا�س اليوم.
--درا�سة المخطوطات في مجال القراءات وتحقيقها لي�ستفيد منها الباحثون وطلبة العلم.
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الم�صادر والمراجع :
1-1الإبانة عن معاني القراءات ،لمكي بن �أبي طالب القي�سي ،بتحقيق عبد الفتاح
�إ�سماعيل �شلبي ،طبعة دار نه�ضة م�صر.
�2-2إبراز المعاني من حرز الأماني لأبي �شامة عبد الرحمن بن �إ�سماعيل ،بتحقيق
�إبراهيم عطوة،ن�شر م�صطفى البابي الحلبي .
3-3اختالف وجوه طرق الن�شر مع بيان المقدم �أدا ًء ،لب�شير �أحمد �أحمد ،ن�شر دار
ال�صحابة – طنطا -ط�،1/سنة 2009م.
4-4الأرجوزة المنبهة على �أ�سماء القراء والرواة و�أ�صول القراءات وعقد الديانات
بالتجويد والدالالت للإمام �أبي عمرو عثمان بن �سعيد الداني ،بتحقيق محمد بن
مجقان الجزائري ،طبعة دار المغني –الريا�ض -ط�،1/سنة 1999م.
5-5التذكرة في القراءات الثمان لأبي الح�سن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون ،بتحقيق �أيمن
ر�شدي ،طبعة الجماعة الخيرية لتحفيظ القر�آن الكريم –جدة-ط�،1/سنة 1991م.
6-6تلخي�ص العبارات بلطيف الإ�شارات ،للإمام �أبي الح�سن بن خلف بن عبد اهلل بن
بليمة ،بتحقيق جمال الدين محمد �شرف  ،ن�شر دار ال�صحابة – طنطا.
7-7التي�سير في القراءات ال�سبع لأبي عمر عثمان بن �سعيد الداني ،ن�شر دار الكتاب
العربي –بيروت -ط�،2/سنة 1984م.
 8جامع البيان في القراءات ال�سبع الم�شهورة لأبي عمرو الداني ،بتحقيق محمد�صدوق الجزائري ،طبعة دار الكتب العلمية  -ببيروت ،ط�،1/سنة 2005م.
9-9حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات ال�سبع ،للقا�سم بن فيره بن خلف الأندل�سي
،بتحقيق محمد تميم الزعبي ،طبعة دار الغوثاني ،ط�،5/سنة 2010م.
1010دليل الحيران على مورد الظم�آن،لأبي �إ�سحاق �إبراهيم بن �أحمد بن �سليمان
المارغني التون�سي المالكي،بتحقيق زكريا عميرات  ،ن�شر :دار الكتب العلمية –
بيروت –ط�،2/سنة 2012م.
1111ال�سبعة في القراءات،لأحمد بن مو�سى بن العبا�س �،أبو بكر بن مجاهد بتحقق:
�شوقي �ضيف ،ن�شر :دار المعارف – م�صر ،ط�،2/سنة 1400هـ.ـ
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�1212سنن ابن ماجه بتحقيق الأرن�ؤوط وجماعة من العلمان ،ن�شر :دار الر�سالة
العالمية الطبعة :الأولى 1430 ،هـ  2009 -م.
� - 13شرح طيبة الن�شر للإمام �شهاب الدين �أبي بكر �أحمد بن محمد ،بتحقيق ال�شيخ
�أن�س مهرة،طبعة دار الكتب العلمية ،بيرون-لبنان،ط�،2/سنة 2000م.
-14ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية ،لأبي ن�صر �إ�سماعيل بن حماد الجوهري
لفارابي ،بتتحقيق� :أحمد عبد الغفور عطار،ن�شر :دار العلم للماليين – بيروت ط�/سنة
 1407هـ.
-15طيبة الن�شر في القراءات الع�شر للإمام الحافظ محمد بن محمد بن الجزري ،بتحقيق
محمد تميم الزعبي ط/مكتبة دار الهدى بجدة �،سنة 1994م.
-16العبر في خبر من غبر للحافظ الذهبي ،بتحقيق محمد ال�سعيد بن ب�سيوني زغلول
طبعة دار الكتب العلمية – بيروت-بدون  :ت.
-17غاية النهاية في طبقات القراء ،البن الجزري ،بتحقيق ج/برج�سترا�سر،طبعة دار
الكتب العلمية ،بيروت ،ط�، 3/سنة 1982م,
-18غيث النفع في القراءات ال�سبع للمحقق على النوري ال�صفاق�سي بتحقيق جمال الدين
محمد �شرف ،طبعة دار ال�صحابة بطنطا �،سنة 2004م .
-19الفتح الرحماني �شرح كنز المعاني ،بتحقيق عبد الرازق على �إبراهيم ،طبعة دار
ال�ضياء – طنطا،ط�،1/سنة 2003م.
-20معرفة القراء الكبار على الطبقات والأع�صار للإمام الحافظ محمد بن احمد الذهبي
،بتحقيق محمد ح�سن محمد ،طبعة دار الكتب العلمية ،بيروت –لبنان ،ط�،1/سنة 1997م.
-21مقدمة في �أ�صول القراءات ،للإمام �أبي الأ�صبع عبد العزيز بن علي ال�سماتي ،بتحقيق
توفيق �أحمد العبقري ،ن�شر مكتبة �أوالد ال�شيخ للتراث ،طبعة �سنة 2004م.
-22الن�شر في القراءات الع�شر البن الجزري بتحقيق زكريا عميرات ،طبعة دار الكتب
العلمية ،بيروت -لبنان ط�،2/سنة 2002م.,
 - 1طيبة الن�شر في القراءات الع�شر للإمام الحافظ محمد بن محمد بن الجزري ،بتحقيق
محمد تميم الزعبي ط/مكتبة دار الهدى بجدة �،سنة 1994م .البيت رقم (.)8-5
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 - 2الأرجوزة المنبهة على �أ�سماء القراء والرواة و�أ�صول القراءات وعقد الديانات بالتجويد
والدالالت للإمام �أبي عمرو عثمان بن �سعيد الداني ،بتحقيق محمد بن مجقان
الجزائري ،طبعة دار المغني –الريا�ض -ط�،1/سنة 1999م �،ص.159:
 - 3حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات ال�سبع ،للقا�سم بن فيره بن خلف الأندل�سي ،بتحقيق
محمد تميم الزعبي ،طبعة دار الغوثاني ،ط�،5/سنة 2010م.البيت رقم (.).103-101
 - 4حرز الأماني لل�شاطبي البيت رقم (.)130-129
 - 5ال�شاطبية البيت رقم (.)122
 - 6حرز الأماني ووجه التهاني لل�شاطبي ،البيت رقم (.)141-140
 - 7ال�شاطبية ،البيت رقم (.)142
 - 8طيبة الن�شر  ،البيت رقم (.)131
 - 9طيبة الن�شر البن الجزري ،البيت رقم (.)127-125
 - 10ال�شاطبية البيت رقم (.).172-171
 - 11طيبة الن�شر البن الجزري ،البيت رقم (.)166-165
 - 12ال�شاطبية ،البيت رقم (.)208
 - 13طيبة الن�شر البن الجزري ،البيت رقم (.)174
 - 14حرز الأماني ووجه التهاني ،البيت رقم (.)246-245
 - 15الفتح الرحماني �شرح كنز المعاني ،بتحقيق عبد الرازق على �إبراهيم ،طبعة دار
ال�ضياء – طنطا،ط�،1/سنة 2003م �ص.114:
 - 16الم�صدر ال�سابق �ص.140:
 - 17ال�شاطبية ،البيت رقم (.)751
 - 18ال�شاطبية  ،البيت رقم (.)350
 - 19ال�شاطبية  ،البيت رقم (.)94-93
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الـتكـفـيـر
تعريفه� -أ�سبابه� -شروطه وموانعه
()1
د� .أحمد محمد الزبير ح�سن
الملخ�ص
إ�سلوب �سهل،ومي�سر
تهدف هذه الدرا�سة لمعرفة التكفير �،أ�سبابه �،شروطه،موانعه ب� ٍ
لمعالجة التعقيدات التي ات�سمت بها بع�ض ال ُكتب العقدية .
قد عر�ضت المو�ضوعات الأ�سا�سية فى التكفيرتعريفه �أ�سبابه �،شروطه،وموانعه معتمد ًة
على القر�آن الكريم ،وال�سنة النبوية  ،وم�ستعين ًة ب�أقوال العلماء متى كان ذلك الزم ًا،واتبعت
المنهج الإ�ستقرائي التحليلي الذي ينا�سب مثل هذا النوع من الدرا�سات،وقد اعتنت بجمع
الآيات القر�آنية والأحاديث النبوية ذات ال�صلة بمو�ضوع الدرا�سة  ،وقامت ب�ضبطها �ضبط ًا
�صحيح ًا باعتبارها �أ�سا�س البحث وروحه.
خرجت الدرا�سة بنتائج مهمة ت�سهم فى بيان التكفير �أ�سبابه �،شروطه،موانعه  ،وت�سهم فى
�إر�ساء منهج لتطوير البحث العقدي ،ال�سيما بعد ا�شتداد الحاجة �إلى المعارف ،والدرا�سات
ال�شرعية  ،كما خل�صت الدرا�سة �إلى تو�صيات علمية قيمة.
المقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل الآمين ،وعلى �آله و�أ�صحابه
�أجمعين ،ومن تبعهم ب�إح�سان �إلى يوم الدين �.أما بعد :ف�إن ظاهرة التكفير التي ابتلي
بها العالم الإ�سالمي لهي �إحدى المع�ضالت في جمع ال�صف الم�سلم،والبد من التفريق
بين التكفير العام (المطلق) وتكفير المعين ،ف�إطالق التكفيرالمطلق ال�إ�شكال فيه ؛لأنه
يزجر النا�س من الت�سرع والوقوع في تلك الأقوال �أو الأعمال المحرمة التي من ات�صف بها
يكفر،وهذا على �سبيل العموم �،أما تكفير ال�شخ�ص المعين ،فهذا الذي يجب التوقف عنده
 ،والإمتناع عنه �،إال في حق من توفرت فيه �شروط التكفير ،وانتفت في حقه الموانع ،يقول
ابن تيمية 2ـ رحمه اهلل ـ �(:إن التكفير له �شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين ،و�إن تكفير
�-1أ�ستاذ العقيدة امل�ساعد -جامعة القر�آن الكرمي والعلوم الإ�سالمية  -ال�سودان
 -2هو �أبو العبا�س �أحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سالم ،ابن تيمية احلراين ،الإمام الفقيه،املجتهد  ،املحدث
،احلافظ ،املف�سر ،الأ�صويل،له مئ�آت الت�صانيف ،تويف �سنة 728ه،انظر:ذيل طبقات احلنابلة،لإبن رجب ،املجلد
الثاين،حتقيق :حممد حامد الفقي ،الطبعة الأويل 1372،ه،مطبعة ال�سنة املحمدية القاهرة.
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المطلق الي�ستلزم تكفير المعين �إال �إذا وجدت ال�شروط وانتفت الموانع) ،فال يفهم من
�إطالق من كفره ال�شرع �أن قائل ذلك تكفيري ؛لأنه يلزم من ذلك ـ �أعني �إن قلنا تكفيري
ـ لوازم خطيرة  ،منها رد الن�صو�ص الواردة في التكفير المطلق ؛ولهذا �أحببت �أن �أكتب
عن التكفيرتعريفه �أ�سبابه �شروطه ،وموانعه حتى �أ�سهم في بيان هذه الأ�سباب وال�شروط
وتلك الموانع حتى اليقدم الم�سلم على تكفير �أخيه الم�سلم �إال بعد ا�ستيفاء ال�شروط وانتفاء
الموانع �إ�سهام ًا في فهمها وت�أ�صيلها .
�أو ًال� :أ�سباب �إختيار المو�ضوع و�أهميته:
 -1كثرة الخائ�ضين في هذه الم�سائل بمعزل عن ال�ضوابط ال�شرعية �أو �أكثرها ،وخا�صة
عند حكمهم على الأفراد والمجتمعات ،فمن مائل �إلى جانب الإرجاء �أو �إلي جانب
التكفير دون النظر �إلى �ضوابط التكفير و�شروطه وموانعه.
3

 -2ندرة البحوث في هذا الجانب� ،سواء في مجال �ضوابط التكفير ب�شكل عام� ،أو �أ�سبابه
�،أو �شروطه �،أو موانعه.
 -3جهل كثير من الم�سلمين ب�شروط وموانع التكفير.
 -4معالجة بع�ض االنحرافات في هذا المو�ضوع .
ثاني ًا :الدرا�سات ال�سابقة :طرق التكفير ,و�أ�سبابه و�شروطه وموانعه من هذه الوجهة _ اح�سب �أنه لم ي�سبقني
�إليه �أحد فيما �أعلم بل قد �سبقت درا�ستي لهذ التكفير درا�سات من حيث تف�سير ا ّاليات
التي تتحدث عن التكفير من �شرح كلمات  ,ومفردات ا ّاليات من منطلق تف�سيري عام ,
�إ�ضافة �إلى ذلك فقد �سبقت در�سات �آخرى تتناول المو�ضوع من زوايا �آخرى  ,ومنطلقات
�أخرى علي �سبيل المثال ر�سالة بعنوان نواق�ض الإيمان االعتقادية و�ضوابط التكفيرعند
ال�سلف وكذلك ر�سالة بعنوان �ضوابط التكفيرعند �أهل ال�سنة ,ويح�سب الباحث �أن هاتين
الر�سالتين غير �شاملتين  ,ولذلك ف�إن الباحث ي�سعى �أن تكون هذه الدرا�سة جامعة في هذا
المجال ومت�سمة بالحيادية والمو�ضوعية وهما �أهم �شروط البحث العلمي .
ثالث ًا:المنهج
�أن المنهج الذي اتبعته في هذه الدرا�سة المنهج اال�ستقرائي التحليلي الذي يعتمد على جمع
 -3جمموع الفتاوي،لإبن تيمية،املجلد الثاين ع�شر،الطبعة الأويل1398،ه،

34

مجلة ت�أ�صيل العلوم

الـتكـفـيـر

الن�صو�ص وتحليلها ،ثم الو�صول �إلى نتائج  ،وقمت في هذا البحث بالخطوات التالية :
• �أعزو الآيات القر�آنية �إلى �سورها ،و�أ�شير �إلى �أرقام الآيات .
• اخرج الأحاديث النبوية من مظانها الأ�صلية .
• قمت بترجمة لبع�ض الأعالم الوارد ذكرهم في البحث .
• و�ضعت في نهاية البحث خاتمة ت�ضم �أهم النتائج ،والتو�صيات .

• قمت بو�ضع قائمة الم�صادر والمراجع .
ثالث ًا:هيكل البحث:
تتكون خطة البحث من مقدمة ،وخم�سة مباحث ،وخاتمة ،وفهر�س الم�صادر والمراجع .
المبحث الأول  :تعريف التكفير
المبحث الثاني � :ضوابط التكفير
المبحث الثالث � :أ�سباب التكفير
المبحث الرابع � :شروط التكفير
المبحث الخام�س  :موانع التكفير
الخاتمه ،وت�شتمل على الآتي:
�أو ًال :النتائج
ثاني ًا:التو�صيات
قائمة الم�صادر والمراجع
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المبحث الأول
تعريف التكفير
المطلب الأول :تعريف الكفر ً
لغة
(كفر :الكفر نقي�ض الإيمان � ،آمنا باهلل وكفرنا بالطاغوت ؛ كفر باهلل يكفر كفرا وكفورا وكفرانا  .ويقال
لأهل دار الحرب  :قد كفروا �أي ع�صوا وامتنعوا  .والكفر  :كفر النعمة  ،وهو نقي�ض ال�شكر  .والكفر :
جحود النعمة  ،وهو �ضد ال�شكر  .وقوله تعالى � :إنا بكل كافرون �أي جاحدون  .وكفر نعمة اهلل يكفرها
كفورا وكفرانا وكفر بها  :جحدها و�سترها  .وكافره حقه  :جحده  .ورجل مكفر  :مجحود النعمة مع
�إح�سانه  .ورجل كافر  :جاحد لأنعم اهلل  ،م�شتق من ال�ستر  ،وقيل  :لأنه مغطى على قلبه) . 4ف�أ�صل
الكفر تغطية ال�شيء ،و�سمي الفالح كافر ًا لتغطية الحب ،و�سمي الليل كافر ًا لتغطية كل �شيء  ،وقال لبيد
بن ربيعة _ :5حتى �إذا �ألقت يد ًا في كافر6يريد الليل؛ لأنه يغطي كل �شيء ،والكفر جحود النعمة وهو
نقي�ض ال�شكر ،وكف ّره بالت�شديد ،ن�سبه �إلى الكفر� ،أو قال له كفرت باهلل ،و�أكفره �إكفار ًا :حكم بكفره) 7
المطلب الثاني :تعريف الكفر �إ�صطالح ًا:
يعرف ابن حزم 8ـ رحمه اهلل ـ الكفر بعبارة جامعة فيقول عن الكفر:
« وهو في الدين� :صفة من جحد �شيئ ًا مما افتر�ض اهلل تعالى والإيمان به بعد قيام الحجة
عليه ببلوغ الحق �إليه بقلبه دون ل�سانه� ،أو بل�سانه دون قلبه� ،أو بهما مع ًا� ،أو عمل عم ًال جاء
الن�ص ب�أنه مخرج له بذلك عن ا�سم الإيمان».9
ويقول ال�سبكي « :10التكفير حكم �شرعي �سببه جحد الربوبية� ،أو الوحدانية� ،أو الر�سالة� ،أو
ً 11
قول� ،أو فعل حكم ال�شارع ب�أنه كفر و�إن لم يكن جحدا»
 -4ل�سان العرب ،لإبن منظور ،المجلد الثالث ع�شر ،دار �صادر ،بيروت �،صفحة 234
ً
ً
 -5لبيد بن ربيعة ،ال�شاعر الم�شهور� ،أدرك الإ�سالم ،وهو �صحابي جليل ،كان فار� ًسا �شجاعا �سخيا ،مات �سنة  41هـ  .انظر:
الإ�صابة في تمييز ال�صحابة ،لإبن حجر الع�سقالني،المجلد الخام�س دار نه�ضة م�صر �،صفحة  ،675والبداية والنهاية ،لإبن
كثير ،المجلد ال�سابع ،مطبعة كرد�ستان م�صر �،صفحة 221
 -6وعجز هذا البيت :و�أجن عورات الثغور ظالمها انظر :ال�شعر وال�شعراء لإبن قتيبة،دار �صادر بيروت � ،صفحة 156
 -7انظر:الم�صباح المنيرفى غريب ال�شرح ا لكبير ،للرافعي،لأحمد الفيومي دار الكتب العلمية،بيروت� ،صفحة .648 ،647
 -8هو �أبو محمد علي بن �أجمد بن �سعيد الظاهري الأندل�سي ،فقيه،حافظ�،أديب �،صاحب ت�صانيف،منها ، :الدرة
،الف�صل ،وغيرها من الكتب المفيدة.ولد بقرطبة �سنة 384ه،توفي �سنة 456ه،انظر �:سير �أعالم النبالء ،للذهبي ،المجلد
الثامن ع�شر ،م�ؤ�س�سة الر�سالة بيروت �،صفحة184
 -9الإحكام يف �أ�صول الأحكام ،لإبن حزم ،املجلد الأول  ،حتقيق�:أحمد �شاكر،النا�شر زكريا علي يو�سف �،صفحة ،45
 -10هو عبد الوهاب بن على ال�شافعي ،تاج الدين ،ولد بالقاهرة �سنة  727هـ ،برز في علوم كثيرة ،وا�شتغل بالفتاوى
والتدري�س والق�ضاء ،وجرى عليه محن كثيرة ،وله م�ؤلفات متعددة ،توفي بدم�شق �سنة  771هـ � ،أنظر:الدرر الكامنة في
�أعيان المائة الثامنة ،لإبن حجر،المجلد الثالث ،دار الكتب الحديثة ،م�صر �،صفحة 39
 -11فتاوى ،ال�سبكي ،املجلد الثاين ،دار املعرفة بريوت�،صفحة586
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ويقول ابن القيم _ 12في بيان معنى الكفر _
« الكفر جحد 13ما علم �أن الر�سول جاء به� ،سواء كان من الم�سائل التي ت�سمونها علمية �أو
عملية فمن جحد ما جاء به الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بعد معرفته ب�أنه جاء به ،فهو كافر
14
في دق الدين وجله»
ويعرف ال�شيخ عبد الرحمن ال�سعدي 15الكفر قائ ًال_ :
« وحد الكفر الجامع لجميع �أجنا�سه ،و�أنواعه ،و�أفراده هو جحد ما جاء به الر�سول� ،أو
جحد بع�ضه ،كما �أن الإيمان اعتقاده ما جاء به الر�سول والتزامه جملة وتف�صي ًال ،فالإيمان
()16
والكفر �ضدان متى ثبت �أحدهما ثبوت ًا كام ًال ،انتفى الآخر
من خالل النقول ال�سابقةلأهل العلم ،ندرك معنى الكفر الذي ال يجامع الإيمان ،ب�أنه
اعتقادات ،و�أقوال ،و�أفعال حكم ال�شارع ب�أنها تناق�ض الإيمان.
المبحث الثاني �:ضوابط التكفير:
المطلب الأول� :أن �أهل ال�سنة و الجماعة ال يكفرون بالمعا�صي  ,و لو كانت هذه المعا�صي
من الكبائر و هذا ما �أجمع عليه علماء �أهل ال�سنة و الجماعة يقول الإمام ال�صابوني 16رحمه
اهلل(:و من �أ�صول عقيدة �أهل ال�سنة والجماعة؛ �أنهم ال يخرجون احد ًا من الإ�سالم �إن فعل
فع ًال مكفر ًا� ،إذا كان جاه ًال �أو مت�أولاً ً �أو مكروه ًا�-إن كان قلبه مطمئن ًا ًبالإيمان�-إال بعد
�إقامة الحجة عليه؛ التي يكفر تاركها).17
وال يكفرون �أحد ًا من الم�سلمين بكل ذنب  ,ولو كان من كبائر الذنوب التي هي دون ال�شرك؛
ف�إنهم ال يحكمون على مرتكبها بكفر ،و�إنما يحكمون عليه بالف�سق ونق�ص الإيمان ما لم
 -12هو العالمة �شم�س الدين حممد بن �أبي بكر بن �أيوب الزرعي برع يف علوم متعددة كان جري اجلنان وا�سع العلم ،عارف ًا
باخلالف  ،ومذهب ال�سلف له ت�صانيف كثرية ،تويف بدم�شق �سنة 751ه،انظر :الدرر الكامنة يف �أعيان املائة الثامنة،لإبن حجر
الع�سقالين ،املجلد احلادي والع�شرون،حتقيق:حممد �سيد جاد احلق،دار الكتب احلديثة ،م�صر� ،صفحة .21
 -13الجحد في اللغة� :إنكارك بل�سانك ما ت�ستيقنه نف�سك ،قال تعالى « « ف�إنهم ال يكذبونك ولكن الظالمين ب�آيات اهلل يجحدون « «�سورة
الأنعام الآية ،33:انظر  :ل�سان العرب ،لإبن منظور،المجلد الثالث�،صفحة ،106والجحود _ ها هنا _ يراد به التكذيب المنافي
للت�صديق ،كما يراد به االمتناع والإباء المنافي لالنقياد  .كتاب ال�صالة و حكم تاركها،لإبن القيم،المكتب الإ�سالمي بيروت �،صفحة 44
 -14خمت�صر ال�صواعق املر�سلة ،لإبن القيم ،املجلد الثاين ،دار الفكر�،صفحة421
 -15هو عبد الرحمن بن نا�صر ال�سعدي التميمي ،من كبار علماء جند املعا�صرين ،ولد بعنيزة عام  1307هـ ،له م�ؤلفات
كثرية ،وا�شتغل بالتدري�س ،تويف بعنيزة عام  1376هـ .
� -16إ�سماعيل بن عبد الرحمن ال�صابوين ال�شافعي ،حمدث،فقيه،مف�سر،واعظ توفى �سنة449هـ ،لقب ب�شيخ الإ�سالم
،انظر:طبقات ال�شافعية  ،لل�سبكى،املجلد الرابع�،صفحة271
 -17عقيدة ال�سلف �أ�صحاب احلديث لل�صابوين ،الطبعة الأولى 1404هـ  ،الدار ال�سلفية  ،الكويت � ،صفحة 93
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ي�ستحله ويجحد �شيئا معلوما من الدين بال�ضرورة ،لأن اهلل تعالى يقول�ِ (:إنَّ َ
اللّ َال َي ْغ ِف ُر �أَن
18
اللّ َف َق ِد ا ْف َت َرى �إِ ْث ًما َع ِظي ًما )
ُي ْ�ش َر َك ِب ِه َو َي ْغ ِف ُر َما دُونَ َذ ِل َك ِل َمن َي َ�شاء َو َمن ُي ْ�ش ِر ْك ِب ِ
الل ِ�إ َّن َهّ َ
الل
ويقول تعاليُ (:ق ْل َيا ِع َبا ِد َي ا َّل ِذينَ �أَ ْ�س َر ُفوا َع َلى �أَن ُف ِ�سهِ ْم ال َت ْق َن ُطوا ِمن َّر ْح َم ِة َهّ ِ
َي ْغ ِف ُر ُّ
وب َجمِ ي ًعا �إِ َّن ُه هُ َو ا ْل َغ ُفو ُر ال َّر ِح ُيم ).19
الذ ُن َ
لأن �أ�صل الكفر هو التكذيب المتعمد ،و�شرح ال�صدر له ،وطم�أنينة القلب به� ،سكون النف�س �إليه ،قال
اللّ َو َله ُْم عَ َذابٌ عَ ِظي ٌم) 20ولم يكفروا
اهلل تعالىَ ( :و َل ِكن َّمن َ�ش َر َح ِبا ْل ُك ْف ِر َ�ص ْدرًا َف َع َل ْي ِه ْم َغ َ�ض ٌب ِّمنَ ِ
�أحدا ما لم يدل دليل من الكتاب وال�سنة على كفره ،و�إذا مات على هذا ف�أمره �إلى اهلل تعالى� ،إن �شاء
عذبه ،و�إن �شاء غفر له خالفا للفرق ال�ضالة 21التي تحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر� ،أو بمنزلة بين
المنزلتين،22والنبي �صلى اهلل عليه و�سلم؛ حذر من ذلك
وقال؛(�أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها �أحدهما �إن كان كما قال و�إال رجعت عليه).23
�أهل ال�سنة والجماعة يفرقون بين الحكم المطلق على �أ�صحاب البدع بالمع�صية �أو الكفر
وبين الحكم على �شخ�ص معين -ممن ثبت �إ�سالمه بيقين�-صدرت عنه بدعة من البدع؛
ب�أنه عا�ص �أو فا�سق �أو كافر؛ فال يحكمون عليه بذلك حتى يبين له الحق وذلك ب�إقامة
الحجة و�إزالة ال�شبهة ،وال يكفرون المعين �إال �إذا تحققت فيه �شروط وانتفت الموانع
،والقاعدة تقول ( :من ثبت �إ�سالمه بيقين فال يزول ب�شك) ،24وعلى �ضوءها �سار �سلفنا
ال�صالح ،فكانوا ابعد النا�س من التكفير ،ولذلك لما �سئل علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه
عن �أهل النهروان (�أكفارهم؟ قال :من الكفر فروا ،ف�سئل؛ �أمنافقون هم؟ قال :المنافقون
ال يذكرون اهلل �إال قليال ،و�أولئك يذكرون اهلل �صباح م�ساء؛ و�إنما هم �أخواننا بغوا علينا)،25
� -18سورة املائدة ،الآية48:
� -19سورة الزمر ،الآية52:
� -20سورة النحل  ،الآية 105
 -21فرقة اخلوارج يكفرون �أ�صحاب الكبائر ويجوزون اخلروج على الأئمة وهم فٍ رق متعددة  ،انظر :مقاالت الإ�سالميني
للأ�شعري  ،املجلد الأول �،صفحة  213و فرقة املعتزلة تعطل ال�صفات وتقول باملنزلة بني املنزلتني ملرتكب الكبرية
انظر:امللل والنحل لل�شهر�ستاين  ،املجلد الأول �،صفحة 43
ً
 -22ر�أ�س املعتزلة وا�صل بن عطاء (ت131ه) وهم فرق متعددة جتمعهم الأ�صول اخلم�سة التي تت�ضمن تعطيال لل�صفات  ,ونفي
للقدر  ,وتخليد ع�صاة املوحدين يف النار ’والقول باملنزلة بني املنزلتني  ,يجوزون اخلروج علي والة الأمور .انظر  :مقاالت الإ�سالميني
 ,لأبي احل�سن الأ�شعري  ,املجلد الأول  ,حتقيق حمي الدين عبد احلميد  ,مكتبة النه�ضة امل�صرية القاهرة � ،صفحة 253
� -23صحيح البخاري للإمام البخاري ،املجلد الأول �،صفحة ، 234رقم .155
 -24درء الفتنة لل�شيخ بكر �أبي زيد ،الطبعة الثانية 1424،ه ،النا�شر دار العا�صمة،الريا�ض �،صفحة .66
 -25ال�سنن الكربى للبيهقى  ،املجلد الثامن  ،دار الفكر�،صفحة ،173رقم .591
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ومن ال�ضروري جدا �أن نفرق بين العام والمعين في التكفير ذلك �إنه لي�س كل ما هو كفر
يكفر به ال�شخ�ص بعينه؛ فينبغي التفرقة بين الحكم على القول ب�أنه كفر والحكم على
�صاحب القول ب�أنه كافر ،فمثال القول ب�أن كالم اهلل مخلوق كفر ،و�إن نفي ال�صفات الإلهية
كفر  ,فمثل هذه الأحكام من باب الحكم على العام والقول� ،أما حينما يتعلق الأمر ب�شخ�ص
معين ف�أنه ينبغي عندئذ التوقف وعدم الحكم عليه بالكفر حتى ي�سئل ويناق�ش؛ لأنه من
الممكن �إن الحديث لم يثبت عنده �أو �أنه قد يكون مت�أوال� ،أو لم يتمكن من فهم الن�صو�ص� ،أو
جاهال؛ ف�إذا انتفت ال�شبهة بعد المناق�شة و�أقيمت الحجة عليه؛ ف�إن الأمر بعد ذلك ي�صبح
مختلفا لأن المت�أول والجاهل لي�س حكمه حكم المعاند والفاجر.
قال ابن تيمية ـ رحمه اهلل  (:الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه الن�صو�ص
الموجبة لمعرفة الحق ,وقد تكون عنده  ,ولم تثبت عنده �أو لم يتمكن من فهمها  ,وقد يكون
قد عر�ضت له �شبهات يعذروه اهلل بها فمن كان من الم�ؤمنين مجتهد ًا في طلب الحق و�أخط�أ
 ,ف�إن اهلل يغفر له خطاياه كائن ًا ما كان  ,من الم�سائل النظرية� ,أو العملية ,هذا الذي عليه
26
�أ�صحاب النبي �صلي اهلل عليه و�سلم وجماهير ائمة الإ�سالم )
فتكفير المعين من الجهال و�أمثالهم ال يجوز �إال بعد �إقامة الحجة عليهم ،والحجة يجب �أن تكون
على م�ستوى فهمهم ويعطى لعقولهم منازلها حتى ي�ستوعبوا الحجة والأدلة .عن �أبي هريرة
ر�ضي اهلل عنه قال؛ �سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول:كان رجالن في بني �إ�سرائيل
مت ّاخيين ،فكان �أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة ،فكان ال يزال المجتهد يرى الآخر على
الذنب فيقول� :أق�صر فوجده يوما على ذنب فقال له �أق�صر فقال خلني وربي ابعثت علي رقيبا؟
فقال :واهلل ال يغفر اهلل لك – �أو ال يدخلك اهلل الجنة! -فقب�ض �أرواحهما ،فاجتمعتا عند رب
العالمين ،فقال لهذا المجتهد كنت بي عالما� ،أو كنت على ما في يدي قادرا ؟ وقال للمذنب؛
اذهب فادخل الجنة برحمتي ،وقال للآخر؛ اذهبوا به �إلى النار).27

المطلب الثاني :التكفير حكم �شرعي ال مدخل للر�أي المجرد فيه , لأنه من الم�سائل
ال�شرعية ال العقلية, لذا �صار القول فيه من خال�ص  -حق اهلل تعالى  -ال َحقَّ فيه لأحد من
عباده  ،فالكافر من كفره اهلل تعالى ور�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ال غير،وكذلك الحكم
بالف�سق  ،والحكم بالعدالة  ،وع�صمة الدم  ،وال�سعادة في الدنيا والآخرة  ،كل هذه ونحوها
 -26جمموع الفتاوى  ,البن تيميه  ,املجلد الثالث والع�شرون  ,الطبعة االويل 1398ه�,صفحة 326
� -27سنن الرتمذي ،للرتمذي،املجلد الثالث ،حتقيق�:إبراهيم عطوة عو�ض،الطبعة الأولى 1382،ه ،مكتبة م�صطفى علي
احللبي ،القاهرة�،صفحة،249رقم 2320
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من الم�سائل ال�شرعية, ال مدخل للر�أي فيها, و�إنما الحكم فيها هلل ولر�سوله �صلى اهلل عليه
و�سلم.يقول ابن الوزير 28ـ رحمه اهلل ـ �(:إن التكفير �سمعي مح�ض ال مدخل للعقل فيه،و�أن
29
الدليل علي الكفر اليكون �إال �سمعي ًا قطعي ًا،وال نزاع في ذلك).
المطلب الثالث :عدم تكفير كل مخالف لأهل ال�سنة والجماعة لمخالفته, بل ينزل حكمه
ح�سب مخالفته من كفر � ،أو بدعة �أو ف�سق �أو مع�صية ،وهذا ما جرى عليه �أهل ال�سنة
والجماعة من عدم تكفير كل من خالفهم وهو يدل على ما لديهم من العلم والإيمان والعدل
والرحمة بالخلق  ،وهذا بخالف �أهل الأهواء  ،فان كثيرا منهم يك ِّفرون كل من خالفهم
. يقول ابن تيمية ( :فلهذا كان �أهل العلم وال�سنة اليكفرون من خالفهم  ,و�إن كان ذلك
المخالف يكفرهم  ,لأن الكفر حكم �شرعي  ,فلي�س للإن�سان �أن يعاقب بمثله كمن كذب
عليك  ,وزنى ب�أهلك ,لي�س لك �أن تكذب عليه  ,والتزني ب�أهله ,لأن الكذب والزنا حرام لحق
30
اهلل تعالي  ,وكذلك التكفير حق اهلل تعالي فال يكفر �إالمن كفراهلل ور�سوله)
المطلب الرابع� :إن للإيمان �شعب ًا متعددة و متفاوتة �أعالها قول»ال �إله �إال اهلل» و�أدناها
: �إماطة الأذى عن الطريق ،والحياء �شعبة من الإيمان  ،وكذلك الكفر الذي هو في مقابلة
الإيمان  ،ذو �شعب متعددة  ،و متفاوتة �أقبحها الكفرالأكبر المخرج من الملة مثل: الكفر
باهلل  ،وتكذيب ما جاء به النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وهناك كفر دون كفر  ،ومنه ت�سمية
بع�ض المعا�صي كفرا ويو�ضح ذلك ابن القيم ـ رحمه اهلل ـ (:الكفر ذو �أ�صل و�شعب ،فكما �أن
�شعب الإيمان �إيمان ،ف�شعب الكفر كفر ،والحياء �شعبة من الإيمان ،وقلة الحياء �شعبة من
�شعب الكفر،وال�صدق �شعبة من �شعب الإيمان ،والكذب �شعبة من �شعب الكفر ،والمعا�صي
كلها من �شعب الكفر ،كما �أن الطاعات كلها من �شعب الإيمان)31.
وبناء على هذا : ف�إنه ال يلزم من قيام �شعبة من �شعب الكفر بالعبد � ،أن ي�صير كافر ًا
الكفر المطلق  ،الناقل عن الملة  ،حتى يقوم به �أ�صل الكفر  ،بناق�ض من نواق�ض الإ�سالم
  :االعتقادية �أو القولية �أو العملية الواردة عن اهلل ور�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ال غير.
كما �أنه لي�س كل من قام به �شعبة من �شعب الإيمان يكون م�ؤمنا حتى يقوم به �أ�صل الإيمان.
-28هو حممد بن �إبراهيم بن على � ،إمام كبري من جمتهدي اليمن  ،له عدة م�صنفات،تويف ب�صنعاء �سنة 840هــ،انظر:
البدر الطالع  ،لل�شوكاين،املجلد الثاين،دار املعرفة ،بريوت�،صفحة81
 -29العوا�صم والقوا�صم  ،لإبن الوزير،املجلد الرابع  ،حتقيق �:شعيب الأرنا�ؤوط ،الطبعة الأولى1412،ه،م�ؤ�س�سة الر�سالة،
بريوت�،صفحة 178
 -30منهاج ال�سنة  ,لإبن تيمية  ,املجلد اخلام�س حتقيق حممد ر�شاد �سامل  ,الريا�ض  1406ه � ,صفحة 244
-31كتاب ال�صالة لإبن القيم ،حتقيق:تي�سري زعيرت،الطبعة الأولى 1400،ه،املكتب الإ�سالمي  ،بريوت�،صفحة 55
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فالواجب و�ضع الن�صو�ص في موا�ضعها وتف�سيرها ح�سب المراد منها من العلماء العاملين
الرا�سخين  ،و�أ ن الغلط هنا �إنما يح�صل من جهة العمل وتف�سير الن�صو�ص وعلى النا�صح لنف�سه
�أن يح�س بخطورة الأمر ودقته و�أن يقف عند حده ويكل العلم �إلى عالمه�سبحانه وتعالي.
المطلب الخام�س :الحكم بالتكفير ال يكون لكل �أحد من �آحاد النا�س �أو جماعاتهم و�إنما
مرد الحكم �إلى العلماء الربانيين الرا�سخين في العلم ال�شرعي الم�شهود لهم به،
وبالخيرية والف�ضل الذين �أخذ اهلل عليهم العهد والميثاق �أن يبلغوا النا�س ما علموه و�أن
يبينوا لهم ما �أ�شكل عليهم من �أمر دينهم امتثاال لقول اهلل تعالى َ ( :و ِ�إ ْذ �أَ َخ َذ َهّ ُ
الل ِمي َث َاق
ا�س َو َال َت ْك ُت ُمو َنهُ) 32وقوله �سبحانه �ِ ( :إ َّن ا َّل ِذينَ َي ْك ُت ُمونَ َما
َاب َل ُت َب ِّي ُن َّن ُه ِلل َّن ِ
ا َّل ِذينَ �أُو ُتو ْا ا ْل ِكت َ
َاب ُ�أو َل ِئ َك َي ْل َع ُن ُه ُم َهّ ُ
الل َو َي ْل َع ُن ُه ُم
�أَ ْنزَ ْل َنا ِمنَ ا ْل َب ِّي َن ِ
ا�س ِفي ا ْل ِكت ِ
ات َوا ْل ُه َدى ِمنْ َب ْع ِد َما َب َّي َّنا ُه ِلل َّن ِ
َاّ
ا�س َ�أ ُلو ْا َ�أ ْه َل ِّ
الذ ْك ِر �إِن ُكنت ُْم َال َت ْع َل ُمونَ ).34
الل ِع ُنونَ ) 33وقوله �سبحانه:( َف ْ
فما �أمر اهلل بال�س�ؤال حتى �أخذ �سبحانه العهد والميثاق على العلماء بالبيان.
المطلب ال�ساد�س :التحذير ال�شديد  ،والنهي الأكيد عن �سوء الظن بالم�سلم ف�ضال عن
النيل منه فكيف بتكفيره والحكم بردته والت�سرع في ذلك بال حجة وال برهان من كتاب وال �سنة ،
ولهذا جاءت ن�صو�ص الوحيين ال�شريفين محذرة من تكفير �أحد من الم�سلمين وهو لي�س
اللّ َف َت َب َّي ُنو ْا َو َال َت ُقو ُلو ْا
كذلك كما قال اهلل تعالى َ ( :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُنو ْا ِ�إ َذا َ�ض َر ْبت ُْم ِفي َ�س ِب ِيل ِ
اللّ َم َغا ِن ُم َك ِثي َر ٌة
ال�س َال َم َل ْ�س َت ُم�ؤ ِْم ًنا َت ْب َت ُغونَ َع َر َ�ض ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا َف ِع َند ِ
ِل َمنْ �أَ ْل َقى ِ�إ َل ْي ُك ُم َّ
َك َذ ِل َك ُكنتُم ِّمن َق ْب ُل َف َمنَّ ُ
اللّ َع َل ْي ُك ْم َف َت َب َّي ُنو ْا �إِنَّ َ
اللّ َكانَ ِب َما َت ْع َم ُلونَ َخ ِبي ًرا ) .35
ات ِب َغ ْي ِر َما ا ْكت ََ�س ُبوا َف َق ِد
وفي عموم قول اهلل �سبحانه: ( َوا َّل ِذينَ ُي�ؤ ُْذونَ ا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ َوا ْل ُم�ؤ ِْم َن ِ
ْاح َت َم ُلوا ُب ْهتَا ًنا َو�إِ ْث ًما ُّم ِبي ًنا )36 .
وقد تواترت الأحاديث النبوية في النهي عن تكفير الم�سلم بغير حق  ،منها.:
قوله �صلى اهلل عليه و�سلم :)ال يرمي رجل رجال بالف�سوق  ،وال يرميه بالكفر� ،إال ارتدت
عليه �إن لم يكن �صاحبه كذلك )37.
� -32سورة �آل عمران الآية187
� -33سورة البقرة الآية 159
� -34سورة النحل الآية 43
� -35سورة الن�ساء الآية 94
� -36سورة الأحزاب الآية 58
� -37صحيح البخاري ،للإمام البخاري ،املجلد الثالث  ،كتاب الأدب  ،باب احلب يف اهلل ،حتقيق:حمب الدين اخلطيب
،دار املعرفة ،بريوت�،صفحة،146رقم .6045
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و�أي� ًضا قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم):�إذا قال الرجل لأخيه:يا كافر فقد باء به �أحدهما( .
39
وفي قوله �صلى اهلل عليه و�سلم:(ومن رمى م�ؤمنا بكفر فهو كقتله)
فهذه الن�صو�ص وغيرها فيها الوعيد ال�شديد لمن َك َّفر �أحد ًا من الم�سلمين وهو لي�س كذلك
،لما في �إطالق الكفر بغير حق على الم�ؤمن من الطعن في نف�س الإيمان  ،كما �أن فيها
التحذير من �إطالق التكفير �إال ببينة �شرعية � ،إذ هو حكم �شرعي اليكون �إال بالدليل  ،ال
بالهوى والر�أي .

� -38صحيح البخاري  ،للإمام البخاري ،املجلد الثالث  ،كتاب الأدب ،باب من ّكفر �أخاه �صفحة،158رقم .5753
� -39صحيح البخاري ،للإمام البخاري ،املجلد الثالث  ،كتاب الأدب ،باب من ّكفر �أخاه� ،صفحة ،159رقم .5614
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�أ�سباب التكفير
المطلب الأول :الجهل بالدين :
قال ابن تيمية مبين ًا �أن من �أ�سباب التكفير الجهل بالدين  ,في رده علي �أحد �أهل البدع
الذين يجوزون اال�ستغاثة بالمخلوق فيما اليقدر عليه �إال اهلل (:وهذه الطريقة التي �سلكها
هذا و�أمثاله هي طريقة �أهل البدع الذين يجمعون بين الجهل والظلم ,فيبتدعون بدعة
مخالفة للكتاب وال�سنة و�إجماع ال�صحابة  ,ويكفرون من خالفهم في بدعتهم  ,كالخوارج
المارقين الذين ابتدعوا ترك العمل بال�سنة المخالفة في زعمهم للقران  ,وابتدعوا التكفير
بالذنوب  ,وكفروا من خالفهم حتى كفروا عثمان بن عفان وعلي بن �أبي طالب ومن واالهما
من المهاجرين والأن�صار و�سائر الم�ؤمنين� ,إن الخوارج مجمعة علي تكفير علي ر�ضي
اهلل عنه  ,وكذلك الراف�ضة ابتدعوا تف�ضيل علي ر�ضي اهلل عنه علي الثالثة ,وتقديمه
في الإمامة و الن�ص عليه ،ودعوى الع�صمة له وكفروا من خالفهم وهم جمهور ال�صحابة
وجمهور الم�ؤمنين حتى كفروا �أبابكر وعمر وعثمان ومن توالهم ,هذا هو الذي عليه �أئمتهم
_وذكر �أ�صناف �أهل الجهل الذين يرمون �أهل ال�سنة بالباطل جه ًال منهم _الى �أن قال
 :ونظائر هذا متعددة  ,و�أئمة �أهل ال�سنة والجماعة و�أهل العلم و الإيمان فيهم العلم والعدل
والرحمة  ,فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين لل�سنة �,سالمين من البدعة ويعدلون
علي من خرج منها ولو ظلمهم كما قال تعالي ( :وكونوقوامين هلل ) االيه ,ويحمون الخلق
فيريدون لهم الخير والهدى والعلم  ,واليق�صدون لهم ال�شر ابتدا ًء ,بل �إذا عاقبوهم وبينوا
خط�أهم وجهلهم وظلمهم كان ق�صدهم بذلك بيان الحق  ,ورحمة الخلق والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر  ,و�أن يكون الدين كله هلل و�أن تكون كلمة اهلل هي العليا ). 40
المطلب الثاني :قلة الفقه في الدين :لأن هذا الباب اليتكلم فيه �إال �أهل العلم ال�شرعي
الرا�سخين فيه ؛لأنه �إذا كان اليتكلم في الحالل والحرام في م�سائل المعامالت �إالالعلماء
المجتهدين ،فهنا من باب �أولي ،لذا فالجهال لي�س هذا مجالهم ؛لذا لو �أدخلوا �أنف�سهم في
هذا الم�ضمار ف�إنه يظلمون �أنف�سهم و�إخوانهم الم�سلمين بالأحكام الجائرة لقوله �صلي اهلل
عليه و�سلم(�إن اهلل اليقب�ض العلم انتزاع ًاينتزعه من العباد ولكن يقب�ض العلم بقب�ض العلماء
41
حتى �إذا لم يبق عالم ًا اتخذ النا�س ر�ؤو� ًسا جها ًال ف�سئلوا ف�أفتوا بغير علم ف�ضلوا و�أ�ضلوا)
 -40الرد علي البكري ،لإبن تيمية ،املجلد الثاين،الطبعة الثانية1405،ه،الدار العلمية دلهي�،.صفحة.487
� -41صحيح البخاري ،للإمام البخاري ،املجلد الأول ،كتاب العلم ،باب كيف يقب�ض العلم� ،صفحة ،36رقم 100
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المطلب الثالث :القوة والفتوة :المراد �أن من َ
قل فقهه ،وكان �صاحب قوة وع�ضالت ،يريد
لكل �أمر �أن يكون بالقوة الج�سمية ال العلمية  ،لهذا �إذا ما �أدخل �أحدهم نف�سه في الباب
�أخط�أخط ًا ج�سيم ًا فليتدبرهذا الأمرال�شباب وهم من �أهم المقومات الأ�سا�سية في المجتمع
� ،إذ بقوتهم تقوى المجتمعات وب�ضعفهم ت�ضعف  ،فمرحلتهم من �أخ�صب مراحل العمر
وقد �إهتم الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بهم فقال (�سبعة يظلهم اهلل في ظله يوم ال ظل �إال
ظله) 42وذكر من �أولئك �شاب ن�ش�أ في عبادة اهلل وقال �صلي اهلل عليه و�سلم �أي� ًضا (:اغتنم
خم� ًسا قبل خم�س ) 43وذكر منها �شبابك قبل هرمك .
فمرحلة ال�شباب هي مرحلة الن�شاط والعنفوان والقوة التي �إذا �أح�سن �إ�ستغاللها من قبل
ال�شباب �أنف�سهم �أو والة �أمرهم ف�إن الدولة تقوى ،والأخالق تتر�سخ ،والعمل يت�سع  ،والإبداع
يزيد،والنتائج الإيجابية تمتد �إلى الم�ستقبل� .أما هذا الن�شاط فلو تم ا�ستثماره �سيئ ًا عن
طريق رفقاء ال�سوء �،أو دعاة التكفير ف�إن هذا البع�ض من ال�شباب ي�صبح معو ًال يهدم
المجتمع لأن طاقته العظيمة توجهت نحو التخريب وال�ضاللة،وال �شك �أن طاقات ال�شباب
الم�ستثمرة في ميدان العمل والإنتاج �سيكون عون ًا لدولته ووطنه و مجتمعه و�أهله ونف�سه
�،أما �إذا بقيت هذه الطاقات في حالة فو�ضى �أو عدم توظيف ف�إن �أفكار الغلو والإرهاب
والتكفير �ستجد �أر� ًضا خ�صبة للزراعة والنمو
المطلب الرابع :الظلم والف�ساد الواقع علي بع�ض الم�سلمين من الأنظمة:هذا الظلم
ي�ضطرالكثيرين من ال�شباب الم�سلم المتحم�س لدينه �،أن ي�شطح ويبعد النجعة ؛لما يرى
من الظلم الواقع عليه وعلى �إخوانه من الم�سلمين من الحكام الظلمة ؛مما يجعله يطلق
الحكم بتكفيرهم وعدم طاعتهم ،والخروج عليهم وقتالهم ،مخالف ًا لأهل ال�سنة والجماعة
،وم�شابه ًالأهل البدع الزائغين.يقول الدكتورالقر�ضاوي وفقه اهلل بقوله�):أن هوالء
المكفرين �أنا�س متدينون مخل�صون �،صوامون قوامون،غيورون ،قد هزهم مايرونه في
المجتمع من ردة فكرية ،وتحلل خلقي ،وا�ستبداد �سيا�سي ،فهم طالب �إ�صالح ،حري�صون
علي هداية �أمتهم ،و�إن �أخط�أوا الطريق و�ضلوا ال�سبيل). 44
المطلب الخام�س :حب ال�شهرة والقيادة:معظم النا�س يميلون �إلى ال�شهرة والقيادة ُحب ًا
بالدنيا ون�أي ًا عن الآخرة  ،وبما �أن معظم ال�شباب يميلون للإعتدال والو�سطية ف�إن ال�شواذ
منهم يخالفون ما اتفق عليه معظم الأقران �أو الزمالء فيتبنون �أفكار ًا متطرفة ويرمون
� -42صحيح البخاري للإمام البخاري  ،املجلد  ،باب من جل�س يف امل�سجد ينتظر ال�صالة  ،باب الآذان � ،صفحة ،150رقم .629
 -43امل�ستدرك للحاكم  ،املجلد الرابع  ،متبة املعارف ،بريوت�،صفحة ،341رقم .7846
 -44فتاوى معا�صرة ،للقر�ضاوي ،املجلد الأول،النا�شر املكتب الإ�سالمي 1993،م �،صفحة .97
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المح�صنين والمح�صنات بكل باطل ويفهمون ال�شرع الإ�سالمي على وجه متطرف ال واقعية
فيه وال عقالنية� ،إذ يت�صور ه�ؤالء ال�شواذ �أن تبنيهم للأفكار ال�شاذة يجعل منهم قادة
للمجتمع �أو الفكر.
المطلب ال�ساد�س :البعد عن الو�سطية واالعتدال ي�ؤدي �إلى التكفير :
45
تعريف الو�سطية لغة  :و�سط:بناء �صحيح يدل على العدل والإن�صاف ،و �أعدل ال�شيء �أو�سطه وو�سطه
وا�صطالح ًا  :عرفها ابن قيم الجوزية بقوله( :الأخذ بالو�سط المو�ضوع بين الإفراط
والتفريط) ، 46وعليه بناء م�صالح الدنيا والآخرة و�ضابط هذا كله العدل .فالو�سطية
ا�ستقامة ولو لم تكن علي نهج الإ�ستقامة لكانت انحراف ًا،واالنحراف �إما �إفراط �أو تفريط
وذلك �ضد الو�سطية التي تدعو �إليها الفطرة ال�سليمة ،قال تعالى (�إن الذين قالوا ربنا
اهلل ثم ا�ستقاموا) .47وقال تعالى يخاطب ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم (و�إنك لتهدي �إلي
�صراط م�ستقيم) 48فالتكفير و

 -45معجم مقايي�س اللغة  ،لإبن فار�س اجلزء ال�ساد�س ،مادة و�سط ،حتقيق:عبد ال�سالم هارون،الطبعة
الثانية1392،ه،مكتبة احللبي  ،م�صر�،صفحة 108
 -46مدارج ال�سالكني  ،لإبن القيم  ،املجلد الثاين  ،حتقيق :حممد حامد الفقي  ،مطبعة ال�سنة
املحمدية1375،ه،القاهرة�،صفحة 296
� -47سورة ف�صلت ،الآية 30
� -48سورة ال�شورى ،الآية 5
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المبحث الرابع
�شروط التكفير

المطلب الأول :داللة الكتاب وال�سنة على �أن هذا القول� ،أو الفعل� ،أو الترك كفر
ف�إذا لم يثبت �أن هذا القول� ،أو الفعل� ،أو الترك كفر بمقت�ضى داللة الكتاب وال�سنة ،ف�إنه ال
يحل لأحد �أن يحكم ب�أنه كفر ،لأن ذلك من القول على اهلل بال علم ،قال اهلل تعالى ُ ( :ق ْل
ِ�إ َّن َما َح َّر َم َر ِّب َي ا ْل َف َو ِاح َ�ش َما َظ َه َر ِم ْن َها َو َما َب َطنَ َوا ِلإ ْث َم َوا ْل َبغ َْي ِب َغ ْي ِر ا ْل َحقِّ َو�أَن ُت ْ�ش ِر ُكو ْا ِباللهّ ِ
َما َل ْم ُي َنزِّ ْل ِب ِه ُ�س ْل َطا ًنا َو�أَن َت ُقو ُلو ْا َع َلى اللهّ ِ َما َال َت ْع َل ُمونَ )( )49وقال َ ( :و َال َتق ُْف َما َل ْي َ�س َل َك
ال�س ْم َع َوا ْل َب َ�ص َر َوا ْل ُف َ�ؤا َد ُك ُّل �أُول ِئ َك َكانَ َع ْن ُه َم ْ�س�ؤُو ًال).50
ِب ِه ِع ْل ٌم ِ�إنَّ َّ
المطلب الثاني :ثبوت قيامه بالمكلف.
و�إذا لم يثبت قيامه بالمكلف ف�إنه ال يحل �أن يرمى به بمجرد الظن لقوله تعالىَ ( :و َال َتق ُْف
َما َل ْي َ�س َل َك ِب ِه ِع ْل ٌم ) ، 51ولأنه ي�ؤدي �إلى ا�ستحالل دم المع�صوم بال حق .لقوله �صلى اهلل
عليه و�سلم�(:أيما امرئ قال لأخيه :يا كافر فقد باء بها �أحدهما؛ �إن كان كما قال ،و�إال
رجعت عليه) ، 52وعن �أبي ذ ٍر ر�ضي اهلل عنه �أنه �سمع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يقول( :ال
يرمي رجل رج ًال بالف�سوق ،وال يرميه بالكفر �إال ارتدت عليه� ،إن لم يكن �صاحبه كذلك).53
المطلب الثالث :بلوغ الحجة.
و�إذا لم تبلغه الحجة ف�إنه ال ُيحكم بكفره لقوله تعالى( ( ُق ْل �أَ ُّي َ�ش ْيءٍ َ�أ ْك َب ُر َ�ش َهاد ًة ُق ِل اللهّ ِ
وح َي ِ�إ َل َّي هَ َذا ا ْل ُق ْر�آنُ ُلأ ِنذ َر ُكم ِب ِه َو َمن َب َل َغ �أَ ِئ َّن ُك ْم َلت َْ�ش َهدُونَ �أَنَّ َم َع اللهّ ِ
َ�شهِ ي ٌد ِب ْي ِني َو َب ْي َن ُك ْم َو ُ�أ ِ
�آ ِل َه ًة �أُخْ َرى ُقل َّال �أَ ْ�ش َه ُد ُق ْل ِ�إ َّن َما هُ َو ِ�إ َل ٌه َو ِاح ٌد َو�إِ َّن ِني َب ِري ٌء ِّم َّما ُت ْ�ش ِر ُكونَ )  ،54وقوله تعالي( َو َما
َكانَ َر ُّب َك ُم ْه ِل َك ا ْل ُق َرى َحتَّى َي ْب َعثَ ِفي �أُ ِّم َها َر ُ�سولاً َي ْت ُلو َع َل ْيهِ ْم آ� َيا ِت َنا َو َما ُك َّنا ُم ْه ِل ِكي ا ْل ُق َرى
ِ�إلاَّ َو�أَ ْه ُل َها َظا ِل ُمونَ ) 55وقوله تعالى ( ِ�إ َّنا �أَ ْو َح ْي َنا ِ�إ َل ْي َك َك َما �أَ ْو َح ْي َنا ِ�إ َلى ُن ٍوح َوال َّن ِب ِّيينَ ِمن َب ْع ِد ِه
وب َو ُيو ُن َ�س َوهَ ا ُرونَ
وب َوالأَ ْ�س َب ِ
ي�سى َو َ�أ ُّي َ
َو�أَ ْو َح ْي َنا ِ�إ َلى ِ�إ ْب َر ِاه َيم َو ِ�إ ْ�س َم ِاع َيل َو�إْ ْ�س َحقَ َو َي ْع ُق َ
اط َو ِع َ
� -49سورة الأعراف  :الآية .33
� -50سورة الإ�سراء  :الآية .36
� -51سورة الإ�سراء  :الآية .36
 -52امل�سند  ,للإمام �أحمد  ,املجلد الثاين  ,دار �صادر ،بريوت�،صفحة  , 47رقم .5077
�-53صحيح البخاري ،للإمام البخاري ،املجلد الثالث ،باب نق�ض الكعبة �،صفحة ،971رقم .6045
�-54سورة الأنعام :الآية .19
� -55سورة الق�ص�ص :الآية .59
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ا�س َع َلى
َو ُ�س َل ْي َمانَ َو�آ َت ْي َنا َدا ُوو َد َز ُبو ًرا)� 56إلى قوله ُّ (:ر ُ�س ًال ُّم َب ِّ�ش ِرينَ َو ُم ِنذرِينَ ِل َئ َّال َي ُكونَ ِلل َّن ِ
اللهّ ِ ُح َّج ٌة َب ْع َد ال ُّر ُ�س ِل َو َكانَ اللهّ ُ َع ِزي ًزا َح ِكي ًما ) ، 57وقوله تعالى ( َّم ِن اهْ َتدَى َف�إِ َّن َما َي ْه َتدي ِل َن ْف ِ�س ِه
ً 58
َو َمن َ�ض َّل َف�إِ َّن َما َي ِ�ض ُّل َع َل ْيهَا َو َال َت ِز ُر َوا ِز َر ٌة ِو ْز َر �أُ ْخ َرى َو َما ُك َّنا ُم َع ِّذ ِبينَ َح َّتى َن ْب َع َث َر ُ�سوال)
وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم ( :والذي نف�س محمد بيده ال ي�سمع بي �أحد من هذه الأمة -يعني
59
�أمة الدعوة -يهودي وال ن�صراني ثم يموت ولم ي�ؤمن بالذي �أر�سلت به �إال كان من �أ�صحاب النار)
لكن �إن كان َمن لم تبلغه الحجة وال يدين بدين الإ�سالم ،ف�إنه ال يعامل في الدنيا معاملة
الم�سلم ،و�أما في الآخرة ف�أ�صح الأقوال فيه �أن �أمره �إلى اهلل تعالى.
�أكد العلماء على �ضرورة بلوغ الحجة للمعين ،وثبوتها عنده وتمكنه من معرفتها ،وكل ذلك
ال يتم �إال بوجود من يح�سن �إقامة الحجة.
يقول ابن تيمية ـ رحمه اهلل ـ( :وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها :قد يكون الرجل لم تبلغه
الن�صو�ص الموجبة لمعرفة الحق ،وقد تكون عنده ولم تثبت عنده� ،أو لم يتمكن من فهمها،
وقد يكون قد عر�ضت له �شبهات يعذره اهلل بها ،فمن كان من الم�ؤمنين مجتهد ًا في طلب
الحق و�أخط�أ ف�إن اهلل يغفر له خط�أه كائنا ما كان) ويقول الإمام ابن القيم – رحمه اهلل
– (و�أما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة ،وعدم التمكن من معرفتها ،فهذا الذي نفى اهلل
التعذيب عنه حتى تقوم حجة الر�سل)  ..ويقول �أي� ًضا .( :ف�إن حجة اهلل قامت على العبد
ب�إر�سال الر�سل ،و�إنزال الكتب ،وبلوغ ذلك �إليه ،وتمكنه من العلم به� ،سواء علم �أو جهل،
فكل من تمكن من معرفة ما �أمر اهلل به ونهى عنه ،فق�صر عنه ولم يعرفه ،فقد قامت عليه
الحجة ،واهلل �سبحانه ال يعذب �أحد ًا �إال بعد قيام الحجة عليه).60
ويقول الإمام ابن حزم – رحمه اهلل ( :-وكل ما قلناه فيه �أنه يف�سق فاعله �أو يكفر بعد قيام
الحجة ،فهو ما لم تقم الحجة عليه ،معذور م�أجور و�إن كان مخطئا ،و�صفة قيام الحجة
61
عليه �أن تبلغه فال يكون عنده �شيء يقاومها وباهلل التوفيق)
�-56سورة الن�ساء :الآية .163
� -57سورة الن�ساء :الآية .165
� -58سورة الإ�سراء :الآية 15
� -59صحيح م�سلم ،للإمام ،املجلد الأول،كتاب الإميان ،باب قول ال�إله �إال اهلل،حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،الطبعة
الأولى1400،ه،دار الإفتاء ،الريا�ض�،صفحة ،456رقم .153
 -60مدارج ال�سالكني ،لإبن القيم ،املجلد الثاين ،مطبعة ال�سنة املحمدية ،القاهرة�،صفحة 239
 -61الإحكام يف �أ�صول الأحكام ،لإبن حزم ،املجلد الأول �،صفحة 67
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�إذ ًا خال�صة ما �سبق �أن يقال ،البد من قيام حجة �صحيحة تنفي عمن تقام عليه �أي �شبهة �أو
ت�أويل ،وبذلك ندرك عظم الم�سئولية الملقاة على عاتق العلماء والدعاة ممن يح�سن �إقامة
الحجة ،ليقيموا الحجة على الخلق ويزيلوا ال�شبه عنهم.
المطلب الرابع:
�أن ُيغلقَ على المرء ق�صده فال يدري ما يقول ل�شدة فرح� ،أو حزن� ،أو خوف� ،أو غير ذلك
لقوله تعالى( :ا ْد ُعوهُ ْم ِ آل َبائِهِ ْم هُ َو �أَ ْق َ�س ُط ِع َند اللهَّ ِ َف�إِن َّل ْم َت ْع َل ُموا �آ َباءهُ ْم َف�إِخْ َوا ُن ُك ْم ِفي
الدِّ ِين َو َم َوا ِلي ُك ْم َو َل ْي َ�س َع َل ْي ُك ْم ُج َنا ٌح ِفي َما �أَخْ َط ْ�أ ُتم ِب ِه َو َل ِكن َّما َت َع َّم َد ْت ُق ُلو ُب ُك ْم َو َكانَ اللهَّ ُ
َغ ُفو ًرا َّر ِحي ًما ) ، 62و قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :هلل �أ�شد فرح ًا بتوبة عبده حين
يتوب �إليه من �أحدكم كان على راحلته ب�أر�ض فالة فانفلتت منه وعليها طعامه و�شرابه،
ف�أي�س منها ،ف�أتى �شجرة فا�ضطجع في ظلها قد �أي�س من راحلته ،فبينما هو كذلك �إذا هو
بها قائمة عنده ف�أخذ خطامها ثم قال من �شدة الفرح :اللهم �أنت عبدي و�أنا ربك �أخط�أ من
�شدة الفرح ،»63فهذا الرجل �أخط�أ من �شدة الفرح خط�أ يخرج به عن الإ�سالم لكن منع من
خروجه منه �أنه �أغلق عليه ق�صده فلم يد ِر ما يقول من �شدة الفرح ،فقد ق�صد الثناء على
ربه لكنه من �شدة الفرح �أتى بكلمة لو ق�صدها لكفر.فالواجب الحذر من �إطالق الكفر على
طائفة �أو �شخ�ص.
المطلب الخام�س � :أن يكونَ عال ًما بتحريم هذا ال�شيء ال ُم َك ِّفر ،و�سي�أتي مزيد تف�صيل
لهذا ال�شرط عند ِذ ْكر مانع الجهل  -الذي هو ِ�ض ُّد العلم � -إن �شاء اهلل تعالى.
قول �أو فعل الأمر
المطلب ال�ساد�س� :أن يكونَ مختا ًرا ،وذلك ب�أ َّال يكونَ مك َرهً ا على ِ
(منْ َك َف َر ِباللهَّ ِ ِمنْ َب ْع ِد ِ�إي َما ِن ِه ِ�إلاَّ َمنْ �أُ ْك ِر َه َو َق ْل ُب ُه ُم ْط َمئِنٌّ
ال ُم َك ِّفر؛ كما قال  -تعالى َ -:
اب َع ِظيم). 64
ِب ْ ِإ
الي َم ِان َو َل ِكنْ َمنْ َ�ش َر َح ِبا ْل ُكف ِْر َ�ص ْد ًرا َف َع َل ْيهِ ْم َغ َ�ض ٌب ِمنَ اللهَّ ِ َو َل ُه ْم َع َذ ٌ

� 62سورة الأحزاب :الآية 5
� -63صحيح البخاري ،للإمام البخاري ،املجلد الثالث ،كتاب الدعوات ،باب التوبة �،صفحة ،345رقم ،4938
� -64سورة النحل  ،الآية106:
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موانع التكفير
المطلب الأول :بالجهل
الجهل ي�أتي بعدة معاني منها :خلو النف�س من العلم وهو الم�شهور ،ومنها :اعتقاد ال�شيء
بخالف ما هو عليه  ،ومنها :فعل ال�شيء بخالف ما حقه �أن يفعل �سواء اعتقد فيه اعتقاد ًا
�صحيح ًا �أو فا�سد ًا ،65ومنه قوله �سبحانهَ ( :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا ِ�إن َجاء ُك ْم َف ِا�س ٌق ِب َن َب ٍ�أ َف َت َب َّي ُنوا
�أَن ُت ِ�صي ُبوا َق ْو ًما ِب َج َها َل ٍة َفت ُْ�ص ِب ُحوا َع َلى َما َف َع ْلت ُْم َنا ِد ِمينَ ) 66ومق�صود العلماء بالجهل الذي
يعذر �صاحبه �أو ال يعذر� ،أن يقول قو ًال �أو يفعل فع ًال بخالف ما حقه �أن يفعل� ،أو يعتقد
اعتقاد ًا بخالف ما هو عليه من الحق.
�إنَّ من �أو�ضح الأدلة في اعتبار الجهل عذر ًا ،ما ثبت عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
�أنه قال�( :إن رج ًال لم يعمل خير ًا قط فقال لأهله �إذا مات ف�أحرقوه ،ثم اذروا ن�صفه في
البر ون�صفه في البحر ،فواهلل لئن قدر اهلل عليه ليعذبنه عذاب ًا ال يعذبه �أحد ًا من العالمين،
فلما مات الرجل ،فعلوا به كما �أمرهم ،ف�أمر اهلل البر فجمع ما فيه ،و�أمر البحر فجمع ما
فيه ،ف�إذا هو قائم بين يديه ،ثم قال :لم فعلت هذا؟ قال :من خ�شيتك يارب و�أنت �أعلم
فغفر اهلل له) ،67وهذا رجل م�ؤمن باهلل ،مقر به ،خائف منه� ،إال �أنه جهل �صفة من �صفاته،
فظن �أنه �إذا �أُحرق وذري في الريح �أنه يفوت اهلل تعالى ،فغفر اهلل تعالى له بمعرفته ،
وبمخافته من عذابه ،ومما ي�شار �إليه� ،أننا في زمان قد تهي�أت فيه الأ�سباب لتبليغ ون�شر
دعوة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم في البلدان عن طريق الو�سائل المختلفة ،التي جعلت �سائر
�أقطار العالم كالبلد الواحد �إال �أن العذر بالجهل ال يزال ظاهر ًا في ع�صرنا ،حيث قل �أهل
العلم العاملون ،وكثر الأدعياء الذين يزينون الباطل والكفر للعامة ،ويلب�سون عليهم ،و لي�س
عندهم من �آثار الر�سالة وميراث النبوة ما يعرفون به الهدى ،وكثير منهم لم يبلغهم ذلك،
وفي �أوقات الفترات ،و�أمكنة الفترات ،يثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل .وعندما�أقو
ل �إن العذر بالجهل معتب ٌر في م�س�ألة التكفير ،فال يعني �أن الجهل عذر مقبول لكل من ادعاه.
ولذا يقول الإمام ال�شافعي�( :إن من العلم ما ال ي�سع بالغ ًا غير مغلوب على عقله جهله ،مثل
ال�صلوات الخم�س ،و�أن هلل على النا�س �صوم �شهر رم�ضان ،وحج البيت �إذا ا�ستطاعوه ،وزكاة
 -65ل�سان العرب ،لإبن منظور،املجلد احلادي ع�شر �،صفة129
�66سورة احلجرات :الآية .6� 67-صحيح البخاري ،للإمام البخاري،املجلد الثالث،كتاب �أحاديث الأنبياء �،صفحة،172رقم .6027
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68

في �أموالهم ،و�أنه حرم عليهم الزنا والقتل ،وال�سرقة والخمر ،وما كان في معنى هذا)  ،ومن
المهم �أن يعلم �أن العذر بالجهل تكتنفه وتتعلق به عدة �أمور ،منها نوعية الم�س�ألة المجهولة ،
ك�أن تكون من الم�سائل الخفية ،وكذلك حال الجاهل كحديث عهد بالإ�سالم� ،أو النا�شئ في
البادية ،ومن حيث حال البيئة ،ففرق بين وجود مظنة العلم �أو عدمه.
المطلب الثاني :الخط�أ :
()69
(الخط�أ والخطاء� :ضد ال�صواب ،قال تعالىَ :و َل ْي َ�س َع َل ْي ُك ْم ُج َنا ٌح ِفي َما �أَخْ َط�أْ ُتم ِب ِه
عداه بالباء لأنه في معنى عثرتم �أو غلطتم ،و�أخط�أ الطريق ،عدل عنه ،و�أخط�أ الرامي
الغر�ض :لم ي�صبه  ..والخط�أ :ما لم يتعمد ،والخط�أ :ما تعمد ،وقال الأموي :المخطئ:
من �أراد ال�صواب ف�صار �إلى غيره ،والخاطئ :من تعمد ما ال ينبغي ،والخطيئة الذنب
على عمد ،والخط�أ :الذنب في قوله تعالى� :إنَّ َق ْت َل ُه ْم َكانَ ِخ ْط ًءا َك ِبي ًرا�70أي �إثم ًا ،وقال
تعالى :فيما حكاه عن �أخوة يو�سف� (:إِنا ُكنا َخ ِاط ِئينَ )� 71آي �آثمين  ،و(الخط�أ :العدول
عن الجهة) ثم ذكر بع�ض �صور الخط�أ ومنها�( :أن يريد ما يح�سن فعله ،ولكن يقع منه
خالف ما يريد فيقال �أخط�أ فهو خطيء ،وهذا قد �أ�صاب في الإرادة و�أخط�أ في الفعل،
وهذا المعنى بقوله – �صلى اهلل عليه و�سلم( -رفع عن �أمتي الخط�أ والن�سيان) ، 72وبقوله:
(من اجتهد ف�أخط�أ فله �أجر)َ (، 73و َمن َقت ََل ُم�ؤ ِْم ًنا َخ َط ًئا َفت َْح ِري ُر َر َق َب ٍة )� 74إلى �أن يقول
(وجملة الأمر �أن من �أراد �شيئ ًا فاتفق منه غيره يقال� :أخط�أ ،و�إن وقع منه كما �أراده يقال:
�أ�صاب ،وقد يقال :لمن فعل فعال ال يح�سن �أو �أراد �إرادة ال تجمل �إنه �أخط�أ ،والخط�أ :هو �أن
يق�صد بفعله �شيئ ًا في�صادف فعله غير ما ق�صده ،مثل �أن يق�صد قتل كافر ف�صادف قتله
م�سلم ًا)� ، 75أو يظن �أن الحق في جهته ،في�صادف غير ذلك ،76وقال الجرجاني( :الخط�أ
وهو ما لي�س للإن�سان فيه ق�صد  ..كما �إذا رمى �شخ�ص ًا ظنه �صيد ًا �أو حربيا ف�إذا هو
 -68الر�سالة ،للإمام ال�شافعي،حتقيق�:أحمد �شاكر�،صفحة.357
� -69سورة الأحزاب  :الآية .5
 -70الإ�سراء  :الآية .31
� -71سورة يو�سف :ا ّالية 97
� -72سنن بن ماجة،للإمام بن ماجة ،حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي،دار �إحيا الرتاث العربي1395،ه�،صفحة ،345رقم
.2045
 -73امل�ستدرك،للحاكم ،املجلد الرابع،مكتبة املعارف الريا�ض �،صفحة ،550رقم .3460
� -74سورة الن�ساء  :الآية .97
 -75ل�سان العرب ،لإبن منظور،املجلد الأول �،صفحة 65
 -76خمتار ال�صحاح،للرازي،حتقيق :حممود خاطر،الهيئة امل�صرية للكتاب ،القاهرة �،صفحة 179
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م�سلم  ، 77) ..وهناك تعريفات �أخرى قريبة مما ذكر وحا�صلها �أن الخط�أ في اال�صطالح:
(كل ما ي�صدر عن المكلف من قول �أو فعل خال عن �إرادته وغير مقترن بق�صد منه).78
وا�ستدل �أهل ال�سنةعلي �أن الخط�أ عذر معتبر يمنع من التكفير ب�أدلة كثيرة� ،س�أذكر �أهمها:
 - 1قوله �سبحانه :ا ْد ُعوهُ ْم ِ آل َبا ِئ ِه ْم هُ َو �أَ ْق َ�س ُط ِعندَ اللهَّ ِ َف ِ�إن َّل ْم َت ْع َل ُموا �آ َبا َءهُ ْم َف ِ�إ ْخ َوا ُن ُك ْم ِفي
الدِّ ِين َو َم َوا ِلي ُك ْم َو َل ْي َ�س َع َل ْي ُك ْم ُج َنا ٌح ِفي َما �أَ ْخ َط ْ�أ ُتم ِب ِه َو َل ِكن ما َت َع َّمدَ تْ ُق ُلو ُب ُك ْم َو َكانَ اللهَّ ُ َغ ُفو ًرا
َّر ِحي ًما 79،قال ابن حجر  ( :قال البخاري هذه الآية في كل �شيء ،وقال غيره :هي في ق�صة
مخ�صو�صة وهي :ما �إذا قال الرجل يا بني ولي�س هو ابنه ولو�سلم �أن الآية نزلت فيما ذكر لم
يمنع ذلك من اال�ستدالل بعمومها ،وقد �أجمعوا على العمل بعمومها في �سقوط الإثم)..80
 - 2وا�ستدلوا بقوله تعالى ( َو َمن َي ْق ُت ْل ُم�ؤ ِْم ًنا ُّم َت َع ِّمدًا َف َجزَ �آ ُ�ؤ ُه َج َه َّن ُم َخا ِلدًا ِفي َها َو َغ ِ�ض َب ُ
اهلل
َع َل ْي ِه َو َل َع َن ُه َو�أَ َع َّد َل ُه َع َذا ًبا َع ِظي ًما) ،81وقد فرقت الن�صو�ص بين القتل المتعمد والقتل الخط�أ
في �أحكام الدنيا والآخرة..
 - 3ومن الأدلة قوله تعاليَ ):ر َّب َنا َال ُت�ؤَ ِاخ ْذ َنا �إِن َّن ِ�سي َنا �أَ ْو �أَ ْخ َط�أْ َنا َر َّب َنا َو َال َت ْح ِم ْل َع َل ْي َنا �إِ ْ�ص ًرا َك َما
َح َم ْل َت ُه َع َلى ا َّل ِذينَ ِمن َق ْب ِل َنا) . 82وعن ر�سول اهلل �صلي اهلل عليه و�سلم قال (:قال اهلل قد فعلت)83
 - 4و قوله �صلى اهلل عليه و�سلم �( :-إن اهلل و�ضع عن �أمتي الخط�أ والن�سيان ،وما ا�ستكرهوا
عليه) ، 84قال الحافظ ابن رجب 85في �شرحه لهذا الحديث (الخط�أ :هو �أن يق�صد بفعله �شيئ ًا
في�صادف فعله غير ما ق�صده ،مثل �أن يق�صد قتل كافر ف�صادف قتله م�سلم ًا ،والن�سيان �أن
يكون ذاكر ًا ال�شيء فين�ساه عند الفعل ،وكالهما معفو عنه :يعني ال �إثم فيه ،ولكن رفع الإثم ال
ينافي �أن يترتب على ن�سيانه حكم ،ولو قتل م�ؤمن ًا خط�أ ف�إن عليه الكفارة والدية بن�ص الكتاب،
 -77التعريفات ،للجرجاين ،الطبعة الأولى1403،ه،دار الكتب العلمية ،بريوت�،صفحة 67
 -78الر�سالة ،للإمام ال�شافعي �،صفحة 357
� -79سورة الأحزاب :الآية .5
 -80فتح الباري �شرح �صحيح البخاري ،لإبن حجر ،املجلد احلادي ع�شر ،حتقيق:حمب الديناخلطيب،دار املعرفة،
بريوت�،صفحة .551
� -81سورة الن�ساء.93 :
� -82سورة البقرة  :الآية .286
� -83صحيح م�سلم،للإمام م�سلم.،املجلد الثالث ،رقم .5362
� -84سنن البيهقي ،للإمام البيهقي ،املجلد ال�سابع ،دار الفكر �،صفحة ،356رقم .04444
 -85هو عبد الرحمن بن �أحمد بن رجب الدم�شقي احلنبلي ،احلافظ الفقيه الواعظ ،ولد ببغداد �سنة 736ه ،وقدم
دم�شق له م�ؤلفات كثرية ،تويف �سنة 795ه .انظر:الدرر الكامنة يف �أعيان املائة الثامنة ،لإبن حجر ،املجلد الثاين �،صفحة 429
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وكذا لو �أتلف مال غيره خط�أ بظنه �أنه مال نف�سه � ) ..إلى �أن يقول( :والأظهر ،واهلل �أعلم �أن
النا�سي والمخطئ �إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما لأن الإثم مرتب على المقا�صد
والنيات ،والنا�سي والمخطئ ال ق�صد لهما فال �إثم عليهما ،و�أما رفع الأحكام عنهما فلي�س
مراد ًا من هذه الن�صو�ص فيحتاج في ثبوتها ونفيها �إلى دليل �آخر. 86
و قد دلت الن�صو�ص من الكتاب وال�سنة علي �إعذار المخطئ ،و�أن حكمه حكم الجاهل
والمت�أول – فال يكفر �إال بعد قيام الحجة عليه  ،-و�أنه �إن كان مجتهد ًا فيما ي�سوغ فيه
االجتهاد – فله �أجر باجتهاده – ولو �أخط�أ  ,و�إن �أ�صاب فله �أجران
المطلب الثالث :الت�أويل :
مادة (�أول) في كل ا�ستعماالتها اللغوية تفيد معنى الرجوع ،والعود( ،الأول :الرجوع� :آل
ال�شيء ي�ؤول �أو ًال وم�آ ًال :رجع ،و�أول �إليه ال�شيء :رجعه ،و�آلت عن ال�شيء :ارتددت والإيل
والأيل :من الوح�ش ،وقيل هو الوعل ،قال الفار�سي� :سمي بذلك لم�آله �إلى الجبل يتح�صن
فيه وقال �أبو عبيد في قولهَ :و َما َي ْع َل ُم َت ْ�أ ِوي َل ُه ِ�إ َّال ُ
اهلل 87قال :الت�أويل المرجع والم�صير ،م�أخوذ
من �آل ي�ؤول �إلى كذا �أي �صار �إليه ،و�أولته� :صيرته �إليه ,و�أما الت�أويل فهو تفعيل من �أول ي�ؤول
ت�أوي ًال وثالثيه �آل ي�ؤول� :أي رجع وعاد�أول الحكم �إلى �أهله� :أي �أرجعه ورده �إليهم  ...و�آل
الج�سم �إذا نحف� ،أي رجع �إلى تلك الحالة ،ومن هذا الباب ت�أويل الكالم وهو عاقبته وما
ي�ؤول �إليه ،وذلك قوله تعالى :هَ ْل َي ُ
نظ ُرونَ ِ�إ َّال َت ْ�أ ِوي َل ُه َي ْو َم َي�أْ ِتي َت�أْ ِوي ُل ُه َي ُق ُ
ول ا َّل ِذينَ َن ُ�سو ُه ِمن
اءت ُر ُ�س ُل َر ِّب َنا ِبا ْل َحقِّ  ، 88ويقول :ما ي�ؤول �إليه في وقت بعثهم ون�شورهم...
َق ْب ُل َق ْد َج ْ
�إذا الت�أويل هو ما �أول �إليه �أو ي�ؤول �إليه� ،أو ت�أول �إليه ،والكالم �إنما يرجع ويعود وي�ستقر وي�ؤول
�إلى حقيقته التي هي عين المق�صود به ،89وهذا هو المعنى الوارد في الكتاب وال�سنة.
ب� -أما معنى الت�أويل في ا�صطالح العلماء ،فله ثالثة معان :الأول�( :أن يراد بالت�أويل حقيقة
ما ي�ؤول �إليه الكالم ،و�إن وافق ظاهره ،وهذا هو المعنى الذي يراد بلفظ الت�أويل في الكتاب
وال�سنة ،كقوله تعالى :هَ ْل َي ُ
نظ ُرونَ ِ�إ َّال َت�أْ ِوي َل ُه َي ْو َم َي ْ�أ ِتي َت�أْ ِوي ُل ُه َي ُق ُ
ول ا َّل ِذينَ َن ُ�سو ُه ِمن َق ْب ُل َق ْد
90
اءت ُر ُ�س ُل َر ِّب َنا ِبا ْل َحقِّ
َج ْ
 -86جامع العلوم واحلكم،لإبن رجب ،حتقيق�:شعيب الأرنا�ؤوط،الطبعة الأولى1411،ه،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت �،صفحة 352
� -87سورة �آل عمران :الآية .17
� -88سورة الأعراف :الآية .53
 -89ل�سان العرب ،لإبن منظور ،املجلد الأول �،صفحة674
� -90سورة الأعراف  :الآية 53
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الثاني :يراد بلفظ الت�أويل( :التف�سير) وهو ا�صطالح كثير من المف�سرين ،ولهذا قال
مجاهد – �إمام �أهل التف�سير � :-إن الرا�سخين في العلم يعلمون ت�أويل المت�شابه ،ف�إنه �أراد
بذلك تف�سيره وبيان معانيه ،وهذا مما يعلمه الرا�سخون.
الثالث� :أن يراد بلفظ (الت�أويل)� :صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره �إلى
ما يخالف ذلك ،لدليل منف�صل يوجب ذلك ،وهذا الت�أويل ال يكون �إال مخالف ًا لما يدل عليه
اللفظ ويبينه ،وت�سمية هذا ت�أوي ًال لم يكن في عرف ال�سلف ،و�إنما �سمي هذا وحده ت�أوي ًال
طائفة من المت�أخرين الخائ�ضين في الفقه و�أ�صوله والكالم ،وهذا هو الت�أويل الذي اتفق
�سلف الأمة و�أئمتها على ذمه ،و�صاحوا ب�أهله من �أقطار الأر�ض ،ورموا في �آثارهم بال�شهب
 ، 91) ...وهذا الت�أويل الذي عناه �أكثر من تكلم من المت�أخرين في م�س�ألة ال�صفات والقدر
ونحوها ،والمق�صود بالت�أويل ها هنا :التلب�س والوقوع في الكفر من غير ق�صد لذلك ،و�سببه
الق�صور في فهم الأدلة ال�شرعية ،دون تعمد للمخالفة ،بل قد يعتقد �أنه على حق.
يقول ابن حجر 92في تعريف للت�أويل ال�سائغ( :قال العلماء :كل مت�أول معذور
بت�أويله لي�س ب�آثم� ،إذا كان ت�أويله �سائغ ًا في ل�سان العرب ،وكان له وجه في العلم،
والت�أويل ال�سائغ والإعذار به له اعتبار في م�س�ألة التكفير ،بل في الوعيد عموم ًا ولذا �إن
الأحاديث المت�ضمنه للوعيد يجب العمل بها في مقت�ضاها ،باعتقاد �أن فاعل ذلك الفعل
93
متوعد بذلك الوعيد ،لكن لحوق الوعيد له متوقف على �شروط ،وله موانع).
ويقول ال�شيخ عبد الرحمن ال�سعدي:
(�إن المت�أولين من �أهل القبلة الذين �ضلوا و�أخط�أوا في فهم ما جاء في الكتاب وال�سنة ،مع
�إيمانهم بالر�سول واعتقادهم �صدقه في كل ما قال ،و�أن ما قاله كان حق ًا والتزموا ذلك،
لكنهم �أخط�أوا في بع�ض الم�سائل الخبرية �أو العملية ،فه�ؤالء قد دل الكتاب وال�سنة على
عدم خروجهم من الدين ،وعدم الحكم لهم ب�أحكام الكافرين ،و�أجمع ال�صحابة ر�ضي اهلل
عنهم والتابعون ومن بعدهم من �أئمة ال�سلف على ذلك).94

� -91شرح العقيدة الطحاوية ،لإبن �أبي العز ،حتقيق �:شعيب الأرنا�ؤوط ،الطبعة الأولى1408،ه،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت
�،صفحة 231
 -92هو �أبو الف�ضل �أحمد بن علي بن حممد الكناين الع�سقالين ،عا�ش مب�صر ،حمدث �أديب ،م�ؤرخ �،شاعر له م�ؤلفات
نافعة ،منها :فتح الباري ،الدرر الكامنة ،تويف �سنة 852ه .انظر�:شذرات الذهب يف �أخبار من ذهب ،لإبن العماد احلنبلي
،املجلد ال�سابع ،دار الفكر ،بريوت �،صفحة 270
 -93فتح الباري �شرح �صحيح البخاري ،لإبن حجر،املجلد ال�سابع �،صفحة 456
 -94الإر�شاد ملعرفة الأحكام ،لل�سعدي ،مكتبة املعارف ،الريا�ض 1400،ه�،صفحة 256
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�إذا تبين �أن الت�أويل عذر في م�س�ألة التكفير ،ف�إن هذا ال يعني �أن كل من ادعى الت�أويل فهو
معذور ب�إطالق ،بل ي�شترط في ذلك الت�أويل �أن ال يكون في �أ�صل الدين الذي هو عبادة اهلل
وحده ال �شريك له ،وقبول �شريعته؛ لأن هذا الأ�صل (ال�شهادتين) ال يمكن تحقيقه مع ح�صول
ال�شبهة فيه  ،ومن ثم فلي�س كل الت�أويل يعتبر �سائغ ًا �أو عذر ًا مقبو ًال ،فهناك من الت�أويل ما
يعتبر �سائغ ًا ،ومنه ما لي�س كذلك ،فالبد من مراعاة ذلك ،وعدم الخلط بينهما،و المت�أول
�إذا �أخط�أ وكان من �أهل عقد الإيمان ،نظر في ت�أويله ،فكل من هداه اهلل عز وجل ،ودخل في
عقد الإ�سالم ،ف�إنه ال يخرج �إلى الكفر �إال بعد البيان .ويقول ابن حزم( :و�أما من كان من غير
�أهل الإ�سالم من ن�صراني �أو يهودي �أو مجو�سي� ،أو �سائر الملل� ،أو الباطنية القائلين ب�إلهية
�إن�سان من النا�س� ،أو بنوة �أحد من النا�س ،بعد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فال يعذرون
بت�أويل �أ�ص ًال ،بل هم كفار م�شركون على كل حال) ،95ويذكر �أبو حامد الغزالي 96الت�أويل الغير
�سائغ ومثاله فيقول( :والبد من التنبيه على قاعدة وهو �أن المخالف قد يخالف ن�ص ًا متواتر ًا،
ويزعم �أنه م�ؤول ،مثاله :ما في كالم بع�ض الباطنية �أن اهلل تعالى واحد بمعنى �أنه يعطي
الوحدة ويخلقها ،وعالم بمعنى �أنه يعطى العلم لغيره ويخلقه ،وموجود بمعنى �أنه يوجد غيره،
و�أما �أن يكون واحد ًا في نف�سه ،وموجود ًا ،وعالم ًا على معنى ات�صافه فال ،وهذا كفر �صراح؛
لأن حمل الوحدة على اتحاد الوحدة لي�س من الت�أويل في �شيء ،وال تحتمله لغة العرب �أ�ص ًال ...
ف�أمثلة هذه المقاالت تكذيبات عبر عنها بالت�أويالت) ، 97ويقول ابن الوزير – رحمه اهلل :-
(وكذلك ال خالف في كفر من جحد ذلك المعلوم �ضرورة للجميع ،وت�ستر با�سم الت�أويل فيما
ال يمكن ت�أويله كالمالحدة في ت�أويل جميع الأ�سماء الح�سنى بل جميع القر�آن وال�شرائع والمعاد
الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار ،و�إنما يقع الإ�شكال في تكفير من قام ب�أركان
الإ�سالم الخم�سة المن�صو�ص على �إ�سالم من قام بها �إذا خالف المعلوم �ضرورة للبع�ض �أو
للأكثر ال المعلوم له ،وت�أول وعلمنا من قرائن �أحواله �أنه ما ق�صد التكذيب �أو التب�س ذلك
علينا في حقه و�أظهر التدين والت�صديق بجميع الأنبياء والكتب الربانية مع الخط�أ الفاح�ش في
االعتقاد ،وم�ضاده الأدلة الجلية ،ولكن لم يبلغ مرتبة الزنادقة المقدمة).98
 -95الدرة فيما يجب اعتقاده ،البن حزم ،حتقيق�:أحمد احلمد ،الطبعة الأولى1408،ه،مكتبة الرتاث ،مكة �،صفحة 441
 -96هو حممد بن حممد الطو�سي ،فيل�سوف ،مت�صوف ،ولد �سنة450ه،له م�ؤلفات منها:الإعتقاد �،إحياء علوم الدين،تويف
بخر�سان �سنة 550ه،انظر:طبقات ال�شافعية الكربي،لل�سبكي ،املجلد ال�ساد�س،حتقيق :عبد الفتاح احللو1964،م ،مطبعة
القاهرة�،صفحة 191
 -97في�صل التفرقة بني الإ�سالم والزندقة ،للغزايل ،حتقيق:حممد �أبو العال،مكتبة اجلندي�،صفحة 147
 -98العوا�صم والقوا�صم فى ال ّذب عن �سنة �أبي القا�سم  ،لإبن الوزير ،املجلد الرابع  ،حتقيق � :شعيب الأرنا�ؤوط،الطبعة
الأولى1412 ،ه،م�ؤ�س�سة الر�سالة بريوت � ،صفحة187
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المطلب الرابع :الإكراه :
( ال ُكره لغتان ،فب�أي لغة وقع فجائز
،الكره ،بال�ضم ،الم�شقة ،يقال :قمت على كره� :أي على م�شقة ،قال :ويقال �أقامني فالن
على كره ،بالفتح� ،إذا �أكرهك عليه ،وقال ابن �سيده :الكره الإباء والم�شقة تحتملها من غير
�أن تكلفها  ،وكره ال�شيء كره ًا وكراهة وكراهية :خالف �أحبه فهو كريه ومكروه ،و�أكرهه
على الأمر :قهره عليه ،وكره �إليه الأمر� ،صيره كريه ًا �إليه ،والمكره :ما يكرهه الإن�سان
99
وي�شق عليه ،وجمعه مكاره)
فنالحظ مما �سبق� ،أن معاني الإكراه ،تدورحول الم�شقة والقهر والإجبار ،ومنافاة الر�ضى
والمحبة واالختيار.
يقول ابن حزم – رحمه اهلل – في تعريف الإكراه( :والإكراه هو كل ما �سمي في اللغة �إكراه ًا،
وعرف بالح�س �أنه �إكراه ،كالوعيد بالقتل ممن ال ي�ؤمن منه �إنفاذ ما توعد به ،والوعيد بال�ضرب
كذلك) .100وعرفه ابن حجر – رحمه اهلل – بقوله( :هو �إلزام الغير بما ال يريده). 101
هلل ِمن َب ْع ِد �إي َما ِن ِه ِ�إ َّال َمنْ �أُ ْك ِر َه َو َق ْل ُب ُه ُم ْط َمئِنٌّ
الأ�صل في ذلك قوله �سبحانهَ :من َك َف َر ِبا ِ
اب َع ِظي ٌم). 102
ِبالإِي َم ِان َو َل ِكن من َ�ش َر َح ِبا ْل ُكف ِْر َ�ص ْد ًرا َف َع َل ْيهِ ْم َغ َ�ض ٌب ِّمنَ ا ِ
هلل َو َل ُه ْم َع َذ ٌ
والم�شهور في �سبب نزولها ما رواه �أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن يا�سر عن �أبيه قال:
(�أخذ الم�شركون عمار بن يا�سر فلم يتركوه حتى �سب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وذكر
�آلهتهم بخير ،ثم تركوه ،فلما �أتى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،قال :ما وراءك؟ قال:
�شر يا ر�سول اهلل ،ما تركت حتى نلت منك ،وذكرت �آلهتهم بخير قال :كيف تجد قلبك ،قال:
103
مطمئن ًا بالإيمان ،قال� :إن عادوا فعد)
لكن ينبغي �أن نعلم� ،أنه و�إن جاز قول الكفر �أو فعله ب�سبب الإكراه – �إال �أن ال�صبر �أف�ضل
و�أعظم �أجر ًا ،قال ابن بطال – رحمه اهلل �( :-أجمعوا على �أن من �أكره على الكفر واختار
القتل� ،أنه �أعظم �أجر ًا عند اهلل ممن اختار الرخ�صة)، 104
 -99امل�صباح املنري ،للفيومي ،املجلد الثاين �،صفحة 643
 -100املحلى،لإبن حزم ،املجلد الثالث ،حتقيق:ح�سن زيدان،مكتبة اجلمهورية العربية ،م�صر �،صفحة .495
 -101فتح الباري �شرح �صحيح البخاري ،لإبن حجر ،املجلد الثاين ع�شر �،صفحة .311
� -102سورة النحل  :الآية .106
 -103امل�ستدرك ،للحاكم،املجلد الثاين �،صفحة ، 357رقم .3149
 104تف�سري القرطبي ،للقرطبي ،املجلد العا�شر،الطبعة الأولى1357،ه،دار الكتب امل�صرية القاهرة�،صفحة .188
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ويقول الإمام ابن العربي – رحمه اهلل �( :-إن الكفر و�إن كان بالإكراه جائز ًا عند العلماء
ف�إن من �صبر على البالء ولم يفتتن حتى قتل ف�إنه �شهيد ،وال خالف في ذلك ،وعليه تدل
�آثار ال�شريعة التي يطول �سردها) ،105وقال الحافظ ابن كثير – رحمه اهلل ( :-والأف�ضل
والأولى �أن يثبت الم�سلم على دينه ولو �أف�ضى �إلى قتله) ،106و قوله �صلى اهلل عليه و�سلم:
(قد كان من قبلكم ي�ؤخذ الرجل فيحفر له في الأر�ض فيجعل فيها ،فيجاء بالمن�شار،
فيو�ضع على ر�أ�سه فيجعل ن�صفين ،ويم�شط ب�أم�شاط الحديد من دون لحمه وعظمه ،فما
ي�صده ذلك عن دينه).107
فو�صفه �صلى اهلل عليه و�سلم هذا عن الأمم ال�سالفة على جهة المدح لهم ،وال�صبر على
المكروه في ذات اهلل ،و�أنهم لم يكفروا في الظاهر ،وتبطنوا الإيمان ليدفعوا العذاب عن
�أنف�سهم ،وهذه حجة من �آثر ال�ضرب والقتل والهوان على الرخ�صة.

� 105أحكام القر�آن،لإبن العربي،املجلد الثالث،حتقيق:علي البجاوي،دار املعرفة ،بريوت�،صفحة 1179
 106تف�سري القر�آن العظيم لإبن كثري،املجلد الثاين ،دار الريان ،القاهرة 1408،ه�،صفحة.588
� 107صحيح البخاري،للإمام البخاري،املجلد الثالني،كتاب الإكراه،باب من �إختار ال�ضرب والقتل على الكفر�،صفحة
، 345رقم 3612
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الخاتمة
الحمد هلل الذي وفقني ،و�أعانني على �إنجاز هذا البحث  ،والذي من خالله ا�ستطعت
ت�سليط ال�ضوء على التكفير� ،أ�سبابه�،شروطه وموانعه،و�أختم بفائدة لطيفة ذكرها الدكتور
القر�ضاوي بقوله ( :تكفير من ي�ستحق التكفير :ومن هنا ينبغي �أن نكفر من يجاهرون
بالكفر دون ا�ستحياء،ونكف عمن ظاهرهم الإ�سالم و �إن كان باطنهم خراب ًا من الإيمان
،ف�إن ه�ؤالء ي�سمون في عرف الإ�سالم المنافقين الذين يقولون ب�أل�سنتهم ولم ت�ؤمن قلوبهم
�،أو لم ت�صدق �أعمالهم �أقوالهم .فلهم في الدنيا �أحكام الم�سلمين بمقت�ضى ظاهرهم ،وهم
في الآخرة في الدرك الأ�سفل من النار  ،بموجب مايبطنونه من كفر.فمن الكفرة الذين
يجب �أن يدفعوابالكفر دون مواربة وال ا�ستخفاء الأ�صناف التالية1:ـ ال�شيوعيون الم�صرون
على ال�شيوعية ،الذين ي�ؤمنون بها فل�سفة ونظام حياة ،رغم مناق�ضتها ال�صريحة لعقيدة
الإ�سالم و�شريعته وقيمه ،والذين ي�ؤمنون ب�أن الدين �أفيون ال�شعوب  ،ويعادون الأديان عامة
،ويخ�صون الإ�سالم بمزيد من العداوة والنقمة ،لأنه عقيدة ونظام وح�ضارة كاملة2.ـ
الحكام العلمانيون ،ورجال الأحزاب العلمانية ،الذين يرف�ضون جهرة �شرع اهلل ،وينادون
ب�أن الدولة يجب �أن تنف�صل عن الدين ،و�إذا دعوا �إلى حكم اهلل ور�سوله �أبواوامتنعوا،و�أكثر
من ذلك �أنهم يحاربون �أ�شد الحرب من يدعون الى تحكيم �شريعة اهلل،والعودة الى
الإ�سالم 3.ـ �أ�صحاب النحل التي مرقت من الإ�سالم مروق ًا ظاهر ًا،مثل الدروز والن�صيرية
 ،والإ�سماعيلية،و�أمثالهم من الفرق الباطنية ،الذين قال عنهم الإمام الغزالي وغيره
:ظاهرهم الرف�ض ،وباطنهم الكفر المح�ض ،وقال عنهم ابن تيمية �:إنهم �أكفر من اليهود
والن�صارى ؛وذلك لإنكارهم قطعيات الإ�سالم و�أ�سا�سياته،وما علم منه بال�ضرورة)108
وا�ستقيت منه نتائج وتو�صيات عديدة :
�أوال  :النتائج:
•التكفير بال برهان ظاهرة �ضارة بالفكر الإ�سالمي والم�سلمين.
•توجد �أ�سباب عديدة تدفع البع�ض لإطالق التكفير على عواهنه وهي �أ�سباب تعود
عموم ًا �إلى حداثة �سن ال�شباب والفتوة والقوة � ،أو غلبة
الهوى وقلة العلم والفقه فى الدين.
•الت�أكيد علي �أهمية درا�سة �شروط وموانع التكفير وتحرير م�سائلها بعلم وعدل والحذر من
م�سلك ردود الأفعال .
 -108فتاوى معا�صرة ،للقر�ضاوي،املجلد الأول ،النا�شر املكتب الإ�سالمي 1993م �،صفحة 99
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ثاني ًا  :التو�صيات:
•�ضرورة الك�شف والبيان عن التكفير بالباطل وبال برهان وال بينة ،وتمييزه عن التكفير
الم�شروع ،وذلك عن طريق اللقاءات الحوارية والم�ؤتمرات والندوات ال�شرعية والعلمية،
و�أجهزة الإعالم وبخا�صة �شبكة المعلومات الدولية (الأنترنت).
•تو�ضيح العلم ب�أن التكفير بالباطل �أو التكفير الغير م�شروع هو �سلوك مفهوم لدى الأمة
وعلمائها ،فمهما علت دعاوى التكفير فهي لم تحتل �إال م�ساحة �ضئيلة جد ًا في المجتمع
الإ�سالمي �سرعان ما تخبو.
•�-أو�صي ب�أن يكثف علماء الم�سلمين بحوثهم ودرا�ساتهم العلمية في نطاق تعرية �أفكار
التع�صب ،وذلك ب�إ�ستخدام المنهج العلمي القائم علي الإقناع العقلي والأدلة ال�شرعية
الم�صادر والمراجع
 .1القر�آن الكريم
 .2الإحكام في �أ�صول الأحكام ،لإبن حزم ،بعناية �أحمد �شاكر،النا�شر:زكريا علي يو�سف.
 .3الإر�شاد �إلى معرفة الأحكام،لل�سعدي ،مكتبة المعارف الريا�ض 1400،ه.
- .4الأعالم ،للزركلي، ،الطبعة ال�ساد�سة1984،م ،دار العلم للماليين ،بيروت.
 .5البداية والنهاية ،لإبن كثير ،الطبعة الأولي 1348ه،مطبعة كرد�ستان م�صر.
 .6البداية والنهاية ،لإبن كثير ،الطبعة الأولي 1348ه،مطبعة كرد�ستان م�صر.
 .7الدرة فيما يجب اعتقاده ،البن حزم ،تحقيق �:أحمد الحمد،الطبعة الأولي 1408ه
،مكتبة التراث،مكة .
 .8الدرر الكامنة في �أعيان المائة الثامنة ،لإبن حجر،تحقيق �:سيد جاد الحق ،دار الكتب
الحديثة ،م�صر.
 .9الر�سالة ،للإمام ال�شافعي،تحقيق � :أحمد �شاكر،دار �صادر بيروت.
 .10ال�شعر وال�شعراء،لإبن قتيبة،دار �صادر بيروت.
 .11ال�صالة و حكم تاركها،لإبن القيم،تحقيق :تي�سير زعيتر،الطبعة الأولي 1400،ه
المكتب الإ�سالمي بيروت.
 .12المحلى،لإبن حزم ،تحقيق :ح�سن زيدان ،مكتبة الجمهورية العربية .
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 .13الم�ستدرك،للحاكم ،المجلد الرابع،مكتبة المعارف الريا�ض .
 .14الم�سند،للإمام �أحمد، ،دار �صادر،بيروت.
 .15الم�صباح المنير فى غريب ال�شرح الكبير ،للرافعي،لأحمد الفيومي دار الكتب
العلمية،بيروت.
� .16إيثار الحق على الخلق،لإبن الوزير ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
� .17أحكام القر�آن،لإبن العربي،تحقيق:علي البجاوي،دار المعرفة ،بيروت�،صفحة.
 .18تف�سير القرطبي(الجامع لأحكام القر�آن) ،للقرطبي ،الطبعة الأولي1357،ه،دار
الكتب الم�صرية القاهرة.
 .19تف�سير القر�آن العظيم  ،لإبن كثير1408 ،ه ،دار الريان ،القاهرة .
 .20جامع العلوم والحكم،لإبن رجب ،تحقيق �:شعيب الأرناو�ؤط،الطبعة الأولي 1411،ه
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت.
� .21سنن البيهقي ،للإمام البيهقي ، ،دار الفكر .
� .22سنن بن ماجة،للإمام بن ماجة ،مطبعة القاهرة .
� .23سير �أعالم النبالء ،للذهبي  ،الطبعة الأولي1409،ه،م�ؤ�س�سة الر�سالة بيروت .
� .24شذرات الذهب في �أخبار من ذهب ،لإبن العماد الحنبلي ،الطبعة الأولي1399،ه،دار الفكر .
� .25شرح العقيدة الطحاوية ،لإبن �أبي العز ،تحقيق:عبداهلل بن عبد المح�سن ،الطبعة
الأولي 1408،ه م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت .
� .26صحيح البخاري،للإمام البخارى ، ،الطبعة الأولى 2003،م،مكتبة ال�صفا .
� .27صحيح م�سلم ،للإمام م�سلم، ،تحقيق :محمد ف�ؤاد،الطبعة الأولي1400 ،ه،دار الإفتاء.
 .28طبقات ال�شافعية الكبرى ،لل�سبكي ،تحقيق:عبد الفتاح الحلو،مطبعة القاهرة.
 .29فتاوى ،ال�سبكي ، ،دار المعرفة بيروت .
 .30فتح الباري �شرح �صحيح البخاري ،لإبن حجر ،تحقيق :محب الدين الخطيب،دار
المعرفة ،بيروت.
 .31في�صل التفرقة بين الإ�سالم والزندقة ،للغزالي ،تحقيق:محمد �أبو العال،مكتبة الجندي.
 .32ل�سان العرب ،لإبن منظور ، ،دار �صادر ،بيروت.
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 .33مختار ال�صحاح،للرازي،تحقيق:محمود خاطر،الهيئة الم�صرية للكتاب ،القاهرة .
 .34مخت�صر ال�صواعق المر�سلة ،لإبن القيم ، ،دار الفكر.
 .35مدارج ال�سالكين ،لإبن القيم ،تحقيق:محمد حامد الفقي ،مطبعة ال�سنة المحمدية القاهرة.
 .36البدر الطالع بمحا�سن من بعد القرن ال�سابع ،لل�شوكاني،دار المعرفة ،بيروت.
 .37الذيل على طبقات الحنابلة ،لإبن رجب،تحقيق:محمد حامد الفقي،مطبعة ال�سنة
المحمدية 1372ه.
 .38العوا�صم والقوا�صم،لإبن الوزير ،تحقيق � :شعيب الأرنا�ؤوط ،الطبعة الأولى1412 ،ه،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت.
 .39درء الفتنة،لبكر �أبي زيد،الطبعة الثانية 1424،ه،النا�شر دار العا�صمة،الريا�ض.
 .40عقيدة ال�سلف �أ�صحاب الحديث ،لأبي �إ�سماعيل ال�صابوني،تحقيق :بدر البدر،الطبعة
الأولى1404،ه،الدار ال�سلفية ،الكويت.
 .41مجموعة الر�سائل والم�سائل ،لإبن تيمية،تحقيق:محمد ر�شيد ر�ضا ،الطبعة
الأولى1403،ه،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 .42مقاالت الإ�سالميين،لأبي الح�سن الأ�شعري،تحقيق:محي الدين عبد الحميد،الطبعة
الثانية1389،ه،مكتبة النه�ضة الم�صرية ،القاهرة.
 .43الملل والنحل ،لل�شهر�ستاني،تحقيق:محمد �سيد كيالني�،شركة م�صطفى
الحلبي،القاهرة 1396ه.
 .44معجم مقايي�س اللغة،لإبن فار�س ،تحقيق :عبد ال�سالم هارون ،الطبعة الثانية1392 ،ه،
مكتبة الحلبي ،م�صر.
 .45فتاوى معا�صرة،للقر�ضاوي،النا�شر المكتب الإ�سالمي ،للطباعة والن�شر1993،م.
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(((

ملخ�ص البحث:
تناول في هذا البحث �أثر اختالف الأ�صوليين في داللة ال َّنهي على ف�ساد المنهي عنه في اختالف
الفقهاء في الفروع الفقهية ،وذلك لأنَّ المق�صود من درا�سة الأ�صول معرفة �أحكام الفروع ،وهذه
الم�س�ألة الأ�صولية قد ترتب على االختالف فيها االختالف في فروع فقهية كثيرة ،تناول البحث
منها حكم ال�صالة في الأر�ض المغ�صوبة ،وحكم �صالة النافلة في الأوقات الثالثة المكروهة،
وحكم �صوم يوم النحر ،وحكم البيع ب�شرط فا�سد ،وحكم البيع الم�شتمل على الربا،وحكم نكاح
ال�شغار،وحكم نكاح المحلل ،وحكم نفاذ حكم القا�ضي وهو غ�ضبان.
�أنَ الفقهاء اختلفوا في حكم ال�صالة في الأر�ض المغ�صوبة �إلى ثالثة مذاهب و�أنَّ المذهب
المختار �أنَّ ال�صالة في الأر�ض المغ�صوبة �صحيحة.
و�أنَّ حكم �صالة النافلة في الأوقات الثالثة المكروهة قد اختلف الفقهاء فيه �إلى ثالثة
مذاهب ،و�أنَّ المذهب الراجح هو �أنَّ النفل يحرم في هذه الأوقات ولم تنعقد ال�صالة.
و�أنَ الفقهاء اختلفوا في حكم �صوم يوم النحر �إلى مذهبين ،و�أنَّ المذهب الراجح هو �أنَّ
�صوم يوم النحر ال ينعقد وال ي�صح.
و�أنَ الفقهاء اختلفوا في حكم البيع ب�شرط فا�سد �إلى مذهبين ،و�أنَّ المذهب الراجح هو �أن
البيع ب�شرط فا�سد ينافي المق�صود من البيع ،فا�سد وال ي�صح.
�أنَّ الفقهاء اختلفوا في �صحة البيع الم�شتمل على الربا �إلى مذهبين ،و�أنَّ مذهب جمهور
العلماء ،وهو �أن البيع الم�شتمل على الربا حرام وباطل ال يترتب عليه �أثره ،هو المذهب الراجح.
�أنَّ الفقهاء اختلفوا في حكم نكاح ال�شغار �إلى مذهبين ،و�أنَّ المذهب الراجح �أنَّ نكاح
ال�شغار باطل ويف�سخ قبل الدخول وبعده.
�أنَّ حكم نكاح المحلل قد اختلف الفقهاء فيه �إلى خم�سة مذاهب ،و�أنَّ المذهب الراجح هو
�أنَّ نكاح المحلل بكل �أق�سامه فا�سد يف�سخ قبل الدخول وبعده.
و�أنَّ نفاذ حكم القا�ضي وهو غ�ضبان قد اختلف الفقهاء فيه �إلى مذهبين ،و�أنَّ المذهب
� - 1أ.د  .الفقه و �أ�صوله  -كلية ال�شريعة-جامعة القر�آن وت�أ�صيل العلوم -ال�سودان
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الراجح �أ َّنه يكره للقا�ضي �أن يق�ضي وهو غ�ضبان و�إنْ ق�ضى في حال الغ�ضب نفذ حكمه �إنْ
وافق الحق.

مقدمة البحث:
الحمد هلل الذي ي�سر فهم �شريعته للنا�س ،وجعل الذين يفقهون �أ�صولها وفروعها من
الخيرين الأكيا�س ،وال�صالة وال�سالم على النبي الأمي الذي بعث ب�شير ًا ونذير ًا وداعي ًا �إلى
اهلل ب�إذنه و�سرج ًا منير ًا.
وبعد :ف�إنَّ �أ�صول الفقه علم عظم نفعه وقدره ،وعال �شرفه وفخره� ،إذ هو مثار الأحكام
ال�شرعية ومنار الفتاوى الفرعية التي بها �صالح المكلفين معا� ًشا ومعاد ًا ،ثم �إ َّنه العمدة في
االجتهاد و�أهم ما يتوقف عليه من المواد كما ن�ص عليه العلماء وو�صفه به الأئمة الف�ضالء،
وغاية المق�صود منه هو كيفية ا�ستخراج الفروع من قواعده (((،لأنَّ من ال يفهم كيفية
اال�ستنباط وال يهتدي �إلى وجه االرتباط بين �أحكام الفروع و�أدلتها التي هي �أ�صول الفقه ال
يت�سع له المجال وال يمكنه التفريع عليها بحال ،ف�إنَّ الم�سائل الفرعية على �أت�ساعها وبعد
ً (((
غاياتها لها �أ�صول معلومة و�أو�ضاع منظومة ،ومن لم يعرف �أ�صولها لم يحط بها علما،
لذلك �أردت �أنْ �أتعرف على م�س�ألة من �أهم م�سائلها،وهي (�أثر اختالف الأ�صوليين في
داللة ال َّنهي على ف�ساد المنهي عنه في اختالف الفقهاء في الفروع الفقهية).
�أهمية المو�ضوع :تظهر �أهمية هذا المو�ضوع في كونه يتناول م�س�ألة مهمة وهي بيان �أثر
قاعدة �أ�صولية �أنبنى على اختالف الأ�صوليين فيها اختالف الفقهاء في كثير من الفروع
الفقهية ،وكذلك كيفية تخريج هذه الفروع على هذه القاعدة الأ�صولية ،وقد تناولتها في
هذا البحث حتى يت�ضح للمطلع عليه �سبب من �أ�سباب اختالف الفقهاء في الفروع الفقهية.
�أهداف البحث:
 /1ابتغاء مر�ضاة اهلل تعالى بخدمة �شرعه القويم.
 /2تو�ضيح كيفية تخريج الفروع الفقهية على القواعد الأ�صولية.
� /3إظهار مدى �أهمية علم تخريج الفروع على الأ�صول حتى ت�سلك درا�سة الأ�صول م�سلك ًا
ي�سهم في ا�ستخراج الأحكام للق�ضايا الم�ستجدة.
 /2التمهيد يف تخريج الفروع على الأ�صول للإ�سنوي �ص.46 .
 /3تخريج الفروع على الأ�صول لأبي املناقب حممود بن �أحمد الزجناين �ص 34 .حتقيق :د .حممد �أديب �صالح ط.م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت
الطبعة الثانية  1398هـ .
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منهجية البحث:
اتبعت في هذا البحث المنهج اال�ستقرائي التحليلي ،حيث قمت بجمع �أقوال الأ�صوليين في
الم�س�ألة وترتيبها ،واال�ستدالل لكل قول منها ،وبيان القول الراجح المختار منها و�سبب االختيار.
المقدمة:
التمهيد  :في داللة النهي على ف�ساد المنهي عنه.
المبحث الأول� :أثرها في العبادات.
المطلب الأول� :أثرها في ال�صالة.
المطلب الثاني �أثرها في ال�صوم.
المبحث الثاني� :أثرها في البيوع.
المطلب الأول :البيع ب�شرط فا�سد.
المطلب الثاني :حكم البيع الم�شتمل على الربا.
المبحث الثالث� :أثرها النكاح.
المطلب الأول :نكاح ال�شغار.
المطلب الثاني� :أثر الزنا في حرمة الم�صاهرة.
المبحث الرابع� :أثرها في الق�ضاء.
حكم نفاذ ق�ضاء القا�ضي حال الغ�ضب وما في حكمه مما ي�شو�ش الفهم.
الخاتمة.
التـمهـيـد :في داللة النهي على ف�ساد المنهي عنه.
�أو ًال :معنى الم�س�ألة ا�صطالح ًا :يق�صد بها �أنَّ النهي غير المقيد وغير المقترن
بقرينة تدل على الف�ساد �أو على عدمه (((،هل يدل على عدم ترتب الآثار ال�شرعية المترتبة
على المنهي عنه� ،أو ال يدل على ذلك؟ ،والآثار المترتبة على الفعل المنهي عنه �إذا كان
عبادة عدم �سقوط الق�ضاء �أو الطلب ،و�إذا كان معاملة تخلف الأحكام عنها وخروجها عن كونها
(((
�أ�سباب ًا مفيدة للأحكام.
ثاني ًا :مذاهب الأ�صوليين في الم�س�ألة:
اختلف الأ�صوليون في اقت�ضاء النهي المطلق لف�ساد المنهي عنه �إلى مذاهب كثيرة �أو�صلها
 /4ت�شنيف امل�سامع �شرح جمع اجلوامع للزرك�شي  320/1والغيث الهامع �شرح جمع اجلوامع لويل الدين �أبي زرعة
العراقي292/1
�/5أثر االختالف يف القواعد الأ�صولية للدكتور م�صطفى �سعيد اخلن �ص.345 .
العدد الثاني ع�شر  -رجب 1438هـ � -أبريل 2017م
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الزرك�شي �إلى ت�سعة مذاهب (((،وعند التدقيق نجد �أنَّ هذه المذاهب متداخلة ويمكن
ح�صرها في خم�سة مذاهب:
 /1المذهب الأول�:أنَّ ال َّنهي يقت�ضي ف�ساد المنهي عنه �سواء كان ال َّنهي لذاته �أو لغيره لمعنى
جاوزه �أو ات�صل به و�صف ًا ،وهو مذهب الحنابلة (((،وابن حزم الظاهري (((،وعزي �إلى
(((
�أبي ها�شم وغيره.
 /2المذهب الثاني� :أنَّ ال َّنهي يقت�ضي الف�ساد مطلق ًا �سواء كان المنهي عنه عبادة �أو معاملة،
�إذا كان ال َّنهي عن ال�شيء لعينه� ،أو كان من�ش�أ المف�سدة �أمر ًا خارج ًا عن ماهية المنهي
ع َّنه والزم له ،وهو مذهب الجمهور من �أ�صحاب مالك((1(،و�أ�صحاب ال�شافعي ،قال
(((1
�أبو المظفر ال�سمعاني(:هو الظاهر من مذهب ال�شافعي وعليه �أكثر الأ�صحاب)،
و�أ�صحاب �أبي حنيفة منهم الكرخي ،قال �أبو بكر الرازي( :مذهب �أ�صحابنا �أنَّ ظاهر
(((1
الن َّهي يوجب ف�ساد ما تناوله من العقود والقرب� ،إال �أن تقوم داللة على جوازه)،
(((1
وهو مذهب جماعة من المتكلمين.
 /3المذهب الثالث� :أنَّ ال َّنهي ال يقت�ضي الف�ساد �أ�ص ًال ويحتاج الف�ساد �إلى دليل غير ال َّنهي،
وهو مذهب �أكثر الفقهاء((1(،والإمام �أبي حنيفة و�أكثر �أ�صحابه كمحمد بن الح�سن
و�أبي الح�سن الكرخي((1(،وهو المختار للقا�ضي الباقالني من المالكية((1(،وكثير
 /6البحر املحيط يف �أ�صول الفقه للزرك�شي .164/2
/7العدة يف �أ�صول الفقه للقا�ضي �أبي يعلى حممد بن احل�سن الفراء احلنبلي  280،286/1والتمهيد يف �أ�صول الفقه
لأبي اخلطاب الكلوذاين  378/1والقواعد والفوائد الأ�صولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية البن اللحام �ص261.
 /8الإحكام يف �أ�صول الأحكام البن حزم الظاهري 320/3
 /9البحر املحيط املرجع ال�سابق �ص.169 ،164.
� /10إحكام الف�صول يف �أحكام الأ�صول لأبي الوليد �سليمان بن خلف الباجي  126/1وحتفة امل�س�ؤول يف �شرح منتهى ال�سول
للرهوين 68/3
 /11قواطع الأدلة يف �أ�صول الفقه لأبي املظفر ال�سمعاين 140/1
 /12الف�صول يف الأ�صول لآبي بكر �أحمد بن علي اجل�صا�ص 336/1
 /13التقريب والإر�شاد ال�صغري للقا�ضي الباقالين  339/2ونهاية الو�صول يف دراية الأ�صول لل�صفي الهندي
1176/3والبحر املحيط املرجع ال�سابق �ص.166 .
 /14املح�صول للإمام الرازي مع �شرحه نفائ�س الأ�صول 401/2
�/15أ�صو الفقه لل�سرخ�سي �ص 65 .وميزان الأ�صول يف نتائج العقول لل�سمرقندي �ص 239 .وبذل النظر يف الأ�صول
للأ�سمندي �ص148.
 /16التقريب والإر�شاد املرجع ال�سابق �ص340.
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من ال�شافعية منهم القفال ال�شا�شي((1(،واختاره �إمام الحرمين في التلخي�ص،
(((2
والغزالي((1(،وهو قول �أبي عبد اهلل الب�صري والقا�ضي عبد الجبار من المعتزلة.
 /4المذهب الرابع�:أنَّ ال َّنهي يدل على الف�ساد في العبادات وال يدل عليه فيما عداها
من المعامالت والإيقاعات،وهو مذهب �أبي الح�سين الب�صري من المعتزلة((2(،وهو
(((2
المختار للإمام الرازي ((2(،و�أتباعه((2(،منهم البي�ضاوي.
 / 5المذهب الخام�س� :أنَّ ال َّنهي �إذا ورد في العبادات والإيقاعات دل على الف�ساد مطلق ًا،
و�إنْ كان في المعامالت ف�إنْ رجع �إلى �أمر داخل فيها �أو �أمر خارج والزم لها اقت�ضى
الف�ساد ،و�إنْ رجع �إلى �أمر خارج غير الزم ال يقت�ضي الف�ساد ،وهو المذهب الذي اختاره
ابن ال�سبكي ونقله عن الأكثرين ((2(،وحكاه ابن برهان عن ن�ص ال�شافعي ((2(،و�إن �شك
هل هو راجع �إلى داخل �أو خارج حكم بف�ساده ،وهي م�س�ألة مهمة زادها ابن ال�سبكي
(((2
على الأ�صوليين كما قال الزرك�شي.
(((1

 /17الإحكام يف �أ�صول الأحكام للآمدي  48/2ونهاية الو�صول يف دراية الأ�صول لل�صفي الهندي 1177/3
 /18التلخي�ص يف �أ�صول الفقه لإمام احلرمني �ص154 .
 /19امل�ست�صفى يف �أ�صول الفقه للغزايل 25/2
 /20املعتمد يف �أ�صول الفقه لأبي احل�سني الب�صري 171/1
 /21املعتمد يف �أ�صول الفقه لأبي احل�سني الب�صري .171/1
 /22املح�صول للإمام الرازي مع �شرحه نفائ�س الأ�صول .401/2
 /23التح�صيل من املح�صول ل�سراج الدين الأرموي 336/1
 /24منهاج الو�صول �إلى علم الأ�صول للقا�ضي البي�ضاوي مع �شرحه نهاية ال�سول 433/1
 /25جمع اجلوامع يف �أ�صول الفقه البن ال�سبكي مع الآيات البينات البن قا�سم العبادي 331 -327/2
 /26الغيث الهامع �شرح جمع اجلوامع لأبي زرعة عبد الرحيم العراقي 281/1
 /27ت�شنيف امل�سامع بجمع اجلوامع للزرك�شي 319/1
العدد الثاني ع�شر  -رجب 1438هـ � -أبريل 2017م
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المبحث الأول
�أثره في العبادات
بعد ا�ستعرا�ض مذهب الأ�صوليين في هذه الم�س�ألة ن�ستعر�ض ما يظهر �أثر االختالف فيها
في الفروع الفقهية حتى تظهر �أهميتها في بناء الفروع عليها ،لأنَّ المق�صود من الم�سائل
والقواعد الأ�صولية معرفة الأحكام ال�شرعية لأفعال المكلفين وت�صرفاتهم ،و�سوف نورد
فيما يلي بع�ض الفروع الفقهية التي اختلف الفقهاء فيها بناء على هذه القاعدة من غير
ا�ستق�صاء لها وح�سب ما ي�سمح به المجال في هذا البحث مرتبة على �أبواب الفقه:
المبحث الأول� :أثر االختالف في الم�س�ألة في باب العبادات:
وقد ترتب على اختالف الأ�صوليين في قاعدة اقت�ضاء النهي للف�ساد اختالف الفقهاء في
كثير من الم�سائل في باب العبادات منها:
المطلب الأول� :أثره في ال�صالة.
الم�س�ألة الأولى :حكم ال�صالة في الأر�ض المغ�صوبة:
�أو ًال :بناء الفرع على الخالف في القاعدة الأ�صولية:
أهم الفروع التي يظهر فيها �أثر االختالف في هذه الم�س�ألة لذلك قلما
هذا الفرع من � َّ
نجد م�ؤلف في �أ�صول الفقه تعر�ض لهذه الم�س�ألة لم يتعر�ض له مدعم ًا به ما ذهب �إليه,
قال �إمام الحرمين(:ذهب المحققون �إلى �أن ال�صيغة المطلقة في ال َّنهي تت�ضمن ف�ساد
المنهى عنه وخالف في ذلك كثير من المعتزلة وبع�ض �أ�صحاب �أبي حنيفة ،وهذه الم�س�ألة
ال يظهر مق�صودها �إال بتقديم القول في ال�صالة في الدار المغ�صوبة) ((2(،وقال �أبو زيد
الدبو�سي(:ال َّنهي على �أربعة �أق�سام� ...إلى �أنْ قال :والذي قبح لغيره نوعان :ما �صار القبح
منه و�صف ًا ،وما جاوره جمع ًا� ...إلى قوله :و�أما النوع الرابع فنحو البيع وقت النداء يوم
الجمعة ،وال�صالة في �أر�ض مغ�صوبة) ((2(،وقال الزرك�شي�(:أعلم �أنَّ ال َّنهي عن ال�شيء
على ق�سمين� :أحدهما �أنْ يكون لغيره وهو �ضربان� :أحدهما ما ُنهي عنه لمعنى جاوزه جمع ًا،
كالبيع وقت النداء لال�شتغال عن ال�سعي �إلى الجمعة بعد ما لزم وهو معنى تجاوز المبيع،
وكال�صالة في الدار المغ�صوبة) ((3(،وقال ال�شوكاني(:و�أما ال َّنهي عن ال�شيء لغيره نحو
ال َّنهي عن ال�صالة في الدار المغ�صوبة ،فقيل :ال يقت�ضي الف�ساد لعدم م�ضادته لوجوب
 -28الربهان يف �أ�صول الفقه لإمام احلرمني اجلويني /.199/1
 -29تقومي الأدلة يف �أ�صول الفقه لأبي زيد الدبو�سي �ص/52.
 -30البحر املحيط يف �أ�صول الفقه للزرك�شي 164 -163/2
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�أ�صله لتغاير المتعلقين ،والظاهر �أ َّنه ي�ضاد وجود �أ�صله لأنَّ التحريم هو �إيقاع ال�صالة
في ذلك المكان ،كما �صرح به ال�شافعي و�أتباعه ،وجماعة من �أهل العلم ،فهو كال َّنهي عن
ال�صوم في يوم العيد ،ال فرق بينهما) ((3(،من هذه النقول يت�ضح لنا بناء هذا الفرع على
االختالف في قاعدة اقت�ضاء ال َّنهي لف�ساد المنهي عنه وعدم اقت�ضائه.
ثاني ًا:مذاهب الفقهاء في الم�س�ألة :وقد اختلف الفقهاء في حكم ال�صالة في الأر�ض
المغ�صوبة �إلى ثالثة مذاهب:
المذهب الأول� :أنَّ ال�صالة في الأر�ض المغ�صوبة �صحيحة وهو مذهب جمهور الفقهاء
(((3
من الحنفية ((3(،والمالكية ((3(،وال�شافعية.
الأدلــة :ا�ستدل �أ�صحاب هذا المذهب بالأدلة الآتية:
الدليل الأول� :أنَّ ال َّنهي عنها لم يتناول معنى في نف�س المفعول ،و�إ َّنما تناول معنى في
غيره ،وكون الإن�سان مرتكب ًا لل َّنهي عا�صي ًا في غير المعقود عليه ،ال يمنع وقوع فعله موقع
الجواز ،كما �أنَّ كونه عا�صي ًا في ترك ال�صالة ال يمنع �صحة �صيامه �إذا �صام ((3(،و�أَّنَّ النهي
عن ال�صالة في الأر�ض المغ�صوبة جاء لمعنى الغ�صب ،وما هو من ال�صالة في �شيء،
(((3
فغ�صب الأر�ض في �شغلها بنف�سه ال ب�صالته.
الدليل الثاني� :أنَّ الفعل �إنْ كان واحد ًا في نف�سه �إذا كان له وجهان مختلفان يجوز �أنْ يكون
مطلوب ًا من �أحد الوجهين مكروه ًا من الوجه الثاني ،و�إ َّنما اال�ستحالة في �أنْ يطلب من الوجه الذي
يكره لعينهَّ ،ثم فعله من حيث �أ َّنه �صالة مطلوبة ومن حيث �أ َّنه غ�صب مكروه ،والغ�صب يعقل دون
ال�صالة ،وال�صالة تعقل دون الغ�صب ،وقد اجتمع الوجهان في فعل واحد ومتعلق الأمر وال َّنهي
(((3
الوجهان المتغايران ((3(،و�إذا تعددت الجهات في الفعل الواحد ا�ستحال القول بالتناق�ض.
اعتر�ض على هذا الدليل :ب�أ َّنه عا�ص بفعله وال فعل له �إال قيامه وركوعه و�سجوده ،فكان
(((3
متقرب ًا بعين ما هو غا�صب به.
� -31إر�شاد الفحول لتحقيق احلق من علم الأ�صول لل�شوكاين �ص.112 -111.
 /32املب�سوط لل�سرخ�سي  102 /6- 159/2وحا�شية رد املحتار على الدر املختار البن عابدين 502 /2
/33الذخرية يف فروع الفقه املالكي للقرايف  319/2وبلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك �إلى مذهب الإمام مالك لل�شيخ �أحمد ال�صاوي 163/1
 /34املجموع �شرح املهذب للنووي 164/3
/35الف�صول يف الأ�صول لأبي بكر �أحمد بن علي اجل�صا�ص341/1
 /36تقومي الأدلة يف �أ�صول الفقه لأبي زيد الدبو�سي �ص52 .
 /37ك�شف الأ�سرار عن �أ�صول فخر الإ�سالم البزدوي لعالء الدين البخاري 281/1
 /38لباب املح�صول يف علم الأ�صول للح�سني بن ر�شيق املالكي 234 /1
 /39ك�شف الأ�سرار عن �أ�صول فخر الإ�سالم البزدوي لعالء الدين البخاري 281/1
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�أجيب عن هذا االعترا�ض :ب�أ َّنا �إ َّنما جعلناه عا�صي ًا من حيث �أ َّنه ي�ستوفي منافع الدار،
ومتقرب ًا من حيث �أ َّنه �أتى ب�صورة ال�صالة ،وقد يعلم كونه غا�صب ًا من ال يعلم كونه م�صلي ًا،
ويعلم كونه م�صلي ًا من ال يعلم كونه غا�صب ًا ،و�إ َّنما يتقرب ب�أفعاله ولي�ست تلك الأفعال �شرط ًا
ً (((4
لكونه غا�صب ًا ،فثبت �أ َّنهما وجهان مختلفان و�إنْ كان الفعل واحدا.
الدليل الثالث� :أنَّ ال�صالة والغ�صب ماهيتان منفكتان في التعقل والوجود والطلب،
ولي�س �إحداهما من �ضروريات الأخرى ،و�إ َّنما اتحدا حال الوجود ،والفعل حال الوجود لي�س
(((4
م�أمور ًا به ،وال منهي ًا عنه ،لأ َّنه حا�صل ،فحال االتحاد ال �أمر ،وحال الأمر ال اتحاد.
الدليل الرابع� :أنَّ �صيغة ال َّنهي �أ�ضيفت لل�صالة وهي لي�ست بقبيحة فال تكون منهي ًا
عنها حقيقة ،و�إ َّنما المنهي عنه هو غ�صب الأر�ض و�إيذاء المالك ،ولهذا �إذا �أذن جاز من
غير كراهة ،وهذا المنهي عنه وهو وطء الأر�ض مجاور لل�صالة لأنَّ ال�صالة فعل الم�صلي
من القيام والركوع وال�سجود ،وفعل الم�صلي قائم به ال يعدوه ،فال يكون قائم ّا بالأر�ض،
و�إ َّنما الم�صلي قائم ًا بالأر�ض� ،إال �أ َّنه مجاور له ،ف�إ َّنهما يوجدان مع ًا في هذه الحالة ال
يت�صور انفكاك �أحدهما عن الآخر ،و�إنْ كان في الجملة يت�صور ،لك َّنه لي�س ب�سبب لوجود
القبح ،لأ َّنه بدون ال�صالة غا�صب وواطئ للأر�ض ،فهما غيران متجاوران في الحال فقبح
�أحدهما ال ي�ؤثر في الآخر ،فيجوز وجود الطاعة والمع�صية في حالة واحدة من �شخ�ص
(((4
واحد ،فيكون مطيع ًا وعا�صي ًا بفعلين مختلفين.
المذهب الثاني� :أنَّ ال�صالة في الأر�ض المغ�صوبة باطلة وتجب �إعادتها وال تبر�أ الذمة
بها ،وهو مذهب الحنابلة ((4(،والظاهرية ((4(،والمعتزلة واختاره �أبو الح�سين الب�صري ون�سبه
(((4
ل�شيوخهم ك�أبي ها�شم وانت�صر له.
وا�ستدلوا بالأدلة الآتية:
الدليل الأول� :أنَّ ال َّنهي راجع �إلى �شرط معتبر في العبادة ،لأنّ ال�صالة �أفعال تفتقر �إلى
�أكوان ،ف�إذا كان الكون الذي هو �شرط منهي عنه ،دل على الف�ساد كما لو رجع �إلى نف�سه،
 /40ك�شف الأ�سرار املرجع ال�سابق �ص281 .
� /41شرح املعامل يف �أ�صول الفقه البن التلم�ساين 392/1
 /42ميزان الأ�صول يف نتائج العقول لعالء الدين �أبي بكر حممد بن �أحمد ال�سمرقندي �ص231 .
 /43دليل الطالب نيل املطالب ملرعي بن يو�سف احلنبلي  30/1وال�شرح املمتع على زاد امل�ستنقع ملحمد بن �صالح
العثيمني 207/2
 /44املحلى بالآثار �شرح املجلى بالإخت�صار لأبي حممد علي بن �أحمد بن حزم الأندل�سي 491/2
 /45املعتمد يف �أ�صول الفقه لأبي احل�سني الب�صري 181/1

68

مجلة ت�أ�صيل العلوم

�أثر اختالف الأ�صوليني يف داللة النَّهي على ف�ساد املنهي عنه يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية

�أال ترى �أ َّنه لو �صلى في ثوب نج�س �أو في وقت منهي عن ال�صالة فيه ،لم ي�صح،لأنَّ ال َّنهي
(((4
رجع �إلى �شرط معتبر ،ولم يرجع �إلى نف�س الفعل الذي هو االعتمادات ،كذلك هاهنا.
الدليل الثاني� :أنَّ ال�صالة في ملك الغير مع�صية قطع ًا ،وال�صالة طاعة قطع ًا ،فكيف
يكون الفعل الواحد طاعة مع�صية؟ ،وي�ؤكد هذا �أنَّ ال َّنهي يقت�ضي �إعدام الفعل ،والأمر
ً (((4
يقت�ضي �إيجاده ،فكيف يت�صور كون الفعل الواحد معدوم ًا موجودا.
اعتر�ض على هذا الدليل :ب�أنَّ الفعل �إنْ كان واحد ًا في نف�سه �إذا كان له وجهان مختلفان
يجوز �أنْ يكون مطلوب ًا من �أحد الوجهين مكروه ًا من الوجه الثاني ،و�إ َّنما اال�ستحالة في �أنْ
يطلب من الوجه الذي يكره لعينه ،وقد اجتمع الوجهان في فعل واحد ومتعلق الأمر وال َّنهي
(((4
الوجهان المتغايران.
الدليل الثالث� :أنَّ �صحة ال�صالة في الدار المغ�صوبة �إما �أنْ يراد بها �أ َّنها داخلة تحت
التعبد� ،أو يراد بها �أ َّنها تقوم مقام ما دخل تحت التعبد ،والأول باطل ،لأنَّ التعبد ال يتناول
القبيح المكروه ،والثاني :يكفي في نفيه �أال يدل دليل على �أ َّنها تقوم مقام ما دخل تحت
التكليف ،و�إذا لم يدل دليل على ذلك ،وال هي داخلة تحت التكليف وكان الوقت باقي ًا ،لزم
�إعادتها لبقاء التعبد ،ولزم �إعادتها �إنْ خرج الوقت ،لأنَّ كل من �أوجب �إعادتها مع بقاء
(((4
الوقت� ،أوجبها مع خروجه.
الدليل الرابع� :أنَّ ارتكاب المنهي عنه �إذا �أخل بالعبادة �أف�سدها باالتفاق ،ونية التقرب
(((5
بال�صالة �شرط ،والتقرب بالمع�صية محال ،فكيف ينوي التقرب.
اعتر�ض على هذا الدليل :ب�أنَّ الم�شترط في �صحة ال�صالة� ،أنْ ينوي امتثال الأمر
ً (((5
الوارد بها ،وقد نواه بفعل ال�صالة ،وما كان غا�صب ًا من حيث ما كان م�صليا.
المذهب الثالث� :أنَّ ال�صالة في الأر�ض المغ�صوبة غير �صحيحة ولك َّنها م�سقطة للق�ضاء� ،أي �أنَّ
(((5
الفر�ض ي�سقط عندها ال بها ،وهو قول القا�ضي �أبي بكر الباقالني ((5(،واختاره الإمام الرازي.
 /46العدة يف �أ�صول الفقه للقا�ضي �أبي يعلى احلنبلي 287/1
 /47التمهيد يف �أ�صول الفقه لأبي اخلطاب الكلوذاين379/1
 /48ك�شف الأ�سرار عن �أ�صول فخر الإ�سالم البزدوي لعالء الدين البخاري 281/1
 /49املعتمد يف �أ�صول الفقه لأبي احل�سني الب�صري 186 -185/1
 /50امل�ست�صفى يف �أ�صول الفقه للغزايل  78/1و لباب املح�صول يف علم الأ�صول للح�سني بن ر�شيق املالكي 234 /1
 /51لباب املح�صول املرجع ال�سابق �ص234 .
 /52التقريب والإر�شاد للقا�ضي �أبو بكر الباقالين  360/2والتلخي�ص يف �أ�صول الفقه لإمام احلرمني �ص150 .
 /53املعامل يف �أ�صول الفقه للإمام الرازي مع �شرح البن التلم�ساين 387 /1
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الأدلة� :أنَّ ال�صالة في الدار المغ�صوبة لي�س م�أمور ًا بها ،لأنَّ الأمر بها يمتنع ،الجتماع
الأمر وال َّنهي في ال�شيء الواحد ،وقد �أجمع ال�سلف على �أنَّ الظلمة ال ي�ؤمرون بق�ضاء
ال�صلوات الم�ؤ َّداة في الدور المغ�صوبة ،وال طريق �إلى التوفيق بينهما �إال ب�أنَّ يقال :ال�صالة
(((5
في الأر�ض المغ�صوبة غير �صحيحة ولك َّنها م�سقطة للق�ضاء.
الترجيح :بعد عر�ض مذاهب و�أقوال العلماء في الم�س�ألة يتبين لنا �أنَّ القول الراجح هو
�أنَّ ال�صالة في الأر�ض المغ�صوبة �صحيحة وهو المذهب الأول ،وهو مذهب جمهور الفقهاء،
وذلك لقوة �أدلتهم وردودهم اعترا�ضات و�أدلة المخالفين ،ويقوي ذلك الإجماع المنعقد على
�صحتها قبل ظهور المخالف كما نقل ذلك القا�ضي الباقالني ((5(،والرازي ((5(،وغيرهم.
الم�س�ألة الثانية :حكم �صالة النافلة في الأوقات الثالثة المكروهة:
�أو ًال:تخريج الفرع على القاعدة:
ورد النهي عن ال�صالة في �أوقات في �أحاديث منها :ما �أخرجه م�سلم عن ابن عمر ر�ضي
اهلل عنهما �أ َّنه �صلى اهلل عليه و�سلم قال(:ال تح َّرروا ب�صالتكم طلوع ال�شم�س وال غروبها
فت�صلوا عند ذلك) ((5(،وحديث عقبة بن عامر (ثالث �ساعات كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ينهانا �أنْ ن�صلي فيهن� ،أو �أنْ نقبر فيهن موتانا ،حين تطلع ال�شم�س بازغة حتى ترتفع،
(((5
وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ال�شم�س ،وحين ت�ضيف ال�شم�س للغروب حتى تغرب)،
ولذلك اختلف الفقهاء في �صحة ال�صالة بناء على اختالف الأ�صوليين في داللة ال َّنهي على
ف�ساد المنهي عنه ،قال ال�سرخ�سي(:وعلى هذا ال�صالة في الأوقات المكروهة فالأداء منهي
لمعنى هو �صفة الوقت وهو �أ َّنه وقت مقارنة ال�شيطان ال�شم�س على ما ورد به الأثر فال ينعدم
�أ�صل العبادة م�شروع ًا فيه ،ولكن يحرم الأداء ويلزم بال�شروع كما يلزم بالنذر) ((5(،وقال
التلم�ساني(:وكذلك ال�صالة في الأوقات الممنوعة والأمكنة الممنوعة ففي جميع ذلك خالف
بنا ًء على �أنَّ ال َّنهي يدل على ف�ساد المنهي عنه) ((6(،وقد خرج كثير من الأ�صوليين الخالف
في هذا الفرع بنا ًء على اختالف الأ�صوليين في داللة ال َّنهي على ف�ساد المنهي عنهَّ ،منهم �أبو
 /54املح�صول يف �أ�صول الفقه مع �شرحه نفائ�س الأ�صول 394/2
 /55التقريب والإر�شاد للقا�ضي �أبو بكر الباقالين  355/2والتلخي�ص يف �أ�صول الفقه لإمام احلرمني �ص150 .
 /56املح�صول يف �أ�صول الفقه املرجع ال�سابق �ص. 394.
� /57صحيح م�سلم باب الأوقات التي نهي عن ال�صالة فيها . 568-567/1
� /58صحيح م�سلم املرجع ال�سابق �ص569- 568.
� /59أ�صول الفقه لل�سرخ�سي �ص71.
 /60مفتاح الو�صول �إلى بناء الفروع على الأ�صول لل�شريف التلم�ساين �ص.41.
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المظفر ال�سمعاني ((6(،والدبو�سي ((6(،و�أبو زرعة ولي الدين العراقي ((6(،وغيرهم.

(((6

ثاني ًا :مذاهب الفقهاء في الم�س�ألة :قد اختلف الفقهاء في حكم �صالة النفل في
الأوقات الثالثة المكروهة �إلى ثالثة مذاهب:
المذهب الأول :يحرم النفل في هذه الأوقات ولم تنعقد ال�صالة على الأ�صح ك�صوم العيد
وتجوز �صالة الفر�ض ،وهو مذهب المالكية ((6(،وهو وجه عند ال�شافعية ((6(،قال النووي(:لو
�أحرم ب�صالة مكروهة في هذه الأوقات ففي انعقادها وجهان حكاهما الخرا�سانيون
�أ�صحهما عندهم ال تنعقد كال�صوم يوم العيد) ((6(،ورواية في المذهب الحنبلي ((6(،وهو قول
(((6
الظاهرية.
الأدلة :ا�ستدل �أ�صحاب هذا المذهب ب�أدلة من ال�سنة منها:
الدليل الأول :قال القرافي( :((7والم�ستند ما في م�سلم عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما
�أ َّنه �صلى اهلل عليه و�سلم قال(:ال تح َّرروا ب�صالتكم طلوع ال�شم�س وال غروبها فت�صلوا عند
ذلك) ((7(،ونهى عن ال�صالة بعد الع�صر حتى تغرب ال�شم�س ،وبعد الفجر حتى تطلع
(((7
ال�شم�س ((7(،قال الماوردي :وال َّنهي عن ال�صالة في هذه الأوقات عن التطوع.
الدليل الثاني :حديث عقبة بن عامر (ثالث �ساعات كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ينهانا �أن ن�صلي فيهن� ،أو �أن نقبر فيهن موتانا ،حين تطلع ال�شم�س بازغة حتى
ترتفع ،وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ال�شم�س ،وحين ت�ضيف ال�شم�س للغروب حتى
 /61قواطع الأدلة يف �أ�صول الفقه لأبي املظفر ال�سمعاين .147 -145/1
 /62تقومي الأدلة يف �أ�صول الفقه لأبي زيد عبيد اهلل بن عمر بن عي�سى الدبو�سي �ص60 .
 /63الغيث الهامع �شرح جمع اجلوامع لويل الدين �أبي زرعة عبد الرحيم العراقي .282/1
 /64البحر املحيط يف �أ�صول الفقه للزرك�شي  170/2ونهاية الو�صول يف دراية الأ�صول لل�صفي الهندي 1213/3
� /65شرح اخلر�شي على خمت�صر �سيدي خليل لأبي عبد اهلل حممد اخلر�شي  223-222/1وحا�شية الرهوين على �شرح
الزرقاين على خمت�صر خليل 300/1
 /66رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي 71/1
 /67املجموع �شرح املهذب للنووي 181/4
 /68املغني البن قدامة املقد�سي  759/1و�شرح منتهى الإرادات للبهوتي  100/2والكايف يف فقه الإمام �أحمد 26 /4
 /69املحلى بالآثار �شرح املجلى بالإخت�صار البن حزم الأندل�سي  48/2و ما بعدها.
/ 70الذخرية يف فروع الفقه املالكي للقرايف . 390/1
� /71صحيح م�سلم باب الأوقات التي نهي عن ال�صالة فيها . 568-567/1
� /72صحيح م�سلم املرجع ال�سابق �ص.566 .
 /73احلاوي الكبري لأبي احل�سن املاوردي .274/2
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تغرب) ((7(،وجه اال�ستدالل :قال �صاحب مطالب �أولي النهى(:وال ينعقد التطوع �إنْ
ابتد�أه م�صل فيها� ،أي:في �أوقات ال َّنهي ،ولو كان جاه ًال بالتحريم �أو بكونه وقت نهي ،لأنَّ
(((7
ال َّنهي في العبادات يقت�ضي الف�ساد).
الدليل الثالث� :أنَّ ال َّنهي �إذا رجع لذات العبادة �أو الزمها اقت�ضى الف�ساد� ،سواء �أكان
للتحريم �أم للتنزيه ،وي�أثم الفاعل في الحالتين �أي� ًضا ،لأنَّ الكراهة التنزيهية و�إنْ كانت ال
تقت�ضي الإثم عموم ًا ،لك َّنها في هذه الحالة ي�أثم بها الم�صلي ،ب�سبب التلب�س بعبادة فا�سدة،
ويعزر من �صلى في الأوقات المنهي عنها ،وال تنعقد ال�صالة في الحالتين.

(((7

المذهب الثاني� :أنَّ النوافل ذوات الأ�سباب تنعقد ،والمراد بذات ال�سبب التي لها �سبب
(((7
متقدم عليها ،وهو مذهب ال�شافعية ((7(،والرواية الثانية عند الحنابلة.
الأدلة :ا�ستدل �أ�صحاب هذا المذهب بالأدلة الآتية:
الدليل الأول :ما روي عن �أم �سلمة ر�ضي اهلل عنها �أنها قالت :دخل علي ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ذات يوم بعد الع�صر ،ف�صلى ركعتين ،فقلت :يا ر�سول اهلل �صليت �صالة لم
�أكن �أراك ت�صليها ،فقال�(:إني كنت �أ�صلي ركعتين بعد الظهر ،و�إنما قدم وفد بني تميم،
ف�شغلوني عنهما ،فهما هاتان الركعتان) ((7(،قال الماوردي(:و�إن لم تكن فر� ًضا �أو كان
(((8
ي�صليها ف�أغفلها فت�صلى في هذه الأوقات).
الدليل الثاني :ما روي عن قي�س بن فهد قال :ر�أى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم رج ًال
ي�صلي بعد ال�صبح ركعتين ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�(:أ�صالة ال�صبح مرتين
فقال له الرجل� :إني لم �أكن �صليت ركعتين قبلها ف�صليتهما الآن ،ف�سكت ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم) ((8(،وجه اال�ستدالل�:إذا ثبت ذلك في ق�ضاء ال�سنة ،مع �أنها ال تفوت
(((8
بالت�أخير  ،فما له �سبب مما يفوت بالت�أخير �أحرى.
� /74صحيح م�سلم املرجع ال�سابق �ص569-568 .
 /75مطالب �أويل النهى مل�صطفى بن �سعد بن عبده ال�سيوطي �شهرة ،الرحيبانى  249/3و�شرح منتهى الإرادات للبهوتي 104/2
/76الفقه الإ�سالمي و�أدلته للدكتور وهبة الزحيلي 598/1
 /77املجموع �شرح املهذب للنووي  170/4ورو�ضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي 71/1
 /78الكايف يف فقه الإمام �أحمد 238 /1
 /79امل�سند للإمام احلافظ الكبري �أبي بكر عبد اهلل بن الزبري احلميدي �أحاديث �أم �سلمة ر�ضي اهلل عنها حديث
رقم(141/1 )295
 /80احلاوي الكبري لأبي احل�سن املاوردي .271/2
 /81امل�ستدرك على ال�صحيحني للحاكم الني�سابوري باب الت�أمني حديث رقم (409 /1 )1018
� /82شرح خمت�صر اخلرقي ل�شم�س الدين الزرك�شي .228/1
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الثالث :القيا�س� :أ َّنها �صالة ذات �سبب ،ف�أ�شبهت ركعتي الطواف ((8(،ولأ َّنها �صالة لها
(((8
�سبب فجاز فعلها في الوقت المنهي عن ال�صالة فيه� ،أ�صله ع�صر يومه.
المذهب الثالث�:أنَّ ال�صالة تحرم في �أوقات ال َّنهي فر� ًضا ونف ًال �إال فر�ض الوقت كالع�صر
�أو ال�صبح و�إذا �شرع انعقدت بال�شروع وهو مذهب الحنفية ((8(،قال الن�سفي(:و�إن كانت
ال�صالة نف ًال فهي �صحيحة مكروهة حتى وجب ق�ضا�ؤه �إذا قطعه ويجب قطعه وق�ضا�ؤه في
(((8
غير مكروه في ظاهر الرواية ،ولو �أتمه خرج عن عهدة ما لزمه بذلك ال�شروع).
الأدلة :الدليل الأول :ا�ستدلوا بحديث ليلة التعري�س ف�إنَّ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
لما نزل �آخر الليل قال( :من يكل�ؤنا الليلة) فقال بالل� :أ َّنا ،فناموا فما �أيقظهم �إال حر
ال�شم�س وفي رواية انتبهوا وقد بدا حاجب ال�شم�س فقال عليه ال�صالة وال�سالم لبالل:
(�أين ما وعدتنا) قال :ذهب بنف�سي الذي ذهب بنفو�سكم فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم�(:أرواحنا بيد اهلل تعالى ،و�أمرهم فانتقلوا عن ذلك الوادي ثم نزلوا ف�أوتر ر�سول اهلل
(((8
�صلى اهلل عليه و�سلم ،ثم �أذن بالل ف�صلى ركعتي الفجر ،ثم قام ف�صلى بهم ق�ضاء)،
وجه اال�ستدالل� :أ َّنه �صلى اهلل عليه و�سلم �إ َّنما انتقل من ذلك الوادي لأ َّنه ت�شاءم
والأ�صح �أ َّنه �أراد �أن ترتفع ال�شم�س فلو جاز الفجر المكتوبة في حال طلوع ال�شم�س لما �أخر
بعد االنتباه والآثار المروية في ال َّنهى عامة في جن�س ال�صلوات وبها يثبت تخ�صي�ص هذه
الأوقات من الحديث الذي رواه الخ�صم ((8(،قال الكمال ابن الهمام( :لكن �إن �أريد بعدم
الجواز عدم ال�صحة وال�صالة عام لم ي�صدق في كل �صالة لأ َّنه لو �شرع في نفل في الأوقات
(((8
الثالثة �صح �شروعه حتى وجب ق�ضا�ؤه �إذا قطعه).
الدليل الثاني� :إنَّ �أ�صل ال�صالة م�شروع ب�أ�صل الوقت ،وال َّنهي جاء لو�صف زائد وهو �أ َّنه وقت
(((9
مقارنة ال�شم�س قرن ال�شيطان ،فبقى الأ�صل م�شروع ًا ولم ينعدم و�إنْ لزمه الترك بو�صفه.
الترجيح :بعد عر�ض مذاهب و�أقوال العلماء في الم�س�ألة يتبين لنا �أنَّ القول الراجح
 /83املغني البن قدامة املقد�سي 793/1و الكايف املرجع ال�سابق �ص. 27 .
 /84احلاوي الكبري لأبي احل�سن املاوردي .275/2
 /85حا�شية رد املحتار على الدر املختار البن عابدين .403/1
 /86البحر الرائق �شرح كنز الدقائق للن�سفي 483/2
� /87سنن الن�سائي 324/1
 /88املب�سوط لل�سرخ�سي 276 /1
� /89شرح فتح القدير على الهداية �شرح بداية املبتدي لكمال الدين حممد بن عبد الواحد ال�سيوا�سي املعروف بابن
الهمام 236/1
 /90تقومي الأدلة يف �أ�صول الفقه لأبي زيد عبيد اهلل بن عمر بن عي�سى الدبو�سي �ص60.
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هو �أنَّ النفل يحرم في هذه الأوقات ولم تنعقد ال�صالة ،وهو المذهب الأول ،وذلك لقوة
�أدلتهم ،وا�ستنادهم على الراجح من �أقوال الأ�صوليين وهو �أنَّ ال َّنهي �إذا كان لأمر خارج
مقارن للمنهي عنه يفيد الف�ساد.
المطلب الثاني� :أثره في ال�صوم :حكم �صوم يوم النحر:
�أو ًال :تخريج الفرع على القاعدة :هذا الفرع من الفروع التي اختلف فيها الفقهاء
بنا ًء على اختالف الأ�صوليين في هذه القاعدة ،قال ال�صفي الهندي�(:إذا �أمر ال�شارع
ب�شيء مطلق ًا َّثم نهى عنه في بع�ض �أحواله ،فهل يقت�ضي ذلك �إلحاق �شرط الم�أمور به
ي�صح بدون ذلك ال�شرط ،و�أ َّنه يكون كال َّنهي عن ال�شيء لخلل في �شرطه� ،أم ال؟ �إلى قوله:
وعلى هذا قالوا�( :أي الحنفية) لو �صام يوم النحر �صح ... ،الخ) ((9(،وقال الزرك�شي(:بعد
�إ�شارته �إلى ما نهي عنه لمعنى ات�صل به و�صف ًا ،مثاله الأمر بال�صوم وال َّنهي عن �إيقاعه
يوم النحر)((9(،هذه النقول وغيرها ت�أكد بناء الخالف في هذه الم�س�ألة على اختالف
الأ�صوليين في �إفادة ال َّنهي لف�ساد المنهي عنه.
ثاني ًا:مذاهب الفقهاء في الم�س�ألة :وقد اختلف الفقهاء في �صحة �صوم يوم النحر
�إلى مذهبين بنا ًء على اختالفهم في �إفادة النهي لف�ساد المنهي عنه:
المذهب الأول� :أنَّ �صوم يوم النحر ال ينعقد وال ي�صح وهو مذهب جمهور العلماء من
(((9
المالكية ((9(،وال�شافعية ((9(،والحنابلة ((9(،والظاهرية.
الأدلة :ا�ستدل �أ�صحاب هذا المذهب على ف�ساد �صوم يوم النحر وعدم انعقاده بالأدلة الآتية:
الدليل الأول :عن عمر بن الخطاب و�أبي هريرة و�أبي �سعيد ر�ضي اهلل عنهم �أن ر�سول
(((9
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (نهى عن �صوم يوم الفطر ويوم الأ�ضحى).
وجه اال�ستدالل:قد �أجمع العلماء على تحريم �صوم هذين اليومين بكل حال �سواء
�صامهما عن نذر �أو تطوع �أو كفارة �أو غير ذلك ،ولو نذر �صومهما متعمد ًا لعينهما ،قال
(((9
ال�شافعي والجمهور :ال ينعقد نذره وال يلزمه ق�ضا�ؤهما.
 /91نهاية الو�صول يف دراية الأ�صول لل�صفي الهندي  1213/3و �أ�صول الفقه لل�سرخ�سي �ص69.
 /92البحر املحيط يف �أ�صول الفقه للزرك�شي 165-164/2
/93الذخرية يف فروع الفقه املالكي للقرايف 319/2
 /94احلاوي الكبري لأبي احل�سن املاوردي  348/3واملنهج القومي �شرح املقدمة احل�ضرمية لأحمد بن حممد بن علي بن حجر الهيتمي301/1
 /95الكايف يف فقه الإمام �أحمد  450/1وال�شرح املمتع على زاد امل�ستنقع ملحمد بن �صالح العثيمني 496/6
 /96املحلى بالآثار �شرح املجلى بالإخت�صار البن حزم الأندل�سي 133/4
� /97صحيح م�سلم باب النهي عن �صوم يوم الفطر ويوم الأ�ضحى /.153/3
 /98املنهاج �شرح �صحيح م�سلم بن احلجاج للنووي .92/12
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الدليل الثاني� :أنَّ الأمر بمجرده ال يدل على الإجزاء وال�صحة ،فكيف يدل ال َّنهي ،بل
الأمر وال َّنهي يدل على اقت�ضاء الفعل واقت�ضاء الترك فقط� ،أو على الوجوب والتحريم فقط،
�أما ح�صول الإجزاء �أو الفائدة �أو نفيهما فيحتاج �إلى دليل �آخر ،واللفظ من حيث اللغة غير
مو�ضوع لهذه الق�ضايا ال�شرعية� ،أ َّما من حيث ال�شرع ف�إذا قال ال�شارع� :إذا نهيتكم عن �أمر
�أردت به �صحته لتلقيناه منه ،ولكن لم يثبت ذلك �صريح ًا ال بالتواتر وال بنقل الآحاد ،ولي�س
من �ضرورة الم�أمور �أنْ يكون �صحيح ًا مجزي ًا ،فكيف يكون من �ضرورة المنهي ذلك ف�إذا لم
يثبت ذلك �شرع ًا ولغة و�ضرورة بمقت�ضى اللفظ فالم�صير �إليه تحكم ،بل اال�ستدالل به على
(((9
ف�ساده �أقرب من اال�ستدالل به على �صحته.
اعتر�ض على هذا الدليل� :أورد الغزالي اعترا�ض على هذا الدليل بقوله(:ف�إنْ قيل
المحال ال ينهى عنه لأنَّ الأمر كما يقت�ضي م�أمور ًا يمكن امتثاله ،فال َّنهي يقت�ضي منهي ًا عنه
يمكن ارتكابه ،ف�صوم يوم ال َّنحر �إذا ُنهي عنه ينبغي �أنْ ي�صح ارتكابه ويكون �صوم ًا ،فا�سم
ال�صوم لل�صوم ال�شرعي ال للإم�ساك ف�إ َّنه �صوم لغة ال �شرع ًا والأ�سامي ال�شرعية تحمل على
(((10
مو�ضوع ال�شرع ،هذا هو الأ�صل.
�أجيب عن هذا االعترا�ض :ب�أنَّ الأ�صل �أ َّنه لمو�ضوعه اللغوي �إال ما �صرفه ع َّنه عرف
اال�ستعمال في ال�شرع ،وقد �ألفينا عرف ال�شرع في الأوامر �أ َّنه ي�ستعمل ال�صوم وال ِّنكاح
والبيع لمعانيها ال�شرعية� ،أما في المنهيات فلم يثبت هذا العرف المغير للو�ضع ،بدليل قوله
�صلى اهلل عليه و�سلم(:دعي ال�صالة �أيام �أقرائك) ((10(،وقوله تعالىَ (:ولاَ َت ْن ِك ُحوا َما َن َك َح
�آَ َبا�ؤُ ُك ْم ِّمنَ ال ِّن َ�سا ِء �إِلاَّ َما َق ْد َ�س َل َف) ((10(،و�أمثال هذه المناهي مما ال ينعقد �أ�ص ًال ولم يثبت
فيه عرف ا�ستعمال ال�شرع ،فيرجع �إلى �أ�صل الو�ضع ،ونقول� :إذا تعار�ض فيه عرف ال�شرع
والو�ضع فمن �صام يوم النحر فقد ارتكب ال َّنهي و�إنْ لم ينعقد �صومه ،ويكون هذا �أولى لأنَّ
مذهبهم يف�ضي �إلى �صرف ال َّنهي عن ذات المنهي عنه �إلى غيره ف�إ َّنه لو كان منهي ًا في عينه
ا�ستحال �أنْ يكون عبادة منعقدة ومطلق ال َّنهي عن ال�شيء يدل على ال َّنهي عن عينه �إال �أن
(((10
يدل دليل ،فال معنى لترك الظاهر من غير �ضرورة.
الدليل الثالث� :أ َّنه ال فرق بين ال َّنهي عن �صوم يوم العيد ،وبين ال َّنهي عن �إيقاعه فيه،
 /99امل�ست�صفى يف �أ�صول الفقه للغزايل 28/2
 /100امل�ست�صفى املرجع ال�سابق �ص.29 -28 .
� /101سبق تخريجه �ص .من هذا البحث.
� /102سورة الن�ساء �آية 22
 /103الفائق يف �أ�صول الفقه لل�شيخ �صفي الدين الهندي 259/1
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لأ َّنه بمعنى ال َّنهي عن �أنْ ي�صوم فيه ،وهو بمعنى الأول ،ولأنَّ المقت�ضي لذلك هو الماهية،
(((10
لما ثبت �أنَّ الزم الماهية معلولها ،فيكون كال َّنهي عنها.
المذهب الثاني� :أنَّ �صوم يوم النحر ينعقد و�إن �صامه �أجز�أه وهو مذهب الحنفية.

(((10

الأدلة :ا�ستدل الحنفية على مذهبهم بالآتي:
الدليل الأول� :أنَّ ال�صوم م�شروع في يوم النحر ،ف�إنَّ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم (نهى عن
�صوم يوم النحر) ((10(،وموجب النهي االنتهاء ،واالنتهاء عما لي�س بم�شروع ال يتحقق ،ولأنَّ
(((10
موجب النهي االنتهاء على وجه يكون للعبد فيه اختيار بين �أنْ ينتهي فيثاب �أو يفعل فيعاقب.
اعتر�ض على اال�ستدالل بالحديث :ب�أنَّ ال َّنهي تعلق بال�صوم في يوم النحر ،ولذلك لو
(((10
�صرح بوجوبه مع ال َّنهي ،كان مت�ضاد ًا ،وثبوت الت�ضاد يدل على اتحاد متعلق الأمر وال َّنهي.
الدليل الثاني� :أنَّ النهي يوجب �إعدام المنهي عنه بفعل م�ضاف �إلى ك�سب العبد واختياره
لأ َّنه ابتالء كالأمر ،و�إ َّنما يتحقق االبتالء �إذا بقى للعبد فيه اختيار ،حتى �إذا انتهى معظم ًا
لحرمة الناهي كان مثاب ًا عليه ،و�إذا �أقدم عليه تارك ًا تعظيم حرمة الناهي كان معاقب ًا على
�إيجاده،وال يتحقق ذلك �إال فيما هو م�شروع ،فبهذا يتبين �أنَّ موجب النهي �إ َّنما يتحقق في
(((10
العقود ال�شرعية والعبادات �إذا كانت م�شروعة بعد النهي.
الدليل الثالث� :أنَّ هذا ال�صوم م�شروع ،والدليل على م�شروعيته هو كونه كف ًا للنف�س
التي هي عدو اهلل عن �شهواتها ال يف�صل بين يوم ويوم ،فكان من حيث حقيقته ح�سن ًا
م�شروع ًا ،وما ذكرتم من النهي ف�إ َّنما هو لغيره المجاور(وهو ترك �إجابة دعوة اهلل تعالى)،
(((11
لأنَّ النا�س �أ�ضياف اهلل في هذه الأيام ،و�إذا كان لغيره ال يمنع �صحته من حيث ذاته.
�أعتر�ض على هذا الدليل :ب�أنَّ الإم�ساك في هذه الأيام ي�ستلزم ترك �إجابة الدعوة
(((11
البتة ،وترك الإجابة منهي عنه قبيح فما ي�ستلزمه كذلك ؟.
 /104ال�سنن الكربى للن�سائي  129 /2و�سنن الدارقطني 198/2
 /105املب�سوط لل�سرخ�سي  103/4وفتح القدير للكمال ابن الهمام  441/4وتقومي الأدلة يف �أ�صول الفقه لأبي زيد الدبو�سي �ص60 .
 /106ال�سنن الكربى للن�سائي باب �صيام يوم النحر وما فيه ،حديث رقم(421/2 )3382
 /107املب�سوط املرجع ال�سابق �ص104 .
 /108لباب املح�صول يف علم الأ�صول للح�سني بن ر�شيق املالكي 237 /1
� /109أ�صول الفقه لل�سرخ�سي �ص69.
 / 110العناية �شرح الهداية  358/3ـ360
 / 111العناية �شرح الهداية املرجع ال�سابق �ص360 .
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�أجيب عن هذا االعترا�ض :ب�أ َّنا ال ن�سلم ذلك ف�إ َّنه لو �أم�سك حمية �أو ل�ضعف �أو لعدم ما
ي�أكله ال يكون تاركا للإجابة ،ف�إن قيل :الإم�ساك عبادة ت�ستلزمه ،قلنا :كان ذلك قو ًال بالوجه
واالعتبار ،وعلى تقدير ت�سليم �صحته فلنا �أن نقول :هذا ال�صوم من حيث �إ َّنه ترك �إجابة دعوة
(((11
اهلل قبيح ،ومن حيث �إ َّنه قهر للنف�س الأمارة بال�سوء على وجه التقرب �إلى اهلل ح�سن.
الدليل الرابع� :أنّ موجب ال َّنهي هو االنتهاء و�إ َّنما يتحقق االنتهاء عن �شيء والمعدوم
لي�س ب�شيء ،فكان من �ضرورة �صحة ال َّنهي موجب ًا لالنتهاء كون المنهي عنه م�شروع ًا في
الوقت ،فكيف يجعل المنهي عنه غير م�شروع بحكم ال َّنهي بعد ما كان م�شروع ًا ،وبه تبين �أنَّ
�ضد الن�سخ ،فالن�سخ ت�صرف في الم�شروع بالرفع ثم ينعدم �أداء العبد باعتبار �أ َّنه لم يبق
م�شروع ًا ،ولي�س للعبد والية ال�شرع ،وال َّنهي ت�صرف في منع المخاطب من �أداء ما هو م�شرع
في الوقت فيكون انعدام الأداء منه انتهاء عما نهي عنه ،ومقت�ضى ال َّنهي حرمة الفعل الذي
هو �أداء لوجوب االنتهاء فبقى الم�شروع م�شروع ًا كما كان ،وي�صير الأداء فا�سد ًا حرام ًا ،لأنَّ
(((11
فيه ترك االنتهاء الواجب بال َّنهي.
الدليل الخام�س� :أنَّ المنهي عنه في يوم النحر هو �إيقاع ال�صوم ال ال�صوم الواقع ،وهما
مفهومان متغايران ،فال يلزم من تحريم الإيقاع تحريم الواقع ،كما ال يلزم من تحريم الكون
في الدار المغ�صوبة تحريم نف�س ال�صالة لتغاير المفهومين ((11(،وهذا يعني وجوب الم�ساواة
بين ال�صالة في الدار المغ�صوبة و�صوم يوم النحر في ال�صحة ،لأنَّ ال َّنهي في كل لأمر خارج.
�أعتر�ض على هذا الدليل :ب�أنَّ متعلق ال َّنهي عن ال�صالة في الدار المغ�صوبة �أمر
�أجنبي عن ال�صالة ال تعلق له بها ،بخالف ال َّنهي عن �إيقاع ال�صوم في يوم النحر ،ف�إ َّنه
متعر�ض ل�صفة ال�صوم ،وهي �إيقاعه فيه ،و�إيقاعه فيه لي�س �أمر ًا �آخر غير فعل ال�صوم فيه،
ف�إذا كان نهيه موجب ًا للف�ساد كان نهي �إيقاعه �أي� ًضا موجب ًا له ((11(،وهذا يعني �أنَّ قيا�س
�صيام يوم النحر على ال�صالة في الدار المغ�صوبة ليثبت به �صحته ،قيا�س مع الفارق فال
تثبت به ال�صحة المطلوبة ل�صوم يوم النحر.
الترجيح :بعد عر�ض مذهبي العلماء في الم�س�ألة يظهر لي �أنَّ المذهب الراجح هو المذهب
الأول ،وهو مذهب جمهور العلماء ،وهو مخرج على المذهب المختار من مذاهبهم في القاعدة
الأ�صولية ،وهو �أنَّ ال َّنهي في العبادات يقت�ضي الف�ساد خا�صة �إذا كان لعين المنهي عنه �أو لو�صفه
 /112العناية �شرح الهداية املرجع ال�سابق �ص. 360 .
� /113أ�صول ال�سرخ�سي املرجع ال�سابق �ص68.
 /114البحر املحيط يف �أ�صول الفقه للزرك�شي 165 -164/2
 /115نهاية الو�صول يف دراية الأ�صول لل�صفي الهندي 1211 -1210/3
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الالزم له ،ولقوة الأدلة التي ا�ستدلوا بها ،وقد وجه الكمال ابن الهمام ما ذهب �إليه الحنفية بما
يدل على ذلك بقوله(:وقولهم �أي الحنفية� :إنَّ ال َّنهي يدل على م�شروعية الفعل المنهي عنه ب�أ�صله
ال بو�صفه� ،إ َّنما يفيد �صحة الأ�صل �أي �أ�صل الفعل وال يختلف فيه �أي في كون الأ�صل �صحيح ًا لأ َّنه
غير المنهي ع َّنه الذي هو مجموع الأ�صل والو�صف ،فال ي�ستعقب كون المنهي عنه يدل على
بو�صف يالزمه� ،أي ال يقال دل على �صحة الأ�صل والو�صف
م�شروعية الفعل ب�أ�صله �صحة الأ�صل ٍ
المالزم ال يفارق الأ�صل في الوجود فال يفارقه في ال�صحة �أي� ًضا ،لجواز �أنْ يكون ال�شيء بالنظر
(((11
�إلى نف�سه �صحيح ًا ،وبالنظر �إلي و�صفه فا�سد ًا و�إنْ كان ذلك الو�صف الزم ًا لذاته).
المبحث الثالث� :أثره في البيوع.
ترتب على اختالف الأ�صوليين في اقت�ضاء النهي لف�ساد المنهي عنه اختالف الفقهاء في
كل ،و�سوف
كثير من الفروع الفقهية في باب البيوع التي خرجت بناء على القاعدة عند ٍ
�أذكر بع�ض الفروع التي تظهر �أثر هذا الخالف في اختالف الفقهاء من غير ح�صر لها.
المطلب الأول :البيع ب�شرط فا�سد:
 /1معنى الم�س�ألة :قال ال�شيخ ميارة الفا�سي :يق�صد بالبيع وال�شرط �أنَّ البيع �إذا وقع
م�صاحب ًا لل�شرط ف�إما �أن يكون ال�شرط حال ًال� ،أو حرام ًا ،ف�إنْ كان حال ًال ففيه تف�صيل �إنْ
ً (((11
وقع م�ؤثر ًا في البيع جه ًال مث ًال فهو ممنوع ،و�إنْ كان ال�شرط حرام ًا بطل به البيع مطلقا.
 /2تخريج الم�س�ألة على القاعدة :البيع ب�شرط فا�سد من الفرع التي اختلف فيها
الفقهاء بناء على اختالف الأ�صوليين في داللة ال َّنهي على ف�ساد المنهي عنه ،وقد
(((11
�أوردها بع�ض الأ�صوليين للداللة على �أثر االختالف في القاعدة منهم ال�سرخ�سي،
و�أبي زيد الدبو�سي ((11(،والتلم�ساني حيث قال(:وعلى هذا الأ�صل اختلف الفقهاء...
�إلى �أنْ قال :ومنه بيع و�شرط) ((12(،يت�ضح من هذه النقول بناء الخالف في هذا الفرع
على اختالف الأ�صوليين في �إفادة ال َّنهي لف�ساد المنهي عنه.
/3مذاهب الفقهاء في الم�س�ألة :قد اختلف الفقهاء فيها �إلى مذهبين:
المذهب الأول� :أن البيع ب�شرط فا�سد ينافي المق�صود من البيع ،فا�سد وال ي�صح ،وهو
 /116التحرير يف �أ�صول الفقه للكمال ابن الهمام مع �شرحه التي�سري ملحمد �أمني �أمري باد �شاه 387/1
� /117شرح ميارة الفا�سي على حتفة احلكام يف نكت العقود والأحكام لأبي عبد اهلل حممد بن �أحمد املالكي ال�شهري مب َّيارة 452/1
� /118أ�صول الفقه لل�سرخ�سي �ص66.
 /119تقومي الأدلة يف �أ�صول الفقه لأبي زيد الدبو�سي �ص52 .
 /120مفتاح الو�صول �إلى بناء الفروع على الأ�صول لأبي عبد اهلل حممد بن �أحمد التلم�ساين �ص40.
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مذهب المالكية ((12(،وال�شافعية ((12(،والحنابلة ((12(،والظاهرية.

(((12

الأدلــة :ا�ستدل �أ�صحاب هذا المذهب على ما ذهبوا �إليه بالأدلة الآتية:
الدليل الأول :من الحديث:ما روي عن عمرو بن �شعيب عن �أبيه عن جده عن النبي �صلى
(((12
اهلل عليه و�سلم�(:أ َّنه نهى عن بيع و�شرط).
وجه اال�ستدالل� :أنَّ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم نهى عن بيع و�شرط وال َّنهي يقت�ضي
ف�ساد المنهي عنه ((12(،وحمل على �شرط يناق�ض مق�صود العقد مثل �أال يبيع وال يهب� ،أو
(((12
يعود بخلل في الثمن ك�شرط ال�سلف من �أحدهما.
الدليل الثاني� :أنَّ هذه ال�شروط ال تخلو �أن تكون على البائع �أو على الم�شتري ،ف�إن كانت على
البائع فقد منعته من ا�ستقرار ملكه على الثمن ،و�أدت �إلى جهالة فيه ،و�إن كانت على الم�شتري
(((12
فقد منعته من تمام ملكه للمبيع ،و�أ�ضعفت ت�صرفه فيه ،فبطل العقد بكل واحد منها.
الدليل الثالث� :أ َّنه ال يت�صور ارتكاب ال َّنهي عن بيع و�شرط فا�سد �إال عند وجود البيع،
(((12
فتبين �أنَّ ال َّنهي عن بيع و�شرط هو نهي عن نف�س البيع ال عن ال�شرط.
المذهب الثاني� :أن البيع ب�شرط فا�سد يرجع الف�ساد لل�شرط ،ويبقى �أ�صل العقد �صحيح ًا
(((13
مفيد ًا للملك ،وهو مذهب الحنفية.
الأدلــة :ا�ستدل �أ�صحاب هذا المذهب بالأدلة الآتية:
الدليل الأول:من الحديث:حديث ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل عنها�(:أ َّنها ا�شترت بريرة
وا�شترطت الوالء لمواليها ،ثم �أعتقتها ثم �س�ألت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن ذلك ف�أجاز
عتقها) ((13(،وجه اال�ستدالل� :أنَّ النبي �صلى اهلل عليه و �سلم �أجاز عتقها وقد كان البيع فا�سد ًا
�/121شرح اخلر�شي على خمت�صر خليل 80/5 19وال�شر الكبري على خمت�صر على خمت�صر خليل ال�شيخ الدردير 65/3
/122احلاوي الكبري للماوردي  698/5واملجموع �شرح املهذب للنووي  397/9وحتفة املحتاج �شرح املنهاج 297/10
 /123املغني البن قدامة املقد�سي  329/6واملبدع �شرح املقنع �إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح 496/4
 /124املحلى البن حزم الظاهري 340/7
 /125املعجم الأو�سط للطرباين حديث رقم( 335/4 )4361ون�صب الراية لأحاديث الهداية لعبد اهلل بن يو�سف �أبو حممد احلنفي الزيلعي 429/6
 /126احلاوي الكبري للماوردي 696/5
 /127جامع الأمهات جلمال الدين عثمان بن عمر ابن �أبي بكر امل�شهور بابن احلاجب املالكي 237/1
 /128احلاوي الكبري املرجع ال�سابق �ص696.
 /129قواطع الأدلة يف �أ�صول الفقه لأبي املظفر ال�سمعاين 151 /1
/130حا�شية ابن عابدين 207/5والف�صول يف الأ�صول لأبي بكر اجل�صا�ص  343/1والتلويح �إلى ك�شف حقائق التنقيح
ل�سعد الدين التفتازاين 465-464
� /131صحيح البخاري باب الوالء ملن �أعتق 2481/6
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ب�شرطها الوالء لهم ،فهذا ال�ضرب من العقود يقع فا�سد ًا ويملك به المعقود عليه عند القب�ض.
الدليل الثاني� :أنَّ ال َّنهي ورد لمعنى في �صفة المبيع ال �أ�صله ،فيرفع و�صف البيع ال �أ�صله،
وو�صف الم�شروع �أ َّنه بيع حالل جائز ،فارتفع الو�صف و�صار حرام ًا فا�سد ًا ،وبقي الأ�صل
موجب ًا للملك لكن ب�صفة الف�ساد والحرمة فال�شرط �أمر زائد على البيع الزم له لكونه
(((13
م�شروط ًا في نف�س العقد وهو المراد بالو�صف في هذا المقام.
�أعتر�ض على هذا الدليل :ب�أنَّ ال َّنهي عن البيع وال�شرط ،ولذلك لو �صرح بوجوبه كان
مت�ضاد ًا ،وثبوت الت�ضاد يدل على اتحاد متعلق الأمر وال َّنهي ،فكيف يرجع ال َّنهي �إلى و�صفه،
(((13
وهذا معلوم على ال�ضرورة.
الدليل الثالث� :أنَّ تحريم البيع دليل على بقائه م�شروع ًا ،لأنَّ الحرمة �صفة لما �سماه
ال�شرع ،فينبغي �أنْ يكون الم�سمى مت�صور ًا ليمكن �إثبات الو�صف له ،ف�إ َّنه ال يثبت بدون
(((13
المو�صوف كتحريم العين با�سمه دليل على ثبوت الم�سمى ليثبت له الو�صف.
(((13

الترجيح :بعد عر�ض مذهبي العلماء في الم�س�ألة يتبين لي �أنَّ المذهب الراجح هو
المذهب الأول وهو مذهب جمهور العلماء ،وذلك للآتي:
� /1أنَّ ال َّنهي عن بيع و�شرط هو نهي عن نف�س البيع ال عن ال�شرط ،لأ َّنه ال يت�صور ارتكاب
ال َّنهي عن بيع و�شرط فا�سد �إال عند وجود البيع ،فثبت تالزمها فاتحدا في الحكم وهو
ف�سادهما وبطالنهما.
� /2أنَّ �صحة البيع مع ال�شرط الفا�سد ،تتنافى مع نهي ال�شارع عنه ،لأنَّ ال َّنهي عنه يقت�ضي
عدم اعتباره ف�إذا حكمنا ب�صحته فقد خالفنا مقت�ضى ال َّنهي عنه.
 /3قوة �أدلة الجمهور وردودهم على �أدلة الحنفية ،مع ورود رواية عن الإمام �أبي حنيفة
(((13
رحمه اهلل تعالى ،ب�أنَّ البيع باطل وال�شرط باطل.
المطلب الثاني :حكم البيع الم�شتمل على الربا:
 /1معنى الم�س�ألة :البيع الم�شتمل على الربا :هو معاو�ضة مال بمال في �أحد الجانبين
 /132الف�صول يف الأ�صول لأبي بكر اجل�صا�ص 344 /1
 /133ك�شف الأ�سرار عن �أ�صول فخر الإ�سالم البزدوي270/1
 /134لباب املح�صول يف علم الأ�صول للح�سني بن ر�شيق املالكي . 237/1
 /135تقومي الأدلة يف �أ�صول الفقه لأبي زيد الدبو�سي �ص.57 .
 /136املعجم الأو�سط للطرباين .332/4
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ف�ضل خال عن العو�ض م�ستحق بعقد المعاو�ضة.

(((13

/2تخريج الم�س�ألة على القاعدة :قد ذكر بناء الخالف في هذه الم�س�ألة على الخالف
في داللة ال َّنهي على ف�ساد المنهي عنه كثير من الأ�صوليين ،قال ال�سرخ�سي في معر�ض
الكالم عن ال َّنهي و�إفادته لف�ساد المنهي عنه( :وعلى هذا عقد الربا ف�إ َّنه نوع بيع ولكنه
فا�سد ال بخلل في ركنه بل النعدام �شرط الجواز وهو الم�ساواة في القدر فكما �أ َّنه بوجود
�شرط مف�سد ال ينعدم �أ�صل الم�شروع فكذلك بانعدام �شرط مجوز ال ينعدم �أ�صل الم�شروع
(((13
وثبوت ملك حرام به كما اقت�ضاه مثل هذا ال�سبب،ف�إن قيل قوله تعالى (ﭪﭫ)،
يوجب نفي �أ�صله م�شروع ًا كقوله تعالى(:ﮃﮄﮅ) ((13(،بل �أولى
لأ َّنه �أ�ضاف هذا التحريم �إلى نف�سه وهناك الحرمة م�ضافة �إلى الأم ،قلنا الربا عبارة عن
الف�ضل فمعنى قوله تعالى(:ﭪﭫ)�((14(،أي حرم اكت�ساب الف�ضل الخالي عن العو�ض
ب�سبب التجارة ونحن نثبت هذه الحرمة ولكن بينا �أ َّنه لي�س من �ضرورة الحرمة في ملك
اليمين انتفاء �أ�صل الملك)((14(،وقال البزدوي(:وكذلك بيع الربا م�شروع ب�أ�صله وهو وجود
ً (((14
ركنه في محله غير م�شروع بو�صفه وهو الف�ضل في العو�ض ف�صار فا�سد ًا ال باطال)،
وقال عالء الدين البخاري(:بيع الربا وهو معاو�ضة مال بمال في �أحد الجانبين ف�ضل خال
عن العو�ض م�ستحق بعقد المعاو�ضة غير م�شروع بو�صفه وهو الف�ضل �أي بالف�ضل يفوت
الم�ساواة التي هي �شرط الجواز وهو تبع كالو�صف وكذلك ال�شرط الفا�سد في البيع مثل
الربا وهو �شرط ال يقت�ضيه العقد ولأحد المتعاقدين فيه نفع �أو للمعقود عليه وهو من �أهل
اال�ستحقاق والربا قد يكون ا�سم ًا للعقد ولنف�س الف�ضل ففي قوله :بيع الربا م�شروع ب�أ�صله،
المراد منه العقد �أي بيع هو ربا وفي قوله :ال�شرط الفا�سد مثل الربا ،المراد منه نف�س
الف�ضل �أي ال�شرط الفا�سد في �إف�ساد البيع وعدم المنع من االنعقاد مثل الدرهم الزائد لأنَّ
ال�شرط الفا�سد على ما و�صفنا في معنى الدرهم الزائد من حيث �إ َّنه ف�ضل ا�ستحق بعقد
المعاو�ضة ف�أخذ حكمه ،ثم ال َّنهي في الم�س�ألتين وهو قوله تعالى(:ﭪﭫ) ،وقوله
عليه ال�سالم(:ال تبيعوا الذهب بالذهب وال الورق بالورق �إال �سواء ب�سواء) ((14(،الحديث
 /137ك�شف الأ�سرار عن �أ�صول فخر الإ�سالم البزدوي270/1
� /138سورة البقرة �آية .275
� /139سورة الن�ساء �آية .23
� /140سورة البقرة �آية .275
� /141أ�صول الفقه لل�سرخ�سي �ص.72.
� /142أ�صول فخر الإ�سالم البزدوي مع �شرحه ك�شف الأ�سرار 270/1
� /143صحيح م�سلم باب الربا حديث رقم (.1208/3 )1584
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وما روي �أنه عليه ال�سالم(:نهى عن بيع و�شرط) ((14(،وغير ذلك من الأحاديث ورد لمعنى
في غير البيع وهو الف�ضل الخالي عن العو�ض وال�شرط الفا�سد فال ينعدم به �أ�صل الم�شروع
لأ َّنه �إيجاب وقبول من �أهله في محله وال يختل �شيء من ذلك بالدرهم الزائد وال بال�شرط
الفا�سد فكانا �أمرين زائدين على العقد فكانا غيره لكن يثبت به �صفة الف�ساد) ((14(،من
هذه النقول عن الأ�صوليين وغيرها يت�أكد بناء الخالف في هذه الم�س�ألة على اختالف
الأ�صوليين في �إفادة ال َّنهي لف�ساد المنهي عنه.
 /3مذاهب الفقهاء في الم�س�ألة :اتفق الفقهاء على حرمة الربا ،واختلفوا في �صحة
البيع الم�شتمل على الربا �إلى مذهبين:
المذهب الأول� :أنَّ البيع الم�شتمل على الربا حرام وهو باطل وفا�سد ال يح�صل به التملك،
وهو مذهب المالكية((14(،وال�شافعية ((14(،والحنابلة((14(،وابن حزم
الظاهري((14(.
الأدلــة :ا�ستدل �أ�صحاب هذا المذهب بالأدلة الآتية:
الدليل الأول من الكتاب :ا�ستدلوا من الكتاب بقوله تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
(((15
ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ).

وجه اال�ستدالل :قال �أبو المظفر ال�سمعاني(:المحرم ما يجب االمتناع عنه و�إذا وجب
االمتناع عنه لم يجز �أن يكون م�شروع ًا لما بينا �أن �أقل درجات الم�شروع هو الندب �أو
الإباحة �إذا لم يكن عقد الربا م�شروع ًا لم يثبت الملك الم�شروع لأنَّ الملك الم�شروع ال يثبت
�إال بالعقد الم�شروع ،وتحقيق ما ذكرنا ف�إن البياعات والأنكحة و�سائر العقود ما عرفناها
�إال بال�شرع ف�إ َّنه لوال ال�شرع لم يعرف �شيء من هذه العقود وقد �شرع اهلل تعالى هذه العقود
على �شرط مخ�صو�ص فى محل مخ�صو�ص من فاعل مخ�صو�ص فما وراء ذلك غير م�شروع
 /144ن�صب الراية لأحاديث الهداية لعبد اهلل بن يو�سف �أبو حممد احلنفي الزيلعي 429/6

 /145ك�شف الأ�سرار عن �أ�صول فخر الإ�سالم البزدوي270/1
/1461الكايف يف فقه �أهل املدينة املالكي البن عبد الرب  ،633/2و �شرح العدوي على كفاية الطالب الرباين 444/5
وبلغة ال�سالك لأقربامل�سالك ملذهب الإمام مالك لل�شيخ �أحمد بن حممد ال�صاوي املالكي .32/3
 /147احلاوي الكبري للماوردي  134/5ورو�ضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي .415/1
 /148املغني البن قدامة املقد�سي  133/4واملبدع �شرح املقنع البن مفلح املقد�سي  ،43/5و�شرح خمت�صر اخلرقي
ل�شم�س الدين الزرك�شي .12/2
 /149املحلى بالآثار �شرح املجلى بالإخت�صار البن حزم .190/7
� /150سورة البقرة �آية .275
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�أ�ص ًال وهذا لأنَّ الأ�صل لما كان هو عدم الم�شروعية ف�إذا �شرع عقد ًا على وجه فما كان على
(((15
غير ذلك الوجه بقى على العدم و�إذا بقى على العدم ال ي�صلح لثبوت حكم �شرعي)،
قال ابن العربي(:و�أحل اهلل البيع المطلق الذي يقع فيه العو�ض على �صحة الق�صد والعمل
(((15
وحرم منه ما وقع على وجه الباطل).

الدليل الثاني من ال�سنة :ا�ستدلوا من ال�سنة ب�أحاديث منها ما يلي:
�أ /ما روي عن عبد اهلل بن م�سعود عن �أبيه قال(:لعن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �آكل
الربا وم�ؤكله و�شاهده وكاتبه)((15(،وجه اال�ستدالل� :أنَّ هذا يقت�ضي �أنْ يكون الربا من
كبائر الذنوب ((15(،وما لعن �صاحبه ال يكون �صحيح ًا.
ب /ما روي عن �أبي �سعيد الخدري قال :جاء بالل بتمر برني فقال له ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم(:من �أين هذا) ؟ فقال بالل :من تمر كان عندنا رديء ،فبعت منه �صاعين
ب�صاع لمطعم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عند ذلك:
(�أوه عين الربا ال تفعل ولكن �إذا �أردت �أن ت�شتري التمر فبعه ببيع �آخر ثم ا�شتر به) وفي
رواية (هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا وا�شتروا لنا من هذا)((15(،وجه اال�ستدالل:قال
النووي(:هذا دليل على �أن المقبو�ض ببيع فا�سد يجب رده على بائعه و�إذا رده ا�سترد
الثمن) ((15(،وقال القرطبي(:عقد الربا مف�سوخ ال يجوز بحال ،لما رواه الأئمة قال علما�ؤنا:
فقوله (�أوه عين الربا) �أي هو الربا المحرم نف�سه ال ما ي�شبهه ،وقوله( :فردوه) يدل على وجوب
(((15
ف�سخ �صفقة الربا و�أنها ال ت�صح بوجه).
الدليل الثالث الإجماع� :أجمع الم�سلمون على تحريم الربا ،وقد نقل هذا الإجماع كثير من
العلماء ((15(،قال �أبو المظفر ال�سمعاني�(:إنَّ علماء الأم�صار في جميع الأزمنة تم�سكوا في ا�ستداللهم
ً (((15
على ف�ساد الربا بمجرد ال َّنهي عنه من غير نكير عليهم من �أحد فكان ذلك �إجماعا).
 /151قواطع الأدلة لأبي املظفر ال�سمعاين . 254/1
� /152أحكام القر�آن البن العربي .486/1
� /153صحيح م�سلم باب لعن �آكل الربا وموكله حديث رقم(.1218/3 )1597
/154ال�شرح املمتع على زاد امل�ستقنع ملحمد بن �صالح بن حممد العثيمني .115/8
� /155صحيح م�سلم باب بيع الطعام مث ًال مبثل رقم(.48/5 )4167
 /156املنهاج �شرح �صحيح م�سلم بن احلجاج للنووي .22/11
 /157اجلامع لأحكام القر�آن للقرطبي.492 /1
 /158احلاوي الكبري للماوردي .136-135/5
 /159قواطع الأدلة يف �أ�صول الفقه لأبي املظفر ال�سمعاين .248 /1
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المذهب الثاني�:أنَّ البيع الم�شتمل على الربا حرام وهو فا�سد يح�صل به التملك ،وهو
مذهب الحنفية ((16(،قال البزدوي (بيع الربا م�شروع ب�أ�صله وهو وجود ركنه في محله غير
ً (((16
م�شروع بو�صفه وهو الف�ضل في العو�ض ف�صار فا�سد ًا ال باطال).
الدليل الأول�:أنَّ الربا عبارة عن الف�ضل فمعنى قوله تعالى(:ﭪﭫﭬ) ((16(.وجه
اال�ستدالل :قال ال�سرخ�سي�(:أي حرم اكت�ساب الف�ضل الخالي عن العو�ض ب�سبب التجارة ونحن
(((16
نثبت هذه الحرمة ولكن لي�س من �ضرورة الحرمة في ملك اليمين انتفاء �أ�صل الملك).
الدليل الثاني�:أنَّ ال َّنهي يوجب �إعدام المنهي عنه بفعل م�ضاف �إلى ك�سب العبد واختياره لأ َّنه
ابتالء كالأمر ،و�إ َّنما يتحقق االبتالء �إذا بقي للعبد فيه اختيار حتى �إذا انتهى معظم ًا لحرمة
الناهي كان مثاب ًا عليه و�إذا �أقدم عليه تارك ًا تعظيم حرمة الناهي كان معاقب ًا على �إيجاده ،وال
يتحقق ذلك �إال فيما هو م�شروع ،فبهذا تبين �أنَّ موجب ال َّنهي �إ َّنما يتحقق في العقود ال�شرعية
والعبادات �إذا كانت م�شروعة بعد ال َّنهي ،ف�أما �صفة القبح فهو ثابت بمقت�ضى ال َّنهي ولكن ثبوت
المقت�ضى لت�صحيح المقت�ضى ال لإبطاله و�إذا انعدم الم�شروع بمقت�ضى �صفة القبح ينعدم موجب
(((16
ال َّنهي ،وبانعدامه يبطل ال َّنهي فال يجوز �إثبات المقت�ضى على وجه يكون مبط ًال للمقت�ضي.
الدليل الثالث�:أ�صل الماهية �سالم عن المف�سدة ،وال َّنهي �إ َّنما هو في الخارج عنها،
فلو قلنا بالف�ساد مطلق ًا ل�سوينا بين الماهية المت�ضمنة للف�ساد وبين ال�سالمة عن الف�ساد،
ولو قلنا بال�صحة مطلق ًا ل�سوينا بين الماهية ال�سالمة في ذاتها و�صفاتها وبين المت�ضمنة
للف�ساد في �صفاتها ،وذلك غير جائز ،كما �أ َّنا لو قلنا بال�صحة مطلقا ل�سوينا بين الماهية
ال�سالمة في ذاتها و�صفاتها وبين المت�ضمنة للف�ساد في �صفاتها ،وذلك غير جائز ،ف�إن
الت�سوية بين مواطن الف�ساد وبين ال�سالم عن الف�ساد خالف القواعد ،فتعين حينئذ �أن
يقابل الأ�صل بالأ�صل والو�صف بالو�صف فنقول �أ�صل الماهية �سالم عن ال َّنهي ،والأ�صل في
ت�صرفات الم�سلمين وعقودهم ال�صحة حتى يرد نهي فيثبت لأ�صل الماهية الأ�صل الذي هو
ال�صحة ويثبت للو�صف الذي هو الزيادة المت�ضمنة للمف�سدة الو�صف العار�ض وهو ال َّنهي
(((16
فيف�سد الو�صف دون الأ�صل وهو المطلوب.
 /160حا�شية ابن عابدين  295/5والبحر الرائق للن�سفي. 349/13
� /161أ�صول فخر الإ�سالم البزدوي مع �شرحه ك�شف الأ�سرار 270/1
� /162سورة البقرة �آية .275
� /163أ�صول الفقه لل�سرخ�سي .90/1
� /164أ�صول ال�سرخ�سي املرجع ال�سابق �ص.87-86 .
� /165أنوار الربوق يف �أنواع الفرق للقرايف .268 /3
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اعتر�ض على هذا الدليل :قال ابن ال�شاط(:لقائل �أن يقول لي�س الأمر كذلك ف�إن الو�صف
�إذا نهي عنه �سرى ال َّنهي �إلى المو�صوف لأنَّ الو�صف ال وجود له مفارق ًا للمو�صوف فيئول الأمر
�إلى �أنَّ ال َّنهي يت�سلط على الماهية المو�صوفة بذلك الو�صف فتكون الماهية على �ضربين عار
(((16
عن ذلك الو�صف فال يت�سلط ال َّنهي عليه ومت�صف بذلك الو�صف فيت�سلط النهي عليه).
الترجيح :بعد عر�ض مذهبي العلماء في الم�س�ألة يترجح عندي المذهب الأول وهو مذهب
جمهور العلماء ،وذلك للآتي:
 /1لقوة �أدلتهم وو�ضوحها و�سالمتها من المعار�ضة.
 /2موافقة مذهبهم لما ا�شتهر به العمل في ع�صر ال�صحابة ومن بعدهم ،قال الماوردي:
(((16
(قد �أجمع الم�سلمون على تحريم الربا).
المبحث الثاني� :أثره النكاح.
المطلب الأول :نكاح ال�شغار:
�أو ًال :معنى ال�شغار لغة وا�صطالح ًا /1 :معنى ال�شغار لغة :بك�سر ففتح �شغر الكلب� :إذا رفع
رجله ليبول ،ويجوز �أن يكون من �شغر البلد� :إذا خال ،وال�شغار الطر ُد يقال �َ :شغ ُروا ُفالن ًا
و�شغار ًا �إذا طردوه ونفوه ،ال�شغ ُر :البع ُد قاله الفرا ُء :وقد َ�شغ َر البل ُد �إذا َب ُع َد
عن بلد ِه �شغْر ًا ِ
لطان ومنْ َي�ضبطه ،من المجاز ُ :يقال :بلد ٌة �شاغر ٌة ِبرجلها �إذا لم تمتن ْع
من
وال�س ِ
ِ
النا�صر ُّ
(((16
أحد لخلوها عمن َيحميها.
من غار ِة � ٍ
 /2ال�شغار ا�صطالح ًا :هو �أنْ يزوج الرجل موليته على �أن يزوجه الآخر موليته ليكون �أحد
(((16
العقدين عو� ًضا عن الآخر� ،سواء كانت المولية بنت ًا �أو �أخت ًا �أو �أمة� ،سمي به لخلوه عن المهر.
ثاني ًا� :أنواع ال�شغار :نكاح ال�شغار على �أنواع� :صريح ال�شغار ،ووجه ال�شغار ،ومركب من الوجهين.
النوع الأول� :صريح ال�شغار :وهو النكاح الذي ال يذكر فيه �صداق ،نحو زوجني ابنتك
(((17
�أزوجك ابنتي،فيكون �صداق كل واحدة ب�ضع الأخرى.
النوع الثاني :وجه ال�شغار :وهو النكاح الذي يذكر فيه �صداق كل واحدة �سواء كان
/166ابن ال�شاط على �أنوار الربوق يف �أنواع الفرق للقرايف .268 /3
 /167احلاوي الكبري للماوردي .135/5
 /168تاج العرو�س من جواهر القامو�س ملرت�ضى الزَّبيدي3016/1
 /169البحر الرائق �شرح كنز الدقائق للن�سفي  405/6والذخرية يف فروع املالكية للقرايف 167/4
� /170شرح ميارة الفا�سي على حتفة احلكام يف نكت العقود والأحكام  277/1و اخلر�شي على خمت�صر خليل264/3
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مماث ًال ل�صداق الأخرى� ،أو مختلف ًا ((17(،و�سمي وجه ًا لأ َّنه �شغار من وجه دون وجه ،فمن
حيث �إ َّنه �سمي لكل منهما �صداق ًا فلي�س ب�شغار لعدم خلو العقد عن ال�صداق،ومن حيث �إ َّنه
(((17
ا�شترط تزوج �إحداهما بالأخرى فهو �شغار.
النوع الثالث :ومركب من الوجهين :وهو النكاح الذي ي�سمى فيه لواحدة دون الأخرى.

(((17

/3تخريج الم�س�ألة على القاعدة:قد �أ�شار �إلى تخريج هذه الم�س�ألة على االختالف في داللة
ال َّنهي على ف�ساد المنهي عنه كثير من الأ�صوليين والفقهاء ،قال الغزالي(:نكاح ال�شغار فا�سد
(((17
لأ َّنه منهي عنه وتمامه �أن يقول كل منهي عنه فهو فا�سد وال�شغار منهي عنه فهو �إذا فا�سد)،
وقال التلم�ساني( :وعلى هذا الأ�صل(يعني ال َّنهي هل يدل على ف�ساد المنهي عنه �أو ال) ،اختلف
في نكاح ال�شغار فمن ر�أى �أنَّ ال َّنهي يدل على ف�ساد المنهي عنه حكم بف�سخ نكاح ال�شغار ،ومن ر�أى
�أ َّنه ال يدل على ف�ساد المنهي عنه لم يحكم بف�سخه) ((17(،قال ابن ر�شد(:و�سبب اختالفهم هل
النهي المعلق بذلك معلل بعدم العو�ض �أو غير معلل ف�إن قلنا غير معلل لزم الف�سخ على الإطالق
و�إنَّ قلنا العلة عدم ال�صداق �صح بفر�ض �صداق المثل ،مثل العقد على خمر �أو على خنزير وقد
�أجمعوا على �أن النكاح المنعقد على الخمر والخنزير ال يف�سخ �إذا فات بالدخول ،ويكون فيه مهر
المثل ،وك�أن مالك ًا ر�ضي اهلل عنه ر�أى �أنَّ ال�صداق و�إن لم يكن من �شرط �صحة العقد فف�ساد
العقد ههنا من قبل ف�ساد ال�صداق مخ�صو�ص لتعلق النهي به� ،أو ر�أى �أنَّ ال َّنهي �إنما يتعلق بنف�س
تعيين العقد ،والنهي يدل على ف�ساد المنهي) ((17(،من هذه النقول عن الأ�صوليين وغيرها يت�أكد
بناء الخالف في هذه الم�س�ألة على اختالف الأ�صوليين في �إفادة ال َّنهي لف�ساد المنهي عنه.
 /4مذاهب الفقهاء في الم�س�ألة :قد اختلف الفقهاء فيها �إلى مذهبين كما يلي:
المذهب الأول :ذهب المالكية ((17(،وال�شافعية ((17(،والحنابلة ((17(،والظاهرية�((18(،إلي �أنَّ
� /171شرح ميارة الفا�سي املرجع ال�سابق �ص277.
/ 172ال�شرح الكبري على خمت�صر خليل للإمام الدردير/307/2
 /173ال�شرح الكبري على خمت�صر خليل املرجع ال�سابق �ص308 .
 /174امل�ست�صفى للإمام الغزايل 50/1
 /175مفتاح الو�صول �إلى بناء الفروع على الأ�صول لأبي عبد اهلل حممد بن �أحمد التلم�ساين �ص40.
 /176بداية املجتهد ونهاية املقت�صد البن ر�شد 58/2
�/177شرح اخلر�شي على خمت�صر خليل  267/3وال�شرح الكبري على خمت�صر على خمت�صر خليل ال�شيخ الدردير
 307/3والذخرية يف الفقه املالكي للقرايف 168 /4
 /178احلاوي الكبري للماوردي  323/9ورو�ضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي 461/2
 /179املغني البن قدامة املقد�سي 576 /7واملبدع �شرح املقنع �إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح 80/7
و�شرح منتهى الإرادات للبهوتي 165/5
 /180املحلى بالآثار �شرح املجلى بالإخت�صار البن حزم الظاهري 853 /8
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نكاح ال�شغار باطل ويف�سخ قبل الدخول وبعده.
الأدلــة :ا�ستدل �أ�صحاب هذا المذهب على ما ذهبوا �إليه بالأدلة الآتية:
الدليل الأول من ال�سنة ((18(:ما روي عن جابر بن عبد اهلل قال( :نهى ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم عن ال�شغار)((18(،وعن عمران بن الح�صين عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
�أ َّنه قال( :ال جلب وال جنب وال �شغار في الإ�سالم) ((18(،وجه اال�ستدالل� :أنه �صلى اهلل عليه
(((18
و�سلم نهى عن نكاح ال�شغار ،وال َّنهي يقت�ضي ف�ساد المنهي عنه ما لم ي�صرف عنه دليل.
اعتر�ض على اال�ستدالل من ال�سنة :ب�أ َّنه قد ف�سد بال َّنهي ما توجه �إليه وهو ال�صداق
دون النكاح ،لأنَّ ال َّنهي للخلو عن المهر هكذا قال ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما( :نهى ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم �أن تزوج المر�أة بالمر�أة من غير مهر لكل واحدة منهما) ((18(،وهذا لأنَّ
ال�شغار هو الخلو في اللغة ،يقال� :شغر الكلب �إذا رفع �إحدى رجليه ليبول ،وبلدة �شاغرة �إذا
(((18
كانت خالية من ال�سلطان ،و�إ َّنما �أراد به �أن ال تخلو المر�أة بالنكاح عن المهر وبه نقول.
�أجيب عن هذا االعترا�ض بجوابين:
�أحدهما� :أنَّ ال َّنهي توجه �إلى النكاح :لما رواه نافع عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنه�(:أنَّ النبي
(((18
�صلى اهلل عليه و�سلم نهى عن نكاح ال�شغار).
(((18
الثاني� :أ َّنه يحمل على عموم الأمرين.
الدليل الثاني :من القيا�س� :أنه �سلف في عقد فلم ي�صح ,كما لو قال :بعتك ثوبي بع�شرة
(((19
على �أن تبيعني ثوبك بع�شرين ((18(،ولأنه �شرط تمليك الب�ضع لغير الزوج.
(((19
المذهب الثاني� :أنَّ النكاح �صحيح ويجب فيه مهر المثل و�إليه ذهب الحنفية.
 /181الذخرية يف الفقه املالكي للقرايف 168 /4
� /182صحيح م�سلم باب حترمي نكاح ال�شغار وبطالنه حديث رقم (.140/4 )3536
 /183ال�سنن الكربى للن�سائي باب النهي عن ال�شغار حديث رقم( 36/3 )5495و�سنن الرتمذي باب النهي عن ال�شغار
حديث رقم(431/3 )1123
 /184احلاوي الكبري للماوردي 323/9
 /185حتفة الأحوذي �شرح �سنن الرتمذي ملحمد املبارك فوري286/8
 /186بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع للكا�ساين 477/5
� /187صحيح م�سلم املرجع ال�سابق حديث رقم (� )3530ص.139.
 /188احلاوي الكبري املرجع ال�سابق �ص323 .
 /189املغني البن قدامة املقد�سي 251/30
 /190ك�شاف القناع عن منت الإقناع للبهوتي 168/17
 /191املب�سوط لل�سرخ�سي 295-294/6وفتح القدير للكمال ابن الهمام 153 -152 /7
العدد الثاني ع�شر  -رجب 1438هـ � -أبريل 2017م

87

�أ.د .حممد ح�سب اهلل حممد علي

الأدلة :ا�ستدل الحنفية على �صحة العقد وف�ساد ال�شرط بالآتي:
الدليل الأول :ب�أنَّ هذا النكاح م�ؤبد �أدخل فيه �شرط ًا فا�سد ًا حيث �شرط فيه �أن يكون
ب�ضع كل واحدة منهما مهر الأخرى ،والب�ضع ال ي�صلح مهر ًا ،والنكاح ال تبطله ال�شروط
الفا�سدة ،والدليل عليه ما روي عن عبد اهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما �أنه قال( :نهى ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أن تنكح المر�أة بالمر�أة لي�س لواحدة منهما مهر) ((19(،وهو �إ�شارة
ً (((19
�إلى �أنَّ ال َّنهي لمكان ت�سمية المهر ال لعين النكاح فبقي النكاح �صحيحا.
الدليل الثاني :من القيا�س� :أ َّنه �سمى بمقابلة ب�ضع كل واحدة منهما ما ال ي�صلح �أن يكون
�صداق ًا فك�أنه تزوجها على خمر �أو خنزير ،وهذا لأ َّنه لما لم يكن في الب�ضع �صالحية كونه
(((19
�صداق ًا لم يتحقق الإ�شراك فبقي هذا �شرط ًا فا�سد ًا ،وال َّنكاح ال يبطل بال�شروط الفا�سدة.
الدليل الثالث� :أنَّ ال َّنهي للخلو عن المهر ،لأنَّ ال�شغار هو الخلو في اللغة ،يقال� :شغر
الكلب �إذا رفع �إحدى رجليه ليبول ،وبلدة �شاغرة �إذا كانت خالية من ال�سلطان ،و�إنما �أراد
(((19
به �أن ال تخلو المر�أة بالنكاح عن المهر وبه نقول.
اعتر�ض على هذا الدليل :ب�أ َّنه فا�سد ،لأ َّنه لي�س يمنع ما �أوجبتموه من ال�صداق بعد
(((19
العقد من �أنْ يكون نكاح ال�شغار وقت العقد قد توجه ال َّنهي �إليه فاقت�ضى ف�ساده.
الترجيح :بعد ا�ستعرا�ض �أدلة المذهبين يت�ضح لنا �أنَّ ما ذهب �إليه الجمهور وهو المذهب
الأول هو المذهب الراجح وذلك لقوة �أدلتهم ،وتخريج ما ذهبوا �إليه على المذهب المختار
من مذاهب الأ�صوليين في ال َّنهي عن ال�شيء لمعنى ات�صل به و�صف ًا ،وهو ال َّنهي عن ال�شيء
لو�صفه الالزم له �أو النهي لمعنى يخ�ص المنهي عنه.
المطلب الثاني :حكم نكاح المحلل.
�أو ًال :معنى المحلل لغة وا�صطالح ًا:
�أ /معنى المحلل لغة :حل ال�شيء( يحل ) بالك�سر( ح ًال) خالف حرم فهو( حالل) و(حل)
�أي� ًضا و�صف بالم�صدر ويتعدى بالهمزة والت�ضعيف فيقال (�أحللته) و(حللته ) ،ومنه قوله
 /192جممع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن �أبي بكر الهيثمي 94/4
 /193بدائع ال�صنائع للكا�ساين .477 /5
 /194املب�سوط لل�سرخ�سي 295-294/6
 /195بدائع ال�صنائع املرجع ال�سابق �ص. 477 .
 /196احلاوي الكبري للماوردي 323/9
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تعالى( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ))� ((19( ،أي �أباحه وخير في الفعل والترك وا�سم
(((19
الفاعل (محل )و( محلل )ومنه (المحلل) وهو الذي يتزوج المطلقة ثالث ًا لتحل لمطلقها،
والمحلل في النكاح :متزوج المطلقة ثالث ًا لتحل للزوج الأول وفي الحديث(:لعن اهلل المحلل
والمحلل له) ((19(،وجاء في تف�سيره� :أ َّنه الذي يتزوج المطلقة ثالث ًا ب�شرط �أن يطلقها بعد
وطئها لتحل للأول ،وقد حل له امر�أته فهو حال وذاك محلول له� :إذا نكحها لتحل للزوج
الأول ((20(.حل محلل ويقال :هذا لك حل وحالل كما يقال :ل�ضده حرم وحرام �أي محرم
و�أحللت له ال�شيء جعلته له حال ًال وا�ستحل ال�شيء عده حال ًال ويقال� :أحللت المر�أة لزوجها وفي
الحديث لعن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم المحلل والمحلل له وفي رواية المحل والمحل
له وهو �أن يطلق الرجل امر�أته ثالثا فيتزوجها رجل �آخر ب�شرط �أن يطلقها بعد مواقعته �إياها
(((20
لتحل للزوج الأول ،وكل �شيء �أباحه اهلل فهو حالل وما حرمه فهو حرام.
ب /معنى المحلل ا�صطالح ًا :هو الذي ينكح المطلقة ثالثا ب�شرط التحليل لمن طلقها،
والزوج المطلق ثالثا هو المحلل له ((20(،و�أي� ًضا هو( :الذي يق�صد بنكاحه تحليل المطلقة
ثالث ًا لزوجها الذي طلقها) ((20(،وهو الذي يعقد زواجه على امر�أة مطلقة طالق ًا بائن ًا� ،أي البائن
بينونة كبرى ،بق�صد تحليلها لزوجها الأول بالدخول بها في ليلة واحدة مث ًال ،ثم يطلقها لي�صح
(((20
لزوجها الأول العقد عليها من جديد.
تخريج الم�س�ألة على القاعدة :قال ابن ر�شد(:ا�ستدل مالك و�أ�صحابه بما روي عن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من حديث علي بن �أبي طالب وابن م�سعود و�أبي هريرة وعقبة
بن عامر �أ َّنه قال( :لعن اهلل المحلل والمحلل له) ((20(،فلعنه �إياه كلعنه �آكل الربا و�شارب
الخمر ،وذلك يدل على النهي ،وال َّنهي يدل على ف�ساد المنهي عنه ،وا�سم النكاح ال�شرعي ال
ينطلق على النكاح المنهي عنه) ((20(،قال وهبة الزحيلي( :و�سبب اختالفهم :اختالفهم في
� /197سورة البقرة �آية 275
 /198امل�صباح املنري لأحمد الفيومي 147/1
� /199سنن �أبي داود باب يف التحليل . 633 /1
 /200تاج العرو�س للزبيدي باب حلل 6991/1
 /201ل�سان العرب البن منظور الأفريقي باب حلل .163/11
 /202معجم لغة الفقهاء ملحمد قلعجي (موقع يع�سوب) 1/2
 /203الفقه الإ�سالمي و�أدلته د .وهبة الزحيلي 107/9
 /204بداية املجتهد ونهاية املقت�صد البن ر�شد 70/2
� /205سنن �أبي داود باب يف التحليل . 633 /1
 /206بداية املجتهد ونهاية املقت�صد البن ر�شد 70/2
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مفهوم الحديث ال�سابق (لعن اهلل المحلل) فمن فهم من اللعن :الت�أثيم فقط ،قال :النكاح
�صحيح ،ومن فهم من الت�أثيم ف�ساد العقد ،ت�شبيه ًا بالنهي الذي يدل على ف�ساد المنهي
عنه ،قال :النكاح فا�سد) ((20(،من هذه النقول وغيرها يت�أكد بناء الخالف في هذه الم�س�ألة
على اختالف الأ�صوليين في �إفادة ال َّنهي لف�ساد المنهي عنه.
�أق�سام نكاح المحلل :ينق�سم نكاح المحلل �إلى ثالثة �أق�سام ح�سب ال�شرط كما يلي:
الق�سم الأول� :أنْ ي�شترطا في عقد النكاح �أن يتزوجها على �أ َّنه �إذا �أحلها ب�إ�صابته للزوج
(((20
الأول ،فال نكاح بينهما.
(((20
الق�سم الثاني� :أن يتزوجها وي�شترط في العقد �أ َّنه �إذا �أحلها للزوج الأول طلقها.
والق�سم الثالث� :أنه ي�شترط ذلك عليه قبل العقد ،ويتزوجها مطلق ًا من غير �شرط ،لكنه
(((21
ينوي ويعتقده.
مذاهب الفقهاء في الم�س�ألة :قد اختلف الفقهاء فيها �إلى خم�سة مذاهب كما يلي:
المذهب الأول� :أنَّ نكاح المحلل بكل �أق�سامه فا�سد يف�سخ قبل الدخول وبعده ،وال�شرط
فا�سد ال تحل به ،وال يعتبر في ذلك �إرادة المر�أة التحليل ،و�إ َّنما يعتبر �إرادة الرجل ،وهو قول
الح�سن والنخعي وال�شعبي وقتادة و�أبو بكر المزني والليث والثوري و�إ�سحاق ،وهو قول الإمام
مالك و�أ�صحابه ((21(،قال ابن ر�شد( :فالذي ذهب �إليه مالك وجميع �أ�صحابه و�أكثر �أهل العلم
�أ َّنه نكاح فا�سد ال يحل المقام عليه يف�سخ قبل الدخول وبعده)((21(،وهو قول الحنابلة ((21(،و�أبو
يو�سف من الحنفية ،قال الكمال ابن الهمام (:وعن �أبي يو�سف �أنه يف�سد النكاح لأ َّنه في معنى
(((21
الم�ؤقت فيه وال يحلها على الأول لف�ساده).
 /207الفقه الإ�سالمي و�أدلته د .وهبة الزحيلي 107/9
 /208املجموع �شرح املهذب للنووي .250/16
 /209احلاوي الكبري للماوردي . 334/9
 /210احلاوي الكبري املرجع ال�سابق �ص. 334/.
 /211بداية املجتهد ونهاية املقت�صد املرجع ال�سابق �ص 70.والذخرية يف فروع املالكية للقرايف 110/4و�شرح ميارة
الفا�سي على حتفة احلكام يف نكت العقود والأحكام لأبي عبد اهلل حممد بن �أحمد بن حممد املالكي ال�شهري مبيارة
 357/1والتاج والإكليل ملخت�صر خليل ملحمد بن يو�سف املواق  374/5والتلقني يف الفقه املالكي للقا�ضي عبد الوهاب بن
ن�صر املالكي  315/1وال�شرح الكبري على خمت�صر خليل للإمام �أحمد بن حممد الدردير .258/2
/212البيان والتح�صيل البن ر�شد .385-385/4
 /213املغني البن قدامة املقد�سي  574/و�شرح منتهى الإرادات للبهوتي 166/5وك�شاف القناع 170/17ومنار ال�سبيل
ب�شرح الدليل .118/2
 /214فتح القدير لكمال ابن الهمام 448/8
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الأدلــة� :أ�ستدل �أ�صحاب هذا المذهب بالأدلة الآتية:
الدليل الأول :قوله تعالى( :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ) ((21(،وجه
اال�ستدالل :قال ابن تيمية�(:إنَّ اهلل �سبحانه �أطلق النكاح في هذه الآية وف�سره ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم المبين مراده ب�أ َّنه ال ِّنكاح التام الذي يح�صل فيه مق�صود ال ِّنكاح،
وهو الجماع المت�ضمن ذوق الع�سيلة ،فعلم �أ َّنه لم يكتف بمجرد ما ي�سمى نكاح ًا مع التقييد،
و�إ َّنما �أراد ما هو النكاح المعروف ،الذي يفهم عند الإطالق ،وذلك �إ َّنما هو نكاح الرغبة
المت�ضمن ذوق الع�سيلة ،وهذا بين �إنْ �شاء اهلل تعالى ،و�إذا ثبت �أنَّ هذا لي�س بنكاح ثبت �أنه
حرام ،لأنَّ الفرج حرام �إال بنكاح �أو ملك يمين ،وثبت �أنها ال تحل للمطلق �إذ اهلل حرمها
(((21
عليه حتى تنكح زوجا غيره).
الدليل الثاني :حديث علي بن �أبي طالب وابن م�سعود و�أبي هريرة وعقبة بن عامر ر�ضي
(((21
اهلل عنهم �أنَّ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال( :لعن اهلل المحلل والمحلل له).
وجه اال�ستدالل� :أنَّ لعنه للمحلل كلعنه �آكل الربا و�شارب الخمر ،وذلك يدل على ال َّنهي،
َّ (((21
وال َّنهي يدل على ف�ساد الم َّنهي ع َّنه ،وا�سم ال ِّنكاح ال�شرعي ال ينطلق على النكاح الم َّنهي عنه.
اعتر�ض على هذا الدليل بالآتي� :أنَّ النبي �صلى اهلل عليه و �سلم �سماه محل ًال و�سمى
الزوج محل ًال له ولو لم يح�صل الحل لم يكن محل ًال وال محلال له ،و�إ َّنما كان محل ًال لكونه
(((21
موجب ًا للحل ومن �ضرورته �أ َّنه يكون رافعا للحرمة.
�أجيب عن هذا  :ب�أ َّنه �إنما �سماه محل ًال لأ َّنه ق�صد التحليل في مو�ضع ال يح�صل فيه الحل
كما قال(:ما �آمن بالقر�آن من ا�ستحل محارمه ) ((22(،وقال اهلل تعالى:
(ﭛﭜﭝﭞ) ((22(،ولو كان محل ًال في الحقيقة والآخر محل ًال له لم
يكونا ملعونين ((22(،قال ال�شوكاني(:واللعن على الذنب يدل على �أ َّنه ذنب كبير �شديد وال تحل
� /215سورة البقرة �آية . 230
 /216الفتاوى الكربى البن تيمية .365/9
� /217سنن �أبي داود باب يف التحليل . 633 /1
 /218بداية املجتهد ونهاية املقت�صد املرجع ال�سابق �ص70.
 /219املب�سوط لل�سرخ�سي  171/6و بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع للكا�ساين .371/7
� /220سنن الرتمذي حديث رقم (.102/5 )2918
� /221سورة التوبة �آية .37
 /222املغني البن قدامة املقد�سي 574/7
العدد الثاني ع�شر  -رجب 1438هـ � -أبريل 2017م

91

�أ.د .حممد ح�سب اهلل حممد علي

لزوجها الأول بهذا التحليل لأنَّ اهلل �سبحانه قال( :ﰂﰃﰄﰅ) ((22(،والمراد النكاح
(((22
ال�شرعي وهذا لي�س بنكاح �شرعي بل نكاح ملعون فاعله والمفعول لأجله).

الدليل الثالث:عن عقبة بن عامر �أنَّ النبي �صلى اهلل عليه و �سلم قال�(:أال �أخبركم بالتي�س
(((22
الم�ستعار؟ قالوا :بلى يا ر�سول اهلل ،قال :هو المحلل لعن اهلل المحلل والمحلل له).
وجه اال�ستدالل :التي�س :هو ذكر المعز ،يعني :ك�أن زوجها ا�ستعاره حتى يط�أ زوجته،
(((22
�أو ك�أنه تي�س ي�ستعار حتى ينزو على المعز حتى تحمل ،فهذا ت�سمية للتنفير.
الإجماع :عن قبي�صة بن جابر قال� :سمعت عمر وهو يخطب النا�س وهو يقول( :واهلل ال
�أوتى بمحل وال محل له �إال رجمتهما) ((22(،والعمل عليه عند �أهل العلم من �أ�صحاب النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم عثمان وعبد اهلل بن عمر وهو قول الفقهاء من التابعين وروى ذلك
عن علي وابن م�سعود وابن عبا�س وقال ابن م�سعود المحلل والمحلل له ملعونون على ل�سان
ً (((22
محمد �صلى اهلل عليه و�سلم وهو قول جمع من ال�صحابة وال مخالف لهم فيكون �إجماعا.
الدليل الرابع :القيا�س :القيا�س على نكاح المتعة� :أ َّنه نكاح �إلى مدة �أو فيه �شرط يمنع بقاءه
(((22
ف�أ�شبه نكاح المتعة.
المذهب الثاني� :إذا تزوجها على �أ َّنه �إذا وطئها فال نكاح بينهما� ،أو �أن يتزوجها على �أنْ
يحللها للزوج الأول فهو باطل وهما الق�سم الأول والثاني قال النووي( :وال يجوز نكاح المحلل
وهو �أن ينكحها على �أ َّنه �إذا وطئها فال نكاح بينهما و�أن يتزوجها على �أن يحللها للزوج
الأول) ((23(،و�إنْ تزوجها مطلق ًا من غير �شرط ،لك َّنه ينوي ويعتقده ،فالنكاح �صحيح لخلو
عقده من �شرط يف�سده ،وهو مكروه :لأ َّنه نوى فيه ما لو �أظهره �أف�سده ،وال يف�سد بالنية :لأ َّنه
(((23
قد ينوي ما ال يفعل ويفعل ما ال ينوي وهو مذهب ال�شافعية.
� /223سورة البقرة �آية . 230
 /224ال�سيل اجلرار املتدفق على حدائق الأزهار لل�شوكاين . 377/2
� /225سنن ابن ماجة باب املحلل واملحلل له .623/1
� /226شرح �أخ�صر املخت�صرات البن جربين .198/1
� /227سنن البيهقي لأبي بكر البيهقي باب ما جاء يف نكاح املحلل حديث رقم(.50/2 )13969
 /228ال�شرح الكبري البن قدامة املقد�سي 532/7
 /229املغني املرجع ال�سابق �ص.574 .
 /230املجموع �شرح املهذب للنووي . 250/16
 /231الأم للإمام ال�شافعي  86/5واحلاوي للماوردي  333 /9واملجموع �شرح املهذب للنووي . 250/16
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الأدلة :ا�ستدل �أ�صحاب هذا المذهب بما يلي:
�أو ًال� :أدلتهم على بطالن الق�سمين الأول والثاني:
ا�ستدل �أ�صحاب هذا المذهب على بطالن النكاح في الق�سمين الأول والثاني بنف�س الأدلة
(((23
التي ا�ستدل بها �أ�صحاب المذهب الأول.
ثاني ًا� :أدلتهم على �صحة الق�سم الثالث مع الكراهة:
الدليل الأول� :أنَّ عقد النكاح عقد والعقد �إ َّنما يبطل بما �شرط ال بما ق�صد ،ولهذا لو ا�شترى
عبد ًا ب�شرط �أن ال يبيعه بطل ،ولو ا�شتراه بنية �أن ال يبيعه لم يبطل ((23(،وهو مكروه  :لأ َّنه
(((23
نوى فيه ما لو �أظهره �أف�سده  ،وال يف�سد بالنية  :لأنه قد ينوي ما ال يفعل ويفعل ما ال ينوي.
الدليل الثاني :عموم قوله تعالى (:ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ) ((23(،وجه
اال�ستدالل� :أنَّ هذا ناكح ،ولي�س في تحريم ق�صد التحليل ما يدل على �أن عدمه �شرط في
�صحة النكاح ،كما �أ َّنه لي�س ال َّنهي عن ال�صالة في الدار المغ�صوبة مما يدل على �أ َّنه من
�شرط �صحة ال�صالة �صحة ملك البقعة �أو الإذن من مالكها في ذلك ،و�إذا لم يدل النهي
(((23
على ف�ساد عقد النكاح ف�أحرى �أن ال يدل على بطالن التحليل.
الدليل الثالث :بما رواه �أبو حف�ص العكبري ب�إ�سناده عن محمد بن �سيرين قال( :قدم
مكة رجل ومعه �إخوة له �صغار ،وعليه �إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة ،ف�س�أل عمر
فلم يعطه �شيئ ًا ،فبينما هو كذلك �إذ نزغ ال�شيطان بين رجل من قري�ش وبين امر�أته فطلقها
ثالثا ،فقال لها :هل لك �أن تعطي ذا الرقعتين �شيئ ًا ويحلك لي ؟ قالت نعم �إن �شئت ،ف�أخبروه
بذلك ،قال :نعم ،فتزوجها فدخل بها ،فلما �أ�صبحت �أدخلت �إخوته الدار فجاء القر�شي
يحوم حول الدار ويقول :يا ويله غلب على امر�أته ،ف�أتى عمر فقال  :يا �أمير الم�ؤمنين غلبت
على امر�أتي ،قال :من غلبك؟ قال :ذو الرقعتين ،قال �أر�سلوا �إليه ،فلما جاءه الر�سول قالت
المر�أة  :كيف مو�ضعك من قومك؟ قال لي�س بمو�ضعي ب�أ�س ،قالت� :إنَّ �أمير الم�ؤمنين يقول
لك� :أتطلق امر�أتك؟ فقل :واهلل ال �أطلقها ف�إ َّنه ال يكرهك ،و�ألب�سته حلة ،فلما ر�آه عمر من
/232الأم للإمام ال�شافعي املرجع ال�سابق �ص 86.واحلاوي للماوردي املرجع ال�سابق �ص 33 .واملجموع �شرح املهذب
املرجع ال�سابق �ص. 250.
 /233املجموع �شرح املهذب للنووي .250/16
 /234احلاوي الكبري للماوردي . 334/9
� /235سورة البقرة �آية . 230
 /236بداية املجتهد ونهاية املقت�صد البن ر�شد .88/2
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بعيد قال :الحمد هلل الذي �شرف ذا الرقعتين فدخل عليه فقال له� :أتطلق امر�أتك؟ ،قال:
(((23
ال واهلل ال �أطلقها ،قال عمر :لو طلقتها لأوجعت ر�أ�سك بال�سوط ).
وجه اال�ستدالل� :أنَّ هذا الأثر يفيد �أنه قد تقدم فيه �شرط التحليل على العقد ،ولم ير
(((23
عمر ر�ضي اهلل عنه فيه ب�أ� ًسا ،و�أجاز العقد.
�أجيب عن هذا الدليل :ب�أنَّ الإمام �أحمد قال :لي�س له �إ�سناد يعني �أن ابن �سيرين لم
يذكر �إ�سناده �إلى عمر وقال �أبو عبيد هو مر�سل ف�أين هو من الذي �سمعوه يخطب به على
المنبر (ال �أوتى بمحلل وال محلل له �إال رجمتهما ؟) ولأ َّنه لي�س فيه �أن ذا الرقعتين ق�صد
(((23
التحليل وال نواه و�إذا كان كذلك لم يتناول محل النزاع .
المذهب الثالث� :إذا تزوج ب�شرط التحليل ولم ي�شترط ذلك قي عقد النكاح فالعقد �صحيح،
ولو ا�شترط ذلك قبل العقد �أو نواه ،و�إليه ذهب ابن حزم الظاهري ((24(،قال(:فلو رغب المطلق
ثالث ًا �إلى من يتزوجها ويط�ؤها ليحلها له فذلك جائز �إذا تزوجها بغير �شرط لذلك في نف�س
عقده لنكاحه �إياها ،ف�إذا تزوجها فهو بالخيار �إنْ �شاء طلقها ،و�إنْ �شاء �أم�سكها ،ف�إن طلقها
حلت للأول ،فلو �شرط في عقد نكاحها �أ َّنه يطلقها �إذا وطئها ،فهو عقد فا�سد مف�سوخ �أبد ًا ،وال
(((24
تحل له به ،وال فرق بين هذا وبين ما ذكرنا قبل في كل نكاح فا�سد).
الأدلــة :ا�ستدل ابن حزم على هذا المذهب بالآتي:
(((24
�أو ًال  :ما روي عن عمر ر�ضي اهلل عنه (ال �أوتى بمحلل وال محلل له �إال رجمته) ،وجه
اال�ستدالل� :أ َّنه لم ي�أت عن عمر ر�ضي اهلل ع َّنه بيان من هو المحلل الملعون الذي ي�ستحق
(((24
الرجم ،ونحن نقول �إنَّ الملعون هو الذي يعقد نكاحه معلن ًا بذلك فقط.
ثاني ًا :ما رواه علي بن �أبي طالب وابن م�سعود و�أبي هريرة وعقبة بن عامر ر�ضي اهلل عنهم
�أنَّ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال(:لعن اهلل المحلل والمحلل له) ((24(.وجه اال�ستدالل:
قال ابن حزم�( :أنَّ كل ما قاله عليه ال�صالة وال�سالم فهو حق� ،إال �أننا وجميع خ�صومنا ال
� /237سنن البيهقي لأبي بكر البيهقي / .57 /2
 /238الأنكحة الفا�سدة لعبد الرحمن الأهدل / .120/1
 /239املغني يف فقه الإمام �أحمد ابن حنبل البن قدامة املقد�سي 574/7
 /240املحلى بالآثار �شرح املجلى بالإخت�صار البن حزم الظاهري . 446/9
 /241املحلى بالآثار املرجع ال�سابق �ص. 446.
� /242سبق تخريجه وقد رواه ابن حزم بهذه ال�صيغة..
 /243املحلى بالآثار �شرح املجلى بالإخت�صار البن حزم الظاهري . 451/9
� /244سبق تخريجه .
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نختلف في �أنَّ هذا اللفظ م َّنه عليه ال�صالة وال�سالم لي�س عموم ًا لكل محلل ولكل محلل له،
ولو كان ذلك ،للعن كل واهب وكل موهوب له ،وكل بائع وكل مبتاع له وكل ناكح ومنكح،لأنَّ
ه�ؤالء كلهم محلون ل�شيء كان حرام ًا ،ومحلل لهم �أ�شياء كانت حرام ًا عليهم ف�صح يقين ًا �أ َّنه
�إنما �أراد �صلى اهلل عليه و�سلم بع�ض المحلين وبع�ض المحلل لهم �...إلى �أنْ قال :فوجدنا كل
من يتزوج مطلقة ثالث ًا ف�إ َّنه بوطئه لها محل ،والمطلق محلل له نوى ذلك �أو لم ينوه ،فبطل
�أن يكون داخ ًال في هذا الوعيد ،لأ َّنه حتى �إنْ ا�شترط ذلك عليه قبل العقد فهو لغو من القول
(((24
ولم ينعقد النكاح �إال �صحيح ًا بري ًا من كل �شرط ،بل كما �أمر اهلل عز وجل).
الدليل الثالث :ما روى عروة بن الزبير عن عائ�شة �أم الم�ؤمنين �أنها �أخبرته بخبر امر�أة
رفاعة القرظي �إذ طلقها ثالثا ،وذكرها للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه لي�س معه �إال مثل
هدبة من ثوبها  -وقوله عليه ال�صالة وال�سالم( :تريدين �أن ترجعي �إلى رفاعة ال ،حتى
تذوقي ع�سيلته ويذوق ع�سيلتك) ،وجه اال�ستدالل� :أنَّ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لم
يبطل نكاحها لعبد الرحمن مع تقديره �أ َّنه �إ َّنما يريد �إحاللها لرفاعة ((24(،قال عبد الرحمن
الأهدل(:والذي نلحظه �أن ابن حزم خرج عن �أ�صله الظاهري في هذه الم�س�ألة� ،إذ مقت�ضى
(((24
قواعد الظاهرية �إجراء الن�ص على ظاهره ،وهو يقت�ضى تعميم �إبطال نكاح التحليل).
المذهب الرابع� :أنَّ النكاح الثاني �صحيح ،وال تحل للأول،وهو قول محمد بن الح�سن
(((24
من الحنفية.
الأدلة :ا�ستدل لهذا المذهب ب�أ َّنه ا�ستعجل ما �أخره ال�شرع فيجازى بمنع مق�صوده كما في
قتل المورث ((24(،لأنَّ النكاح عقد م�ؤبد ،فكان �شرط الإحالل ا�ستعجال ما �أخره اهلل تعالى
لغر�ض الحل ،فيبطل ال�شرط ويبقى النكاح �صحيح ًا ،لكن ال يح�صل به الغر�ض كمن قتل
(((25
مورثه  ،ف�إنه يحرم الميراث لما قلنا وكذا هذا.
المذهب الخام�س� :إذا تزوجها ب�شرط التحليل فالنكاح �صحيح ولكنه مكروه ،وهو
(((25
المذهب الم�شهور عند الحنفية عدا �أبو يو�سف ،وهو قول الإمام �أبي حنيفة وزفر.
 /245املحلى بالآثار املرجع ال�سابق �ص. 453.
 /246املحلى بالآثار املرجع ال�سابق �ص. 458.
 /247الأنكحة الفا�سدة لعبد الرحمن الأهدل / .120/1
 /248اللباب �شرح الكتاب .275/1
� /249شرح الوقاية لعلي الدين احلنفي .370/3
 /250بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع للكا�ساين .59/8
 /251املب�سوط لل�سرخ�سي  171/6و بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع للكا�ساين  371/7واللباب �شرح الكتاب . 275/1
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الأدلـة :ا�ستدل الحنفية على هذا المذهب بالأدلة الآتية:
الدليل الأول� :أنَّ عمومات (الأدلة الدالة على م�شروعية) النكاح تقت�ضى الجواز من غير
تف�صيل بين ما �إذا �شرط فيه الإحالل �أو ال ،فكان النكاح بهذا ال�شرط �صحيح ًا ،فيدخل تحت
قوله(:ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ) ((25(،فتنتهي الحرمة عند
وجوده� ،إال �أ َّنه كره النكاح بهذا ال�شرط لغيره ،وهو �أ َّنه �شرط ينافي المق�صود من النكاح،
(((25
وهو ال�سكن ،والتوالد ،والتعفف ،لأن ذلك يقف على البقاء ،والدوام على النكاح.
الدليل الثاني� :أنَّ العقد �صحيح و�أكثر ما فيه �أنَّ التحليل �شرط فا�سد وال ِّنكاح ال يبطل
بال�شروط الفا�سدة ،ثم ال َّنهي عن هذا ال�شرط لمعنى في غير النكاح ،ف�إنَّ هذا ال ِّنكاح
�شرع ًا موجب حلها للأول فعرفنا �أنَّ ال َّنهي لمعنى في غير المنهي ع َّنه وذلك ال ي�ؤثر في
(((25
ال َّنكاح ،فلهذا ثبت الحل للأول �إذا دخل بها الثاني بحكم هذا النكاح ال�صحيح.
الدليل الثالث :قوله �صلى اهلل عليه و�سلم( :لعن اهلل المحلل والمحلل له) ((25(،وجه
اال�ستدالل� :أنَّ نكاح المحلل موجب للحل فلو لم يكن موجب ًا للحل لما �سماه �صاحب ال�شرع
محل ًال ،و�إنما كان محل ًال لكونه موجب ًا للحل ومن �ضرورته �أ َّنه يكون رافع ًا للحرمة ((25(،وهذا
(((25
الحديث يقت�ضي �صحة النكاح والحل للأول والكراهية.
الترجيح :بعد ا�ستعرا�ض �أدلة المذاهب يت�ضح لي �أنَّ ما ذهب �إليه الجمهور وهو المذهب
الأول هو المذهب الراجح وذلك لقوة �أدلتهم،قال ابن تيمية(:الإب�ضاع حرام قبل العقد،
و�إ َّنما �أبيحت بعد العقد ،و�أبيح العقد عليها لالنتفاع بمقا�صد ال ِّنكاح والنفع بها ف�إذا عقد
لغير �شيء من مقا�صد ال ِّنكاح كان ذلك حراما عبث ًا) ((25(،قال القرطبي :روى الن�سائي
عن عبد اهلل قال(:لعن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم الوا�شمة والم�ستو�شمة والوا�صلة
والم�ستو�صلة و�آكل الربا وموكله والمحلل والمح َل َل له) ((25(،وروى الترمذي عن عبد اهلل
� /252سورة البقرة �آية . 230
 /253بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع للكا�ساين 371/7والأنكحة الفا�سدة لعبد الرحمن الأهدل .117/1
 /254املب�سوط لل�سرخ�سي  171/6و بدائع ال�صنائع املرجع ال�سابق �ص.371.
� /255سبق تخريجه .
 /256املب�سوط املرجع ال�سابق �ص 171 .و بدائع ال�صنائع املرجع ال�سابق �ص 371.مع ت�صرف.
 257تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق لفخر الدين الزيلعي / .784/6
 /258الفتاوى الكربى البن تيمية .365/9
� /259سنن الن�سائي نكاح املحلل واملحلل له وما فيه من التغليظ . 260 /3
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بن م�سعود قال(:لعن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم المحلل والمحلل له) ((26(،قال:هذا
حديث ح�سن �صحيح ،وقد روى هذا الحديث عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من غير وجه،
والعمل على هذا عند �أهل العلم من �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،منهم عمر بن
الخطاب وعثمان بن عفان وعبد اهلل بن عمر وغيرهم ،وهو قول الفقهاء من التابعين،
وبه يقول �سفيان الثوري وابن المبارك وال�شافعي ومالك و�أحمد و�إ�سحاق ،و�سمعت الجارود
يذكر عن وكيع �أ َّنه قال بهذا ،وقال :ينبغي �أن يرمى بهذا الباب من قول �أ�صحاب الر�أي،
وقال �سفيان� :إذا تزوج الرجل المر�أة ليحلها ثم بدا له �أن يم�سكها فال تحل له حتى
يتزوجها بنكاح جديد) ((26(،وقال ابن القيم :بعد �أنْ ذكر حديث المحلل عن على ر�ضى
اهلل عنه وابن م�سعود و�أبى هريرة وعقبة بن عامر ر�ضى اهلل عنهم عن النبى �صلى اهلل
عليه و�سلم(:فه�ؤالء الأربعة من �سادات ال�صحابة ر�ضى اهلل عنهم ،وقد �شهدوا على ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بلعنه �أ�صحاب التحليل ،وهم :المحلل والمحلل له وهذا �إ َّما خبر
عن اهلل فهو خبر �صدق ،و�إ َّما دعاء فهو دعاء م�ستجاب قطع ًا ،وهذا يفيد �أ َّنه من الكبائر
الملعون فاعلها ،وال فرق عند �أهل المدينة و�أهل الحديث وفقهائهم بين ا�شتراط ذلك
بالقول �أو بالتواط�ؤ ،والق�صد ،ف�إن الق�صود في العقود عندهم معتبرة ،والأعمال بالنيات،
وال�شرط المتواط�أ عليه دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم ،والألفاظ ال تراد لعينها،
بل للداللة على المعانى ،ف�إذا ظهرت المعانى والمقا�صد ،فال عبرة بالألفاظ ،لأ َّنها و�سائل،
(((26
وقد تحققت غاياتها ،فترتبت عليها �أحكامها).
المبحث الرابع� :أثره في الق�ضاء :حكم نفاذ ق�ضاء القا�ضي حال الغ�ضب وما في حكمه
مما ي�شو�ش الفهم.
تخريج الم�س�ألة على القاعدة :قد ذكر بناء هذه الم�س�ألة على الخالف في اقت�ضاء ال َّنهي
لف�ساد الم َّنهي ع َّنه كثير من الفقهاء والأ�صوليين منهم :قال ابن ر�شد(:لكن �إذا ق�ضى في
حال من هذه الأحوال بال�صواب ،فاتفقوا فيما �أعلم على �أنه ينفذ حكمه ،ويحتمل �أن يقال:
(((26
ال ينفذ فيما وقع عليه الن�ص وهو الغ�ضبان ،لأنَّ ال َّنهي يدل على ف�ساد المنهي عنه)،
وقال ابن قدامة(:فحكى عن القا�ضي �أنه ال ينفذ ق�ضا�ؤه لأ َّنه منهي عنه والنهي يقت�ضي
� /260سنن الرتمذي املحلل واملحلل له حديث رقم (. 260 /3 )1120
 /261اجلامع لأحكام القر�آن لأبي عبد اهلل القرطبي 149/3
 /262زاد املعاد البن القيم 110/5
 /263بداية املجتهد ونهاية املقت�صد البن ر�شد 779/1
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ف�ساد المنهي عنه) ((26(،من هذه النقول وغيرها يت�أكد بناء الخالف في هذه الم�س�ألة على
اختالف الأ�صوليين في �إفادة ال َّنهي لف�ساد المنهي عنه.
مذاهب الفقهاء في الم�س�ألة :قد اختلف الفقهاء فيها �إلى مذهبين كما يلي:
المذهب الأول :يحرم على قا�ض الق�ضاء وهو غ�ضبان ف�إن حكم في حال الغ�ضب وما �شاكله
(((26
ال ينفذ ق�ضا�ؤه عند بع�ض الحنابلة منهم القا�ضي �أبو يعلى ((26(،والداودي من المالكية.
الأدلــة :ا�ستدل لهذا المذهب :بحديث �أبي بكرة عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال(:ال
يق�ضين حاكم بين اثنين وهو غ�ضبان) ((26(،وجه اال�ستدالل� :أنَّ ظاهر ال َّنهي التحريم وال
موجب ل�صرفه عن معناه الحقيقي �إلى الكراهة ((26(،وقال ابن قدامة(:حكى عن القا�ضي
(((26
�أ َّنه ال ينفذ ق�ضا�ؤه لأ َّنه م َّنهي ع َّنه وال َّنهي يقت�ضي ف�ساد الم َّنهي ع َّنه).
اعتر�ض على اال�ستدالل بالحديث :ب�أنَّ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ق�ضى حال الغ�ضب كما
في حديث� :أنَّ الزبير بن العوام ورج ًال من الأ َّن�صار اخت�صما �إلى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم في �شراج الحرة ،وفيه �أنَّ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم غ�ضب وقال(:ا�سق يا زبير ثم
(((27
احب�س الماء حتى يرجع �إلى الجدار) ((27(،فلم يمنعه الغ�ضب الحكم.
�أجيب عن هذا االعترا�ض بالآتي� :أو ًال :ب�أنَّ ذلك من خ�صائ�صه �صلى اهلل عليه و�سلم لأنه
�صلى اهلل عليه و�سلم ال يجوز عليه غلط يقره اهلل تعالى عليه ال قوال وال فعال في حكم
بخالف غيره من الأمة ((27(،قال الطحاوي( :فكان جوابنا له في ذلك �أن الذي رويناه عن
�أبي بكرة عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على غيره من الحكام للخوف عليهم فيما
ينقلهم �إليه الغ�ضب من العدل في الحكم �إلى خالفه ،والذي في حديث الزبير فمخالف
 /264املغني البن قدامة املقد�سي 574/7
 /265املغني البن قدامة املقد�سي  574/7وك�شاف القناع عن منت الإقناع لل�شيخ من�صور بن يون�س البهوتي
احلنبلي.115/22
 /266التاج والإكليل ملخت�صر خليل 30/11
�/267صحيح البخاري باب هل يق�ضي القا�ضي �أو يفتي وهو غ�ضبان  2616/6و�صحيح م�سلم باب كراهة ق�ضاء القا�ضي
وهو غ�ضبان.132/5
 /268حتفة الأحوذي للمبارك ففوري  470-469/4وك�شف الأ�سرار لعالء الدين البخاري .371/3
 /269املغني البن قدامة املقد�سي 395/11
� /270سنن البيهقي باب القا�ضي يف حال غ�ضبه . 362/2
� /271شرح منتهى الإرادات للبهوتي 114/12
 /272ك�شاف القناع عن منت الإقناع لل�شيخ من�صور بن يون�س البهوتي احلنبلي115/22
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لذلك ،لأ َّنه في ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ور�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم في تولي
اهلل تعالى �إياه وع�صمته له وحفظه عليه �أموره بخالف النا�س في مثل ذلك فانطلق ذلك
لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فا�ستعمله ولم ينطلق ذلك لغيره فنهاه ر�سول اهلل عليه
(((27
ال�سالم عنه كما حدث �أبو بكرة عنه).
ثاني ًا:هو ( �صلى اهلل عليه و�سلم ) مع�صوم ،و�أي� ًضا فلعله علم الحكم قبل �أن يغ�ضب ،و�أي� ًضا
(((27
فلعله لم ينته الغ�ضب به �إلى الحد القاطع عن �سالمة الخواطر.

المذهب الثاني :يكره للقا�ضي �أن يق�ضي وهو غ�ضبان و�إنْ ق�ضى في حال الغ�ضب نفذ حكمه �إنْ وافق
الحق ،وهو مذهب الحنفية ((27(،والمالكية ((27(،ال�شافعية ((27(،والحنابلة عدا القا�ضي منهم.
الأدلـة :ا�ستدلوا بالحديث� :أنَّ الزبير بن العوام ورج ًال من الأن�صار اخت�صما �إلى ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم في �شراج الحرة ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :ا�سق زرعك يا
زبير ثم �أر�سل الماء �إلى جارك فقال الأن�صاري� :أنْ كان ابن عمتك فتمعر وجه ر�سول اهلل
(((27
�صلى اهلل عليه و�سلم وقال :ا�سق زرعك يا زبير ثم احب�س الماء حتى يبلغ �أ�صول الجدر).
وجه اال�ستدالل� :أ َّنه �صلى اهلل عليه و�سلم في الحكم الأول ا�ستنزل فيه الزبير عن كمال حقه
(((28
ثم وفاه في الحكم الثاني ،وقد �أم�ضاه في غ�ضبه فدل على نفوذ حكمه.
اعتر�ض على اال�ستدالل بالحديث :ب�أنَّ للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم الق�ضاء مع ذلك لأ َّنه ال
يجوز عليه غلط يقر عليه ال قو ًال وال فع ًال في حكم وهذا من خ�صائ�صه ((28(،قال
ال�شوكاني(:وال يخفى �أ َّنه ال ي�صح �إلحاق غيره �صلى اللهّ عليه و�آله و�سلم به في مثل ذلك لأ َّنه
(((28
مع�صوم عن الحكم بالباطل في ر�ضائه وغ�ضبه بخالف غيره فال ع�صمة تمنعه عن الخط�أ).
(((27

/273م�شكل الآثار للطحاوي .112/2
� /274إكمال املعلم �شرح �صحيح م�سلم للقا�ضي عيا�ض . 297/5
� /275شرح فتح القدير للكمال ابن الهمام .352/16
 /276التاج والإكليل ملخت�صر خليل 30/11
 /277احلاوي للماوردي  63 /16واملهذب يف فقه الإمام ال�شافعي لل�شريازي  487/3والإقناع يف حل �ألفاظ �أبي �شجاع
للخطيب ال�شربيني .458 /2
 /278املغني البن قدامة املقد�سي 574/7
� /279سنن البيهقي باب القا�ضي يف حال غ�ضبه . 362/2
 /280احلاوي للماوردي 63/16
 /281ك�شاف القناع عن منت الإقناع لل�شيخ من�صور بن يون�س البهوتي احلنبلي115/22
 /282نيل الأوطار �شرح منتقي الأخبار لل�شوكاين . 239/15
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الترجيح :بعد عر�ض مذهبي الفقهاء و�أدلتهما �أرى �أنَّ المذهب الراجح هو المذهب الثاني
وذلك لأنَّ ال َّنهي لأمر خارج عن المنهي ع َّنه ،قال العالئي( :وكذلك َّنهي الحاكم عن �أن
يحكم بين اثنين وهو غ�ضبان ف�إ َّنه احتياط للحكم ،ف�إذا وقع الحكم في هذه الحالة ب�أركانه
(((28
و�شرائطه �صح اتفاق ًا فدل ذلك على �أ َّنه لأمر خارجي غير ذات المنهي عنه).
الخاتمة:
الحمد هلل الذي وفق لإكمال هذا البحث و�أ�س�أله القبول ،و�أنَّ يجعلني من خدام �شريعته،
و�أن يرزقني العلم والعمل به �إ َّنه ولي ذلك والقادر عليه ،وقد تو�صلت فيه �إلى النتائج الآتية:
�/1أنَّ م�س�ألة �إفادة النهي لف�ساد المنهي عنه و�إنْ كانت جزئية ،فهي من القواعد الكبار
التي بني عليها من الفروع الفقهية ما ال يح�صى.
� /2أنَّ هناك كثير من الفروع الفقهية التي تبين �أثر هذه القاعدة في اختالف الفقهاء،
ذكرت منها الفروع التالية لي�س على �سبيل الح�صر وهي :حكم ال�صالة في الأر�ض
المغ�صوبة ،وحكم �صالة النافلة في الأوقات الثالثة المكروهة ،وحكم �صوم يوم النحر،
وحكم البيع ب�شرط فا�سد ،وحكم البيع الم�شتمل على الربا،وحكم نكاح ال�شغار،وحكم
نكاح المحلل ،وحكم نفاذ حكم القا�ضي وهو غ�ضبان.
� /3أنَ الفقهاء اختلفوا في حكم ال�صالة في الأر�ض المغ�صوبة �إلى ثالثة و�أنَّ المذهب
المختار �أنَّ ال�صالة في الأر�ض المغ�صوبة �صحيحة ،وهو مذهب جمهور الفقهاء،
وذلك لقوة �أدلتهم وردودهم اعترا�ضات و�أدلة المخالفين ،ويقوي ذلك الإجماع
(((28
المنعقد على �صحتها قبل ظهور المخالف كما نقل ذلك القا�ضي الباقالني،
والرازي ((28(،وغيرهم.
� /4أنَّ حكم �صالة النافلة في الأوقات الثالثة المكروهة قد اختلف الفقهاء فيه �إلى ثالثة
مذاهب ،و�أنَّ المذهب الراجح هو �أنَّ النفل يحرم في هذه الأوقات ولم تنعقد ال�صالة،
وهو المذهب الأول ،وذلك لقوة �أدلتهم ،وا�ستنادهم على الراجح من �أقوال الأ�صوليين
وهو �أنَّ ال َّنهي �إذا كان لأمر خارج مقارن للمنهي عنه يفيد الف�ساد.
� /5أنَ الفقهاء اختلفوا في حكم �صوم يوم النحر �إلى مذهبين ،و�أنَّ المذهب الراجح هو
 /283حتقيق املراد يف �أن النهي يقت�ضي الف�ساد للعالئي .73/1

 /284التقريب والإر�شاد للقا�ضي �أبو بكر الباقالين  355/2والتلخي�ص يف �أ�صول الفقه لإمام احلرمني �ص150 .
 /285املح�صول يف �أ�صول الفقه املرجع ال�سابق �ص. 394.
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المذهب الأول ،وهو مذهب جمهور العلماء ،وهو مخرج على المذهب المختار من
مذاهب الأ�صوليين في القاعدة الأ�صولية ،وهو �أنَّ ال َّنهي في العبادات يقت�ضي الف�ساد
خا�صة �إذا كان لعين المنهي عنه �أو لو�صفه الالزم له ،ولقوة الأدلة التي ا�ستدلوا بها.
� /6أنَ الفقهاء اختلفوا في حكم البيع ب�شرط فا�سد �إلى مذهبين ،و�أنَّ المذهب الراجح هو
المذهب الأول وهو مذهب جمهور العلماء ،وذلك للآتي:
� /1أنَّ ال َّنهي عن بيع و�شرط هو نهي عن نف�س البيع ال عن ال�شرط ،لأ َّنه ال يت�صور ارتكاب
ال َّنهي عن بيع و�شرط فا�سد �إال عند وجود البيع ،فثبت تالزمها فاتحدا في الحكم وهو
ف�سادهما وبطالنهما.
� /2أنَّ �صحة البيع مع ال�شرط الفا�سد ،تتنافى مع نهي ال�شارع عنه ،لأنَّ ال َّنهي عنه يقت�ضي
عدم اعتباره ف�إذا حكمنا ب�صحته فقد خالفنا مقت�ضى ال َّنهي عنه.
� /7أنَّ الفقهاء اختلفوا في �صحة البيع الم�شتمل على الربا �إلى مذهبين ،و�أنَّ مذهب
جمهور العلماء ،وهو �أن البيع الم�شتمل على الربا حرام وباطل ال يترتب عليه �أثره،وهو
المذهب الراجح ،وذلك للآتي /1 :لقوة �أدلتهم وو�ضوحها و�سالمتها من المعار�ضة.
 /2موافقة مذهبهم لما ا�شتهر به العمل في ع�صر ال�صحابة ومن بعدهم ،قال الماوردي:
(((28
(قد �أجمع الم�سلمون على تحريم الربا).
� /8أنَّ الفقهاء اختلفوا في حكم نكاح ال�شغار �إلى مذهبين ،و�أنَّ المذهب الراجح �أنَّ نكاح
ال�شغار باطل ويف�سخ قبل الدخول وبعده ،وهو ما ذهب �إليه الجمهور وذلك لقوة �أدلتهم،
وتخريج ما ذهبوا �إليه على المذهب المختار من مذاهب الأ�صوليين في ال َّنهي عن
ال�شيء لمعنى ات�صل به و�صف ًا ،وهو ال َّنهي عن ال�شيء لو�صفه الالزم له �أو ال َّنهي لمعنى
يخ�ص المنهي عنه يفيد بطالن المنهي عنه.
� /9أنَّ حكم نكاح المحلل قد اختلف الفقهاء فيه �إلى خم�سة مذاهب ،و�أنَّ المذهب الراجح
هو �أنَّ نكاح المحلل بكل �أق�سامه فا�سد يف�سخ قبل الدخول وبعده ،وهو المذهب الأول،
وذلك لقوة �أدلتهم،قال ابن تيمية(:الإب�ضاع حرام قبل العقد ،و�إ َّنما �أبيحت بعد العقد،
و�أبيح العقد عليها لالنتفاع بمقا�صد ال ِّنكاح والنفع بها ف�إذا عقد لغير �شيء من مقا�صد
ال ِّنكاح كان ذلك حراما عبث ًا) ((28(،وقال القرطبي(:والعمل على هذا (يعني تحريم
 /286احلاوي الكبري للماوردي .135/5
 /287الفتاوى الكربى البن تيمية .365/9
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وبطالن نكاح المحلل) عند �أهل العلم من �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،منهم
عمر بن الخطاب ،وعثمان بن عفان ،وعبد اهلل بن عمر وغيرهم ،وهو قول الفقهاء
من التابعين ،وبه يقول �سفيان الثوري ،وابن المبارك ،ومالك ،وال�شافعي ،و�أحمد،
و�إ�سحاق ،و�سمعت الجارود يذكر عن وكيع �أ َّنه قال بهذا ،وقال :ينبغي �أن يرمى بهذا
الباب من قول �أ�صحاب الر�أي ،وقال �سفيان� :إذا تزوج الرجل المر�أة ليحلها ثم بدا له
(((28
�أن يم�سكها فال تحل له حتى يتزوجها بنكاح جديد)،
 /10و�أنَّ نفاذ حكم القا�ضي وهو غ�ضبان قد اختلف الفقهاء فيه �إلى مذهبين ،و�أنَّ المذهب
الراجح �أ َّنه يكره للقا�ضي �أن يق�ضي وهو غ�ضبان و�إنْ ق�ضى في حال الغ�ضب نفذ حكمه
�إنْ وافق الحق ،وهو المذهب الثاني ،وذلك لأنَّ ال َّنهي لأمر خارج عن المنهي ع َّنه،
قال العالئي( :وكذلك َّنهي الحاكم عن �أن يحكم بين اثنين وهو غ�ضبان ف�إ َّنه احتياط
للحكم ،ف�إذا وقع الحكم في هذه الحالة ب�أركانه و�شرائطه �صح اتفاق ًا فدل ذلك على
(((28
�أ َّنه لأمر خارجي غير ذات المنهي عنه).
مراجع البحث:
 /1الإبهاج �شرح المنهاج لتاج الدين عبد الوهاب بن علي ال�سبكي :تحقيق د� .أحمد جمال
الدين الزمزمي ود .نور الدين عبد الجبار �صغيري ط .دار البحوث للدرا�سات الإ�سالمية
و�إحياء التراث ،الإمارات العربية دبي الطبعة الأولى 1424هـ 2004 -م.
 /2الإحكام في �أ�صول الأحكام� .سيف الدين �أبو الح�سن علي بن �أبي علي بن محمد الآمدي:
ط .دار الكتب العلمية – بيروت1403 -هـ1983 -م.
� /3إحكام الف�صول في �أحكام الأ�صول.الباجي �أبو الوليد �سليمان بن خلف :تحقيق د .عبد
اهلل الجبوري ط .م�ؤ�س�سة الر�سالة – بيروت -الطبعة الأولى �سنة 1409هـ 1989-م.
� /4أحكام القر�آن ابن العربي �أبو بكر محمد بن عبد اهلل تحقيق علي محمد البجاوي ط.
دار المعرفة –بيروت –لبنان.
� /5إكمال المعلم �شرح �صحيح م�سلم للعالمة القا�ضي �أبو الف�ضل عيا�ض اليح�صبي المكتبة ال�شاملة.
 /6الأم للإمام ال�شافعي �أبو عبد اهلل محمد بن �إدري�س :الأم  -ط :دار المعرفة :بيروت -
ط :الطبعة الثانية هـ1973 – 1393م
 /288اجلامع لأحكام القر�آن لأبي عبد اهلل القرطبي 149/3
 /289حتقيق املراد يف �أن النهي يقت�ضي الف�ساد للعالئي .73/1
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 /7اال�ستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأم�صار البن عبد البر يو�سف بن عبد اهلل بن
محمد .:تحقيق :د.عبد المعطي قلعجي .النا�شر دار قتيبة دم�شق ط.الأولي 1414هـ
� /8أ�صول ال�سرخ�سي لأبي بكر محمد بن �أحمد بن �سهل ال�سرخ�سي تحقيق �أبي الوفاء
الأفغاني.ط .دار الفكر بيروت لبنان،الطبعة الأولى 1426-1425هـ 2005 -م.
� /9أ�صول فخر الإ�سالم البزدوي مع �شرحه ك�شف الأ�سرار.ط .دار الكتاب العربي –
بيروت -الطبعة الأولى 1394هـ 1974 -م.
� /10أ�صول مذهب الإمام �أحمد د .عبد اهلل بن عبد المح�سن التركي ط .م�ؤ�س�سة الر�سالة
.
الطبعة الثالثة 1408هـ
� /11إر�شاد الفحول �إلى تحقيق الحق من علم الأ�صول لل�شوكاني ط .دار الفكر – بيروت.
� /12أثر االختالف في القواعد الأ�صولية للدكتور م�صطفى �سعيد الخن ط .م�ؤ�س�سة
الر�سالة الطبعة التا�سعة 1418هـ 1998 -م.
� /13أنوار البروق في �أنواع الفروق للقرافي المكتبة ال�شاملة (موقع �شبكة م�شكاة الإ�سالمية).
 /14الأنكحة الفا�سدة لعبد الرحمن الأهدل المكتبة ال�شاملة.
 /15بذل النظر في الأ�صول للإمام محمد بن عبد الحميد الأ�سمندي .تحقيق محمد زكي
عبد البر ط.مكتبة دار التراث القاهرة .ط .الأولى 1412هـ1992 -م.
 /16بدائع ال�صنائع في ترتيب ال�شرائع للكا�ساني عالء الدين بن �أبي بكر بن م�سعود :ط
العا�صمة – القاهرة.
 /17بداية المجتهد ونهاية المقت�صد البن ر�شد تحقيق ال�شيخ علي محمد معو�ض وال�شيخ
عادل �أحمد عبد الموجود .ط .دار الكتب العلمية .بيروت لبنان1424 .هـ2003-م.
/18البيان والتح�صيل وال�شرح والتوجيه والتعليل لم�سائل الم�ستخرجة لأبي الوليد محمد
بن �أحمد بن ر�شد القرطبي تحقيق د محمد حجي و�آخرون ط .دار الغرب الإ�سالمي،
بيروت – لبنان الطبعة:الثانية 1408 ،هـ 1988 -م.
 /20بلغة ال�سالك لأقرب الم�سالك �إلى مذهب الإمام مالك لل�شيخ �أحمد ال�صاوي.ط .الدار
ال�سودانية للكتب الخرطوم ط .الأولى 1418هـ1998 -م.
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 /20البحر المحيط الزرك�شي بدر الدين محمد بن بهادر :تحقيق محمد محمد تامر.ط.
دار الكتب العلمية -بيروت -الطبعة الأولى 1420هـ.
 /21البحر الرائق �شرح كنز الدقائق لل�شيخ الإمام �أبي البركات عبد اهلل بن �أحمد بن محمود المعروف
بحافظ الدين الن�سفي ط.دار الكتب العلمية بيروت – لبنان الطبعة الأولى  1418ه  1997 -م
/22البرهان في �أ�صول الفقه �إمام الحرمين �أبو المعالي عبد الملك بن عبد اهلل الجويني:
تحقيق �صالح بن محمد بن عوي�ضة .ط .دار الكتب العلمية – بيروت -الطبعة الأولى
1418هـ 1997 -م.
/23الجامع لأحكام القر�آن للقرطبي محمد بن �أحمد بن �أبو بكر تحقيق �أحمد بن عبد
العليم البردوني ،طبعة دار ال�شعب-القاهرة ،الطبعة الثانية �سنة 1372هـ.
 /24جامع الأمهات لجمال الدين عثمان بن عمر ابن �أبي بكر الم�شهور بابن الحاجب
المالكي المكتبة ال�شاملة (موقع �شبكة م�شكاة الإ�سالم).
 /25الجامع ال�صحيح البخاري محمد بن �إ�سماعيل �أبو عبد اهلل الجعفي :تحقيق :م�صطفى
ديب البغا.ط :دار ابن كثير اليمامة .بيروت – الطبعة .الثالثة 1407هـ – 1987م.
 /26الدر المختار �شرح تنوير الأب�صار محمد بن علي بن محمد الح�صني المعروف بعالء
الدين الح�صكفي مع رد المحتار المكتبة ال�شاملة (موقع يع�سوب).
 /26دليل الطالب لنيل المطالب لمرعي بن يو�سف الكرمي الحنبلي تحقق �أبي قتيبة ،ط.
دار طيبة للن�شر والتوزيع ،الريا�ض الطبعة :الأولى1425 ،هـ 2004 -م
/27الهداية �شرح بداية المبتدي لبرهان الدين علي بن �أبي بكر للميرغناني ط.م�صطفى
البابي الحلبي الطبعة الأخيرة.
/28الحاوي الكبير للإمام �أبي الح�سن علي بن محمد بن حبيب الماوردي تحقيق د .محمود
م�سطرجي ط .دار الفكر الطبعة الثانية1424هـ ـ 2003م.
 /29حا�شية الرهوني على �شرح الزرقاني على مخت�صر خليل لل�شيخ محمد بن �أحمد بن
محمد بن يو�سف الرهوني ط.الأميرية ببوالق الطبعة الأولى 1306هـ.
 /30حا�شية رد المحتار على الدر المختار البن عابدين المكتبة ال�شاملة (موقع يع�سوب).
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/31الكافي في فقه الإمام �أحمد البن قدامة المقد�سي المكتبة ال�شاملة (موقع �شبكة
م�شكاة الإ�سالمية).
 /32الكافي في فقه �أهل المدينة المالكي لأبي عمر يو�سف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد
البر النمري القرطبي تحقيق :محمد محمد �أحيد ولد ماديك الموريتاني طبع :مكتبة
الريا�ض الحديثة ،الريا�ض ،المملكة العربية ال�سعودية ،الطبعة  :الثانية1400 ،هـ1980-م
 /33ك�شاف القناع عن متن الإقناع لمن�صور بن يون�س البهوتي ط .دار الفكر بيروت 1402هـ.
/34ك�شف الأ�سرار عن �أ�صول فخر الإ�سالم البزدوي لعالء الدين عبد العزيز البخاري ط.
دار الكتاب العربي ،بيروت ،الطبعة الأولى 1394هـ 1974 -م.
 /35ل�سان العرب البن منظور محمد بن مكرم بن علي الأفريقي ط.دار �صادر بيروت 1375هـ
 /36لباب المح�صول في علم الأ�صول البن ر�شيق العالمة الح�سين بن ر�شيق المالكي.ط.
دار البحوث للدرا�سات الإ�سالمية و�إحياء التراث ،الطبعة الأولى 1422هـ 2001-م.
 /37اللباب �شرح الكتاب في الفقه ال�شافعي لأبي الح�سن �أحمد بن محمد بن �أحمد ال�ضبي
تحقيق :عبد الكريم بن �صنيتان العمري طبع :دار البخارى ،المدينة المنورة ،المملكة
العربية ال�سعودية الطبعة الأولى1416 ،هـ
 /38المبدع �شرح المقنع �إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن محمد ابن مفلح دار عالم
الكتب ،الريا�ض ط1423 .هـ 2003/م.
 /39المب�سوط لأبي بكر محمد بن �أحمد بن �أبي �سهل ال�سرخ�سي ط .دار الكتب العلمية –
بيروت الطبعة :الأولى 1421هـ ـ2001م.
/40المجموع �شرح المهذب للإمام يحي بن �شرف النووي ط.مطبعة الإمام م�صر بدون.
 /41مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن �أبي بكر الهيثمي بيروت –
لبنان� ،سنة الطبع  1408ه 1988 -م.
 /42المح�صول في �أ�صول الفقه للرازي مع �شرحه نفائ�س الأ�صول �شرح المح�صول ط .دار
الكتب العلمية – بيروت الطبعة :الأولى 1421هـ2000م.
 /43المحلى بالآثار �شرح المجلى بالإخت�صار لأبي محمد علي بن �أحمد بن حزم الأندل�سي
ابن حزم الظاهري �أبو محمد علي بن �أحمد الأندل�سي تحقيق د.عبد الغفار البنداري.
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ط .دار الفكر -بيروت� -سنة 1421هـ 2001 -م.
/44ميزان الأ�صول في نتائج العقول لعالء الدين �أبي بكر محمد بن �أحمد ال�سمرقندي
تحقيق د .محمد زكي عبد البر ط .مكتبة التراث – القاهرة،الطبعة الثانية م�صورة
عن الأولى 1418هـ1997 -م.
 /45مواهب الجليل �شرح مخت�صر خليل لل�شيخ �أبي عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد
الرحمن الحطاب ط :دار الفكر بيروت 1398هـ 1978 -م.
 /46الم�ست�صفى من علم الأ�صول الغزالي حجة الإ�سالم محمد بن محمد �أبو حامد .طبعة دار الفكر.
 /47الم�سند للإمام الحافظ الكبير �أبي بكر عبد اهلل بن الزبير الحميدي تحقيق ال�شيخ حبيب
الرحمن العظمى ،طبعة دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ،الطبعة الأولى 1409هـ ـ  1988م
 /48الم�ستدرك على ال�صحيحين لمحمد بن عبد اهلل �أبو عبد اهلل الحاكم الني�سابوري تحقيق
م�صطفى عبد القادر عطا ط .دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى 1411 ،ه – 1990م.
 /49المعالم في �أ�صول الفقه للإمام الرازي مع �شرحه البن التلم�ساني ط .عالم الكتب بيروت
ط .الأولى 1419هـ 1999م تحقيق ال�شيخ عادل �أحمد عبد الموجود وال�شيخ علي معو�ض.
 /50المعجم الأو�سط المعجم الأو�سط لأبي القا�سم �سليمان بن �أحمد الطبراني طبع دار
الحرمين  -القاهرة  ،ـ1415هـ تحقيق :طارق بن عو�ض اهلل بن محمد ,عبد المح�سن
بن �إبراهيم الح�سيني.
 /51معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي المكتبة ال�شاملة (موقع يع�سوب).
 /52المعتمد في �أ�صول الفقه لأبي الح�سين الب�صري تحقيق خليل المي�س .ط .دار الكتب
العلمية -بيروت -الطبعة .الأولى �ستة 1403هـ
� /53شرح م�شكل الآثار لأبي جعفر �أحمد بن محمد بن �سالمة بن عبد الملك بن �سلمة الأزدي
بالطحاوي تحقيق� :شعيب الأرن�ؤوط ،طبع :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة الأولى  1415 :هـ 1994 -م.
/54مغني المحتاج �إلى معرفة معاني �ألفاظ المنهاج للخطيب ال�شربيني ط .دار الفكر بيروت.
 /55المغني في فقه الإمام �أحمد بن حنبل ال�شيباني البن قدامة المقد�سي ط :دار الفكر :
بيروت -الطبعة  :الأولى1405 .هـ .
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 /56مفتاح الو�صول �إلي بناء الفروع على الأ�صول ال�شريف التلم�ساني �أبو عبد اهلل محمد بن
�أحمد المالكي تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف طبع دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان.
 /57منار ال�سبيل في �شرح الدليل البن �ضويان �إبراهيم بن محمد بن �سالم تحقيق زهير
ال�شاوي�ش ،طبع :المكتب الإ�سالمي الطبعة ال�سابعة 1409هـ1989-م.
 /58المنهاج �شرح �صحيح م�سلم بن الحجاج لأبي زكريا يحيى بن �شرف بن مري النووي
طبع:دار �إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة الثانية 1392،هـ.
 /59منهاج الو�صول �إلى علم الأ�صول للقا�ضي البي�ضاوي مع �شرحه نهاية ال�سول ط .دار
ابن حزم – بيروت – الطبعة الأولى 1420هـ1999 -م.
/60المنهج القويم �شرح المقدمة الح�ضرمية لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي
المكتبة ال�شاملة.
 /61مخت�صر خليل ت�أليف خليل بن �إ�سحاق الجندي طبع دار الكتب العلمية بيروت –
لبنان ،الطبعة األولى 1416ه  1995 -م
 /62مطالب �أولي النهى في �شرح غاية المنتهى لم�صطفى بن �سعد بن عبده ال�سيوطي
�شهرة الرحيبانى المكتبة ال�شاملة(موقع الإ�سالم).
 /63نيل الأوطار �شرح منتقى الأخبار لل�شوكاني نيل الأوطار من �أحاديث �سيد الأخيار �شرح
منتقى الأخبار لمحمد بن علي بن محمد ال�شوكاني النا�شر � :إدارة الطباعة المنيرية.
 /64نهاية الو�صول في دراية الأ�صول ل�صفي الدين محمد بن عبد الأرموي الهندي ط.
مكتبة م�صطفى الباز الريا�ض الطبعة الثانية 1433هـ 2012م.
 /65ن�صب الراية لأحاديث الهداية لعبد اهلل بن يو�سف �أبو محمد الحنفي الزيلعي ط.
م�ؤ�س�سة الريان للطباعة والن�شر  -بيروت -لبنان الطبعة الأولى1418 ،هـ1997/م
� /66سنن �أبي داود لأبي داود �سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاني .ط .دار الحديث -حم�ص
�سوريا الطبعة الأولى 1969م.
� /67سنن الترمذي محمد بن عي�سى �أبو عي�سى ال�سلمي� :سنن الترمذي تحقيق� :أحمد
محمد �شاكر و�آخرون .ط دار �إحياء التراث العربي :بيروت – لبنان.
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 /68ال�سنن الكبرى لأحمد بن �شعيب �أبو عبد الرحمن الن�سائي :ط :دار الكتب العلمية:
بيروت  -ط1411 :هـ.
 /69ال�سنن الكبرى للبيهقي �أحمد بن الح�سين بن علي بن مو�سى �أبو بكر :تحقيق :محمد
عبد القادر عطا .ط  :مكتبة دار الباز  :مكة المكرمة ط 1414 :هـ – 1994م.
� /70سنن الدار قطني للدارقطني علي بن عمر �أبو الح�سن البغدادي تحقيق :ال�سيد عبد
اهلل ها�شم يماني المدني .ط :دار المعرفة :بيروت – �سنة1386 .هـ – 1966م.
� /71سنن الترمذي محمد بن عي�سى �أبو عي�سى ال�سلمي� :سنن الترمذي تحقيق� :أحمد
محمد �شاكر و�آخرون .ط دار �إحياء التراث العربي :بيروت.
 /72ال�سيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لمحمد بن علي بن محمد ال�شوكاني ط.دار
الكتب العلمية  -بيروت .الطبعة الأولى 1405ه تحقيق  :محمود �إبراهيم زايد.
 /73العدة في �أ�صول الفقه للقا�ضي �أبي يعلى محمد بن الح�سين الفراء تحقيق عبد القادر
�أحمد عطا ط :دار الكتب العلمية ،بيروت  -الطبعة الأولى 1423هـ 2003 -م.
 /74العناية �شرح الهداية المكتبة ال�شاملة (،موقع الإ�سالم).
 /75الفائق في �أ�صول الفقه ل�صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الهندي تحقيق محمود
ن�صار ط :دار الكتب العلمية ،بيروت  -الطبعة الأولى 1426هـ 2005 -م.
 /76فواتح الرحموت �شرح م�سلم الثبوت مع الم�ست�صفى ط .طبعة دار الفكر بدون.
 /77فتح القدير للعاجز الفقير للكمال ابن الهمام ط .المطبعة الكبرى الأميرية م�صر ط.
الأولى 1316هـ.
 /78الفقه المالكي و�أدلته للحبيب بن طاهر ط .م�ؤ�س�سة المعارف بيروت ـ لبنان الطبعة
الثالثة 1426هـ ـ 2005م..
 /79الفقه الإ�سالمي و�أدلته للدكتور وهبة الزحيلي ط .دار الفكر � -سور َّية – دم�شق.
 /80الفتاوى الكبرى البن تيمية المكتبة ال�شاملة(،موقع �شبكة م�شكاة الإ�سالمية).
 /81الف�صول في الأ�صول للج�صا�ص �أبو بكر �أحمد بن علي الرازي .ط .دار الكتب العلمية-
بيروت – الطبعة الأولى 1420هـ2000 -م.
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/82القواعد والفوائد الأ�صولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية البن اللحام عالء الدين
�أبي الح�سن علي بن محمد بن عبا�س البعلي الدم�شقي الحنبلي تحقيق  :عبد الكريم
الف�ضيلي ط.المكتبة ا لع�صرية �سنة  1420هـ  1999 -م
 /83قواطع الأدلة في �أ�صول الفقه لأبي المظفر من�صور بن محمد بن عبد الجبار ال�سمعاني
ط .دار الكتب العلمية-بيروت – الطبعة الأولى 1420هـ1999 -م
 /84رد المحتار �شرح تنوير الأب�صار لمحمد �أمين بن عابدين ـ دار الفكر بيروت ـ ط 2
1386هـ /85 .رو�ضة الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن �شرف
النووي تحقيق :عادل �أحمد عبد الموجود  -على محمد معو�ض ،طبع دار الكتب العلمية
�/86صحيح م�سلم :م�سلم بن الحجاج �أبو الح�سين الق�شيري الني�سابوري ،تحقيق :محمد
ف�ؤاد عبد الباقي ،ط :دار �إحياء التراث العربي ،بيروت.
� /87شرح الوقاية لعلي الدين الحنفي ،المكتبة ال�شاملة (موقع �شبكة م�شكاة الإ�سالمية).
� /88شرح فتح القدير للعاجز الفقير للكمال ابن الهمام ط .المطبعة الكبرى الأميرية
م�صر ط .الأولى 1316هـ.
 /89ال�شرح ال�صغير للإمام الدردير مع بلغة ال�سالك.ط .الدار ال�سودانية للكتب الخرطوم
ط .الأولى 1418هـ1998 -م.
 /90ال�شرح الكبير على مخت�صر خليل للإمام الدردير ط .دار �إحياء الكتب العربية في�صل
عي�سى البابي الحلبي بدون.
 /91ال�شرح الكبير البن قدامة المقد�سي المكتبة ال�شاملة (موقع يع�سوب).
� /92شرح تنقيح الف�صول ل�شـهاب الدين �أحمد بن �إدري�س القـرافي ط .دار الكتب العلمية-
بيروت – الطبعة الأولى 1428هـ2007 -م.
� /93شرح ميارة الفا�سي على تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام لأبي عبد اهلل محمد
بن �أحمد المالكي ال�شهير بم َّيارة ط .دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى
1420هـ ـ 2000م.
� /94شرح منتهى الإرادات لمن�صور بن يون�س بن �إدري�س البهوتي ط .عالم الكتب ـ بيروت
ـ لبنان1996م .
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� /95شرح المعالم في �أ�صول الفقه البن التلم�ساني عبد اهلل بن محمد بن علي الفهري ط.
عالم الكتب بيروت ط .الأولى 1419هـ 1999م تحقيق ال�شيخ عادل �أحمد عبد الموجود
وال�شيخ علي معو�ض.
� /96شرح مخت�صر الخرقي ل�شم�س الدين �أبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الزرك�شي
الم�صري الحنبلي ،تحقيق عبد المنعم خليل �إبراهيم طبع دار الكتب العلمية بيروت/
لبنان1423هـ 2002 -م
� /97شرح الخر�شي على مخت�صر �سيدي خليل ط .دار �صادر بيروت لبنان.بدون
 /98التب�صرة في �أ�صول الفقه لل�شيخ �أبي ا�سحق �إبراهيم بن علي ال�شيرازي تحقيق د.
محمد ح�سن هيتو ت�صوير عن ط1980.م عام 1403هـ 1983 -م.
 /99تاج العرو�س من جواهر القامو�س مح ّمد بن مح ّمد بن عبد الر ّزاق الح�سيني� ،أبو
الفي�ض ،المل ّقب بمرت�ضى ،الزَّبيدي.المكتبة ال�شاملة(،موقع يع�سوب)
 /100تبين الحقائق �شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ط.دار
الكتاب الإ�سالمي القاهرة �سنة 1313هـ.
 /101تحفة الم�س�ؤول �شرح منتهى الرهوني �أبو زكريا يحي بن مو�سى :تحقيق الهادي بن
الح�سين ال�شبيبي .ط .دار البحوث للدرا�سات الإ�سالمية و�إحياء التراث ط 1422هـ-
2002م.
 /102تحفة الأحوذي ب�شرح جامع الترمذي للإمام الحافظ �أبي العال محمد عبد الرحمن
بن عبد الرحيم المبارك فوري ط.دار الكتب العلمية بيروت  -لبنان
 /103تحفة المحتاج ب�شرح المنهاج ل�شهاب الدين �أبو العبا�س �أحمد بن محمد بن علي بن حجر
الهيتمي ،درا�سة وتحقيق :عبد اهلل محمود عمر محمد ط.دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان.
 /104تحقيق المراد في �أنَّ النهي يقت�ضي الف�ساد للحافظ �صالح الدين خليل بن الأمير �سيف
الدين كيكلدي بن عبد اهلل العالئي ط .دار الفكر الطبعة الأولى 1402هـ ـ 1982م.
 /105التلقين في الفقه المالكي للقا�ضي عبد الوهاب بن علي بن ن�صر الثعلبي البغدادي
المالكي تحقيق � :أبو �أوي�س محمد بو خبزة الح�سني ،طبع دار الكتب العلمية الطبعة
الأولى 1425هـ2004-م
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 /106التحرير للكمال ابن الهمام مع �شرحه التي�سير ط .دار الكتب العلمية .بدون.
 /107التح�صيل من المح�صول ل�سراج الدين الأرموي تحقيق د.عبد الحميد �أبو زنيد.ط.
م�ؤ�س�سة الر�سالة ط .الأولى 1408هـ 1988 -م.
 /108التلويح �إلى ك�شف حقائق التنقيح ل�سعد الدين التفتازاني طبعة دار الأرقم – بيروت-
لبنان الطبعة :الأولى 1419هـ 1998 -م.
 /109التلخي�ص في �أ�صول الفقه لإمام الحرمين تحقيق محمد ح�سن �إ�سماعيل .دار الكتب
العلمية .بيروت لبنان الطبعة الأولى 1424هـ 2003م .
 /110التقريب والإر�شاد(ال�صغير) للقا�ضي �أبي بكر بن الطيب الباقالني ،تحقيق د.عبد
الحميد �أبو زنيد.ط .م�ؤ�س�سة الر�سالة ط .الأولى 1418هـ 1998 -م.
 /111ت�شنيف الم�سامع بجمع الجوامع للزرك�شي ط .دار الكتب العلمية بيروت ط .الأولى
1429هـ 2000م تحقيق �أبي عمر الح�سيني عمر بن عبد الرحيم.
 /112تقويم الأدلة في �أ�صول الفقه لأبي زيد عبيد اهلل بن عمر الدبو�سي تحقيق خليل
المي�س .ط .دار الكتب العلمية –بيروت لبنان ط .الأولى1421هـ 2001 -م.
 /113التمهيد في �أ�صول الفقه لأبي الخطاب محفوظ بن �أحمد الكلوذاني ط .م�ؤ�س�سة
الريان بيروت – لبنان الطبعة الثانية 1421هـ 2000 -م.
 /114التمهيد في تخريج الفروع على الأ�صول للإ�سنوي تحقيق د .محمد ح�سن هيتو ط.
م�ؤ�س�سة الر�سالة 1400هـ 1980 -م.
 /115تخريج الفروع على الأ�صول لأبي المناقب محمود بن �أحمد الزنجاني �ص34 .
تحقيق :د .محمد �أديب �صالح ط.م�ؤ�س�سة الر�سالة – بيروت الطبعة الثانية  1398هـ .
 /116الذخيرة الكبرى في فروع المالكية للقرافي تحقيق �أبي �إ�سحاق �أحمد عبد الرحمن
دار الكتب العلمية بيروت ط .الأولى 1422هـ 2001 -م.
/118غاية الو�صول �شرح لب الو�صول ل�شيخ الإ�سالم �أبي يحي زكريا الأن�صاري ط .دار
الفكر ،بيروت الطبعة الأولى 1419هـ 1998م.
/118الغيث الهامع �شرح جمع الجوامع لولي الدين �أحمد العراقي ط .الفاروق الحديثة
القاهرة ط .الأولى 1420هـ2000 -م.
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(درا�سة مقارنة)
()1
د � .أحمد الزين �أحمد حامد
ملخ�ص البحث
الحمد هلل رب العالمين وال�صالة وال�سالم على المبعوث بخير دين �سيدنا محمد �صلى اهلل
عليه و�سلم  ،وبعد يتناول مو�ضوع هذا البحث م�س�ؤولية الإدارة التق�صيرية  ،حيث نتعرف
من خالله على مفهوم م�س�ؤولية الإدارة ون�ش�أتها وتطورها في ال�شريعة الإ�سالمية والقانون ،
ّثم نحلل عنا�صر الم�س�ؤولية التق�صيرية بوج ٍه عام والتي تنطبق �أي� ًضا على م�س�ؤولية الإدارة
والأفراد تبع ًا للنظام الت�شريعي والق�ضائي الموحد الذي يعتنقه الم�شرع والق�ضاء ال�سوداني
ّ ،ثم يتناول البحث �أي� ًضا الم�س�ؤولية ال�شخ�صية للموظف العام عندما ي�صدر منه فعل �ضار
خارج �إطار الوظيفة العامة �سواء كان بق�صد تحقيق م�صلحة �شخ�صية �أم كان فع ًال متعمد ًا
منه  ...الخ مما يرتب عليه التعوي�ض في ماله الخا�ص دون الإدارة التابع لها ّ ،ثم بعد
ذلك يبحث مو�ضوع البحث في م�س�ؤولية الإدارية التق�صيرية وحاالتها التي �أوجبها القانون
على �سبيل الح�صر حيث يترتب عليها عند توافرها التعوي�ض من ِقبل الإدارة وحدها دون
الموظف العام الذي �سبب ال�ضررّ ،ثم نختتم البحث بالحديث عن م�س�ؤولية الإدارة عن
المخاطر � ،أي دون تعدي �أو خط�أ من جانب الإدارة حيث تقوم هذه الم�س�ؤولية على تحقق
ال�ضرر فقط .
ُث ّم خاتمة البحث مت�ضمنة �أهم النتائج والتو�صيات .
و�آخر دعوانا �أن الحمد هلل رب العالمين و�صلى اهلل و�سلم وبارك و�أنعم على �سيدنا محمد
و�آله و�صحبه و�سلم ت�سليم ًا كثير ًا .

� - 1أ�ستاذ القانون امل�شارك – جامعة القر�آن الكرمي وت�أ�صيل العلوم – كلية ال�شريعة – ال�سودان
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مقدمة
الحمد هلل رب العالمين وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف المر�سلين �سيدنا وحبيبنا محمد
�صلى اهلل عليه و�سلم  ،وبعد  ،ف�إنّ مما ال�شك فيه �أن �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية �صالحة لكل
زمان ومكان  ،و�أن في تطبيق هذه الأحكام �سعادة الب�شر في الدنيا والآخرة لأنها �شريعة رب
العالمين الخالق العالم ب�ش�ؤون عباده وخلقه  ،قال تعالى �( :أَلَ َي ْع َل ُم َمنْ َخ َلقَ َوهُ َو ال َّل ِط ُ
يف
ا ْل َخ ِبي ُر)ِ ، )1(2ومن ما اختطته ال�شريعة الإ�سالمية الغراء من �أحكام لم�صلحة الفرد
والجماعة ما ي�سمى بالم�س�ؤولية الإدارية للحاكم ومعاونوه � ،أو م�س�ؤولية الإدارة التق�صيرية
في القانون  ،وهذه الم�س�ؤولية تجاه ما اوكلوا به من �أعمال وت�صرفات يجب �أن تكون م�سندة
�إلى �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية والقانون  ،وبالتالي محا�سبتهم عليها �إن هم ق�صروا في
ذلك ،ولكل ذلك كان اختيار عنوان هذا البحث م�س�ؤولية الإدارة التق�صيرية .
�أ�سباب اختيار البحث :
� /1أن الت�شريع ال�سوداني �أقام الم�س�ؤولية الإدارية كقاعدة عامة على الموظف العام
باعتباره المع ّبر عن �إرادة الإدارة ككيان معنوي ،وجعل م�س�ؤولية الإدارة كمرفق عام
يتبع له الموظف العام م�س�ؤولية ا�ستثنائية خا�صة وفي حاالت مع ّينة يعتورها الإجمال
والإبهام مما يرتب �صعوبة �إثبات م�س�ؤولية الإدارة التق�صيرية ككيان معنوي م�ستقل
عن الموظف العام.
 /2تقرير الم�شرع ال�سوداني ب�أن الإدارة كمرفق عام غير م�س�ؤولة عن تعوي�ض ال�ضرر الذي
يحدثه الموظف العام التابع لها �إذا كان الفعل ال�ضار ال�صادر منه بح�سن نية �أثناء
خدمته �أو ب�سببها ا�ستناد ًا لقاعدة تحمل الأعباء العامة  ،وهذا التقرير يتنافي مع
قواعد ال�ضمان في الم�س�ؤولية الإدارية في ال�شريعة الإ�سالمية.
� /3أن م�س�ؤولية الإدارة عن المخاطر � -أي بدون تعدي �أو فعل �ضار من الإدارة  -م�س�ؤولية
ا�ستثنائية خا�صة ن�صت عليها ت�شريعات مع ّينة  ،بينما تقيم ال�شريعة الإ�سالمية
الم�س�ؤولية الإدارية والم�س�ؤولية التق�صيرية مع ًا و بوج ٍه عام على تحقق ال�ضرر فقط .
�أهداف البحث :
يهدف هذا البحث �إلى :
 /1درا�سة �أحكام م�س�ؤولية الإدارة التق�صيرية في الت�شريع والق�ضاء والفقه ال�سوداني مع
مقارنتها بالت�شريع والق�ضاء والفقه المقارن.
�-2سورة امللك الآية ()14
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 /2بيان �أن م�س�ؤولية الإدارة التق�صيرية في الت�شريع ال�سوداني تقوم على الم�س�ؤولية
ال�شخ�صية الوظيفية للموظف العام التابع للإدارة كقاعدة عامة .
� /3أن م�س�ؤولية الإدارة التق�صيرية ك�شخ�صية معنوية هي م�س�ؤولية ا�ستثنائية تثبت في
حاالت خا�صة و ب�شروط مع ّينة حددها القانون.
 /4بيان �أن الم�س�ؤولية الإدارية عن المخاطر � -أي بدون تعدي �أو فعل �ضار من الإدارة -
تثبت بتحقق ال�ضرر فقط في ال�شريعة الإ�سالمية والقانون .
م�شكلة البحث :
تكمن م�شكلة هذا البحث في معالجة المو�ضوعات التالية :
الم�س�ؤولية ال�شخ�صية للموظف العام التابع للإدارة �إذا ارتكب فع ًال �ضار ًا خارج �إطار
وظيفته �إ�ستغال ًال لها �أو ا�ستهتار ًا بها �أو تحقيق ًا لرغباته ونزواته ال�شخ�صية  ،مما ي�ستوجب
التعوي�ض في ماله الخا�ص دون �أدنى م�س�ؤولية للإدارة التابع لها.
م�س�ؤولية الإدارة التق�صيرية دون الموظف العام ال�صادر منه الفعل ال�ضار �أثناء ت�أديته
لوظيفته �أو ب�سببها وذلك في حاالت معينة حددها القانون على �سبيل الح�صر.
عدم م�س�ؤولية الإدارة في حالة الفعل ال�ضار ال�صادر من الموظف العام بح�سن نية وذلك
�أثناء ت�أديته لوظيفته �أو ب�سببها.
م�س�ؤولية الإدارة عن المخاطر بتحقق ال�ضرر فقط وعالقة ال�سببية � ،أي دون تعدي �أو
تق�صير من الإدارة.
منهج البحث :
اعتمد الباحث في بحثه هذا على المنهج اال�ستقرائي والتحليلي والتاريخي  ،الذي يقوم
بتحليل وعر�ض �آراء الفقهاء و�ش ّراح القانون فيما يتعلق بمو�ضوعات هذا البحث  ،مع
المقارنة بالت�شريعات الأخرى المقابلة والمقارنة في هذه المو�ضوعات مع بيان التعر�ض
للمنهج التاريخي لن�ش�أة وتطور �أحكام م�س�ؤولية الإدارة التق�صيرية في الأنظمة الإ�سالمية
والقانونية .
هيكل البحث :
ُق ّ�سم هذا البحث �إلى مقدمة و�ستة مباحث وخاتمة على النحو التالي :
مقدمة  :ت�شمل �أ�سباب اختيار البحث و�أهدافه وم�شكلته ومنهجه وهيكله
العدد الثاني ع�شر  -رجب 1438هـ � -أبريل 2017م
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المبحث الأول :تعريف الم�س�ؤولية الإدارية ون�ش�أتها وتطورها
المبحث الثالث� :أركان الم�س�ؤولية التق�صيرية بوج ٍه عام
المبحث الرابع  :الم�س�ؤولية ال�شخ�صية للموظف العام
المبحث الخام�س  :م�س�ؤولية الإدارة التق�صيرية
المبحث ال�ساد�س  :م�س�ؤولية الإدارة عن المخاطر
خاتمة البحث  :وت�شتمل على �أهم النتائج والتو�صيات
فهر�س الم�صادر والمراجع
فهر�س المو�ضوعات
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المبحث الأول
تعريف الم�س�ؤولية الإدارية ون�ش�أتها وتطورها في ال�شريعة الإ�سالميةوالقانون
المطلب الأول  :تعريف الم�س�ؤولية الإدارية التق�صيرية لغة وا�صطالح ًا
الفرع الأول  :تعريف الم�س�ؤولية في اللغة

الم�س�ؤولية من �س�أل فهو م�س�ؤول واال�سم م�س�ؤولية  ،وتعني �إلزام �شخ�ص ب�ضمان ال�ضرر
الواقع بالغير نتيجة لت�صرف قام به ( ، )3والم�س�ؤول من رجال الدولة هو المنوط به عمل
أمر تقع عليه تبعته
تقع عليه تبعته  ،والم�س�ؤولية بوج ٍه عام هي  :حال �أو �صفة منْ ُي�س�أل عن � ٍ
ويتحمل نتائجه  ،يقال �أنا برئ من م�س�ؤولية هذا الفعل  ،وتطلق الم�س�ؤولية « �أخالقي ًا « على
التزام ال�شخ�ص بما ي�صدر عنه قو ًال �أو عم ًال(.)4
ومن هذا التعريف يت�ضح �أن الم�س�ؤولية في اللغة تعني �إلزام ال�شخ�ص �أي ًا كانت �صفته
طبيعية �أو �إعتبارية ب�ضمان �أو تعوي�ض ال�ضرر الذي �سببه للغير تعديا ً .
الفرع الثاني  :تعريف الم�س�ؤولية في ال�شريعة الإ�سالمية

تعني الم�س�ؤولية في ال�شريعة الإ�سالمية  :اال�ستعداد الفطري الذي جبل اهلل �سبحانه وتعالى
وفي ما عليه
عليه الإن�سان لي�صلح للقيام بما كلفه اهلل به من �أمور تتعلق بدينه ودنياه  ،ف�إن ّ
من الرعاية ح�صل له الثواب و�إن كان غير ذلك ح�صل له العقاب (. )5
ومن هذا التعريف نخل�ص �أن الم�س�ؤولية في ال�شريعة الإ�سالمية ي�سبقها التزام �أو تكليف
لل�شخ�ص واعتماد على �سلطة �أو �صالحيات ممنوحة له ويعقبها ح�ساب وجزاء على هذا التكليف .
الفرع الثالث  :تعريف الم�سئولية في القانون

الم�س�ؤولية في القانون هي :تعهد المر�ؤو�س �أو التزامه تنفيذ �أعمال �أو ن�شاطات معينة
معهودة �إليه ب�أق�صى قدرته مع تحمله ما قد ين�ش�أ عن هذا التعهد �أو االلتزام(� ،)6أو هي
()7
التزام ال�شخ�ص �سواء كان طبيعي ًا �أو اعتباري ًا بتعوي�ض الم�ضرور عما �أ�صابه من �ضرر
وطبق ًا لهذين التعريفين ف�إن الم�س�ؤولية في القانون هي عبارة عن التزامات وواجبات
ملقاة على عاتق ال�شخ�ص �سواء كان طبيعي ًا �أو اعتباري ًا للقيام ب�أعمال معينة �سواء كانت
 -3معجم لغة الفقهاء  .د .حممد قلعجي  .دار النفائ�س للطباعة والن�شر  .بريوت  .ط1985 .1م �.ص425
 -4املعجم الو�سيط � :إبراهيم م�صطفى و�آخرون .حتقيق جممع اللغة العربية .دار الدعوة .ج�. 1ص411
 -5الأم  :للإمام ال�شافعي  .دار املعرفة  .بريوت  .ط 1392ه ـ �.ص38
 -6الرقابة الق�ضائية على �أعمال الإلإدارة  .د .وجدى راغب  .من�ش�أة املعارف  .ط 1985م � .ص 89
-7الدعوى الإدارية د .ماجد راغب احللو  .من�ش�أة املعارف  .الإ�سكندرية  .ط 2004م �.ص246
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هذه الأعمال مادية �أو ت�صرفات قانونية مما يرتب على هذا ال�شخ�ص جزاءات ن�ص عليها
القانون عند مخالفته لهذه االلتزامات �أو الواجبات.
الفرع الرابع  :تعريف التق�صيرية لغة

ا�صر بمعنى انتهى  ،وقيل
التق�صير من َق َ�ص َر عن الأَمر َيق ُ
ْ�صر ُق ُ�صور ًا و�أَ ْق َ�صر و َق َّ�ص َر و َت َق َ
َّقا�صر هنا من ال ِق َ�صر �أَي َق ُ�صر ُع ُن ُقه عنها  ،وقيل َق َ�ص َر عنه تركه وهو ال يقدر عليه،
الت ُ
َ
و�أَ ْق َ�ص َر تركه وكف عنه وهو يقدر عليه  ،وال َّتق ِْ�صي ُر في الأمر التواني فيه  ،واال ْقت�صا ُر على
وا�س َتق َْ�صره �أَي َع َّده ُم َق ِّ�صر ًا  ،وكذلك ِ�إذا َع َّده َق ِ�صير ًا و َق َّ�ص َر فال ٌن في
ال�شيء االكتفاء به ْ
حاجتي �إِذا َونى فيها ، )1(8ونخل�ص من هذه المعاني �إلى �أن التق�صير هو التواني في �شيء
واجب على �شخ�ص �أو تركه �أمر ًا واجب عليه.
الفرع الخام�س  :تعريف التق�صيرية في ال�شريعة الإ�سالمية

التق�صير عند فقهاء ال�شريعة الإ�سالمية هو « :مجاوزة الحد �أو الحق» ،)2(9ومن الفقهاء من
ق ّيده بمجاوزة غير الم�شروع �أو غير الجائز �أو بما ينبغي �أن يقت�صر عليه ،)3(10ويع ّبر الفقهاء
عن التق�صير ب�ألفاظ �أخرى كالإهمال والتفريط وعدم التحرز �أو االحتياط  ،و�إن كانت
هذه الألفاظ في مجموعها ال تخرج عندهم عن لفظ التق�صير في معناه ومدلوله العام ،
وي�ستعمل فقهاء ال�شريعة الإ�سالمية كذلك لفظ التعدي مقرون ًا بالتق�صير ويكون مرادهم
)4(11
من اقترانه بالتق�صير هو بيان وجه التعدي �أو بيان علته �أو اال�ستدالل على وجود التعدي
الفرع ال�ساد�س :تعريف التق�صيرية في القانون

التق�صير في القانون يعني الإخالل بواجب عام مفرو�ض على �شخ�ص مع ّين �سواء كان هذا
ال�شخ�ص طبيعي ًا �أو اعتباري ًا بحيث يفر�ض عليه هذا الواجب عدم الإ�ضرار بالآخرين ،
ومثاله واجب الجار في عدم العلو على جاره ليحجب عنه الهواء �أو ال�ضوء  ،وواجب الإدارة
في عدم الإخالل بحقوق الأفراد في معاملتهم معها  ،ويرتب هذا التق�صير من جانب الفرد
العادي �أو الإدارة حق الم�ضرور في اقت�ضاء التعوي�ض لمن �سبب له ال�ضرر.)5(12
الفرع ال�سابع  :تعريف الإدارة لغة
الإدارة �أ�صلها من الفعل دار يدور د ْور ًا ( ب�سكون الواو ) و َد َوران ًا ( بفتحها )  ،وتدوير ال�شئ جعله
-8ل�سان العرب  ،ابن منظور  ،م�ؤ�س�سة الت�أريخ العربي  ،بريوت  ،ط1992 ، 2م  ،ج� . 5ص95
 )-9النظرية العامة للمعامالت يف ال�شريعة الإ�سالمية � ،أحمد فهمي �أبو �سنة  ،طبعة دار الت�أليف 1387 ،هـ ـ 1967م � ،ص86
-10تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق  ،للزيلعي ج � 4ص 146 -145
 -11املرجع نف�سه  ،ج� ،4ص 147
-12القانون الإداري الليبي د  .خالد عبد العزيز غرمي .ط 1969م .ج �. 1ص ، 152
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مدور ًا  ،والمداورة كالمعالجة  ،والدّواري الدهر يدور بالإن�سان �أحوا ًال  ،والدّاري َ
العطار(،)13
وداوره مداورة ودوران ًا �أي دار معه  ،ومداورة ال�ش�ؤون معالجتها  ،والمداورة المعالجة(.)14
ولع ّل المق�صود من هذه المعاني اللغوية لكلمة الإدارة �أنها تعني المعالجة  ،وهذا المعنى ينطبق
على معالجة ال�شخ�ص الإداري للأمور العامة المتعلقة ب�شئون الأفراد كتقديم الخدمات الإدارية
من �صحة وتعليم  ...الخ  ،والمك َلف ب�إنجازها لهم ح�سب ال�صالحيات وال�سلطات الممنوحة له
 ،فكما الدهر يدور بالإن�سان ويقلب �أحواله بين الي�سر والع�سر والفرح والكره  ،كذلك ال�شخ�ص
الإداري يعالج �أمور النا�س بما ي�صلحهم ويحقق رغباتهم ومطالبهم.
الفرع التا�سع  :تعريف الإدارة في ال�شريعة الإ�سالمية
تعني الإدارة في ال�شريعة الإ�سالمية  :قيام الحاكم الم�سلم ومعاونيه بتدبير �ش�ؤون الرعية
في مختلف مناحي حياتهم  ،كتقديم الخدمات لهم  ،وتدبير �شئون حياتهم اليومية ،
ا�ستناد ًا لم�سئولية الحاكم تجاه محكوميه �أمام اهلل تعالى و�أمام رو�ؤ�ساءه من الب�شر عن هذا
()15
التدبير  ،مما ي�ستوجب م�ساءلته في حالة تق�صيره �أو �إهماله عن القيام بهذه المهام
الفرع العا�شر  :تعريف الإدارة في القانون
الإدارة في القانون هي « :بيان الهيكل التنظيمي للوحدة المعنية مع تف�صيل اخت�صا�صاتها و�أن�شطتها
وفق مبد�أ الم�شروعية « (� )16أو هي « مجموعة الأن�شطة التي تعنى بتوجيه المجهود الب�شري تنفيذ ًا
لل�سيا�سة العامة وفق �أ�ساليب تحقيق الوظيفة االجتماعية والغايات النهائية للجهاز الإداري  ،وهي
الم�صلحة العامة كما تف�سرها وتحددها الم�ؤ�س�سات الحاكمة( ،)17ويختلف تعريف الإدارة بح�سب كل
وجهة تقوم بها الإدارة �سواء كانت اقت�صادية �أو محا�سبية �أو �إدارية �أو قانونية  ...الخ .
ومن خالل هذين التعريفين يت�ضح �أن معنى الإدارة في القانون يعني بيان الوحدات الإدارية من
حيث تنظيم هياكلها مع تو�ضيح �سلطات و�صالحيات واخت�صا�صات هذه الوحدات مع الو�ضع في
االعتبار تحقيق هذه الوحدات للم�صلحة والمنفعة العامة من خالل هياكلها و�أن�شطتها الإدارية
المختلفة مع االلتزام بمبد�أ الم�شروعية في تحقيق هذه الأهداف والم�صالح العامة.
-13خمتار ال�صحاح للرازي  .حتقيق حممود خاطر .مكتبة لبنان  .بريوت .ط 1995م �.ص 218
-14ل�سان العرب  ،ابن منظور ،مرجع �سابق  ،ج �. 4ص 176
-15الإدارة العامة (املبادئ والتطبيق ) د  .حممد �آدم علي و د  .يو�سف ح�سني .ط 1998م �.ص  ،18م�صنفة النظام
الإ�سالمي .د.م�صطفى كمال و�صفى  .مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط 1977م � .ص106
-16املراجع ال�سابقة على نف�س ال�صفحات
 -17القانون الإداري  .د  .حممد م�صطفى املكي  .من�شورات جامعة ال�سودان املفتوحة .ط �. 2007ص 17
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ومن خالل هذه التعريفات نخل�ص �إلى �أن م�س�ؤولية الإدارة التق�صيرية تعني  :جزاء الإخالل
بالواجب العام الذي يفر�ض على الإدارة عدم الإ�ضرار بالغير  ،وبالتالي تترتب الم�س�ؤولية
على الإدارة في حالة �أي تعدي منها يقع على هذا الغير ،ويكون هذا التعدي بمثابة الواقعة
التي تن�شيء الحق في التعوي�ض تجاه الإدارة من ِقبل الغير «الم�ضرور» .
المطلب الثاني  :ن�ش�أة وتطور الم�س�ؤولية الإدارية في ال�شريعة الإ�سالمية والقانون
الفرع الأول  :ن�ش�أة وتطور الم�س�ؤولية الإدارية في ال�شريعة الإ�سالمية
منذ �أن جاءت ال�شريعة الإ�سالمية ب ّينت �أن كل فرد م�س�ؤول عما ك ّلف به من عمل و�أن
الحاكم الإداري من حيث موقعه الإداري يتحمل م�س�ؤولية عظيمة في العمل الإداري لتحقيق
�أهداف ال�شريعة الإ�سالمية التي تتمثل في احترام العمل الذي ك ّلف من �أجله.
وقد حثّ الإ�سالم على تحمل الم�س�ؤولية وانجازها بال�شكل المطلوب وذلك لأن كل فرد
م�سلم �سواء كان ذكر ًا �أم �أنثى يعتبر م�س�ؤو ًال عما ك ّلف برعايته و�إدارته  ،و�أن يتقيد في هذه
الرعاية باتباع م�صالح الرعية و�أحكام الإ�سالم ومبادئه وملتزم ًا ب�أنظمته ال�ضابطة .
ودليل م�س�ؤولية الحاكم �أو الموظف الإداري في ال�شريعة الإ�سالمية ما ورد في القر�آن الكريم من
�آيات تب ّين هذه الم�س�ؤولية  ،منها قوله تعاليَ ( :ف َو َر ِّب َك َل َن ْ�س�أَ َل َّنه ُْم �أَ ْج َم ِع ْينَ ) ( )18حيث ذكر القرطبي
في تف�سير هذه الآية� »:أي لي�س�ألن ه�ؤالء الذين جرى ذكرهم عما عملوا في الدنيا  )19( « ....والآية
تدل بعمومها على �س�ؤال الجميع وممن �سبقهم كافرهم وم�ؤمنهم  ،و�أي� ًضا قوله تعالىَ (:و ِ�إ َّن ُه َل ِذ ْك ٌر
َّل َك َو ِل َق ْو ِم َك َو َ�س ْو َف ُت ْ�س َ�أ ُلونَ )( ، )20وقوله تعالىَ (:و َال َت ْق َر ُبو ْا َم َال ا ْل َي ِت ِيم ِ�إ َّال ِبا َّل ِتي ِه َي �أَ ْح َ�سنُ َح َّتى
َي ْب ُل َغ �أَ ُ�ش َّد ُه َو َ�أ ْو ُفو ْا ِبا ْل َع ْه ِد ِ�إنَّ ا ْل َع ْه َد َكانَ َم ْ�س�ؤُو ًال)( ، )21قال الزجاج ( : )22كل ما �أمر اهلل به (.)23
ووجه الداللة من هذه الآيات يتلخ�ص في �أن الإن�سان لي�س م�س�ؤو ًال �إ ّال عن خطئه ال�شخ�صي
وال ي�س�أل عن نتيجة خط�أ غيره� ،)1(24إ ّال �أن كثير ًا من المبادئ الأ�سا�سية ال يخلو من م�ستثنيات
� -18سورة احلجر الآية 92
 -19اجلامع لأحكام القر�آن  .الإمام القرطبي  .دار الغرب العربي .طبعة 1410 . 1هـ .ج�. 10ص 40
� -20سورة الزخرف الآية 44
� -21سورة الإ�سراء لآية 34
 -22الزجاج � :إبراهيم بن ال�سري بن �سهل� ،أبو �إ�سحاق الزجاج ( 311 - 241هـ  923 - 855 ،م)  .عامل بالنحو واللغة.
ولد ومات يف بغداد  ,كان يف فتوته يخرط الزجاج ومال �إلى النحو فعلمه املربد ،من كتبه  :معاين القر�آن  ،اال�شتقاق ،
خلق الإن�سان ،الأمايل يف الأدب واللغة .الأعالم  .خري الدين الزركلي  .دار العلم للماليني  ،بريوت  ،ط� .10ص117
 -23معاين القر�آن  .الزجاج  .دار ال�شروق  .بريوت  .ط1988 .2م � .ص78
-24م�صنفة النظام الإ�سالمي .د .م�صطفى كمال و�صفي �.ص 428
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يقت�ضيها العدل ويفر�ضها الإن�صاف وذلك لتعار�ض الم�صالح والأحوال التي تقت�ضي الترجيح
بينها وتف�ضيل الأهم منها على المهم  ،مع مالحظة تقلب الأحوال وتغ ّير الأزمان ومن �ضمن
هذه الم�ستثنيات التي ن�ص عليها ال�شارع الحكيم في الم�س�ؤولية عن فعل الغير م�س�ؤولية الراعي
« الإدارة «عمن تحت رعايته في �إطار م�س�ؤولية المتبوع عن فعل تابعه  ،وقد ب ّينت ال�سنة النبوية
المطهرة هذه الم�س�ؤولية بكل و�ضوح وبيان فقد وردت �أحاديث كثيرة وعديدة حر�ص فيها
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على تربية ال�شعور بالم�س�ؤولية العظمى منها  :عن ابن عمر ر�ضي
اهلل عنهما عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال � « :أال كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته
فالأمير الذي على النا�س راع وهو م�س�ؤول عن رعيته والرجل راع على �أهل بيته وهو م�س�ؤول عنهم
 ،والمر�أة راعية على بيت بعلها وولده  ،والعبد راع على مال �سيده وهو م�س�ؤول عنه � ،أال فكلكم
راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته « )2(25ففي هذا الحديث ال�شريف ب ّين الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
�أهمية الم�س�ؤولية و�أن ما ك ّلف به الفرد الراعي من رعاية لم�صالح رعيته يم ّثل م�س�ؤولية �سوف
ي�س�أل ويحا�سب عليها في الدنيا والآخرة ،وعن �أبي ذر الغفاري ر�ضي اهلل عنه و�أر�ضاه قال :
«قلت يا ر�سول اهلل �أال ت�ستعملني  ،ف�ضرب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بيده على منكبي ثم قال
 :يا �أبا ذر �إنك �ضعيف و�إنها �أمانة و�إنها يوم القيامة خزيٌ وندامة �إال الذي �أخذها بحقها و�أدىّ
الذي عليها فيه» ، )3(26فال�شعور بعظم الم�س�ؤولية الملقاة على عاتق الم�س�ؤول تولد لديه الإح�سا�س
بمراقبة اهلل تعالى في جميع الأمور �سرها وعلنها ومحا�سبة نف�سه على كل َمنْ ك ّلف برعايتهم .
والنظام الإداري في الإ�سالم منذ ن�ش�أته ال يف ّرق بين الحاكم والمحكومين فيما يتعلق
بالخ�ضوع لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية من حيث الم�س�ؤولية والمحا�سبة  ،فال�شريعة
الإ�سالمية من النظم الموحدة التي ال تعرف االزدواج  ،فلي�س هناك �أحكام �شرعية م�ستقلة
ومف�صلة ت�سري على الحكام دون المحكومين فالكل �سوا ٌء  ،ولقد عرف النظام الإداري
ّ
في الإ�سالم نوعان من الق�ضاء  ،الق�ضاء العادي وق�ضاء المظالم والأخير يقابل ما ي�سمى
الآن بالق�ضاء الإداري  ،حيث يخت�ص ـ �أي ق�ضاء المظالم ـ بالف�صل في المنازعات التي
لها طابع �إداري مثل النظر في �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة من جانب الحاكم �أو الوالي �ضد
المحكومين  ،والنظر في منازعات كتاب الدواوين و�إدارة �شئونهم « المرافق العامة « �إ ّال �أن
هذا الق�ضاء في النظام الإ�سالمي ال ين�شئ قواعد و�أحكام منف�صلة عن القواعد الأخرى
كما هو الحال في القوانين الو�ضعية حيث �إن الأحكام والقواعد في النظام الإ�سالمي لها
�-25صحيح م�سلم ب�شرح النووي  .دار �إحياء الكتب العلمية .بريوت .ج�.12ص212
-26املرجع ال�سابق ج�12ص213
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م�صادرها التي تت�ألف منها الم�شروعية الإ�سالمية العليا .
()27

الفرع الثاني  :ن�ش�أة وتطور الم�س�ؤولية الإدارية في ال�سودان
عندما بد�أت الإدارة البريطانية في و�ضع وتطبيق القوانين الحديثة في ال�سودان لم يكن
يوجد في ال�سودان ما يمكن �أن ي�سمى قانون ًا �إداري ًا بالمعنى الخا�ص و�إنما كانت القاعدة
المطبقة �آنذاك للم�س�ؤولية الإدارية وغيرها من المنازعات الإدارية هي قاعدة العدالة
والوجدان ال�سليم والم�ساواة  ،وقد جاء �أول تطبيق لها في المادة ( )4من قانون الق�ضاء
المدني الملغي ل�سنة  1900وتقر�أ “ في الحاالت التي ال تحكمها المادة ( )3من هذا القانون
()28
�أو �أي قانون �آخر تطبق المحاكم قاعدة العدالة والم�ساواة والوجدان ال�سليم “
و�أ�صبحت هذه القاعدة فيما بعد �أ�سا� ًسا للقانون المدني في ال�سودان ( )29ولذا �أ�صبح الق�ضاء
ال�سوداني �أمام خيار واحد ال بديل له وهو معالجة كافة المنازعات العادية والإدارية رغم
اختالف طبيعتها بقاعدة قانون الق�ضاء المدني الم�شار �إليها �آنف ًا في غياب قانون �إداري
يغطي الم�سائل الإدارية ومن بينها الم�س�ؤولية الإدارية.
وقد كانت �إلى جانب هذه المحاكم العادية التي تف�صل في المنازعات العادية والإدارية �آنذاك
لجان خا�صة تف�صل في �أمور �إدارية فنية ذات طبيعة خا�صة تقت�ضي �إلمام ًا ب�أمور لي�ست في
متناول المحاكم العادية  ،وكان لهذه اللجان دور �أ�شبه بدور المحاكم في الف�صل في المنازعات
 ،حيث جاء ت�شكيل هذه اللجان الخا�صة لكثرة القوانين المتعلقة بالن�شاط الإداري  ،مثل لجنة
الإ�سكان وتخطيط الأرا�ضي وتوزيعها  ،ولجنة النزاعات العمالية  ،واللجان التي تف�صل في
الم�سائل المتعلقة بالت�أمينات االجتماعية  .....الخ( )30وكانت تخ�ضع هذه اللجان الخا�صة فيما
ت�صدره من قرارات للرقابة الق�ضائية حيث يمكن للمتظلم �أن ي�ست�أنف قرار هذه اللجان �أمام
()31
المحاكم العادية وتختلف �سبل التظلم الق�ضائي ح�سب الت�شريع الذي يحكم هذه اللجان
 -27الأحكام ال�سلطانية للما وردي  .دار الكتب العلمية  .بريوت .ط1982م �.ص  ،116املغني على خمت�صر اخلرقي  .ابن
قدامه املقد�سي  .مكتبة اجلمهورية العربية والكليات الأزهرية  .القاهرة.ج� .5ص342
م�صنفة النظام الإ�سالمي .د .م�صطفى كمال و�صفي �.ص ، 430القانون الإداري الليبي د  .خالد عبد العزيز غرمي .ط 1969م .ج 1
�.ص  ، 156القانون الإداري مبادئه ونظرياته يف النظام الإ�سالمي « درا�سة مقارنة « د  .يو�سف ح�سني حممد الب�شري .ط 2006م �.ص
� ،9أ�سا�س التعوي�ض يف ال�شريعة الإ�سالمية والقانون امل�صري  .د0حممد ن�صر الدين  .ر�سالة دكتوراه  .جامعة القاهرة 1983 .م� .ص67
 -28وهي تقابل الآن ن�ص املادة ( )6من قانون الإجراءات املدنية ل�سنة 1983م
 -29نظرية اخلط�أ يف امل�سئولية الإدارية يف القانون ال�سوداين د .وهبي حممد خمتار .بحث من�شور مبجلة الأحكام
الق�ضائية ال�سودانية لعام1981م �.ص342
 -30نظرية اخلط�أ يف امل�سئولية الإدارية يف القانون ال�سوداين د .وهبي حممد خمتار  .املرجع ال�سابق � .ص343
-31القانون الإداري مبادئه ونظرياته يف النظام الإ�سالمي « درا�سة مقارنة « د  .يو�سف ح�سني حممد الب�شري �.ص 86
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وبعد ا�ستقالل ال�سودان �أخذت المحاكم ال�سودانية تراقب الجهاز الإداري من خالل ما
يعرف بدعوى الإلغاء وذلك ا�ستناد ًا �إلى ن�ص المادة ( )7من د�ستور ال�سودان الم�ؤقت ل�سنة
1956م والتي تن�ص على �أن  (:تخ�ضع الأ�شخا�ص الطبيعية واالعتبارية لحكم القانون )  ،وفي
عام 1972م �صدر قانون المرافعات المدنية ل�سنة 1972م حيث نظم ولأول مرة �إجراءات
الطعن في القرارات الإدارية بالإلغاء والتعوي�ض وذلك بتحديد �شروط قبول الطعن في
�ص على نف�س ال�شروط في قانوني الإجراءات المدنية
القرار الإداري ومواعيد الطعن  ،ثم ُن ّ
ل�سنة 1974م و 1983م  ،وفي العام 1984م �صدر قانون المعامالت ل�سنة 1984م ون�ص
على الم�س�ؤولية التق�صيرية ب�صفة عامة والتي من بينها الم�س�ؤولية الإدارية للأ�شخا�ص
الطبيعية �أو االعتبارية حيث ن�ص في المادة 138منه»:كل فعل �سبب �ضرر ًا للغير يلزم من
ارتكبه بالتعوي�ض ولو كان غير مميز»
وفي عام 1996م �صدر قانون الق�ضاء الد�ستوري والإداري ل�سنة 1996م حيث جعل
االخت�صا�ص لقا�ضي المحكمة العليا في نظر الطعون الإدارية ال�صادرة من رئي�س
الجمهورية �أو مجل�س الوزراء االتحادي �أو حكومة �أي والية �أو �أي وزير �سواء كان اتحادي ًا �أم
والئي ًا  ،وجعل االخت�صا�ص لقا�ضي محكمة اال�ستئناف النظر في الطعون الإدارية عدا هذه
الجهات الإدارية الواردة في اخت�صا�ص المحكمة العليا.
وفي عام 2005م �صدر قانون الق�ضاء الإداري ل�سنة 2005م حيث ّ
نظم طرق الطعن
في القرار الإداري واالخت�صا�ص الق�ضائي في المنازعات الإدارية وجزاءات الم�س�ؤولية
الإدارية المترتبة على �أعمال الإدارة المخالفة للقانون ومن بينها تعوي�ض الإدارة للم�ضرور
من �أعمال الإدارة  ،حيث ن�ص في المادة  19منه (:يف�صل القا�ضي في طلبات التعوي�ض عن
ال�ضرر الناتج عن القرارات الإدارية �أي ًا كانت قيمتها �سواء رفعت ب�صفة �أ�صلية �أو بطريق
التبعية لطلب �إلغاء القرار الإداري )  ،وذلك دون تخ�صي�ص لمحاكم �إدارية معينة حيث ّتم
�إن�شاء دوائر ق�ضائية متخ�ص�صة داخل الق�ضاء العادي وتخت�ص كل دائرة بنوع معين من
()32
�أنواع المنازعات على م�ستوى المحكمة العليا االتحادية �أو الوالئية
وبذلك �أ�صبحت الم�س�ؤولية الإدارية في ال�سودان خا�ضعة لقواعد القانون المدني ـ قانون
المعامالت المدنية ل�سنة 1984م ـ من حيث المو�ضوع و�أمام الق�ضاء العادي وبطرق �إجرائية
معينة لإثبات الم�س�ؤولية الإدارية تجاه الإدارة في القوانين الأخرى.
 - 32مبادئ القانون الإداري ال�سوداين .موالنا حممد حممود �أبو ق�صي�صة.ط1999 .2م�.ص 114
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المبحث الثاني
�أ�سا�س الم�س�ؤولية الإدارية في ال�شريعة الإ�سالمية والقانون
المطلب الأول � :أ�سا�س الم�س�ؤولية الإدارية في ال�شريعة الإ�سالمية
�أ�سا�س الم�س�ؤولية الإدارية في ال�شريعة الإ�سالمية هو تحقق ال�ضرر ،وذلك لأن ال�ضرر
يعتبر فع ًال محظور ًا نهى ال�شارع الحكيم عنه �سواء وقع من كامل الأهلية �أو ناق�صها �أو
عديمها  ،و�سواء وقع من ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري «الإدارة».
ودليل ذلك فيما يتعلق بم�س�ؤولية ال�شخ�ص الطبيعي ما جاء في ال�سنة النبوية المطهرة عن
�أن�س ر�ضي اهلل عنه قال� :أهدت بع�ض �أزواج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم له طعام ًا في ق�صعة
ف�ضربت عائ�شة الق�صعة بيدها ف�أتلفت ما فيها فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم «
()34
طعام بطعام و�إناء ب�إناء « ( )33وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم» ال �ضرر وال �ضرار «
�أما فيما يتعلق بم�س�ؤولية ال�شخ�ص االعتباري ( الإدارة) فقد روى الإمام الترمذي في �سننه
�أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بعث علي ًا ليدي قوم ًا قتلهم خالد بن الوليد ،ف�أعطاهم مليغة
الكلب ( )35وعلية الحالب ( )36ثم قال لهم – �أي علي»:هل بقى لكم �شيء؟ ثم �أعطاهم بروعة
()38
الخيل ( )37ثم بقيت معه بقية ف�أعطاهم �إياها وقال  « :وهذا لكم بروعة �صبيانكم ون�ساءكم «
فمن هذا الق�ضاء نخل�ص �إلى �أن �سيدنا علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه دفع ديات القتلى ثم
دفع قيمة الأموال المتلفة حتى �أقل �شيء يمكن �أن يت�صور وجوده في المنزل في ذلك الزمن
وهي مليغة الكلب و�إناء الحلب  ،ثم عو�ضهم عن الأ�ضرار الأدبية الناتجة عن الرعب الذي
�أ�صاب ن�سائهم و�صبيانهم بدخول الخيل عليهم وكل ذلك ب�أمر من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم قائد ورئي�س الدولة الإ�سالمية « الإدارة « مما يدل على �أن الإدارة تعتبر م�س�ؤولة م�س�ؤولية
�إدارية في حال وقوع �أ�ضرار من عمالها �أثناء خدمتهم لها حيث يترتب على الإدارة واجب
تعوي�ض ه�ؤالء الم�ضرورين ا�ستناد ًا لقواعد ال�ضمان  ،وهذا يدل على �أن ت�سبيب ال�ضرر للغير
في نف�سه �أو ماله يعد فع ًال �ضار ًا �أو اعتداء ي�ستوجب ال�ضمان على من �سببه.
� -33سنن الرتمذي  .للإمام الرتمذي  .حتقيق �أحمد حممد �شاكر و�آخرون  .دار �إحياء الرتاث العربي  .بريوت ج �. 8ص 315
� -34سنن �أبي داوود  .للحافظ �أبى داوود  .دار �إحياء ال�سنة املحمدية.ج�. 4ص 205
 -35وهو الظرف الذي يلغ فيه الكلب
-36وهي حملبة من اخل�شب
-37الرعب واخلوف الذي �أ�صاب ن�ساءهم و�صبيانهم حني وردت عليهم اخليل
� -38سنن الرتمذي .ج �.8ص 338
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المطلب الثاني � :أ�سا�س الم�س�ؤولية الإدارية في القانون
من الثابت �أن الإدارة تمار�س �أعمالها وتقوم بوظائفها من خالل موظفيها وذلك لأنه ال يمكن
�أن ُين�سب �إلى الإدارة الفعل ال�ضار �أو التعدي لأنها لي�ست �سوى �شخ�صية معنوية ال ت�ستطيع �أن
تمار�س �أعمالها الإدارية بنف�سها  ،ولذلك ُين�سب الفعل ال�ضار �أو التعدي لأحد موظفيها �سواء
كانوا معروفين �أو مجهولين ( )39وبالتالي ف�إن فعل الموظف العام التابع للإدارة يعتبر �أ�سا�سي
و�ضروري لقيام الم�س�ؤولية الإدارة والم�س�ؤولية ال�شخ�صية للم�ستخدم مع ًا.
�أما �أ�سا�س م�س�ؤولية الإدارة التق�صيرية في القانون فتقوم على عالقة التبعية بين التابع
والمتبوع  ،ف�إذا قامت عالقة بين الإدارة « المتبوع « وبين التابع «الموظف العام « وارتكب
التابع في حالة ت�أدية وظيفته �أو ب�سببها فع ًال �ضار ًا بالغير وبال�شروط التي حددها القانون
تحققت م�س�ؤولية الإدارة التق�صيرية .
وقد اختلف الفقهاء في تكييف م�س�ؤولية الإدارة «المتبوع» عن فعل تابعه « الموظف العام»
على عدة �آراء فمنهم :من يرى �أن م�س�ؤولية الإدارة تقوم على فعل الغير « وهي م�س�ؤولية غير
مبا�شرة « وذلك لأن الإدارة �شخ�ص اعتباري �أو معنوي ال ي�ستطيع القيام بمفرده بالأعمال
والت�صرفات القانونية و�إنما تكون هذه الأعمال والت�صرفات بوا�سطة م�ستخدميه  ،فهنا
م�س�ؤولية الإدارة عن ه�ؤالء الم�ستخدمين « الموظفين العموميين» لي�ست م�س�ؤولية مبا�شرة
و�إنما هي م�س�ؤولية غير مبا�شرة عن فعل الغير وهم « الموظفين العموميين» ،وهذا الر�أي
يرى �أن الإدارة ال يوجد من جانبها فعل �ضار ولكن البد �أن تتحمل جريرة تبعية م�ستخدميها
()40
�شخ�صي ًا ال تبعة ن�شاطهم  ،فالإدارة هنا كمتبوع م�س�ؤولة عن تابعيها م�س�ؤولية ال�شخ�ص عن غيره
و ُيقيم البع�ض الآخر من الفقهاء هذه الم�س�ؤولية على �أ�سا�س ال�ضمان  ،فالمتبوع يكفل
التابع فيما يرتكبه من �ضرر ي�صيب الغير ما دام للمتبوع حق الرقابة والتوجيه على التابع
وما دام الفعل ال�ضار الذي ارتكبه التابع قد وقع �أثناء ت�أديته لوظيفته �أو ب�سببها  ،وبالتالي
ال ي�ستطيع المتبوع التخل�ص من هذه الم�س�ؤولية ولو �أثبت �أنه ي�ستحيل عليه �أن يمنع الفعل
غير الم�شروع الذي �س ّبب ال�ضرر  ،فالتزام المتبوع هنا بتحقيق غاية ال ببذل عناية  ،وهذا
االعتبار ُيجيز �أي� ًضا ا�ستبقاء م�س�ؤولية المتبوع حتى ولو كان غير مميز( ، )41وهذا الر�أي
 -39نظرية اخلط�أ يف امل�س�ؤولية الإدارية يف القانون ال�سوداين  .د  .وهبي حممد خمتار  (.مرجع �سابق ) � .ص346
� -40أنظر يف عر�ض هذه الآراء  :الو�سيط يف القانون املدين .د  .ال�سنهوري دار النه�ضة العربية  .القاهرة  .ط 4691م .ج �. 1ص، 288
املذكرة التف�سريية القانون املدين امللغي .الهيئة العامة ل�شئون املطابع الأمريية  .القاهرة 1932 .ه ـ ـ ـ 1791م ج �. 1ص 381
 -41الو�سيط يف القانون املدين .د  .ال�سنهوري .ج �. 1ص  ، 868املذكرة التف�سريية القانون املدين امللغي .ج �. 1ص 184
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الأخير هو ما �أخذ به الم�شرع ال�سوداني في الم�س�ؤولية التق�صيرية بوجه عام �سواء طبيعية
�أو اعتبارية»�إدارية» حيث ن�صت المادة ( )138من قانون المعامالت المدنية ل�سنة 1984م
ب�أن « :كل فعل �سبب �ضرر ًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعوي�ض ولو كان غير مميز»
�شروط الم�س�ؤولية الإدارية وفق ًا لعالقة التبعية :حتى تتحقق الم�س�ؤولية
الإدارية وفق ًا لعالقة التبعية البد من توافر �شرطين مهمين هما :
�أو ًال  :عالقة التبعية بين المتبوع»الإدارة» والتابع»الموظف العام»
تقوم عالقة التبعية بين التابع والمتبوع على ال�سلطة الفعلية للمتبوع في الرقابة والتوجيه
للتابع ،ولي�س من ال�ضروري �أن يكون المتبوع قد اختار �شخ�ص تابعه مادامت هنالك �سلطة
فعلية للمتبوع على التابع( )42ويجب �أن تكون ال�سلطة الفعلية من�صبة على الرقابة والتوجيه
()43
للمتبوع على التابع  ،وتطبيق ًا لذلك ُق�ضي في حكومة ال�سودان �ضد عبد الحميد كومي «
ي�س�أل المتبوع عن جبر ال�ضرر بالت�ضامن والإنفراد �إذا نتج ذلك ال�ضرر من تابعه �أثناء
قيامه بما عهد �إليه من عمل �أو ب�سبب الوظيفة ...الخ ».
�إذن البد �أن تكون للمتبوع ال�سلطة الفعلية في �أن ي�صدر لتابعه من الأوامر ما يوجهه بها في عمله ولو
توجيه ًا عام ًا و�أن تكون هذه الرقابة عليه كذلك في تنفيذ هذه الأوامر  ،فلي�س من ال�ضروري �أن يكون
المتبوع قادر ًا على الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية بل يكفي �أن يكون قادر ًا على ذلك من الناحية
الإدارية فقط بحيث يكون هو �صاحب الرقابة والتوجيه  ،وفي ذلك تن�ص المادة  2/146من قانون
المعامالت المدنية ل�سنة 1984م على »:تقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حر ًا في اختيار تابعه
متى كانت له عليه �سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه»
ثاني ًا � :أن يرتكب الموظف العام فع ًال �ضار ًا �أثناء ت�أديته لوظيفته �أو ب�سببها
تتحقق م�سئولية المتبوع �إذا ارتكب التابع فع ًال �ضار ًا بالغير  ،ففي ن�ص المادة ( )1/146من
قانون المعامالت المدنية ل�سنة 1984م « :يكون المتبوع م�س�ؤو ًال عن ال�ضرر الذي يحدثه تابعه بفعله
ال�ضار متى كان واقع ًا منه في حال ت�أدية عمله �أو ب�سببه « وهذا هو ال�ضابط الذي يربط م�سئولية
المتبوع بعمل التابع وبالتالي يجب �أن تكون هناك عالقة �سببية وثيقة ومبا�شرة بين الفعل ال�ضار
والوظيفة بحيث يث ُبت �أن التابع «الموظف العام» ما كان ي�ستطيع ارتكاب الفعل ال�ضار �أو ما كان
()44
ليفكر في ارتكابه لوال الوظيفة وبالتالي تعتبر الوظيفة هي ال�سبب المبا�شر للفعل ال�ضار
 -42الو�سيط يف القانون املدين د  .عبد الرزاق .ج � . 1ص869
-43جملة الأحكام الق�ضائية ال�سودانية ل�سنة 1986م �.ص155
-44الو�سيط يف القانون املدين .د  .ال�سنهوري .ج �. 1ص870
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المبحث الثالث
بوجه عام
�أركان الم�س�ؤولية التق�صيرية
ٍ
تقدم من خالل هذا البحث عند الحديث عن ن�ش�أة وتطور الم�س�ؤولية الإدارية في ال�سودان
�أن الت�شريع ال�سوداني ـ قانون المعامالت المدنية ل�سنة 1984م ـ وفق ًا للقواعد العامة ي�ؤ�س�س
الم�س�ؤولية التق�صيرية للإدارة على الفعل ال�ضار الذي يحدثه الموظف العام التابع للإدارة
�أثناء ت�أدية وظيفته �أو ب�سببها للغير وذلك ا�ستناد ًا لقاعدة التبعية  ،وبالتالي ف�إن �أركان
بوجه عام ـ والتي من �ضمنها مـ�س�ؤولية الإدارة التق�صيرية ـ هي
المـ�س�ؤولية التق�صيرية ٍ
الفعل ال�ضار وال�ضرر وعالقة ال�سببية بينهما  ،وذلك على التف�صيل التالي :
المطلب الأول  :الفعل ال�ضار
ي�أخذ قانون المعامالت المدنية ل�سنة 1984م بفكرة التعوي�ض للو�صول �إلى جبر الأ�ضرار
النا�شئة عن الفعل ال�ضار حيث ن�صت المادة ( )138من قانون المعامالت المدنية ل�سنة
1984م ب�أن « :كل فعل �سبب �ضرر ًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعوي�ض ولو كان غير مميز» ،
وعبارة الفعل ال�ضار تعتبر �أ�شمل و�أدق من عبارة الخط�أ التي ي�ستعملها الت�شريع والفقه
والق�ضاء المقارن ك�أ�سا�س للم�س�ؤولية التق�صيرية ،وذلك لأن الفعل ال�ضار ي�شمل �صور ًا
متعددة كالإتالف و التعدي والتعييب والغ�صب والخطف والإهمال  ،كما يمكن �أن يكون هذا
الفعل ال�ضار من كامل الأهلية �أو ناق�صها �أو عديمها بخالف الخط�أ الذي ي�شترط فيه �شئ
من الإدراك والتمييز
وهذا الن�ص ال�سابق الإ�شارة �إليه يتفق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية لجبر الأ�ضرار حيث
يقع الفعل ال�ضار الموجب لل�ضمان في ال�شريعة الإ�سالمية �إما عن طريق المبا�شرة وفي
هذه الحالة يعتبر المبا�شر �ضامن و�إن لم يتعمد الفعل ال�ضار ،وقد �أ�شارت المادة  /5ر من
قانون المعامالت المدنية ل�سنة 1984م �إلى ذلك بقولها »:المبا�شر �ضامن و�إن لم يتعمد»
 ،و�إما �أن يقع الفعل ال�ضار عن طريق الت�سبب وفي هذه الحالة ال ي�ضمن المت�سبب الفعل
ال�ضار �إال بالتعمد  ،وقد �أ�شارت المادة � /5ش من قانون المعامالت المدنية ل�سنة 1984م
�إلى ذلك بقولها »:المت�سبب ال ي�ضمن �إال بالتعمد».
�أما �إذا اجتمع المبا�شر والمت�سبب ف�إن الحكم ي�ضاف �إلى المبا�شر وقد ن�صت على ذلك
المادة /5ت من قانون المعامالت المدنية ل�سنة 1984م بقولها � »:إذا اجتمع المبا�شر
والمت�سبب ي�ضاف الحكم �إلى المبا�شر»  ،وقد ق�ضت المحاكم ال�سودانية في ق�ضية ت�سجيالت
العدد الثاني ع�شر  -رجب 1438هـ � -أبريل 2017م

127

د � .أحمد الزين �أحمد حامد

�أرا�ضي �أم درمان �ضد نعيمة �إ�سماعيل ح�سن » �أن تعدد الم�س�ؤولين عن ال�ضرر ال يعني
ت�ساوي م�ساهمة كل منهم في ت�سبيب الفعل ال�ضار  ،لهذا جاز للمحكمة تعيين ن�صيب كل
منهم في التعوي�ض بح�سب م�ساهمته � ،أما �إذا اختلفت درجات الم�ساهمة بحيث اجتمع
المبا�شـر مع المت�سبب في�ضاف الحكم �إلى المبا�شر وحده ك�سيا�سة ت�شريعيـة».
والفعل ال�ضار الموجب للم�س�ؤولية وبالتالي يعتبر موجب ًا للتعوي�ض كما ذكرنا ي�أخذ �صور ًا عدة
كالإتالف و التعدي والتعييب والغ�صب والخطف والإهمال( )46والتق�صير عن الحد الواجب
والعمد )3(47وعدم التحرز والتفريط وعدم االنتباه والحذر والتيقظ ....الخ  ،وقد يكون الفعل
()48
ال�ضار امتناع ًا عن التزام يوجبه ال�شرع �أو القانون وهذا ما ي�سمى بــ» الفعل ال�سلبي»
والفعل ال�ضار كما ين�سب �إلى ال�شخ�ص الطبيعي كذلك يمكن �أن ين�سب �إلى ال�شخ�ص
المعنوي �أو االعتباري  ،وم�س�ؤولية ال�شخ�ص االعتباري « الإدارة « ال تعني م�س�ؤوليته في كيانه
كج�سم ثابت و�إنما تعني في واقع الأمر م�س�ؤولية القائمين عليه �أو التابعين له � ،أو بمعنى
�آخر ممثلوه  ،ف�سائق القطار الذي يده�س �شخ�ص ًا ب�إهماله في�سبب له �ضرر �أو مدير ال�شركة
الذي يف�صل �أحد العمال ف�ص ًال تع�سفي ًا بق�صد الإ�ضرار به� ،أو عامل البريد الذي ُي�ضيع
ر�سالة ُعهد �إليه بت�سليمها �إلى �صاحبها( )49فكل �أولئك تعتبر الإدارة م�س�ؤولة عن فعلهم
ال�ضار الذي �سبب �ضرر ًا للغير �إذا توافرت ال�شروط التي ن�ص عليها القانون.
وخال�صة الأمر �إن الإدارة تعتبر م�س�ؤولة عن تعوي�ض الفعل ال�ضار ال�صادر من الموظف
العام التابع لها �أثناء ت�أدية وظيفته �أو ب�سببها ب�شرط �أ ّال يكون هذا الفعل خارج �إطار الوظيفة
العامة كما �سي�أتي بيانه الحق ًا خالل طيات هذا البحث �إن �شاء اهلل تعالى  ،ويكون التعوي�ض
ب�إعادة الحال �إلى ما كان عليه ما �أمكن ذلك.
()45

المطلب الثاني  :ال�ضـــرر

ال�ضرر هو  :كل �أذى ي�صيب الإن�سان �سواء كان مادي ًا �أم معنوي ًا ،ولكي تكون الإدارة ُملزمة
()50
بتعوي�ض ال�ضرر الذي �أ�صاب الغير البد من توافر �شروط معينة هي:
-45جملة الأحكام الق�ضائية ال�سودانية ل�سنة 2000م �ص129
-46كمن يوقف �سيارته دون �أن يتخذ �أي احتياطات � ،أوعدم اتخاذ الإدارة للإجراءات الالزمة بو�ضع حتذير مث ًال
بوجود جماري للبلدية
-47كتعمد اال�صطدام بالغري
 -48كعدم �إ�ضاءة الأنوار لي ًال
-49لو�سيط يف القانون املدين  .د .ال�سنهوري .ج� . 1ص644
-50الو�سيط يف القانون املدين  .د .ال�سنهوري .ج� . 1ص ،714م�س�ؤولية الدولة غري التعاقدية .د� .أنور �أحمد ر�سالن .
ط1982م .دار النه�ضة العربية�.ص284
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� /1أن يكون ال�ضرر محقق ًا :
ويكون ال�ضرر محقق ًا �إذا كان م�ؤكد ًا وواقع ًا فع ًال �أو م�ؤكد الوقوع في الم�ستقبل كالإ�صابة
التي تحدث للعامل فتقعده عن العمل في الم�ستقبل فتف ّوت عليه فر�ص الك�سب العادي ،
وذلك بخالف ال�ضرر المحتمل �أو المفتر�ض فال يع ّو�ض عنه لأن �صحة الحكم يجب �أن تبنى
على الواقع ال على الفرو�ض واالحتماالت  ،وقد قرر الق�ضاء ال�سوداني في ق�ضية المجل�س
البلدي بالخرطوم �ضد مي�شيل قطران التي تتلخ�ص في �أن ال�سيد مي�شيل قطران (المدعى)
كان يق�صد مبنى ال�سفارة العراقية بالخرطوم التي تقيم احتفا ًال في ال�سابعة م�سا ًء في
ذلك اليوم  ،وقع المدعى داخل مجرى بجوار بوابة ال�سفارة العراقية �أُع ّد لت�صريف مياه
الأمطار  ،لم يكن ثمة غطاء للمجرى المذكور على �أي وجه  ،وت�سبب ذلك في ك�سر قدم
المدعي مما ا�ستدعى �سفره لخارج ال�سودان للعالج  ،فرفع دعوى في مواجهة المجل�س
البلدي بالخرطوم لتعوي�ضه عن الأ�ضرار التي لحقت به  ،و�أ�صبح ال�س�ؤال المطروح �أمام
المحكمة هل هناك خط�أ ارتكب من جانب الإدارة ت�سبب في الأ�ضرار التي لحقت بالمدعى
 ،بحث القا�ضي من خالل البينات المعرو�ضة التي �أقامها المدعي وتو�صل �إلى �أن الإدارة لم
ترتكب خط�أ في �إن�شاء مجاري ب�صورة �صحيحة ولكنها لم تقم بو�ضع تحذير للكافة بوجود
هذه المجاري و�أن القانون لم ي�ستبعد وجوب مبا�شرة ال�سلطة بالحيطة الالزمة في حفرها
ولحين �إتمامها ،وفي ذات ال�سياق ـ وهو مق�صدنا ـ ذكرت المحكمة� « :أن مهنة القا�ضي �أو
أ�سا�سا على ف�صاحة ال�شخ�ص وح�ضور بديهته  ،ف�إن لم يت�أثر بذلك فلي�س
المحامي تعتمد � ً
هناك ما يعوق فع ًال مهنته»(.)51
ومن الق�ضايا ال�سودانية كذلك التي نظرت في ال�ضرر محقق �أو م�ؤكد الوقوع ق�ضية حكومة
ال�سودان ( وزارة الحكم ال�شعبي المحلي ) �ضد �سليمان ح�سن دا�ؤود حيث حفر الم�ست�أنف
مجرى ت�سربت منه مياه الأمطار �إلى داخل منزل الم�ست�أنف �ضده مما �أدى �إلى انهيار �أجزاء
منه  ،فحكمت المحكمة بالتعوي�ض للم�ضرور باعتبار �أن احتمال وقوع ال�ضرر كان معقو ًال في
()52
نظر الظروف التي ُحفر فيها المجرى
� /2أن يكون ال�ضرر خا�ص ًا :
ومعنى ذلك �أن ي�صيب ال�ضرر فرد ًا معين ًا �أو �أفراد معينين على وجه الخ�صو�ص � ،أما �إذا
�أ�صاب ال�ضرر عدد ًا غير محدد من الأفراد ف�إنه يكون �ضرر ًا عام ًا يتحمله الجميع باعتباره
�-51أ�شهر الأحكام ال�سودانية .هرني ريا�ض وكرم �شفيق  .دار الثقافة  .بريوت .لبنان �.ص54
-52جملة الأحكام الق�ضائية ل�سنة �.1976ص 472
العدد الثاني ع�شر  -رجب 1438هـ � -أبريل 2017م
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من قبيل الأعباء العامة التي ال يع ّو�ض عنها والواجب على الأفراد تحملها مثل �إحداث
تغيرات في الطرق العامة.
� /3أن يكون ال�ضرر مما يمكن تقديره بالنقود :
ويتحقق هذا ال�شرط في الأ�ضرار المادية مثل الحرمان من ك�سب ربح �أو ممار�سة مهنة
�أو الم�سا�س ب�أحد الأمالك المنقولة �أو العقارية  ،والأ�ضرار الأدبية كال�ضرر الذي ي�صيب
العاطفة �أو ال�شعور �أو ال�شرف واالعتبار  ،وقد ن�صت المادة  1 /153من قانون المعامالت
تعد على الغير في
المدنية ل�سنة 1984م على �أنه  »:ي�شمل التعوي�ض ال�ضرر الأدبي  ،فكل ٍ
حريته �أو في عر�ضه �أو في �شرفه �أو في �سمعته �أو في مركزه االجتماعي �أو في اعتباره
المالي يوجب م�س�ؤولية المتعدي عن التعوي�ض»  ،وفي �سابقة مي�شيل قطران الم�شار �إليها
�آنف ًا ذكرت المحكمة �أنه «  ...مهما يكن من �أمر  ،ف�إننا لدى محاولة تقدير التعوي�ض
يجب �أ ّال يغيب عن �أذهاننا �أنه تعوي�ض جزافي � ،إذ �إن من ال�صعوبة بمكان التقدير بالنقد
للعواطف الب�شرية وم�شاعر القلق والألم والخوف  ،كما يجب �أ ّال نن�سى القاعدة الأ�صولية
وهي �أن المدعي يجب �أ ّال يتوقع ربح ًا من م�أ�ساته فال مك�أفاة له بل �إن ما يتح�صل عليه �إن هو �إ ّال
()53
تعوي�ض لإ�صالح ال�ضرر»
المطلب الثالث :عالقة ال�سببية بين الفعل ال�ضار وال�ضرر
وهي عبارة عن رابطة بين الفعل ال�ضار وال�ضرر الذي �أ�صاب الم�ضرور  ،ويعبر عن ذلك
�أحيان ًا ب�أن يكون ال�ضرر مبا�شر ًا  ،وتعني ال�سببية �أن يكون الفعل ال�ضار هو الذي �سبب
ال�ضرر دون تدخل �أي �سبب �أجنبي �آخر  ،وتطبيق ًا لذلك ق�ضت المحاكم ال�سودانية في
ق�ضية حمزة علي مختار �ضد محمد ح�سين ال�سواحلي بالتعوي�ض ل�صالح المدعي  ،حيث
تتلخ�ص وقائع هذه الق�ضية  »:في �أن المدعي عليه �أخطر المدعي �أنه على و�شك البدء في
عمليات حفر الأ�سا�سات للبناء في �أر�ض مجاورة لمنزل ( المدعي ) كانت الحفريات التي
�أجراها المدعى عليه عميقة وكانت تحت جدران بناء المدعي مبا�شرة مما �أدى ل�سقوط
جدران بناء المدعي وت�شققت �أبنية �أخرى في نف�س المنزل وبذلك توافر عن�صر ال�سببية
()54
بين الفعل وال�ضرر الذي لحق بالمدعي
و تنتفي رابطة ال�سببية بين الفعل ال�ضار وال�ضرر بوجود �سبب �أجنبي كقوة قاهرة �أو فعل
الم�ضرور �أو فعل الغير  ،ففي هذه الحاالت يكون المدعى عليه غير ملزم بتعوي�ض هذا
�-53أ�شهر الأحكام ال�سودانية .هرنى ريا�ض وكرم �شفيق�.ص102
-54جملة الأحكام الق�ضائية 1956م�.ص74
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ال�ضرر  ،وقد ن�صت على ذلك المادة  141من قانون المعامالت المدنية ل�سنة 1984م ب�أنه
« �إذا �أثبت ال�شخ�ص �أن ال�ضرر قد ن�ش�أ عن �سبب �أجنبي ال يد له فيه كقوة قاهرة �أو فعل
الم�ضرور �أو فعل الغير كان غير ملزم بتعوي�ض هذا ال�ضرر ما لم يوجد ن�ص �أو اتفاق على
غير ذلك»  ،ولكن قد ال ُيعفى المدعى عليه من الم�س�ؤولية كلية �إذا كان قد �ساهم بفعله
ال�ضار في �إحداث ال�ضرر وهو ما يعرف بحالة الفعل الم�شترك حيث ُيلزم المدعى عليه
بجانب من التعوي�ض يتنا�سب مع دوره في �إحداث ال�ضرر .
وتطبيق ًا لكل ذلك فقد جاء في ق�ضية البنك التجاري ال�سوداني �ضد داوود �إدري�س:
«ب�ضرورة قيام رابطة ال�سببية بين الخط�أ الذي ارتكبه المدعى عليه وال�ضرر الذي �أ�صاب
المدعي  ،وتنتفي هذه الرابطة �إذا كانت نتيجة لعامل جديد وهو خط�أ �شخ�ص ثالث  ،وال
تنقطع رابطة ال�سببية متى كان فعل ال�شخ�ص الثالث على وجه المعقول»( ، )55وتتلخ�ص
وقائع هذه الق�ضية في �أن الم�ست�أنف �ضده �سحب ال�شيك رقم  37813بتاريخ 1979/9/17م
بمبلغ ع�شرة �ألف جنيه ل�صالح مدير الجمارك وقام الم�ست�أنف( البنك التجاري ) باعتماد
ال�شيك المذكور بناء على طلب الم�ست�أنف �ضده  ،غير �أن الم�ست�أنف لم ي�س ّلم الم�ست�أنف
�ضده ال�شيك المذكور بل �س ّلمه �شيك ًا �آخر عن طريق الخط�أ وهو ال�شيك الذي �سبق �أن
�صرفه مدير الجمارك حيث ات�ضح لمدير الجمارك �أن هذا ال�شيك �سبق �صرفه فقام بفتح
بالغ جنائي ـ �أي مدير الجمارك ـ �ضد الم�ست�أنف �ضده واتخذت �ضده �إجراءات القب�ض
والتحقيق وغيرها � ،أقام الم�ست�أنف �ضده دعوى مطالب ًا ب�إلزام الم�ست�أنف بدفع تعوي�ض
قدره( � 30ألف جنيه ) لما �أ�صابه من �ضرر نتيجة للخط�أ الذي ارتكبه الم�ست�أنف  ،فحكمت
محكمة �أول درجة للم�ست�أنف �ضده بمبلغ ع�شرة �ألف جنيه و�أيدت الحكم محكمة المديرية
واال�ستئناف  ،وجاء �أي� ًضا في ق�ضية خوجلي محمد تميم �ضد طه ر�شيد محمد والتي تتلخ�ص
وقائعها  »:في �أن المدعى عليه كان ي�سير بعربته و�أمامه المدعي حيث كان الأخير يركب
دراجة وفجاءة غ ّير المدعى �سيره وعطف ليخرج من الطريق ف�صدمته �سيارة المدعى عليه
ونتيجة لذلك حدثت له بع�ض الأ�ضرار فرفع دعوى �ضد المدعى عليه مطالب ًا بالتعوي�ض ،
فق�ضت المحكمة للمدعي بالتعوي�ض الكامل  ،ولكن المحكمة العليا ر�أت �أن المدعي كان
م�شترك ًا في الخط�أ وخف�ضت التعوي�ض �إلى الن�صف باعتبار �أن ك ًال من المدعى والمدعى
()56
عليه قد ا�شتركا في الخط�أ الذي نتج منه ال�ضرر بن�سب مت�ساوية»
-55جملة الأحكام الق�ضائية 1979م� .ص67
 -56جملة الأحكام الق�ضائية 1963م� .ص126
العدد الثاني ع�شر  -رجب 1438هـ � -أبريل 2017م

131

د � .أحمد الزين �أحمد حامد

�أما �إذا كانت القوة القاهرة �أو فعل الغير �أو فعل الم�ضرور هي وحدها المت�سببة في
ال�ضرر فحينئذ ُيعفي ال�شخ�ص من الم�س�ؤولية.
ونخل�ص مما تقدم �أن الم�س�ؤولية التق�صيرية بوج ٍه عام هي جزاء الإخالل بالواجب العام
الذي يفر�ض على كل �شخ�ص عدم الإ�ضرار بالغير  ،وبالتالي يكون التعدي الذي يقع من
ال�شخ�ص الذي �سبب ال�ضرر موجب ًا لتعوي�ض الم�ضرور الذي وقع عليه ال�ضرر  ،وقد يكون
ال�شخ�ص الذي �سبب ال�ضرر له �إرادة في �إيقاعه كتعمد الإعتداء  ،وقد يكون لي�س له �إرادة
في �إيقاعه كعديم التمييز ومن في حكمه  ،وقد �ساوى قانون المعامالت المدنية ل�سنة
1984م بينهما متبع ًا ر�أي جمهور الفقهاء كما �سبق �أن ر�أينا ؛ وذلك لأن ال�ضمان �شرع
()57
للجبر ال للعقوبة لعموم قوله �صلى اهلل عليه و�سلم  »:ال �ضرر وال �ضرار»
�أما الم�س�ؤولية التق�صيرية للإدارة فتعني  :جزاء �إخالل الإدارة بالواجب العام الذي
يفر�ض عليها عدم الإ�ضرار بالغير  ،وبالتالي تترتب الم�س�ؤولية على الإدارة في حالة �أي
تعدي منها يقع على هذا الغير ،ويكون هذا التعدي بمثابة الواقعة التي تن�شيء الحق في
التعوي�ض تجاه الإدارة من ِقبل الغير «الم�ضرور»  ،وبمقارنة الم�س�ؤولتين نجد �أنه لقيام
الم�س�ؤولية التق�صيرية للإدارة والم�س�ؤولية التق�صيرية بوج ٍه عام يجب �أن تتوافر عنا�صر
الفعل ال�ضار وال�ضرر وعالقة ال�سببية بينهما.

�-57سبق تخريجه �.ص14
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المبحث الرابع
الم�س�ؤولية ال�شخ�صية للموظف العام ( الإ�ضرار ال�شخ�صي الوظيفي)
ذكرنا فيما �سبق �أن الإدارة تمار�س �أعمالها وت�صرفاتها بوا�سطة موظفيها � ،إذ ًا فالذي
يرتكب الفعل ال�ضار هم �أولئك الموظفون التابعون للإدارة وبما �إنهم يمار�سون �أعمالهم
نيابة عن الإدارة وبا�سمها ولم�صلحتها لذلك يجب على الإدارة �أن تتحمل م�س�ؤولية تعوي�ض
الأ�ضرار المترتبة عن هذه الأعمال والت�صرفات ب�شرط �أن ال يكون الفعل ال�ضار الذي �سببه
هذا الموظف العام �شخ�صي ًا � ،أي خارج عن نطاق الوظيفة العامة ب�أن كان ُمتعمد ًا مث ًال �أو
ق�صد به تحقيق م�صلحة �شخ�صية  ...الخ وهذا ما ُيعرف ب ـالإ�ضرار ال�شخ�صي الوظيفي
والذي يتحمل تبعته الموظف العام في ماله الخا�ص � ،أما الإ�ضرار المن�سوب لمرفق الإدارة
وهو ما ُيعرف في الفقه المقارن بالخط�أ المرفقي فتُ�س�أل عنه الإدارة دون الموظف العام
�إذا توافرت ال�شروط التي حددها القانون( ، )58وقد ميز قانون المعامالت المدنية ل�سنة
1984م بين الإ�ضرار ال�شخ�صي الوظيفي الناتج عن الفعل ال�ضار الذي يرتكبه الموظف
العام خارج نطاق الوظيفة العامة والإ�ضرار المن�سوب للإدارة  ،كما �سي�أتي تف�صيله خالل
المباحث التالية.
المطلب الأول :تعريف الإ�ضرار ال�شخ�صي الوظيفي
ع ّرف بع�ض فقهاء القانون الإ�ضرار ال�شخ�صي الوظيفي ب�أنه »:الفعل الواقع من الموظف العام
خارج نطاق الوظيفة العامة ،)2(59فالموظف العام الذي ي�أتي بفعل ي�سبب �ضرر ًا للغير ويكون
هذا الفعل خارج �إطار واجبات وظيفته ف�إن هذا الفعل يعتبر �إ�ضرار ًا �شخ�صي ًا وظيفي ًا ي�س�أل
عنه هذا الموظف العام دون الإدارة التابع لها  ،وع ّرف البع�ض الآخر الإ�ضرار ال�شخ�صي
الوظيفي ب�أنه  »:الخط�أ الذي ال يمت ب�صلة �إلى الوظيفة العامة» ( ) 60و�أ�شار بع�ضهم �إلى �أنه :
ً ()61
«الخط�أ الواقع �أثناء ت�أدية الوظيفة ولكن يمكن اعتباره فع ًال �ضار ًا مق�صودا»
وقد جرى الفقه ال�سوداني على اعتبار الفعل ال�صادر من الموظف العام يم ّثل �إ�ضرار ًا
�شخ�صي ًا وظيفي ًا �إذا تجاوز الموظف العام الو�سائل المتاحة له والتي يمكن اعتبارها في
 -58حما�ضرات يف القانون الإداري .د .وهبي حممد خمتار  ،لطالب كلية ال�شريعة والقانون – جامعة �أم درمان
الإ�سالمية عام 1992م
-59نظرية اخلط�أ يف امل�س�ؤولية الإدارية يف القانون ال�سوداين  .د  .وهبي حممد خمتار  .مرجع �سابق �.ص332
 -60م�سئولية الدولة غري التعاقدية د � .أنور �أحمد ر�سالن �.ص 207
 -61الو�سيط يف القانون املدين د  .ال�سنهوري .ج �. 1ص880
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هذه الحالة بمثابة الخط�أ ال�شخ�صي ومثال ذلك حوادث حركة المرور �إذا تجاوز ال�سائق
ال�سرعة القانونية ( ،)62وبالتالي يترتب عليه التعوي�ض �شخ�صي ًا .
والقانون ال�سوداني ـ �أي قانون المعامالت المدنية ل�سنة 1984م ـ وفق ًا لقواعده العامة
()63
يقيم الم�س�ؤولية على �شخ�ص الموظف العام التابع للإدارة باعتباره مع ّبر ًا عن �إرادتها
ويقيم الم�س�ؤولية على الإدارة دون الموظف العام ا�ستثناء من هذه القواعد العامة ،وقد
�أيدت المحكمة العليا هذا الم�سلك في ق�ضية حكومة ال�سودان �ضد النور �إبراهيم( )64حيث
قررت �أنه  ... « :ال وجود للخط�أ الإداري �إال من خالل قواعد الم�سئولية المدنية في �إطار
قانون المعامالت المدنية حيث �أن الإهمال وعدم االهتمام يمكن �أن يكونا كافيين لقيام
الم�س�ؤولية الإدارية»  ،و�أي� ًضا في ق�ضية مي�شيل قطران ال�سابق الإ�شارة �إليها حيث اعتبرت »:
�أن الإهمال قد �س ّبب �ضرر ًا ُيقيم الم�س�ؤولية الإدارية في مواجهة الإدارة  ،وقد �أكد القا�ضي
في هذه الق�ضية خط�أ المجل�س البلدي بالخرطوم باعتباره قد �أهمل في و�ضع ما ي�شير �إلى
()65
وجود المجاري»
المطلب الثاني � :شروط الإ�ضرار ال�شخ�صي الوظيفي
ن�صت المادة  1/160من قانون المعامالت المدنية ل�سنة 1984م ب�أن  ( :كل �شخ�ص يكون
م�ستخدم ًا لدى �آخر �أو يتولى عم ًال لآخر ي�س ّبب �إ�ضرار ًا بالآخر �أو بالغير ا�ستغال ًال لوظيفته
�أو ا�ستهتار ًا بواجباتها �أو �إهما ًال غير مبرر في �أدائها يلزم �شخ�صي ًا بتعوي�ض ال�ضرر الذي
�سببه للغير  ،ولأغرا�ض هذا الف�صل ت�شمل كلمة الغير ال�شخ�ص الطبيعي واالعتباري).
فطبق ًا لهذا الن�ص ف�إن الم�ستخدم (الموظف العام) لدى الإدارة �إذا قام بعمل �س ّبب �ضرر ًا
للغير ا�ستغال ًال لوظيفة ....الخ يكون م�س�ؤو ًال �شخ�صي ًا عن تعوي�ض ال�ضرر الذي �سب ّبه في
ماله الخا�ص  ،وال تكون الجهة الإدارية المخدمة م�س�ؤولة عن ذلك ال�ضرر ( ، )66والم�س�ؤولية
ال�شخ�صية للموظف العام في هذه الحالة هي النتيجة الطبيعية للفعل ال�ضار ال�شخ�صي
الذي ال عالقة له بطبيعة العمل ال ُموكل للموظف العام  ،فالفعل ال�ضار ال�شخ�صي يكون
�سبب ًا النعقاد الم�س�ؤولية ال�شخ�صية للموظف العام .
 -62نظرية اخلط�أ يف امل�س�ؤولية الإدارية يف القانون ال�سوداين  .د  .وهبي حممد خمتار �.ص333
 -63املرجع ال�سابق �.ص335
-64جملة الأحكام الق�ضائية ال�سودانية ل�سنة 1977م �.ص 189
� -65أ�شهر الأحكام ال�سودانية .هرني ريا�ض �.ص 82
� -66شرح قانون املعامالت املدنية ال�سوداين د  .حممد �صالح علي .ج �.2ص 203

134

مجلة ت�أ�صيل العلوم

م�س�ؤولية الإدارة التق�صريية

ولكي ي�س�أل الموظف العام عن �أخطائه ال�شخ�صية وفق ًا للقواعد العامة الواردة في قانون
المعامالت المدنية ل�سنة 1984م البد من توافر ال�شروط التالية - :
�أو ًال � :أن يكون الموظف العام تابع ًا للإدارة �أو يتولى عم ًال لديها
وهذا العن�صر الزم لتحقق الإ�ضرار ال�شخ�صي الوظيفي � ،إذ �إن عدم وجود رابطة بين
الموظف العام والإدارة ال تجعل الإدارة م�س�ؤولة عن �أي تعوي�ض ،وهذه الرابطة يحكمها
ويحدد مفهومها وواجباتها القانون  ،وهي رابطة التبعية التي �سبق الحديث عنها عند
�أ�سا�س الم�س�ؤولية الإدارية في القانون حيث تقوم هذه الرابطة على ال�سلطة الفعلية للمتبوع «
الإدارة»على التابع « الموظف العام» في الرقابة والتوجيه و�إ�صدار الأوامر ومراقبة تنفيذها
مع وجوب �أن يكون الفعل المرتكب من الموظف العام حال ت�أدية وظيفته �أو ب�سببها (.)67
ثاني ًا � :أن ي�س ّبب الموظف العام �ضرر ًا بالغير
يجب �أن يترتب على فعل الموظف العام �ضرر ًا بالغير ،و�أن يكون هذا ال�ضرر محدد ًا بحيث
يمكن تقييمه وجبره بالتعوي�ض وفي ذلك ن�صت المادة  1/ 161من قانون المعامالت المدنية
ل�سنة 1984م ب�أنه  »:يجب �أن يكون الإ�ضرار محدد ًا بحيث يمكن تقييمه وجبره بالتعوي�ض»
وقد يقع هذا ال�ضرر عن طريق المبا�شرة �أو الت�سبب ( ، )68وي�شترط للتعوي�ض عنه وجبره �أن
يكون محقق الوقوع �سواء وقع فع ًال �أم �سيقع م�ستقب ًال ولكن كان محتم الوقوع كما في حالة
ال�ضرر الذي ي�صيب �شخ�ص ًا بعجز يحول بينه وبين ممار�سته مهنته في الم�ستقبل  ،وال ي�شترط
�أن يقع ال�ضرر على ال�شخ�ص الطبيعي و�إنما تتحقق الم�س�ؤولية �إذا وقع ال�ضرر على ال�شخ�ص
االعتباري كالإدارة العامة مث ًال  ،وقد �أجاز الم�شرع في المادة  5/162من قانون المعامالت
المدنية ل�سنة 1984م لأي مواطن �سوداني �أن يطلب من وزير العدل تحريك دعوى الإ�ضرار
ال�شخ�صي الوظيفي �إذا كان ال�شخ�ص الم�ضرور هو الدولة �أو مرافقها العامة .
ويخرج عن الإ�ضرار ال�شخ�صي الوظيفي الموجب للتعوي�ض كل �ضرر يقع ب�سبب �أجنبي كقوة
قاهرة �أو بفعل الم�ضرور �أو فعل الغير � ،أو في حالة تنفيذ الموظف العام لأوامر �صدرت
�إليه من رئي�سه طبق ًا للقانون وفي ذلك تن�ص المادة ( )144من قانون المعامالت المدنية
ل�سنة 1984م على �أنه »:ال يكون الموظف العام م�س�ؤو ًال عن فعله الذي �أ�ضر بالغير �إذا
قام به تنفيذ ًا لأمر �صدر �إليه من رئي�سه ,متى كانت �إطاعة هذا الأمر واجبة عليه �أو كان
 -67راجع �ص  17من هذا البحث
 -68راجع �ص 14من هذا البحث
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يعتقد �أنها واجبة و�أثبت �أنه كان يعتقد م�شروعية الفعل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبني ًا
على �أ�سباب معقولة و�أنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر الالزمين» � ،أما �إذا خالف
الموظف العام �أمر رئي�سه طبق ًا للقانون وترتب على فعله �ضرر بالغير ف�إنه يكون م�س�ؤو ًال
م�س�ؤولية �شخ�صية عن فعله ال�ضار وال م�س�ؤولية على رئي�سه � ،أما �إذا كان �أمر الرئي�س غير
م�شروع �أو �ش ّكل الأمر جريمة ،ففي كلتا الحالتين ي�س�أل الموظف العام �شخ�صي ًا عن فعله
ال�ضار ويعتبر الرئي�س محر� ًضا في الحالة الثانية.
والفعل ال�ضار الذي يقع من الموظف العام ويكون بعيد ًا عن نطاق وظيفته التي ي�شغلها �أو
ب�سببها ،وي�سبب �ضرر ًا للغير مما ي�ستوجب م�ساءلته �شخ�صي ًا البد �أن تتوافر فيه ال�شروط التالية:
� /1أن يكون الفعل ال�ضار عمد ًا
ويقوم هذا الفعل العمدي على النزوات ال�شخ�صية للموظف العام بعيد ًا عن نطاق الوظيفة
�أو ب�سببها  ،حيث ي�ستهدف الموظف العام تحقيق م�صلحته الخا�صة تغليب ًا على الم�صلحة
العامة ،وبالتالي يتحقق الإ�ضرار ال�شخ�صي الوظيفي وي�س�أل الموظف العام عن الإ�ضرار في
ماله الخا�ص � ،أما �إذا وقع الفعل ال�ضار من الموظف العام نتيجة لما يتعر�ض له من خط�أ �أو
�صواب �أثناء ت�أدية عمله ف�إن هذا الفعل ال�ضار ال يعتبر �سبب ًا للتعوي�ض وهذا ما جاءت به المادة
 2/162من قانون المعامالت المدنية ل�سنة 1984م ب�أنه  »:ال يعتبر الخط�أ العادي الذي يتوقع
حدوثه بح�سن نية في ظروف العمل �سبب ًا للحكم بالتعوي�ض» وبالتالي ال ي�س�أل عنه الموظف
العام �شخ�صي ًا في ماله الخا�ص و�إنما ت�س�أل عنه الإدارة طالما ر ّتب هذا الفعل �ضرر ًا للغير.
� /2أن ي�ستغل الموظف العام وظيفته �أو ي�ستهتر ب�أداء واجباته �أو يهمل �إهما ًال غير مبرر:
وا�ستغالل الموظف العام لوظيفته  ،يعني �أن يقوم ب�أفعال �أو �أعمال ال تمليها عليه واجبات
وظيفته �سواء عادت عليه هذه الأفعال بالفائدة لنف�سه �أو لأي �شخ�ص �آخر �أو حتى لم تعد
عليه بفائدة طالما �أنه لب�س ثوب الوظيفة العامة وهو يقوم بذلك الفعل ،مثل ت�صرف
الموظف العام بنية �إيذاء �أحد الأفراد  ،كال�شرطي الذي يقوم بالقب�ض على �أحد الأفراد
وحجزه دون مبرر قانوني � ،أو لتحقيق غر�ض �شخ�صي كالموظف الذي ي�أخذ ر�شوة لق�ضاء
حاجة �أحد الأفراد � ،أو لمحاباة �أحد �أقربائه �أو �أ�صدقائه كالموظف الذي يعمد �إلى خدمة
�أحد �أقربائه �أو �أ�صدقائه مفرق ًا بينهم وبين الآخرين� ، )1(69أما ا�ستهتار الموظف العام
بواجبات وظيفته فهي حالة من عدم التقيد بواجبات الوظيفة على نحو ي ّنم عن التهور
واالندفاع وعدم التحرز �أو التحوط كمن يقوم ب�صرف مال المن�ش�أة دون �إي�صال مالي
�-69شرح قانون املعامالت املدنية .د0حممد �صالح على .ج�.2ص206
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باال�ستالم  ،وكمن يترك خزينة مكتبه مفتوحة �أو يترك المفتاح معلق ًا بها ،وكال�شرطي
()70
الذي يوجه �سالحه الناري على �آخر مداعب ًا �أو يتركه للأطفال
وقد ينتج ال�ضرر عن الإهمال غير المبرر ال�صادر من الموظف العام  ،ويرى بع�ض
الفقهاء( ) 71ـ بحق ـ �أن الم�شرع قد جانبه ال�صواب في ا�شتراط �أن يكون الإهمال غير مبرر ،
وذلك لأن كل �إهمال يترتب عليه �ضرر يوجب الم�س�ؤولية بغ�ض النظر عن وجود �سبب مبرر
لهذا الإهمال �أم ال  ،وهذا ما يطلق عليه عند الفقهاء عبارة �أن الإهمال يتحدث عن نف�سه،
فالعبرة �إذن بما يترتب على الفعل من �ضرر �سواء تحقق الفعل ب�إهمال �أم لم يتحقق.
بع�ض �أنواع الإ�ضرار ال�شخ�صي الوظيفي:
ن�صت المادة  162من قانون المعامالت المدنية ل�سنة 1984م على بع�ض الأفعال التي
تعتبر �إ�ضرار ًا �شخ�صي ًا وظيفي ًا ،وذلك على �سبيل المثال ال الح�صر منها :تعطيل الخدمات
�أو حرمان الغير من خدمة �أو منفعة م�شروعة عمد ًا �أو دون عذر م�شروع والمحاباة دون
�سبب م�شروع �إ�ضرار ًا وظيفي ًا �أو مهني ًا بالغير � ،إعطاء �أدوية غير �صحيحة ت�ضر ب�صحة
ال�شخ�ص المعالج دون اتخاذ الحيطة والحذر الالزمين وكذلك الإ�ضرار بالمري�ض عن
طريق التفريط في الواجبات الوظيفية �أو المهنية دون اعتبار لخطورة ذلك على �صحة
المري�ض �أو �إجراء عمليات �إجها�ض غير قانوني �أو ختان غير قانوني �أو �إجراء عمليات
جراحية ب�إهمال ج�سيم ال يت�صور وقوعه من ال�شخ�ص العادي في المهنة وفى ظروف الحال
 ،ومنها �أي� ًضا تعطيل التحري �أو الإعالن �أو الف�صل في الق�ضايا �أو �إجراءات العدالة دون
�سبب مقبول و�إ�صدار الأحكام �ضد �صريح الن�ص ا�ستهتار ًا بالقانون �أو ا�ستهتار ًا بق�صد
الم�شرع وخروج ًا على �ضوابط االجتهاد الفقهي �أو ا�ستخفاف ًا بحقوق المتقا�ضين  ...الخ
النتائج المترتبة عن الإ�ضرار ال�شخ�صي الوظيفي :
من النتائج المترتبة عن الإ�ضرار ال�شخ�صي الوظيفي:
� /1أن الموظف العام يعتبر م�س�ؤو ًال عن نتائج فعله ال�ضار ال�شخ�صي في مواجهة الم�ضرور.
� /2أن للم�ضرور الحق في �إقامة دعوى الم�س�ؤولية ال�شخ�صية في مواجهة الموظف العام
 ،كما يمكن للم�ضرور �أن يرفع هذه الدعوى في مواجهة الإدارة والموظف العام مع ًا
بالت�ضامن ،وفي هذه الحالة على الم�ضرور �أن ُيثبت �إلى جانب الفعل ال�ضار ال�شخ�صي
ال�صادر من الموظف العام العالقة التي تربط بالإدارة بالموظف العام .
�-70شرح قانون املعامالت املدنية .د0حممد �صالح على .ج�.2ص206
-71املرجع ال�سابق .ج� . 2ص 207
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� /3إذا رفع الم�ضرور دعوى الم�س�ؤولية ال�شخ�صية في مواجهة الإدارة والموظف العام
بالت�ضامن ف�إن العادة جرت على تعوي�ض الإدارة للم�ضرور ومن َث َّم للإدارة �أن تعود على
الموظف العام القت�ضاء حقها منه �إذا ثبت الإ�ضرار ال�شخ�صي الوظيفي �ضد الموظف
() 72
العام  ،وهذا ما يف�سر �أن م�س�ؤولية الإدارة تكون غير مبا�شرة
ويرى الباحث في هذه النقطة الأخيرة �أنه يجب على محكمة المو�ضوع �أن ت�ضم الإدارة �إلى
جانب الموظف العام ال�صادر منه الفعل ال�ضار ال�شخ�صي و�إن لم يطلب الم�ضرور ذلك لأن
الموظف العام غالب ًا ال يملك مبلغ تعوي�ض الم�ضرور مقارنة بالإدارة التابع لها  ،وبالتالي
ف�إدخال الإدارة طرف �أ�صيل ي�ضمن للم�ضرور حقه في التعوي�ض مع جواز �أن ترجع الإدارة
على الموظف العام بما دفعت على �سييل تق�سيط مبلغ التعوي�ض مث ًال .
� /4إذا رجع الم�ضرور على الموظف العام في الإ�ضرار ال�شخ�صي دون الإدارة وقف الأمر عند هذا
الحد � ،أما �إذا رجع الم�ضرور على الإدارة دون الموظف العام فللإدارة �أن ترجع بما دفعت على
الموظف العام  ،وقد يكون رجوع الم�ضرور على الإدارة دون الموظف العام  ،لأن الإدارة عادة
تكون هي المليئة  ،وفي هذه الحالة يجوز للإدارة �أن ُتدخل الموظف العام �ضامن ًا في الدعوى
ليحكم عليه بما ع�سى �أن يحكم به على الإدارة ( ، )73على �أنه قد ترجع الإدارة على الموظف
العام ببع�ض ما دفعت من التعوي�ض �إذا ا�شتركت مع الموظف العام في الفعل ال�ضار وحينئذ
يق�سم التعوي�ض بينهما وفق ًا للقواعد العامة في تعدد الم�س�ؤولين  ،وهنا البد �أن يُثبت الموظف
ّ
العام �أن الإدارة ا�شتركت معه في الفعل ال�ضار ك�أنّ يكون قد �أمرته به �أو �ساهمت معه فيه .
ويرى الباحث في خاتمة هذا المبحث �أن قانون المعامالت المدنية ل�سنة 1984م قد �أ�سرف
في و�صف وتحليل الإ�ضرار ال�شخ�صي الوظيفي  ،وكان من الممكن �أن ين�ص على ال�شروط
التي يتحقق بها هذا الإ�ضرار وبالتالي م�س�ؤولية الموظف العام عنه في ماله الخا�ص ويترك
المجال للمحكمة المخت�صة �أن تطبق هذه ال�شروط على كل حالة تتوافر فيها بد ًال من �سرد
نماذج ت�شريعية على �سبيل المثال ال الح�صر لهذا الإ�ضرار ال�شخ�صي الوظيفي ،وهذا
بالطبع ُيرجع للق�ضاء الإداري وظيفته الأ�سا�سية في المنازعات الإدارية في �أنه من�شيء
ومبتدع القواعد والأ�صول والمباديء المتعلقة بالمنازعات الإدارية والبت فيها والتي من
�ضمنها الم�س�ؤولية الإدارية.
-72نظرية اخلط�أ يف امل�س�ؤولية الإدارية يف القانون ال�سوداين  .د  .وهبي حممد خمتار �.ص333
� -73شرح قانون املعامالت املدنية .د0حممد �صالح على .ج�.2ص2 09
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المبحث الخام�س
م�س�ؤولية الإدارة التق�صيرية
ذكرنا فيما �سبق )1(74خالل طيات هذا البحث �أن الإدارة تمار�س �أعمالها بوا�سطة موظفيها
و�أن الفعل ال�ضار ـ غالب ًا ـ ُيرتكب من �أولئك الموظفين التابعين لها  ،وبما �أن ه�ؤالء الموظفون
يمار�سون �أعمال الإدارة نيابة عنها وبا�سمها ولم�صلحتها لذا يجب على الإدارة �أن تتحمل
م�س�ؤولية تعوي�ض الأ�ضرار المترتبة عن هذه الأعمال ب�شرط �أن ال يكون الفعل ال�ضار الذي
�سببه الموظف العام �شخ�صي ًا �أي خارج نطاق الوظيفة العامة �أو ب�سببها  ،وقد حدد الم�شرع
ال�سوداني في قانون المعامالت المدنية ل�سنة 1984م حاالت مع ّينة على �سبيل اال�ستثناء
من القاعدة العامة ـ وهي م�س�ؤولية الموظف العام ال�شخ�صية ـ تكون فيها الإدارة م�س�ؤولية
عن الفعل ال�ضار الذي يرتكبه الموظف العام التابع لها  ،وقد جاءت هذه الحاالت في ر�أي
الباحث مجملة ومبهمة ال تف�صيل فيها ،وتطبيق ًا لكل ذلك ن�صت المادة  163من قانون
المعامالت المدنية ل�سنة 1984م ب�أنه  « :ال يعتبر المخدم �أو المتبوع م�س�ؤو ًال عن الإ�ضرار
ال�شخ�صي الوظيفي �أو المهني �إال �إذا كان الإ�ضرار ناتج ًا عن �سيا�سته �أو خطئه �أو كان قد
�أعطى موافقة �صريحة على �إلحاق الإ�ضرار �أو �إذا وجدت المحكمة �أن الأحكام الخا�صة
بم�س�ؤولية المتبوع هي الأولى بالتطبيق نظر ًا لكل ظروف الدعوى ودور المخدم �أو المتبوع
في وقوع الإ�ضرار»
هذه المادة ح�صرت الحاالت التي تجعل الإدارة م�س�ؤولة عن الإ�ضرار ال�شخ�صي الوظيفي
ال�صادر من الموظف العام  ،وتف�صيل ذلك على النحو التالي:
� /1أن يكون الإ�ضرار ناتج ًا عن �سيا�سة المخدم « الإدارة « �أو خطئه  ،ومثال ذلك �إذا كان
من خطة وزارة معينة �أو مرفق عام مع ّين منع ت�صدير �سلعة �أو �سلع معينة خارج حدود
البالد ف�إن �أي �إ�ضرار يترتب عن تلك الخطة ال ُي�س�أل عنه الموظف العام الم�س�ؤول عن
ا�ستخراج رخ�ص الت�صدير  ،وكذلك �إذا �أ�صدر مدير وحدة مع ّينة قرار ًا بمنع تعيين �أي
موظف في هذه الوحدة م�ؤقت ًا ف�إنّ قيام الموظف العام الم�س�ؤول برف�ض طلب �أي متقدم
)2(75
للتعيين ال يع ُّد �إ�ضرار ًا ُي�س�أل عنه الموظف العام
وتعتبر ق�ضية مي�شيل قطران ال�سابق الإ�شارة �إليها من �أهم ال�سوابق ال�سودانية التي تحدثت
-74انظر �ص  11من هذا البحث
�-75شرح قانون املعامالت املدنية د� .صالح حممد علي .ج�. 2ص 322وما بعدها
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عن خط�أ المخدم « الإدارة « حيث طرحت المحكمة في هذه الق�ضية �س�ؤا ًال مهم ًا وهو
هل كان هناك خط�أ ُارتكب من جانب الإدارة ت�سبب في الأ�ضرار التي لحقت بالمدعى ،
بحث القا�ضي من خالل البينات المعرو�ضة التي �أقامها المدعي وتو�صل �إلى �أن الإدارة
لم ترتكب خط�أ في �إن�شاء مجاري ب�صورة �صحيحة ولكنها لم تقم بو�ضع تحذير للكافة
بوجود هذه المجاري و�أن القانون لم ي�ستبعد وجوب مبا�شرة ال�سلطة بالحيطة الالزمة
()76
في حفرها ولحين �إتمامها
� /2إذا كان الإ�ضرار قد نتج بموافقة �صريحة على �إحداثه من المخدم « الإدارة  ،ومثال
ذلك ما ورد من �أمثلة في الفقرة (� )1أعاله  ،فموافقة الم�س�ؤول الإداري عن المرفق
العام �صراحة على منع ت�صدير �سلعة معينة خارج البالد � ،أو موافقته �صراحة على
عدم تعيين �أي موظف م�ؤقت ًا �إن ترتب عليه �أي �إ�ضرار ال ي�س�أل عنه الموظف العام و�إنما
ي�س�أل عنه المخدم «الإدارة».
ومن الأمثلة �أي� ًضا على هذا البند ما تقوم به �سلطات الأرا�ضي من نزع ملكية �أحد الأ�شخا�ص
�أو الأمر ب�إعادة تخطيط �إحدى المناطق ال�سكنية ـ مث ًال ـ مما يترتب على ذلك �إ�ضرار ًا
بملكية ه�ؤالء الأ�شخا�ص ،فكل ذلك يرتب الم�س�ؤولية وبالتالي التعوي�ض على الإدارة
دون الموظف العام الذي يبا�شر الفعل ال�ضار ،وكل هذا بالطبع ال يمنع الإدارة من �أن
ُتثبت �أن ت�صرفها جاء تحقيق ًا لمقت�ضيات القانون �أو ال�سيا�سة العامة للدولة �أو �أن تقدم
من المبررات ما يقنع المحكمة ب�أن ت�صرفها كان بغر�ض الم�صلحة العامة( ،)77وقد
ا�شترط الم�شرع في هذا البند �أن تكون موافقة المخدم « الإدارة»على �إلحاق ال�ضرر
�صريحة  ،وهذا يعني �أن تكون هذه الموافقة مكتوبة �أو م�سجلة �أو تمت في لقاء �ضم
الموظف العام ويمكن �إثبات ذلك بجميع طرق الإثبات .
� /3أما الحالة الثالثة ف�أمرها متروك للمحكمة فلها �أن ت�صنفها من ظروف الدعوى
المختلفة ودور كل من المخدم « الإدارة» �أو التابع « الموظف العام « في وقوع ال�ضرر
وتخ�ضع في تقديرها لرقابة المحاكم الأعلى درجة.
وخال�صة القول في هذه المادة �أنه عند تحقق هذه الحاالت الثالث تكون الإدارة م�س�ؤولة
م�س�ؤولية تق�صيرية عن الإ�ضرار ال�شخ�صي الوظيفي الذي �أحدثه الموظف العام بالغير
�-76أ�شهر الأحكام ال�سودانية .هرني ريا�ض �.ص 83
�-77شرح قانون املعامالت املدنية د� .صالح حممد علي  .ج�.2ص322
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�أثناء ت�أدية وظيفته �أو ب�سببها تحت ما ي�سمى بم�س�ؤولية المتبوع عن فعل تابعه وكل ذلك بعد
التحقق من توافر ال�شروط التي حددها القانون وال�سابق بيانها � ،أما فيما عدا هذه الحاالت
ف�إن الموظف العام يكون هو الم�س�ؤول م�س�ؤولية �شخ�صية عن الفعل ال�ضار الذي �أحدثه في
ماله الخا�ص دون م�س�ؤولية الإدارة التابع لها.
ويرى الباحث �أن الم�شرع لم يو ّفق في الفقرتين (  )2 /1من المادة  163من قانون
المعامالت المدنية ل�سنة 1984م مو�ضوع ال�شرح وذلك لأن من �أهداف الإدارة العامة
عند �إن�شائها مراعاة الم�صلحة العامة وتحقيق النفع العام وعدم الإ�ضرار بالغير ،ولذلك
لي�س من المت�صور �أن تكون من �سيا�سة الإدارة العامة �إلحاق ال�ضرر بالغير � ،أو �إعطاء
موافقة �صريحة ب�إلحاق ال�ضرر بالآخرين  ،ولو فر�ضنا جد ًال �أن ال�ضرر ناتج من �سيا�سة
الإدارة الخاطئة �أو �أن الإدارة منحت الموظف العام �إذن ًا �صريح ًا بالإ�ضرار بالآخرين ف�إن
هذا ال يمنع الإدارة من �أن ُتثبت �أن ت�صرفها ال�ضار جاء تحقيق ًا لمقت�ضيات القانون �أو
ال�سيا�سة العامة للدولة �أو �أن تقدم من المبررات ما يقنع المحكمة ب�أن ت�صرفها كان بغر�ض
الم�صلحة العامة  ،وهنا يبرز �س�ؤا ًال مهم ًا وهو �إذا �أقنعت الإدارة المحكمة ب�أن ت�صرفها
كان وفق ًا للم�صلحة العامة �أو  ...الخ فمن ذا الذي يتحمل تعوي�ض هذا ال�ضرر ؟! وذلك لأن
حينئذ ال تكون م�س�ؤولية عن هذا ال�ضرر ومن قبلها الموظف العام لأن الإدارة �أذنت
الإدارة ٍ
له بارتكاب ال�ضرر� ،إذن فمن ذا الذي يتحمل الم�س�ؤولية ؟! .
ولو فر�ضنا �أن الإدارة هي التي تتحمل الم�س�ؤولية من باب م�س�ؤولية الإدارة عن المخاطر ـ
�أي بدون خط�أ �أو تعدي من الإدارة ـ فهذا مما ال ي�صح �إيراده في القواعد العامة المتعلقة
بم�س�ؤولية الإدارة التق�صيرية في قانون المعامالت المدنية ل�سنة 1984م و�إنما يكون محله
القوانين التي تن�ص على ذلك بدليل �أن هذه هي ال�سيا�سة الت�شريعية للم�شرع في هذه الحالة .
�أما الفقرة ( )3من ن�ص المادة �أعاله  ،وهي �إذا وجدت المحكمة �أن الأحكام الخا�صة
بم�سئولية المتبوع هي الأولى بالتطبيق نظر ًا لكل ظروف الدعوى ودور المخدم �أو المتبوع
في وقوع الإ�ضرار» فهي بال �شك ُتعطي فر�صة رائعة للمحاكم ال�سودانية بابتداع قواعد
ومباديء و�أ�صول قانونية تتعلق بالم�س�ؤولية الإدارية في النزاع المطروح �أمامها وهو من
�أ�صل وظيفة الق�ضاء الإداري .
ويرى الباحث �أنه من الأجدى للم�شرع ال�سوداني �أن ين�ص على م�س�ؤولية الإدارة التق�صيرية
ب�صفة عامة عن كل فعل �ضار بالغير �صادر من موظف العام تابع للإدارة ما لم يثبت �أن
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هذا الفعل ال�ضار كان �شخ�صي ًا وظيفي ًا بال�شروط التي حددها القانون والتي تحدثنا عنها
في طيات هذا البحث بالتف�صيل  ،فعندئذ يجوز للإدارة �أن ترجع بما دفعت من تعوي�ض
على الموظف العام.
عدم م�س�ؤولية الموظف العام عن الفعل ال�ضار ال�صادر منه بح�سن نية:
بقيت نقطة مهمة يجب الإ�شارة �إليها وهي عدم م�س�ؤولية الموظف العام ال�شخ�صية عن
الفعل ال�ضار العادي ال�صادر منه بح�سن نية �أثناء ت�أدية عمله �أو ب�سببه حيث ن�صت المادة
 2/161من قانون المعامالت المدنية ل�سنة 1984م ب�أنه  »:ال يعتبر الخط�أ العادي الذي
يتوقع حدوثه بح�سن نية في ظروف العمل �سبب ًا للحكم بالتعوي�ض»  ،وهذه الفقرة وردت في
المادة �أعاله بعنوان « حدود الإ�ضرار ال�شخ�صي الوظيفي والمهني» وهذا يعني �أن الموظف
العام يعتبر غير م�س�ؤول عن ال�ضرر الذي يحدثه �أثناء ت�أديته لوظيفته �أو ب�سببها �إذا كان
الفعل ال�ضار ال�صادر منه عادي ًا وبح�سن نية !!
وهذا الن�ص مما ال �شك فيه ـ في ر�أي الباحث ـ �أن فيه مخالفة �صريحة للقواعد العامة
المتعلقة بقواعد ال�ضمان في ال�شريعة الإ�سالمية والتي ترتب ال�ضمان بمجرد تحقق ال�ضرر
بغ�ض النظر عما �إذا الفعل ال�ضار عادي ًا �أم ج�سيم ًا ،و�سواء كان م�صحوب ًا بح�سن نية �أم
ب�سوء نية  ،و�سواء ُن�سب هذا الفعل �إلى الموظف العام باعتباره �إ�ضرار ًا �شخ�صي ًا وظيفي ًا
�أم لمرفق الإدارة وحدها دون الموظف العام  ،لذا يري الباحث حذف هذا الن�ص ليتوافق
الأمر مع القواعد العامة لل�ضمان في ال�شريعة الإ�سالمية والتي ترتب ال�ضمان بمجرد تحقق
ال�ضرر فقط دون النظر �إلى ال�شرائط التي حددها الن�ص القانوني �أعاله محل التعليق .
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المبحث الخام�س
م�س�ؤولية الإدارة عن المخاطر
المطلب الأول  :مفهوم م�س�ؤولية الإدارة عن المخاطر و�أ�سا�سها
قد يتعر�ض الأفراد لمخاطر خا�صة �أثناء �أداء الإدارة لعملها وذلك دون فعل �ضار �أو خط�أ �أو
تق�صير من الإدارة( ، )78ففي هذه الحالة ُت�س�أل الإدارة عن هذه المخاطر ا�ستناد ًا على قاعدة
التبعية والتي مفادها �أن من ي�ستفيد من ن�شاط مع ّين عليه �أن يتحمل ما يحدثه هذا الن�شاط
لغيره من الأ�ضرار دون البحث عما �إذا كان هنالك خط�أ �أم ال وهذا ما يعرف في الفقه الإ�سالمي
بقاعدة الغرم بالغنم(� ، )79إذن مفهوم م�س�ؤولية الإدارة عن المخاطر يعني تحمل الإدارة
للأ�ضرار التي ت�صيب الأفراد �أثناء �أداء الإدارة لعملها دون تعدي �أو خط�أ �أو تق�صير منها.
والذي �أدى �إلى ظهور م�س�ؤولية الإدارة عن الأ�ضرار دون خط�أ �أو تعدي منها في نظر
الفقه القانوني هو ظهور ما ي�سمى بالنه�ضة ال�صناعية الكبرى في القرن التا�سع ع�شر
حيث حمل هذا التطور �أخطار ًا كبيرة لن�شاط الإن�سان باتت تهدد حياته حيث �أ�صبحت
الآالت الم�ستخدمة معقدة التركيب والتي من ال�صعب �أن ي�ستوعبها العامل وبالتالي ازدادت
مخاطر العمل زيادة كبيرة كان من �ش�أنها �أن جعلت من الع�سير على الـعامل ـ في كثير من
الأحوال ـ �أن يثبت الخط�أ �أو الفعل ال�ضار من جانب الإدارة حتى ي�ستطيع الرجوع عليها
بالتعوي�ض  ،مما �أدى �إلى ظهور هذه الم�س�ؤولية على �أ�سا�س ال�ضرر فقط ال على �أ�سا�س
الخط�أ بناء على فكرة تحمل التبعة ،وبذا ف�إن الم�س�ؤولية الإدارية عن المخاطر تتحقق
بتوافر ركنين فقط هما :ال�ضرر وعالقة ال�سببية حيث ُي�شترط في ال�ضرر �أن يكون مادي ًا
وا�ستثنائي ًا ـ �أي غير عادي ـ و�أن يكون م�ستمر ًا ودائم ًا0
وقد انت�صر لهذه الم�س�ؤولية فريق غير قليل من فقهاء القانون الإداري  ،ولكنّ الكثير منهم
�أخذ يتحول عنها لما ر�أى من �أن الأخذ بها كمبد�أ عام له خطره من الناحية االجتماعية لما
فيه من �إعدام الدافع ال�شخ�صي لإقامة الم�شروعات عند الأفراد والإدارة  ،والق�ضاء على
الحافز الذاتي من �ش�أنه �إ�ضعاف النزعة نحو العمل والنهو�ض نحو الكمال المتبقي لكل فرد
()80
يعمل ويجد في الحياة
-78م�س�ؤولية الدولة غري التعاقدية  .د� .أنور �أحمد ر�سالن � .ص 259
�-79ضمان املتلفات يف الفقه الإ�سالمي ر�سالة دكتوراه  .د�0سليمان حممد �أحمد 0جامعة الأزهر 1397هـ 0مطبعة
ال�سعادة .ط �أولى 1405هـ ـ 1985م � .ص  ،65نظرية حتمل التبعة بني ال�شريعة والقانون  .د0عبد احلميد البعلي  .ر�سالة
دكتوراه  .جامعة الأزهر .ط 1397هـ �.ص 153
-80م�س�ؤولية الدولة غري التعاقدية  .د� .أنور �أحمد ر�سالن � .ص 261
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�أما موقف الم�شرع والق�ضاء ال�سوداني فقد ا�ستقر على �أن �أ�سا�س الم�س�ؤولية الإدارية ب�صورة
عامة هو الفعل ال�ضار ،و�أن قواعد الم�س�ؤولية التق�صيرية بوج ٍه عام الواردة في قانون
المعامالت المدنية ل�سنة 1984م هي التي تطبق على دعاوي الم�س�ؤولية التق�صيرية للإدارة
وعلى هذا الأ�سا�س يجب على المدعي �أن يثبت وجود الفعل ال�ضار في مواجهة الإدارة.
وفل�سفة الم�شرع ال�سوداني في ذلك �أنه قنع بتطبيق الم�س�ؤولية الإدارية على �أ�سا�س الفعل
ال�ضار�،أما الم�س�ؤولية الإدارية على �أ�سا�س المخاطر فال توجد ب�ش�أنها �سوى قوانين خا�صة
�أوجبت وقوع الم�س�ؤولية على الإدارة بتعوي�ض ال�شخ�ص الم�ضرور ،ومن هذه القوانين :
قانون التعوي�ض عن �إ�صابات العمل ل�سنة 1981م وقانون التخطيط العمراني ل�سنة 1994م
وغيرهما من القوانين.
وتطبيق ًا لذلك ُق�ضي  »:ب�أن الإدارة غير م�س�ؤولة ب�سبب تنفيذ م�شروع «تحويل ترعة «�إال �إذا
ثبت خط�أ من جانبها( ،)81وفي ق�ضية مي�شيل قطران ال�سابق الإ�شارة �إليها ذكرت محكمة
المو�ضوع في حيثياتها � « :أن الإدارة في حدود �سلطتها التقديرية لم تبذل العناية الواجبة
 ،واعتبرت المحكمة هذا تق�صير من الطاعنة (الإدارة) وبالتالي ف�إن هذا الخط�أ ي�ستوجب
()82
م�س�ؤولية الإدارة عن ال�ضرر الذي �أ�صاب المدعي»
وخال�صة الأمر �أن الت�شريع والق�ضاء ال�سوداني يرف�ضا الأخذ بم�س�ؤولية الإدارة عن
المخاطر ـ �أي دون تعدي �أو خط�أ من الإدارة ـ وفق ًا لقواعد الم�س�ؤولية التق�صيرية الواردة
بقانون المعامالت المدنية ل�سنة1984م �إ ّال في الحاالت اال�ستثنائية التي يقررها الم�شرع
بت�شريعات خا�صة.
ويرى الباحث �أنه يجب عدم الت�ضييق وح�صر الم�س�ؤولية الإدارية عن المخاطر في �إطار
ت�شريعات خا�صة معينة ،بل يجب النظر �إلى قواعد العدالة التي ت�ستوجب تعوي�ض الم�ضرور
عند تحقق ال�ضرر  ،وبالتالي يمكن �أن تعتبر م�س�ؤولية الإدارة عن المخاطر �أ�سا� ًسا تكميلي ًا
�أو احتياطي ًا لم�س�ؤولية الإدارة القائمة على الفعل ال�ضار  ،و�أن تكون هنالك �ضمانات ل�ضبط
هذه الم�س�ؤولية تتمثل في الموازنة بين م�صالح الإدارة وم�صالح الأفراد وتخ�ضع لتقدير
الق�ضاء الذي يعتبر جهة م�ستقلة ومحايدة عن الأطراف  ،فمث ًال في �سابقة مي�شيل قطران
ال�سابق الإ�شارة �إليها ا�ستطاع القا�ضي �أن ُيثبت م�س�ؤولية الإدارة في غياب الخط�أ الإداري
-81م�س�ؤولية الدولة غري التعاقدية  .د� .أنور �أحمد ر�سالن � .ص 263
�-82أ�شهر الأحكام ال�سودانية .هرني ريا�ض �.ص 89
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من ناحية ليقرر الم�س�ؤولية الم�شتركة بين الإدارة والمدعي من ناحية �أخرى

()83

المطلب الثاني  :نماذج للم�س�ؤولية الإدارية عن المخاطر في الت�شريع
والق�ضاء ال�سوداني:
�أو ًال  :حوادث العمل
ت�ؤ�س�س فكرة الم�س�ؤولية الإدارية عن المخاطر في هذه الحالة على حماية العاملين لدى
الإدارة  ،و�أي� ًضا على �أ�سا�س م�ساواة المواطنين في الحقوق والواجبات العامة وهي قاعدة
د�ستورية  ،حيث ال يجوز �أن ي�ضار �شخ�ص دون خط�أ منه لمجرد قيام الإدارة بن�شاط غير
عادي �أو لمجرد الإ�صابة من �آلة �أثناء �ساعات العمل  ...الخ(.) 84
وقد ن�ص قانون التعوي�ض عن �إ�صابات العمل ل�سنة 1981م الذي ينظم تعوي�ضات العمال
عن حوادث العمل في المادة ( )3منه « تف�سير» ب�أن �إ�صابة عمل يق�صد بها  :الإ�صابة
النا�شئة في حادث وقع �أثناء العمل �أو ب�سببه �أو الإ�صابة ب�أحد الأمرا�ض المهنية الواردة في
الجدول الملحق بقانون العمل ل�سنة 1997م  ،و�أ�ضاف هذا القانون ب�أن العامل الم�صاب ال
يكون م�ستحق�أ لأي تعوي�ض بموجب �أحكام هذا القانون عن �أي �إ�صابة عمل تن�ش�أ عن �سوء
ت�صرف خطير ومق�صود من جانب ذلك العامل ما لم ت�ؤد تلك الإ�صابة �إلى الوفاة �أو عجز
ال تقل ن�سبته عن ( % 40م ، )2/10وب�أنه ال يدفع �أي تعوي�ض بموجب �أحكام هذا القانون
عن العجز �أو الوفاة الناتجة عن تعمد العامل �إ�صابة نف�سه (م.)3/10
ثاني ًا  :الأ�ضرار النا�شئة عن الأ�شغال والمن�ش�آت العامة
ويق�صد بالأ�شغال العامة التجهيز والإعداد لأحد العقارات �أو المن�ش�آت بهدف تحقيق
منفعة عامة  ،وذلك لخدمة مرفق عام �أو لح�ساب �أحد �أ�شخا�ص القانون العام (. )85
وي�شترط للتعوي�ض في هذه الحالة �أن يكون ال�ضرر مادي ًا وا�ستثنائي ًا ـ �أي غير عادي  -و�أن
يكون دائم ًا  ،مثل حفر نفق تحت الم�ساكن لت�سيير خط ال�سكك الحديدية و�إغراق �أر�ض
()86
مجاورة ب�سبب �إن�شاء ج�سر عام للمرور
ومن الأ�ضرار الناتجة عن الأ�شغال �أو المن�ش�آت العامة ما ن�ص عليه قانون التخطيط
�-83أ�شهر الأحكام ال�سودانية  .هرني ريا�ض � .ص 96
-84م�س�ؤولية الدولة غري التعاقدية  .د� .أنور �أحمد ر�سالن � .ص 265
-85القانون الإداري  .د .يو�سف ح�سني حممد الب�شري ( مرجع �سابق) � .ص191
 -86القانون الإداري الليبي  .د0خالد عبد العزيز غرمي  .ط1969م � .ص 113
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العمراني ل�سنة 1994م في المادة ( )1/34منه على �أن « تقرر لجنة �إعادة التخطيط
بالمنطقة �أي �ضرر لأي �شخ�ص ذي م�صلحة � ،أو مدى الزيادة التي طر�أت على قيمة �أر�ضه
نتيجة لأي �أمر ي�صدر بموجب �أحكام المادة  ، « 33كما ن�صت المادة  1/35من ذات القانون
على �أنه « يجب على لجنة �إعادة التخطيط بالمنطقة �أن تطلب من الحكومة �أن تدفع لأي
�شخ�ص كل مبلغ التعوي�ض عن ال�ضرر الذي ّتم تقديره بموجب �أحكام المادة .»34
وي�ؤ�س�س التعوي�ض عن ال�ضرر في هذه الحالة على �أ�سا�س فكرة م�ساواة المواطنين في الحقوق
والواجبات فمن فقد منزله �أو �أر�ضه �أو انخف�ضت قيمتها  ،فال �شك �أن في هذا �ضرر يجب
التعوي�ض عنه  ،وبناء عليه يتم تعوي�ض الم�ضرورين من �إعادة التخطيط دون �إثبات خط�أ من
جانب الإدارة ولكن يجب على الم�ضرور �إثبات ال�ضرر  ،وتطبيق ًا لذلك ق�ضت المحكمة العليا
«دائرة الواليات الو�سطى والق�ضارف» في �أنه « يقع على المدعي في دعوى التعوي�ض عبء
() 87
�إثبات ال�ضرر الذي �سببه خط�أ الإدارة حتى ي�ستحق التعوي�ض عنه ...الخ «
وت�ؤ�س�س الم�س�ؤولية الإدارية عن الأ�شغال �أو المن�ش�آت العامة على �أ�سا�س م�س�ؤولية حار�س
الأ�شياء  ،حيث تن�ص المادة  1/148من قانون المعامالت المدنية ل�سنة 1984م ب�أن  « :كل
من يتولى حرا�سة �شئ يكون م�س�ؤو ًال عما يحدثه هذا ال�شئ من �ضرر للغير �سواء �أكان هذا
ال�شئ حيوان ًا �أم جماد ًا و�سواء كان منقو ًال �أم عقار ًا  « ،و�أي� ًضا ن�ص المادة  1/149من ذات
القانون على �أنه  « :يعتبر حار� ًسا لل�شئ من له لنف�سه �أو بوا�سطة غيره �سلطة فعلية عليه في
رقابته والت�صرف في �أمره ولح�سابه الخا�ص ولو كان غير مميز «.
ومن التطبيقات الق�ضائية ال�سودانية في الم�س�ؤولية عن الأ�شياء ق�ضية م�ؤ�س�سة النيل الأزرق
للت�شييد �ضد �إخال�ص ال�صادق �ضو البيت  ،حيث �أكدت المحكمة ب�أن « الم�س�ؤولية النا�شئة
عن الأ�شياء هي م�س�ؤولية يفتر�ضها القانون وال تقبل �إثبات العك�س ،حيث يفتر�ض القانون �أن
() 88
مالك ال�شئ هو حار�سه ويلزم الحار�س وحده تعوي�ض ال�ضرر...الخ «
ثالث ًا  :الأ�ضرار النا�شئة عن الأن�شطة �أو ا�ستعمال الأ�شياء الخطرة
من الأ�شياء الخطرة ا�ستعمال الأ�سلحة النارية �أو المفرقعات �أو انفجار مخازن الذخيرة
 ،ومن الأن�شطة الخطرة مخاطر الجوار غير العادية  ،حيث ق�ضت المحاكم الفرن�سية
بتعوي�ض مالك منازل مجاورة ُا�صيبت ب�أ�ضرار ب�سبب انفجار كمية من المفرقعات التي
-87ق�ضية �ضابط �إعادة تخطيط التكيالت �ضد عثمان احلاج معال  ,م ع  /ط �أ 2011 /21 /م.
-88جملة الأحكام الق�ضائية ال�سودانية ل�سنة 2000م � .ص155
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جمعت في �إحدى القالع الع�سكرية ب�ضواحي باري�س راف�ضة ت�أ�سي�س الم�س�ؤولية على �أ�سا�س
الخط�أ ومقررة الم�س�ؤولية على �أ�سا�س الخطر  ،ومثالها �أي� ًضا انفجار الم�صانع الحكومية ،
وانفجار عربة �سكة حديد محملة بالمتفجرات �إلى المنازل المجاورة  ،كذلك �إذا ا�ستعمل
�شرطي ًا �سالح ًا ف�أ�صاب �شخ�ص ًا غير مق�صود فال�سالح بطبيعته �أداة خطرة يت�ضمن
ا�ستخدامه مخاطر ا�ستثنائية حيث ال ي�شترط فيها الخط�أ  ،و�أي�ض ًا الأ�ضرار الناتجة عن
حوادث ال�سيارات الحكومية(.) 89
رابع ًا  :امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الق�ضائية
وهي �إحدى مجاالت تطبيقات م�س�ؤولية الإدارة على �أ�سا�س الم�ساواة �أمام التكاليف العامة
والذي يتطلب م�ساهمة المواطنين في التكاليف والأعباء المترتبة على �إدارة وت�سيير
المرافق العامة طبق ًا لما يحدده القانون  ،مع عدم جواز تحملهم ب�أية �أعباء �أخرى خارج
هذه الحدود  ،و�إ ّال ع ّد ذلك �إخال ًال لمبد�أ الم�ساواة �أمام التكاليف العامة  ،ومن ثم يجب
تعوي�ض الم�ضرور من ِقبل الإدارة حيث تعتبر م�س�ؤولية الإدارة متحققة بدون وجود خط�أ �أو
تعدي منها على هذا الأ�سا�س .
ومن �أمثلة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الق�ضائية عدم تنفيذ الإدارة لحكم �صادر
من الق�ضاء بطرد العمال المقيمين في م�صنع المدعي حفاظ ًا على النظام العام  ،وكذلك
امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم بطرد م�ست�أجر من م�سكنه ب�سبب �أزمة الم�ساكن ،وي�شترط
للتعوي�ض في هذه الحالة �أن يكون ال�ضرر خا�ص ًا وغير عادي  ،فمث ًال �إذا �أ�صاب ال�ضرر
غالبية ال�سكان نتيجة لرفع الأ�سعار �أو تغيير �سعر ال�صرف فال يتوافر ال�ضرر الخا�ص ،
وينظر �إلى ال�ضرر ب�أنه غير عادي لو�ضع من �أ�صابه ال�ضرر( ، ) 90وامتناع الإدارة عن تنفيذ
الأحكام الق�ضائية الواجبة النفاذ يعتبر خط�أً يترتب عليه التعوي�ض � ،إ ّال �أن امتناع الإدارة
عن تنفيذ الحكم قد يكون له ما يبرره من اعتبارات تت�صل بال�صالح العام مما ال يمكن
معه تكييف االمتناع ب�أنه خط�أ  ،ولكن رغم ذلك تعتبر الإدارة م�س�ؤولة عن عدم تنفيذ حكم
الق�ضاء ا�ستناد ًا لم�ساواة المواطنين �أمام التكاليف العامة ،وذلك لأن عدم التنفيذ من
الإدارة يعتبر �أمر ًا ا�ستثنائي ًا وغير م�ألوف.

-89م�س�ؤولية الدولة غري التعاقدية  .د� .أنور �أحمد ر�سالن � .ص 271
-90املرجع ال�سابق � .ص274
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خاتمة البحث
الحمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صالحات وال�صالة وال�سالم على نبي الهدى والبركات  ،وبعد
فقد ر�سا بنا مطاف هذا البحث الذي تناولنا فيه م�س�ؤولية الإدارة التق�صيرية حيث تعرفنا
فيه على مفهوم الم�س�ؤولية الإدارية ون�ش�أتها وتطورها في ال�شريعة الإ�سالمية والقانون
بوجه عام ّ ،ثم تحدثنا عن م�س�ؤولية الموظف
،و�أ�سا�سها ،و�أركان الم�س�ؤولية التق�صيرية ٍ
العام ال�شخ�صية فيما يعرف بالإ�ضرار ال�شخ�صي الوظيفي  ،وم�س�ؤولية الإدارة التق�صيرية
في �إطار الحاالت وال�شروط التي حددها القانون  ،وم�س�ؤولية الإدارة عن المخاطر �أو ما
ُيعرف بم�س�ؤولية الإدارة دون تعدي �أو فعل �ضار منها ،وقد تو�صل الباحث من خالل هذا
البحث لأهم النتائج والتو�صيات الآتية :
�أو ًال :النتائج
� /1أن ال�شريعة الإ�سالمية ب ّينت في �إطار الم�س�ؤولية التق�صيرية بوجه عام �أن كل �إن�سان
م�س�ؤول عن فعله ال�ضار وهذا ُيرتب �أ ّال ُت�س�أل الإدارة عن الفعل ال�ضار ال�صادر من
الموظف العام �إذا كان �شخ�صي ًا �إ ّال ا�ستثناء ومراعاة لمقت�ضيات العدل والإن�صاف
وتعار�ض الم�صالح وتغلب الأحوال والأزمان.
� /2أن النظام الإداري في ال�شريعة الإ�سالمية ال يف ّرق بين الإدارة والموظفين العموميين
والأفراد العاديين في خ�ضوع جميعهم لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية �سواء في المنازعات
الإدارية �أم العادية � ،أو من حيث الم�س�ؤولية �أو المحا�سبة  ،لذلك تعتبر ال�شريعة
الإ�سالمية من النظم الموحدة التي ال تعرف االزدواج  ،وهذا ما ي�أخذ به الت�شريع
والق�ضاء ال�سوداني في الم�س�ؤولية الإدارية.
� /3أن �أ�سا�س الم�س�ؤولية التق�صيرية للإدارة في ال�شريعة الإ�سالمية هو تحقق ال�ضرر� ،أما
�أ�سا�س الم�س�ؤولية الإدارية في القانون فتقوم على رابطة التبعية بين الموظف العام
والإدارة �إذا ارتكب الأول فع ًال �ضار ًا �أثناء ت�أدية وظيفته �أو ب�سببها ب�شرط �أ ّال يكون هذا
الفعل م�شوب ًا بتحقيق م�صلحة �شخ�صية للموظف العام.
� /4أن �أركان الم�س�ؤولية الإدارية في القانون ال�سوداني هي �أركان للم�س�ؤولية التق�صيرية
بوجه عام في ال�شريعة الإ�سالمية ،وذلك بتحقق الفعل ال�ضار وال�ضرر وعالقة ال�سببية
ٍ
بينهما  ،بخالف القوانين الو�ضعية المقارنة التي تقيم هذه الم�س�ؤولية على �أ�سا�س
الخط�أ لتحقق هذه الم�س�ؤولية.
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 /5تتحقق الم�س�ؤولية الإدارية عن المخاطر بتوافر عن�صري ال�ضرر وعالقة ال�سببية
بوجه عام على الفعل ال�ضار
ا�ستثناء من القاعدة العامة التي تقيم الم�س�ؤولية الإدارية ٍ
وال�ضرر وعالقة ال�سببية بينهما.
 /6يجوز للم�ضرور �أن يقيم دعوى التعوي�ض عن ال�ضرر في مواجهة الموظف العام �أو الإدارة
�أو كليهما مع ًا  ،وللإدارة �أن ترجع على الموظف العام بما دفعته من تعوي�ض ب�سبب
الفعل ال�ضار ال�صادر منه  ،كما للموظف �أن يرجع على الإدارة بما دفع من تعوي�ض �إذا
�أثبت �أن الإدارة هي التي �سببت الفعل ال�ضار �أو �شاركت فيه.
ثاني ًا  :التو�صيات
 /1يو�صي الباحث ب�أن يكتفي الت�شريع ال�سوداني « قانون المعامالت المدنية ل�سنة 1984م «
بتحديد �شروط الإ�ضرار ال�شخ�صي الوظيفي وموجباته  ،ويترك للق�ضاء الإداري تطبيق
هذه ال�شروط على كل حالة تتوافر فيها  ،مما يتيح للق�ضاء الإداري ال�سوداني المجال
في �إبراز موهبته في ابتداع وابتكار قواعد ومبادئ و�أ�صول �إدارية تتعلق بالمنازعات
الإدارية وهو دور �أ�سا�سي للق�ضاء الإداري منذ ن�ش�أته وحتى الآن وذلك لتجدد حاجات
الإدارة والأفراد الم�ستمر  ،ويجنب في نف�س الوقت الم�شرع من الإ�سهاب في �إيراد
نماذج ت�شريعية لهذا الإ�ضرار.
 /2يو�صي الباحث بعدم النظر �إلى ح�سن نية الموظف العام �أو �سوءها في الفعل ال�ضار
ال�صادر منه طالما كان هذا الفعل �أثناء ت�أديته لوظيفته �أو ب�سببها  ،وهذا ي�ستوجب
م�س�ؤولية الإدارة وتحملها لل�ضرر الذي �سببه الموظف العام التابع لها تحقيق ًا للعدالة
وحفظ ًا لحقوق الغير في التعوي�ض.
 /3يو�صي الباحث �إلى التو�سع في الت�شريعات الخا�صة التي تحدد م�س�ؤولية الإدارة على
�أ�سا�س المخاطر بحيث ت�صبح هذه الم�س�ؤولية في هذه الت�شريعات المو�سعة مكملة
للقواعد العامة في الم�س�ؤولية الإدارية بوج ٍه عام  ،وهذا الأمر يم ّكن من تغطية كل
الأ�ضرار والتعوي�ض عنها وهو ما يحقق العدالة في �أ�سمى معانيها.
و�آخر دعوانا �أن الحمد هلل رب العالمين و�صلى اهلل و�سلم و�أنعم على �سيدنا محمد وعلى
�آله و�صحبه و�سلم .
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فهر�س الم�صادر والمراجع
�أو ًال  :القر�آن الكريم
ثاني ًا  :كتب تف�سير القر�آن الكريم
 /1الجامع لأحكام القر�آن ،للإمام �شم�س الدين �أبى عبد اهلل محمد بن �أحمد بن �أبى بكر
بن فرح الأن�صاري القرطبي  .دار الغرب العربي  .طبعة �أولى 1410هـ ـ 1990م 0
ثالث ًا :كتب الحديث النبوي ال�شريف
� /2سنن الترمذي  .للإمام الحافظ �أبي عي�سى محمد بن عي�سى بن �سورة بن مو�سى ال�سلمي
الترمذي  .تحقيق �أحمد محمد �شاكر و�آخرون  .دار �إحياء التراث العربي  .بيروت
� /3صحيح م�سلم ب�شرح النووي ،للإمام �أبو الح�سين م�سلم بن الحجاج بن م�سلم الق�شيري
الني�سابوري ب�شرح النووي للإمام محي الدين �أبى زكريا يحي بن �شرف بن مري النووي
 .دار �إحياء الكتب العلمية  .بيروت .
� /4سنن �أبى داوود  .للحافظ �أبى داوود �سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاني الأزدى  .دار �إحياء
ال�سنة المحمدية .
رابع ًا  :كتب الفقه الإ�سالمي
 /5المغني على مخت�صر الخرقي  .ابن قدامه المقد�سي  .مكتبة الجمهورية العربية
والكليات الأزهرية  .القاهرة.
 /6نظرية تحمل التبعة بين ال�شريعة والقانون  .د0عبد الحميد البعلي  .ر�سالة دكتوراه .
جامعة الأزهر .ط 1397ه.
 /7الأحكام ال�سلطانية لأبى الح�سن على بن حبيب الماوردي  .دار الكتب العلمية .بيروت 1982م.
 /8م�صنفة النظام الإ�سالمي  .د .م�صطفى كمال و�صفي  .مكتبة وهبة  .القاهرة  .ط1977م
خام�س ًا  :كتب القــانون
 /9المذكرة التف�سيرية لم�شروع القانون المدني ل�سنة 1971م  .القاهرة .الهيئة العامة
ل�شئون المطابع الأميرية  .ط 1391هـ 1971 /م.
 /10الو�سيط في القانون المدني  .د 0عبد الرزاق ال�سنهوري  .دار النه�ضة العربية .
القاهرة  .ط 1964م .
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 /11الدعوى الإدارية  .د .ماجد راغب الحلو .من�ش�أة المعارف .الأ�سكندرية  .ط2004م
الإدارة العامة « المباديء والتطبيق»  .د .محمد �آدم علي ود .يو�سف ح�سين  .ط1998م
 /12القانون الإداري  .د 0محمد م�صطفى المكي  .من�شورات جامعة ال�سودان المفتوحة  .ط2007م
 /13القانون الإداري الليبي  .د0خالد عبد العزيز غريم  .ط1969م
 /14القانون الإداري « مبادئه ونظرياته في النظام الإ�سالمي .درا�سة مقارنة»  .د .يو�سف
ح�سين محمد الب�شير  .ط2006م.
 / 15مبادئ القانون الإداري ال�سوداني  .موالنا محمد محمود �أبو ق�صي�صة  .ط1999 .2م.
 /16م�س�ؤولية الدولة غير التعاقدية  .د�.أنور �أحمد ر�سالن  .دار النه�ضة العربية  .ط1982م.
� /17أ�شهر الأحكام ال�سودانية (ع�شرة �أحكام )  .هنري ريا�ض وكرم �شفيق  .ط1967م.
دار الثقافة  .بيروت.
� /18شرح قانون المعامالت المدنية  .د .محمد �صالح علي .بدون ت�أريخ ومكان الطبعة .
�ساد�س ًا :كتب اللغة
 /19القامو�س المحيط  ،للفيروز�آبادي  .م�ؤ�س�سة الحلبي للتوزيع والن�شر  .القاهرة .
 /20ل�سان العرب  .ابن منظور  .م�ؤ�س�سة الت�أريخ العربي  .بيروت  .ط1992 . 2م.
 /21معجم لغة الفقهاء .د0محمد قلعجي  .دار النفائ�س للطباعة والن�شر .بيروت  .لبنان
 .ط1985 .1م.
/22المعجم الو�سيط �.إبراهيم م�صطفى و�آخرون .تحقيق مجمع اللغة العربية  .دار الدعوة
 .القاهرة .
 /23مختار ال�صحاح  .الرازي  .تحقيق محمود خاطر  .مكتبة لبنان  .بيروت  .ط1995م.
�سابع ًا  :الر�سائل والبحوث العلمية في الفقه الإ�سالمي والقانون
� /24أ�سا�س التعوي�ض في ال�شريعة الإ�سالمية والقانون الم�صري  .د0محمد ن�صر الدين .
ر�سالة دكتوراه  .جامعة القاهرة 1983 .م.
� /25أ�سا�س الم�س�ؤولية التق�صيرية في ال�شريعة الإ�سالمية والقانون المدني  .د0محمد
�صالح الدين حلمي  .ر�سالة دكتوراه  .جامعة القاهرة 1978 .م.
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 /26درا�سات في القانون الإداري “ نظرية الخط�أ في القانون ال�سوداني”  .د 0وهبي
محمد مختار  .بحث من�شور بمجلة الأحكام الق�ضائية ال�سودانية ل�سنة 1981م.
ثامن ًا  :القوانين و المجالت والدوريات
 /27مجلة الأحكام العدلية  .ت�أليف لجنة من كبار ديوان الأحكام العدلية  .تن�سيق المحامي
نجيب هواويني  .مطبعة �شعاركو  .بيروت  .ط1388 . 5ه ـ ـ 1968م.
 /28مجلة الأحكام الق�ضائية ال�سودانية ( �أعداد متنوعة)
 /29قانون المعامالت المدنية ل�سنة 1984م
 /30قانون التخطيط العمراني ل�سنة 1994م
 /31قانون التعوي�ض عن �إ�صابات العمل ل�سنة1986م
 /32قانون الإجراءات المدنية ل�سنة 1983م
 /33قانون الق�ضاء الإداري والد�ستوري ل�سنة1996م
 /34قانون الق�ضاء الإداري ل�سنة 2005م
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مقا�صد ال�شريعة في الحفاظ علي المال العام
1
د :على محمد على ال�صادق

مقدمه
تعتبر ال�شريعة الإ�سالمية هي الدين ال�شامل الذي جاء لتحقيق م�صالح النا�س في الدنيا
والآخرة ،وهي الر�سالة الخاتمة لل�شرائع ،لذلك جاءت �أحكامها مت�ضمنة العدل والرحمة
في جميع تفا�صيلها الخا�صة بالفرد والجماعة .
لذلك جاءت كليات ال�شريعة الخم�س المتمثلة في الدين والنف�س والعقل والن�سل والمال
�،أهم المرتكزات التي جاءت ال�شريعة للمحافظة عليها من ال�ضياع والإهمال ،فو�ضعت
الأحكام الكلية والجزئية للمحافظة علي هذه الكليات .
ولما كان المال هو ع�صب الحياة والمحرك الأ�سا�سي في نه�ضة الأفراد وال�شعوب و�ضعت
له ال�شريعة ماي�صونه ويحفظه من ال�ضياع والإ�ستخدام في غير م�ساره ال�صحيح ،ف�أباحت
التجارة وكل مامن �ش�أنه تنمية هذا المال بما يتوافق مع �أحكام ال�شرع ،وحرمت لذلك
ال�سرقة والحرابة والغ�صب والر�شوة وغيرها من الأحكام التي تحفظ هذا المال وت�صونه
من ال�ضياع والإهمال.
ولما كان المال العام من الأموال التي حاطتها ال�شريعة الإ�سالمية بمزيد من االهتمام
والرعاية لما فيه من اغراءات تخول بع�ض �ضعاف النفو�س �أن يعتدوا عليه.
جعلت ال�شريعة �أ�س� ًسا و�شروط ًا لمن يولى على هذا المال ،ولم تجعله كال ًء مباح ًا لكل
�شخ�ص من �أفراد المجتمع الم�سلم ،و�ضوابط يجمع بها وطرق محددة ي�صرف فيها وجعلت
�أ�شد العقوبات لمن يعتدي عليه .
فقام الم�سلمون الأوائل بهذا الدور منذ دولة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ومن بعده جاء
الخلفاء الرا�شدون الذين و�سعوا في بيت المال و�أن�ش�أوا الدواوين خا�صة عمر بن الخطاب
ر�ضي اهلل عنه كان له دور ًا م�ؤثر ًا في هذا المجال ،ومرور ًا بجميع مراحل الدولة الإ�سالمية
وحتى نهاية الخالفة الإ�سالمية في الدولة العثمانية لم تخل هذه الفترات من بع�ض �ضعاف
النفو�س ،ولكن ازداد الأمر �سو ًءا في ع�صرنا الحا�ضر ف�أردنا �أن نبين تعريف المال العام
ومفهومه ومكوناته وطرق االعتداء عليه وعقوبة من يعتدي على هذا المال .
فقمت بدرا�سة المو�ضوع من ناحية �شرعية مع الرجوع لبع�ض الم�صادر القانونية
�-1أ�ستاذ م�ساعد – كلية ال�شريعة والقانون – جامعة دنقال – ال�سودان
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واالقت�صادية الحديثة لتداخل المو�ضوع بين هذه العلوم .
وق�سمته لثالثة مباحث :
المبحث الأول  :تعريف مقا�صد ال�شريعة والمال العام.
المبحث الثاني  :الموارد المالية قديم ًا وحديث ًا.
المبحث الثالث  :حماية المال العام من الف�ساد.
وكل مبحث يحتوي على عدد من المطالب .
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المبحث الأول
تعريف مقا�صد ال�شريعة والمال العام
المطلب االول :تعريف مقا�صد ال�شريعة :
يعرفها الإمام الدهلوي ()1ب�أنها ( :هو علم �أ�سرار الدين الباحث عن حكم الأحكام ولمياتها
()2
،و�أ�سرار خوا�ص الأعمال ونكاتها)
وعرفها الأ�ستاذ عالل الفا�سي( )3ب�أنها  (:المراد بمقا�صد ال�شريعة ،الغاية منها،والأ�سرار
()4
التي و�ضعها ال�شارع عند كل حكم من �أحكامها )
ويعرفها ابن عا�شور ب�أنها :المق�صد العام من الت�شريع فيها هو حفظ نظام االمة وا�ستدامة
�صالحه ب�صالح المهيمن عليه ،وهو نوع االن�سان ،وي�شمل �صالحه �صالح عقله ،و�صالح
عمله ،و�صالح مابين يديه من موجودات العالم الذي يعي�ش فيه (.)5
وعرفها الدكتور يو�سف حامد العالم((: )6مقا�صد ال�شارع من الت�شريع نعني بها الغاية التي
()7
يرمي �إليها الت�شريع والأ�سرار التي و�ضعها عند كل حكم من الأحكام)
يعرفها الإمام الغزالي ب�أنها (:مق�صود ال�شارع خم�سة :وهو �أن يحفظ عليهم دينهم ونف�سهم
وعقلهم ومالهم ،فكل مايت�ضمن حفظ هذه الأ�صول الخم�سة فهو م�صلحة ،وكل مايفوت هذه
الأ�صول فهو مف�سدة ودفعها م�صلحة ) (.)8
والتعريف المختار هو :مقا�صد ال�شريعة :الغايات التي �أنزلت ال�شريعة لتحقيقها لم�صلحة
الخلق في الدارين .
المطلب الثاني :بيان منزلة المال و�أهميته في الإ�سالم:
والمال له �أهمية عظمى في الإ�سالم على عك�س ماكان في الديانات ال�سابقةيقول
القر�ضاوي(:للمال في الإ�سالم مكانة مه َّمة في حياة الفرد والجماعة ،وله ت�أثيره الكبير
في الدنيا والآخرة .ويتَّ�ضح ذلك بالمقارنة بين تعاليم الم�سيحية وتعاليم الإ�سالم في هذا
الجانب :يقول الم�سيح فيما ترويه عنه الأناجيل المعتمدة( :ما �أع�سر دخول ملكوت اهلل
على ذوي المال ،فلأن يدخل الجمل في ثقب الإبرة �أي�سر من �أن يدخل الغني ملكوت اهلل)
()01
( .)9وجاء رجل يريد �أن يتبع الم�سيح وي�سير معه ،فقال :اذهب فبع مالك ثم اتبعني
�أما الإ�سالم فينظر �إلى المال نظرة �أخرى� ،إنه يعتبره و�سيلة ها َّمة لتحقيق مقا�صد �شرعية
دنيوية و�أخروية ،فردية واجتماعية .فال ي�ستطيع المرء �أن يحافظ على حياته المادية �إال
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بالمال ،فبه ي�أكل ،وبه ي�شرب ،وبه يلب�س ،وبه يبني م�سكنه ،وبه ي�صنع �سالحه الذي يدافع
به عن نف�سه وحرماته ،وبه يط ِّور حياته وير ِّقيها(.)11
المطلب الثالث :تعريف المال :
يطلق المال في اللغة على كل مايتملكه االن�سان من اال�شياء

()21

وفي اال�صطالح اختلف الفقهاء في تعريف المال وذلك على النحو التالي :عرف فقهاء
الحنفية المال بتعريفات عديدة ،فقال ابن عابدين :المراد بالمال مايميل �إليه الطبع
()31
،ويمكن ادخاره لوقت الحاجة ،والمالية تثبت بتمول النا�س كلهم �أو بع�ضهم
وعرف المالكية المال بتعريفات مختلفة ،فقال ال�شاطبي :هو مايقع عليه الملك ،وي�ستبد به
()41
المالك عن غيره �،إذا �أخذه من وجهه
وعرف الزرك�شي من ال�شافعية المال بانه ماكان منتفع ًا به � ،أي م�ستعد ًا الن ينتفع به(.)51
وقال الحنابلة :المال �شرع ًا مايباح نفعه مطلق ًا �،أي في كل االحوال �،أو يباح اقتنا�ؤه بال حاجة (. )61
ومن تعريفات المال العام :
( �أورد بع�ض الباحثين ماقاله علماء ال�شريعة المعا�صرين من تعاريف للمال العام تن�سجم مع
ما�أورده فقهاء المذاهب وبما يتفق في عباراتهم من تخ�صي�ص المال العام ل�صالح الم�سلمين
ومنفعتهم العامة معيار ًا لتمييز الأموال العامة عن الأموال الخا�صة منها ماي�أتي :
/1عرفها الدكتور عبد اهلل الم�صلح ب�أنها ( الأموال العامة �أو الجماعة التي يكون المالك لها مجموع
الأمة دون النظر في الأفراد بحيث يكون االنتفاع بها لهم جميع ًا بدون �أن يخت�ص �أحد ًا منهم )
وعرفها الدكتور /عبد اهلل يون�س ب�أنها ( هي التي تمتلكها الأمة �أو النا�س جميع ًا وت�شمل
الأموال التي تكون رقبتها للدولة ولكن الي�سمح لها بالت�صرف في رقبة المال العام لورود حق
()81
عام لالمة �أو النا�س جميع ًا بغر�ض االنتفاع به مع االحتفاظ برقبته )

()71

وعرفها الدكتور عبد الرحمن ال�صابوني ( ب�أنها هي تلك الأموال التي يكون �صاحبها
مجموعة االمة �أو جماعة منها وال تخ�ص �أفراد ًا معينين لأن الأموال المنتفع بها تتعلق بهم
جميع ًا وال يخت�ص بها �أحد ًا منهم ،ويحق للحاكم �أن يت�صرف فيها باال�ستغالل والبيع وغير
()91
ذلك من الت�صرفات ب�شرط �أن تكون ت�صرفاته �شرعية وفي �إطار م�صلحة الجماعة الإ�سالمية )
َّ
وعرف قانون المعامالت المدنية ل�سنة 1984م المال العام في المادة :27
/1تعتبر �أموا ًال عامة جميع العقارات والمنقوالت التي للدولة �أو للأ�شخا�ص االعتبارية
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العامة والتي تكون مخ�ص�صة لمنفعة عامة بالفعل �أو بمقت�ضى القانون �أو النظام العام .
/2اليجوز في جميع الأحوال الت�صرف في الأموال العامة �إال وفق �أحكام القانون كما ال
يجوز الحجر عليها �أو تملكها بمرور الزمان .
ويمكن �أن نعرف المال العام ب�أنه :كل مالم يتعين مالكه �أو مالكوه بحيث يكونون غير
معروفين على وجه الح�صر �أو التحديد كالملكية المتعلقة بمال موقوف على وجه الح�صر �أو
التحديد كالملكية المتعلقة بمال موقوف على المحتاجين � ،أو الملكية المتعلقة ببيت المال .
ويدخل �ضمن مفهوم المال العام كل مايدخل في ميزانية الدولة وب�أي طريقة كانت ،وي�ستوي
في ذلك مايبقي منه داخ ًال في الميزانية العامة وما تخ�ص�ص منه بمقت�ضى بند لجهات �أو
م�شروعات معينة �أو محدده
وكذلك �سائر الأموال التي خرجت من ملكية الأفراد وخ�ص�صت لمحتاجين �أو غيرهم
لموظفين �أو حرفيين �أو لنقابة ،ومناط الحكم في ذلك كله �أنها �أموال لم يتحدد مالكوها
،ومن ثم لم تتحقق الملكية التامة لها.
ودور الحكومة والأبنية التابعة لها  ،ومركبات النقل العامة ،وخطوط الكهرباء والمياه في
ال�شوارع قبل �إي�صالها �إلي المنازل  ...وغير ذلك (.)02
ويعرف �أي� ًضا:هو ماكان مخ�ص�ص ًا لم�صلحة عموم النا�س ومنافعهم �،أو لم�صلحة عامة
كالم�ساجد والربط ،و�أمالك بيت المال  ،حيث القطع فيه عند الجمهور ،ويذكره الفقهاء
()12
في باب البيع ،والرهن ،والإجارة ،وفي جميع �أبواب المعامالت وفي باب ال�سرقة
والمال ال يكون عام ًا �إال �إذا توافر فيه �شرطان :
�/1أن يكون خا�ص ًا بالأمة �أو الدولة .
�/2أن يخ�ص�ص للمنفعة العامة  ،فالأ�صل في المال العام �أن يكون حق ًا لجميع �أفراد الأمة.
والمال العام يرتبط بمفهوم الدولة والوظائف التي تقوم بها ،ففي الع�صور ال�سابقة كان
الأفراد يتولون مهمة التدريب ون�شر التعليم ،و�أخذ �إ�شراف الدولة على التعليم يتزايد في
القرون الأخيرة  ،وبخا�صة بعد الن�صف الثاني من القرن الع�شرين ،و�أ�صبحت الدولة في
معظم المجتمعات ملزمة بفتح المدار�س ،وتعليم �أبنائها فترة زمنية محددة تطول �أو تق�صر
بناء علي عوامل عدة منها  ،مدي قدرة الدولة على االنفاق .
فمقدار المال العام الذي ينفق على الم�ؤ�س�سات التربوية في تزايد م�ستمر ،وهذا ينطبق
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على مجاالت �أخري مثل الطرقات والم�ست�شفيات ،فتعدد وظائف الدولة ونموها �أدى �إلي
�إت�ساع نطاق تعامل جمهور النا�س مع المال العام .
ثم �إن مفهوم المال العام يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالعقيدة التي ي�ؤمن بها مجتمع معين �أو
�أمة معينة  ،ففي الفل�سفة الإ�شتراكية يحتل المال العام م�ساحة وا�سعة مقارنة بالم�ساحة
التي يحتلها في المجتمعات الإ�سالمية �،أوتلك التي ت�ؤمن بالنظام الر�أ�سمالي ،فالدولة
في الفل�سفة اال�شتراكية التي مثلها االتحاد ال�سوفيتي قبل �إنهياره هي التي تملك الم�صانع
والمزارع � ،أما في المجتمعات الر�أ�سمالية الغربية فيعطي المجال وا�سع ًا للجهد الفردي
،وهذا ف�إن مايعد ما ًال عام ًا في دولة قد ال يكون كذلك في دولة �أخرى ....
ومهما كان نوع الفل�سفة �أو العقيدة التي ت�ؤمن بها الدولة ،ف�إنه المنا�ص من قيام الدولة ب�سن
ت�شريعات تكفل ح�سن ا�ستخدام الأفراد للمال العام ،ف�سلطات المرور ت�ضع �أنظمة وتعليمات
تنظم مرور ال�شاحنات فوق الج�سور  ،وال�سلطات الم�شرفة على الحدائق العامة تحدد ماينبغي
مراعاته  ،وماالينبغي عمله في هذه الحدائق ،لكن الذي البد منه هو عدم تعار�ض مات�سنه
الدولة من ت�شريعات المبد�أ الأ�سا�سي الذي يقوم عليه المال العام ،وهو الم�ساواة بين الأفراد
فيما يتعلق بحرية الإنتفاع بهذا المال  ،وغني عن البيان �أن حرية الأفراد في ا�ستخدام المال
()22
العام لي�ست مطلقة ،فالحرية المطلقة ت�ؤدي �إلي خراب المال العام
مالك المال العام :
اتفق الفقهاء على �أن مالك المال العام هم الم�سلمون-م�سلمو الدولة الإ�سالمية -و�أنه اليخت�ص
به �أحد دون �أحد  ،و�أن ولى الأمر لي�س بمالك للمال العام  ،و�أنه فيه بمنزلة �أحد الرعية � ،سوى
()32
ماله من حق الأخذ منه قدر كفايته ومن يعول  ،وحق الت�صرف فيه بالم�صلحة
المطلب الرابع �:أهمية المحافظة على المال العام :
�إن �أهمية المحافظة على المال العام  ،و�أموال الدولة تنبع من �أن له ارتباط ًا وثيق ًا بالتقدم
االقت�صادي حيث يوفر للدولة توجيه ًا فاع ًال لأن�شطتها نحو التنمية االقت�صادية المنا�سبة
،كما �أنه ي�ساهم في حماية الكيان االقت�صادي للدولة والمحافظة على مواردها المالية ،
ولذلك حر�ص الإ�سالم �أيما حر�ص على المحافظة على المال العام  ،من خالل �إعطائه
حرمة خا�صة  ،وجعل حفظ المال من واجبات الخليفة مع المحا�سبة ال�شديدة للوالة ،
والحر�ص على توافر م�ستوى �أخالقي عالى لدى الوالة والم�س�ؤولين عن المال العام  ،وكذلك
الحث على الأمانة ،مع تحريم الر�شوة ،كما �أن الإ�سالم حر�ص على المحافظة على المال
()42
العام من خالل ال�سعي لتنظيم المال العام وتفعيل الرقابة علي �صرفه
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تطور معايير المال العام :
ال�شك �أن معيار ماهو مال عام وماهو غير ذلك تختلف من مجتمع �إلي �آخر ح�سب النظام
ال�سيا�سي ال�سائد في تلك الدولة فيعرف �أحيان ًا �أنه �:أي مال متقوم �أو عقار يمكن تقويمه
بو�ضع قيمة نقدية له ويقع تحت ملكية الدولة واجهزتها باعتبارها المنظم والموزع لثروات
المجتمع وهي التي تحدد كيفية ا�ستعماله وت�سخيره للم�صلحة العامة وتوفير الحماية له
()52
وو�ضع القوانين الالزمة لذلك )
والعلة من ا�شتراط المتقوم لأنه ربما تكون هنالك �أموال عامة ولكن لي�ست متقومة ،ك�أموال
ال�سياحة القائمة على �شرب الخمور والدعارة والحفالت الماجنة وغيرها من المحرمات
وق�س على ذلك .
المطلب الخام�س :م�سميات المال العام الم�شتقة �أو الم�ستحدثة :
وهذه الم�سميات هي بالطبع التن�شيء �أق�سام ًا جديدة للمال غير تلك المذكورة في ال�شريعة
ولكنها م�سميات اطبقت �إلي �أو ا�شتقت من لفظ المال واقت�ضتها ظروف تطور التعامل
المالي وكثرة حاالت اال�ستعمال والتداول وما�صاحب ذلك من تعدي علي المال ومن هذه
الم�سميات الجديدة مايلي :
/1المال الم�شترك :
والذي يعرف ب�أنه المال الذي يكون خليط ًا من الملك العام والملك الخا�ص ويكون للدولة
فيه ن�صيب وللفرد �أو الأفراد كذلك ن�صيب كل ح�سب م�ساهمته .
/2المال المحجوز:
هو المال الذي ي�صدر �أمر بحجزه من الق�ضاء �أو النيابة ومنع الت�صرف فيه �إلى حين �صدور حكم
ب�ش�أنه ) المادة  99ق ج 1991م و�96إجراءات جنائية  102المال الهامل والم�شترك ال�سوداني
المادة .3
/3المال الم�سروق والم�شبوه ( المادة  96ق ج و 102اجراءات )
/4المال الهامل والمتروك يعتبر �أي مال وجد متروك ًا �أو مهم ًال مالم يظهر من يدعي ملكيته
ويظهر مايثبت ملكيته .
/5الأموال النقدية :
وهي الأموال النقدية العامة :
وهي الأموال النقدية العامة التي توجد في الخزينة العامة �أو �أي خزينة �أخري تتبع للخزينة
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العامة في الوحدات االدارية والبعثات الدبلوما�سية الخارجية �أو الم�ؤ�س�سات التي يكون
للدولة ن�صيب في ر�أ�س مالها �أو ال�صناديق التي ت�ساهم فيها الدولة وي�شمل ذلك مرتبات
العاملين قبل �صرفها لم�ستحقيها والأمانات التي لم ت�صرف لأ�صحابها �أو �أي �أموال عامة
�أودعت بنك ال�سودان �أو البنوك الحكومية االخري و�أموال الم�شاريع .
/6الأموال الموجودة بطرف الأ�شخا�ص ب�سبب الوظيفة ( العهدة )وت�شمل هذه الأموال
جميع العهد الحكومية بطرف الأ�شخا�ص �أو الموظفين العموميين والذين توجد هذه العهد
بحوزتهم ب�سبب الوظائف التي ي�ستغلونها �سواء كانت هذه الأموال نقدية ومادية كال�سيارات
الحكومية والمنازل الحكومية ومعينات العمل جميعها وي�شمل ذلك �أ�سلحة القوات النظامية
وملبو�ساتها وذخائرها التي تكون بحوزة ه�ؤالء الأفراد �أثناء المعارك الحربية �أو الخدمة
العادية و�أي معدات �أخري قامت الدولة ب�شرائها من المال العام كمعينات عمل تمكن ه�ؤالء
()62
الموظفين من �أداء �أعمالهم في خدمة الحكومة )
المبحث الثاني  :الموارد المالية قديم ًا وحديث ًا.
المطلب الأول  :الموارد المالية للدولة في الإ�سالم :
(وقد دار خالف حول �أول من رتب بيت المال هل هو الخليفة �أبوبكر ال�صديق �أم الخليفة عمر بن
الخطاب _ ر�ضي اهلل عنهما_ ويبدو �أن �أول من رتب بيت المال هو الخليفة �أبوبكر ال�صديق
ر�ضي اهلل عنه _ ولكنه لم يدون الدواوين لعدم الحاجة �إليها في ذلك الوقت ،و�أما من اتخذ
بيت ًا للمال ودونَّ الدواوين فهو الخليفة عمر ر�ضي اهلل عنه _ في عام  20هـ كما يري ابن الأثير
(.)72وجعل عليه عبد بن االرقم الأزهري()82وي�ؤيد ذلك ماتوجه �إليه الكتاني بقوله ( ويمكن الجمع
()92
ب�أن �أبا بكر �أول من اتخذ بيت المال من غير �إح�صاء وال تدوين وعمر �أول من دونَّ )
وال�سبب والعلة في التدوين وترتيب بيت المال هي وفرة المال وكثرة النا�س وتناق�ص الأمانة في النفو�س
مما ا�ستدعي الحاجة �إلي الإح�صاء والتدوين كما �أن التدوين ي�ساعد علي المحا�سبة المالية (.)03
يتكون المال العام في الإ�سالم من ال�صدقة والفيء والخراج والنفل والجزية و�سائر الأموال
االخري التي فر�ضها اهلل عزوجل للم�سلمين حق ًا في هذا المال ،ولقد اهتم الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم والخلفاء الرا�شدين من بعده بالمال العام وجعله �أحد �أ�سا�سيات الحكم في الدولة (.)13
دور عمر بن الخطاب في تو�سعة الموارد المالية للدولة:
(فالزكاة والغنيمة والجزية من الموارد التي كانت منذ عهد ر�سول اهلل �صلي اهلل عليه
و�سلم وعهد �أبي بكر ال�صديق ،لكن الخراج والع�شور يعتبران من الموارد الجديدة ولم تكن
موجودة �إال في عهد عمر ر�ضي اهلل عنه )
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وحتي التي كانت موجودة تو�سع فيها عمر بن الخطاب باجتهاده ومراعاته لم�صالح
الم�سلمين علي النحو التالي :
الزكاة :
فافتى بوجوب الزكاة في الع�سل ،وقال ( ماكان منه في ال�سهل ففيه الع�شر وماكان منه في
الجبل ففيه ن�صف الع�شر ) (،)23فقا�س زكاة الع�سل على زكاة الزروع حيث �إن �سقي بماء
المطر ففيه الع�شر ،و�إن �سقي بالنوا�ضح ففيه ن�صف الع�شر .
كما �أفتي بت�أخير الزكاة عام ًا في حالة الكوارث ،وروي عن ابن �أبي ذئاب ( �أن عمر �آخر
ال�صدقة عام الرمادة ،قال:فلما �أحيا النا�س بعثني فقال :اعقل عليهم عقالين،فاق�سم
()33
فيهم عقا ًال وائتني باالخر )
الغنيمة والفيء :
لما فتحت العراق وال�شام والفر�س وم�صر �إزدادت الموارد المالية للدولة عما كانت عليه من
قبل ،وغنم الم�سلمون في هذه البالد غنائم كثيرة تفوق الح�صر من �أ�سلحة وخيول وذخائر
االكا�سرة واال�سارى وغيرها ( فلما و�صلت هذه الغنائم �إلى عمر بكي ،فقال عبد الرحمن
بن عوف :مايبكيك يا�أمير الم�ؤمنين ؟ واهلل �إن هذا لموطن �شكر ،قال له عمر :وتاهلل
ما�أعطى هذا قوم ًا اال تحا�سدوا و�إال �ألقى ب�أ�سهم بينهم ،ثم قال �:أنحثولهم �أو نكيل بال�صاع
()43
،ثم �أجمع ر�أيه على �أن يحثو لهم فحثا لهم )
وازدادت �أموال الم�سلمين ومواردهم بعد الفتوحات الإ�سالمية ب�سبب ماتركه الر�ؤ�ساء وكبار
الدولة هاربين من جيو�ش الم�سلمين فتركوا ق�صورهم و�أموالهم القيمة فيئ ًا للم�سلمين ،كما
تركوا �أر�ضهم الوا�سعة ،وكتب قادة الجيو�ش �إلي عمر بن الخطاب ر�ضى اهلل عنه وطلبوا
منه تق�سيمها علي الفاتحين ،لكن عمر بن الخطاب ر�ضى اهلل عنه �أبي تق�سيمها فق�سم لهم
الأموال المنقوالت فقط دون االر�ض )
و�أما االر�ض فلم يق�سمها ،و�إنما ا�ستيفاءها في يد الدولة الإ�سالمية لتنفق من مح�صوالتها
على المرافق العامة وعلى حماية الدولة من العدو ،وعلى توفير متطلباتها الإجتماعية
والإقت�صادية وال�سيا�سية ،و�سبق قول عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه في ذلك � (:أر�أيتم
هذه الثغور ،البد لها من رجال يلزمونها �،أر�أيتم هذه المدن العظام البد لها �أن ت�شحن
بالجيو�ش ويدر عليها العطاء ،فمن �أين يعطي ه�ؤالء �إذا ق�سمت االر�ضون ومن عليها ) ...
وقال �أي� ًضا  (:لو ق�سمتها لم يبق لمن ي�أتي بعدكم �شيء ،فكيف بمن ي�أتي من الم�سلمين
()53
،فيجدون الأر�ض قد اقت�سمت وورثت عن الأباء وحيزت ماهذا بر�أي )...
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وماذهب �إليه عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه من عدم تق�سيم الأرا�ضي على الفاتحين نتيجة
اجتهاده �،أ�سا�سه م�صلحة الأمة الإ�سالمية ،وقال �أبو يو�سف  (:والذي ر�أي عمر ر�ضي اهلل عنه
_ من االمتناع من ق�سمة الأر�ضين بين من افتتحها  ...توفيق ًا من اهلل تعالي له فيما �صنع ،وفيه
كانت الخيرة لجميع الم�سلمين ،عموم النفع لجماعتهم ،لأن هذا لو لم يكن موقوف ًا على النا�س في
االعطيات والأرزاق لم ت�شحن الثغور ولم تقو الجيو�ش على ال�سير في الجهاد ،ولما �آمن رجوع �أهل
()63
الكفار �إلي مدنهم �إذا خلت من المقاتلة والمرتزقة واهلل �أعلم بالخير حيث كان )
الجزية :
وكان على الدولة الإ�سالمية �أن تنظم هذا االداء ب�أن ت�ضع نظام ًا جديد ًا يتما�شي وظروف
المجتمع ،فبد�أ بتطوير الجزية ،المن حيث �أ�س�سها ومبادئها ،و�إنما هو من حيث تنظيمها .
فو�ضع نظام ًا موحد ًا لفئاتها ي�سري على جميع الذميين ،وتكون هذه الفئات تتدرج مع
حاالتهم المالية ،كما �أو�ضح ر�ضي اهلل عنه حاالت الإعفاء منها والحاالت التعفي عنها
،وذلك ليكون م�صدر ًا للعاملين بالدولة ،و�أ�س� ًسا وا�ضحة لهم في تطبيق الجزية ،ففر�ض
على المو�سرين 48درهم ًا والمتو�سطين 24درهم ًا والفقير العامل  12درهم ًا ،و�أعطي الذمي
الم�سكين الذي يت�صدق عليه ،والأعمي الذي الحرفة له وال عمل له ،كما �أعفي المترهبين
في الأديرة ،وال�شيخ الكبير في ال�سن الذي الي�ستطيع العمل وال�شيء له ،والمجنون الذي
غلب على عقله والن�ساء وال�صبيان .
وروي �أن النعمان بن زرعة � (:أنه �س�أل عمر بن الخطاب ،وكلمه في بني تغلب الن�صارى
هم �أن ي�أخذ منهم الجزية ،فتفرقوا في البالد ،فقال النعمان :يا�أمير
،وكان عمر قد َّ
الم�ؤمنين �:إن بني تغلب قوم عرب ي�أنفون من الجزية ،ولي�ست لهم �أموال �،إنما هم �أ�صحاب
حروث وموا�شي ،ولهم نكاية في العدو ،فلن تعن عدوك عليك بهم ،ف�صالحهم عمر على �أن
�أ�ضعف عليهم ال�صدقة وا�شترط �أال ين�صروا �أوالدهم ) ( )73الخراج :
و�أ�صل الخراج �أن الم�سلمين في عهد عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه �أ�صابوا فتوحاتهم في
العراق �أرا�ضي زراعية ،فر�أى المقاتلون الم�سلمون �أن تق�سم عليهم �أربعة �أخما�سها ويق�سم
الخم�س الباقي على م�صارفها المحدودة في القران الكريم (ﭽ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
()83
ﭼ

و�أما الخليفة عمر بن الخطاب -ر�ضي اهلل عنه -ر�أي على غير مار�أوا ،وفرق بين المال المنقول
 162مجلة ت�أ�صيل العلوم

مقا�صد ال�رشيعة يف احلفاظ علي املال العام

والمال الثابت ،ف�إذا جاز التق�سيم عليهم في المال المنقول ،فال يجوز ذلك في المال الثابت
،و�إنما ر�أي �أن تبقي هذه الأموال الثابتة كالأرا�ضي في يد �أ�صحابها ملك ًا للدولة ،ويفر�ض عليها
الخراج ،كما ر�أي �أن الي�سترق �سكانها ،ويظلوا �أحرار ًا ،ويكتفي منهم بالجزية ) (. )93
هذه �سيا�سة عمر بن الخطاب ر�ضى اهلل عنه ونظريته تجاه موارد الدولة  ،حتى و�صلت
الموارد من العراق بطريق الخراج �إلى مائة وع�شرين مليون درهم ،و�أما من م�صر فقد
و�صل الخراج منها �إلى مليون دينار ( )04ع�شور التجارة :
ع�شور التجارة تعتبر من الموارد المالية للدولة في عهد عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه
وهي �ضرائب تفر�ض على ال�سلع الموردة �إلى البالد اال�سالمية �أو ال�صادرة منها.
وجاء هذا النظام منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه وطبق في الدولة
،وفر�ض على الكفار ا�ستناد ًا على مبد�أ المعاملة بالمثل ،فقد كان الكفار ي�أخذون الع�شر من
تجار الم�سلمين ،وقد كتب �أبو مو�سى اال�شعري �إلي �أمير الم�ؤمنين عمر بن الخطاب يقول
� (:إن تجار ًا من قبلنا من الم�سلمين ي�أتون �أر�ض الحرب في�أخذون منهم الع�شر ) وكتب �إليه
الخليفة وقرر �أن ي�أخذ منهم مثل ما�أخذوا م َّنا ،وقال  (:خذ �أنت منهم كما ي�أخذون من
تجار الم�سلمين ) (. )14
والع�شور المفرو�ضة على �أهل الحرب في تجارتهم لم يكن م�صدرها القران الكريم وال �سنة
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�إنما م�صدرها االجتهاد ،ودل عليه �أن عمر بن الخطاب
�شاور �أ�صحابه في ذلك ،واتفقوا على فر�ضها عليهم يحقق الم�صلحة العامة للدولة ويزداد
دخلها ،كما يحقق اي� ًضا م�صلحة تجار الم�سلمين من حيث المناف�سة مع تجار الكفار ،وذلك
لو ا�ستورد تجار الم�سلمين �سلعتهم من دار الحرب وقامت دار الحرب ب�أخذ الع�شور منها
،ولم تفر�ض دار الإ�سالم على �سلعة الكفار لكانت �سلعة تجار الكفار �أرخ�ص من �سلعة
الم�سلمين ،ففر�ض الع�شور �أو ال�ضريبة على �أهل الحرب في �سلعتهم م�صلحة ظاهرة راجعة
للم�سلمين وتجارهم (. )24
واختم عن حفظ عمر للمال العام بهذه الحادثة  (:عمر بن الخطاب ر�ضى اهلل عنه لما
حج قال لغالمه :كم �أنفقنا في �سفرتنا هذه ؟ فقال :يا �أمير الم�ؤمنين ثمانية ع�شر دينار ًا
،فقال :ويحك �،أجحفنا بيت مال الم�سلمين ) ( )34وفي هذا عبرة لكثير من الم�سئولين في
الدول الإ�سالمية اتخذوا بيوت مال الم�سلمين كال ًء مباح ًا ،لي�س في الحج ولكن في الترفية
وال�سياحة لهم ولأ�سرهم ،فليتقوا اهلل في مال الم�سلمين .
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المطلب الثاني :مكونات المال العام الحديثة:
(والمق�صود بالمكونات الموارد الحديثة التي دخلت خزينة الدولة والتي تعرف من قبل
والتي جعلت المال العام يتو�سع تو�سع ًا كبير ًا على ح�ساب المال الخا�ص والطبيعة و�إذا كانت
مكونات المال الخا�ص ب�صفة عامة ت�ستنج على االتي :
/3الطبيعة واال�شياء .
/2الملك العام
 /1الملك الخا�ص
فاال�شياء التي لم تدخل في الملكين العام والخا�ص �آلت �إلي الملك العام الذي �ضم �إليه
مالم يدخل في تعريفه المال الخا�ص قديم ًا وكان التو�سع على الملك الخا�ص متمثل في
ا�ستيالء حكومات الدول على العديد من الأمالك الخا�صة بدعوة تحقيق النفع العام ،
وكان التدخل على ح�ساب الطبيعة متمثل في اال�ستيالء على الغابات والأرا�ضي والحيوانات
()44
الوح�شية التي كانت موجودة بفعل الطبيعة والتي كانت تعتبر من المباحات
وقد حقق هذا اال�ستيالء للدولة مكا�سب جديدة للمال العام �إذ نتج عنه اال�ستيالء علي
الغابات ثروة غابية �ضخمة كما نتج عن اال�ستيالء على الحياة البرية ثروة حيوانية وحيوانات
لم ت�ست�أنث من قبل لطبيعتها الوح�شية و�أدخل ذلك موارد �ضخمة للخزينة العامة .
كما �أن الأرا�ضي ال�شا�سعة التي ا�ستولت عليها الحكومات فيما يدخل في تعريف الدولة
للمال العام كالأرا�ضي الزراعية وا�ستقاللها للزراعة �أو ال�صناعة �أو التعدين �أو التنقيب عن
البترول والمعادن والأثار �أو بيعها �إ�ستثمارية �أو �صناعية �أو �سكنية في الفترات االخيرة جلب
بدوره موارد �ضخمة للخزينة العامة كما �أن ال�سياحة على االرا�ضي والغابات وال�شواطيء
والجزر وم�شاهدة الحياة البرية في بع�ض المحميات التي �أن�ش�أتها الدولة من �إيرادات
الخزينة العامة من العمالت ال�صعبة ،كما �أن ال�ضرائب المبا�شرة والغير مبا�شرة التي
فر�ضتها الدولة على كثير من و�سائل االنتاج والأعمال وال�صناعات زادت من �إيرادات
خزينة الدولة ،كما �أ�ضافت الر�سوم الجمركية( )54التي فر�ضتها الدولة على ا�ستيراد
وت�صدير ال�سلع دخ ًال جديد ًا �ساهم كذلك في �إيجاد موارد جديدة للخزينة العامة في
الع�صر الحالي .
وقد كانت التجارة بين ال�شعوب وعملية التبادل التجاري بين �سكان العالم في الع�صور
الحديثة كما دخلت الدولة كم�ستثمر في جميع الن�شاطات االقت�صادية والم�صرفية
والزراعية وال�صناعية في مجال تقديم الخدمات من جانب الدولة للمواطنين دخل في
الع�صر الحالي مات�سميه الدولة بتحمل المواطنين جزء من تكلفة الخدمات للجمهور
وكذلك قيمة الت�صاديق التي تمنحها الدولة للمواطنين وهذا النظام بالطبع يختلف من
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دولة �إلي دولة من حيث وجوده �أو عدم وجوده وكثرته وقلته وذلك ح�سب غني �أو فقر الدولة
ونظامها ال�سيا�سي الحاكم وهذا الجانب ينظر �إليه في ميزانية الدولة �إنه جانب من جوانب
()64
الإنفاق على المواطنين دون مقابل �أو عائد )
وظيفةولي الأمرفي المال العام:
اتفق الفقهاء على �أن وظيفة ولي الأمر في المال العام وظيفة النائب ،وهي فرع وظيفته
العامة على �ش�ؤون الم�سلمين ،قال ابن العربي :الأمير ..نائب عن الجميع في جلب المنافع،
()74
ودفع الم�ضار
المطلب الثالث �:صور االعتداء على المال العام :
(من �أخطر الق�ضايا المعا�صرة التي تهدد الأمن االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي
،االعتداءات علي المال العام ،والتي �أخذت �صور ًا �شتي منها :ال�سرقات واالختال�سات
،والر�شوة ،والغل ،والترف واال�سراف  ،والتعامل بالربا ،وخيانة الأمانة  ،واالتالف ،وتدني
الجودة ،و�سوء تقديم الخدمة ،وا�ستغالل الملكية العامة لأغرا�ض �شخ�صية ،وو�ضع الرجل
في غير مكانه المنا�سب والتعيين في المواقع على �أ�سا�س المح�سوبية ،والمجاملة  ،والنفاق
والرياء ،وخ�شية النا�س وعدم االمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم �أداء حقوق الدولة
()84
الم�شروعة والتربح من الوظيفة ،وا�ستخدام المال العام لأغرا�ض حزبية و�سيا�سية )
المطلب الرابع :محاربة االعتداء على المال العام :
التدابير ال�سابقة على حدوث الجريمة :
/1التهذيب النف�سي بالعبادات .
 /2الوعظ واالر�شاد .
 /3الترهيب من عقاب االخرة .
/4الحجز .
/5ح�سن �إختيار الموظف العام :ومن التدابير الوقائية لحفظ وحماية المال العام نجد �أن
الإ�سالم حر�ص علي ح�سن اختيار الموظف العام باعتباره الأمين على �أموال الدولة ،وبذلك
(.)94
نجد �أن الإ�سالم دائم ًا يحر�ص على تولي الأ�صلح لإدارة المال والحفاظ عليه
و�أن الخليفة يقلد الن�صحاء فيما يفر�ض �إليهم من �أعمال ويكله �إليهم من الأموال لتكون
الأعمال باالكفاء م�ضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة ) (. )05
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وهذا الحر�ص ال�شديد في الإ�سالم على و�ضع التدابير الوقائية لحماية المال العام وحفظه
وذلك بتولية الأمناء المو�صوفين بالنزاهة والأمانة ،لأنه من �ش�أن هذه ال�صفات في هذه
الوظائف �إ�ضفاء المزيد من التدابير الوقائية لحماية هذا المال ولذلك يقول �أبو يو�سف في
الخراج في معر�ض ن�صيحته لهارون الر�شيد في تعيين الموظفين  (:ب�أن يكون رج ًال ثقة
عفيف ًا نا�صح ًا م�أمون ًا عليك وعلى رعيتك ) (. )15
المبحث الثالث  :حماية المال العام من الف�ساد.
المطلب الأول :تدابير وقائية الحقة على �إرتكاب الجريمة :
 /1النفي :يتخذ هذا التدبير لمواجهة خطورة ال�شخ�ص �سواء كان ذلك قبل �إرتكاب الجريمة
مثل نفي المحارب �أو بعد �إرتكابها لمنع وقوعها في الم�ستقبل قال تعالي ( َو ْاع َل ُمو ْا
�أَ َّن َما َغ ِن ْمتُم ِّمن َ�ش ْيءٍ َف�أَ َّن للِ َهّ ِ ُخ ُم َ�س ُه َو ِلل َّر ُ�س ِول َو ِل ِذي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيت ََامى َوا ْل َم َ�س ِاك ِين َوا ْب ِن
الل َو َما �أَنزَ ْل َنا َع َلى َع ْب ِد َنا َي ْو َم ا ْل ُف ْر َق ِان َي ْو َم ا ْل َت َقى ا ْل َج ْم َع ِان
ال�س ِب ِيل �إِن ُكنت ُْم � َآمنت ُْم ِب َهّ ِ
َّ
ُ
َ
هّ
َوالل َع َلى ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َق ِدي ٌر)
/2العزل من تولي الوظائف المدنية والع�سكرية :قررت ال�شريعة هذا التدبير لتهذيب
وتقويم �سلوك الجاني وذلك بتذوقه مرارة الف�صل من عمله وقطع مورد رزقه وهز ثقة
التعامل معه ،مما يترتب علي ذلك محاولة بمحاوله �إ�صالح �سلوكه ليتمكن من �إعادة
مكانته التي فقدها من قبل الر�سول �صلي اهلل عليه و�سلم ومن بعده ال�صحابة الذين
حكموا بعزل المقاتل الذي يفر من الزحف وعزل الأمير من الإمارة �إذا فعل مايوجب
()35
ذلك

المطلب الثاني :مداخل الف�ساد في المال العام :

ف�ساد :الف�ساد نقي�ض ال�صالح ،المف�سدة :خالف الم�صلحة

()45

وللف�ساد في المال العام مداخل و�أبواب عدة ي�ستغلها الموظف العام ليجني من ورائها
م�صلحة �أو نفع ًا يعود عليه ،وهي تختلف باختالف الظروف والأ�شخا�ص ،فمنها مايرتبط
بمكونات �شخ�صية الموظف العام نف�سه ،ومنها مايرتبط بالعالقات االجتماعية المحيطة
به ،ومنها كذلك مايرتبط بالبيئة التي يعمل داخلها وماتحكمها من �ضوابط وقوانين ،وعلى
ذلك يمكن �أن نذكر منها فيما يلي :
�/1صلة القرابة :
من المعلوم �أن ارتباطات الموظف العام الأ�سرية والعائلية قد تكون �سبب ًا في توظيف �سلطته
 166مجلة ت�أ�صيل العلوم

مقا�صد ال�رشيعة يف احلفاظ علي املال العام

للف�ساد في المال العام وذلك عبر �سلوكه تجاههم ،ف�إذا �أراد �أن يعاملهم وفق ماتقت�ضيه
طبيعة وظيفته بال مجاملة �أو مراعاة للعامل الأ�سري والعائلي على ح�ساب واجباته الوظيفية
ي�سبب له ذلك حرج ًا تجاههم ،فيلج�أ العطائهم و�ضع ًا خا�ص ًا يمكنهم من ا�ستغالل المال
العام بو�ضع الي�سوغه له مبرر �شرعي �أو قانوني ،فلذلك على الموظف العام �أال يجعل من
�صالته اال�سرية و�سيلة لهالكه و�ضياع عمله في االخرة ،وفي هذا ال�ش�أن �أعطاه المولي جل
وعال الموجهات القرانية المانعة من �إتباع �أ�سلوب المجاملة مهما كانت محدودة حر�ص ًا
على عدم التغول على �أموال النا�س وم�صالحهم ،يقول تعالي( �إِ َّن َما َجزَ اء ا َّل ِذينَ ُي َحا ِر ُبونَ
َهّ َ
الل َو َر ُ�سو َل ُه َو َي ْ�س َع ْونَ ِفي الأَ ْر ِ�ض َف َ�سادًا �أَن ُي َق َّت ُلو ْا �أَ ْو ُي َ�ص َّل ُبو ْا َ�أ ْو ُت َق َّط َع �أَ ْي ِديهِ ْم َو�أَ ْر ُج ُل ُهم ِّمنْ
اب َع ِظي ٌم)والعدل
ِخ ٍ
الف �أَ ْو ُين َف ْوا ِمنَ الأَ ْر ِ�ض َذ ِل َك َل ُه ْم ِخزْ ٌي ِفي ال ُّد ْن َيا َو َل ُه ْم ِفي ال ِآخ َر ِة َع َذ ٌ
يتعذر على �ضعاف النفو�س جراء ت�أثير �أقربائهم عليهم .
/2بطانة ال�سوء التي تح�ض الموظف العام على الف�ساد :
وهم الحا�شية واالتباع الذين يحيطون به ويزينون له الحق باط ًال وي�صورون له الباطل حق ًا
وهم يختلفون في و�ضعهم فقد يكونون �أ�صدقاء ال عالقة لهم بوظيفته مبا�شرة ،وقد يكونون
موظفين �إداريين في مجال عمله �،أو م�ست�شارين ،وكل منهم ي�ساهم في الف�ساد بح�سب
درجته و�صالحياته وت�أثيره علي الموظف العام لذلك عليه االحترا�س مما ي�شيرون عليه
مخافة �أن يكون فيه �إ�ضرار بم�صالح العباد ،وكل ذلك له عالقة ب�شخ�صيته ومدي تواطئه
على خدمة م�صالحة الذاتية ،يقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ( مابعث اهلل من نبي وال
ا�ستخلف من خليفة �إال كانت له بطانتان :بطانة ت�أمره بالمعروف وتح�ضه عليه ،وبطانة
()55
ت�أمره بال�شر وتح�ضه عليه ،فالمع�صوم من ع�صم اهلل تعالي )
/3غياب االجهزة الرقابية التي ت�ضبط الموظف العام وتمنعه من الف�ساد :
غياب الرقابة على �أداء الموظف العام تدفعه �إلى الطغيان ب�سلطته على �أموال النا�س
وم�صالحهم فلذلك كلما كانت الرقابة عليه محكمة كانت م�ساحة �إالف�ساد مح�صورة �أو
منعدمة والعك�س �صحيح ،ويقع عبء الرقابة على ت�صرفات الموظف العام على من واله وجوب ًا
لقوله �صلي اهلل عليه و�سلم ( �أال كلكم راع وكلكم م�سئول عن رعيته فالإمام الذي علي النا�س
راع وهو م�سئول عن رعيته ) ويقع �أي� ًضا علي عامة النا�س تغيير ًا للمنكر بالو�سيلة الممكنة يقول
�صلى اهلل عليه و�سلم ( �إذا ر�أيت �أمتي تهاب الظالم �أن تقول له �أنت ظالم فقد تودع منهم ) .
/4المحاباة في تعيين الموظفين في الوظيفة العامة :
حيث يكون من عينهم طامع ًا في �إحاطة �سلطته بمجموعة من المنتفعين الفا�سدين الذين
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يعينونه على الباطل ويكونون هم في المقابل على ا�ستعداد للتجاوز عن �أفعاله حماية
لمنا�صبهم وم�صالحهم وذلك دون �أدني اعتبار لم�س�ؤولية التكليف و�أنها �أمانة عظيمة
�سي�س�ألون عنها ،لذلك يقول �-صلى اهلل عليه و�سلم  ( :من ولى من �أمر الم�سلمين �شيئ ًا
ف�أمر عليهم �أحد ًا محاباة فعليه لعنة اهلل اليقبل اهلل منه �صرف ًا ةال عد ًال حتى يدخله جهنم
،ومن �أعطي �أحد ًا حمى اهلل فقد انتهك في حمى اهلل �شيئ ًا بغير حقه فعليه لعنة اهلل � -أو
قال  -تبر�أت منه ذمة اهلل عزوجل ) .
/5الم�صالح الذاتية للموظف العام :
ومن �صورها �أن ي�ستغل الموظف نفوذه و�سلطاته في �أن يمنح نف�سه حق ًا دون مبرر قانوني �أو
�شرعي ك�أن يكون م�ستثمر ًا لأمواله في م�شروعات تجارية ترتبط بوظيفته فيقوم باجراءات
تمكنه قانون ًا من اال�ستفادة من �أموال الدولة دون وجه حق  ،وما�أكثر هذا النموذج في
حياتنا المعا�صرة في �شتى مناحي الحياة ومختلف اخت�صا�صات الوظيفة العامة ـ فهذا
المدخل يعتبر من الأبواب الوا�سعة للف�ساد نظر ًا لأن الموظف الذي اليتورع عن انتهاك
حرمة المال العام يمكنه �أن يتذرع بالحيل والو�سائل التي من خاللها يحقق م�آربه .
وقد عالجت المادة ( )92من القانون الجنائي ال�سوداني ل�سنة 1991م هذه الحالة بن�صها
على تحريم الم�سلك :كل موظف عام ي�شتري بنف�سه �أو بو�ساطة غيره ما ًال تحت وظيفته
العامة �أو يبيعه لقريب �أو �شريك �أو ي�شترك في مناق�صة الداء عمل يت�صل بوظيفته ،يعاقب
بال�سجن مدة ال تجاوز �سنتين �أو بالغرامة �أو بالعقوبتين مع ًا .
 /6عدم الخبرة والدراية بمتطلبات الم�س�ؤولية في الوظيفة العامة :
هذه ال�صفة ترتبط بما ذكرناه �سابق ًا في المحاباة لكن هذا العن�صر يتعلق بالموظف نف�سه
وذلك ب�أنه قد يكون من حيث الم�ؤهالت العامة �صالح ًا لتولي الوظيفة المعينة ،لكن تنق�صه
�صفات �شخ�صية الزمة للوظيفة تمنعه من توليها وهذا يكون عادة في الوظائف المتعلقة
بالأموال والأجهزة الأمنية وال�سيا�سية واالدارية العليا ولعله من خير ال�شواهد على ذلك
قوله �صلي اهلل عليه و�سلم لأبي ذر الغفاري ر�ضى اهلل عنه عندما �س�أله �أن ي�ستعمله (
يا�أباذر �إنك �ضعيف و�إنها �أمانة و�إنها يوم القيامة خزي وندامة �إال من �أخذها بحقها و�أدي
الذي عليه فيها ) ( )65ف�سيدنا �أبو ذر ر�ضى اهلل عنه من خيرة ال�صحابة و�أف�ضلهم ،ولكن
لما ر�آه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم اليقدر على تولية وظيفة الوالية لم ي�ستعمله فيها .فهذا
اليطعن في �صدقه وعدالته وتقواه لكن لكل وظيفة �شروط مهمة البد من توافرها في من
يتوالها .قال النووي  -رحمه اهلل  -تعليق ًا على هذا الحديث  (:هذا �أ�صل عظيم في اجتناب
 168مجلة ت�أ�صيل العلوم

مقا�صد ال�رشيعة يف احلفاظ علي املال العام

الوالية وال �سيما لمن كان فيه �ضعف ،وهو في حق من دخل فيها بغير �أهلية ولم يعدل ف�إنه
يندم على مافرط منه �إذا جوزي بالخزي يوم القيامة ،و�أما من كان �أه ًال وعدل فيها ف�أجره
عظيم كما تظاهرت به االخبار ،ولكن في الدخول فيها خطر عظيم ولذلك امتنع االكابر
منها ) لذلك فعلى المرء �أال ي�سعى ل�شغل وظيفة عامة عبر التو�صيات والو�ساطة وهو اليجد
في م�ؤهالته االدارية والمهنية وال�سلوكية المطلوبة لها مايعينه على تحمل تبعاتها ،و�أال
يتذرع لها بالحيل المختلفة �سعي ًا ل�شغلها ،فهو حينئذ يلقى بنف�سه �إلي هالك عظيم ،في
مقابل �إر�ضاء طموحه ال�شخ�صي  ،والظهور �أمام المجتمع بمظهر �صاحب ال�سلطة والحظوة
،في�أخذ بيده �سلطات المن�صب ،لكنه اليقوم بم�س�ؤولياته الإدارية والأخالقية تجاهه .
ولي�س خافي ًا ماي�ؤثر به الجهالء في المجتمع على االفراد في �ضرورة ا�ستفادتهم من ال�سلطة
العامة التي في �أيديهم ،و�أال يكونوا من ال�سذج وي�ضيعوا عن �أيديهم فر�ص الثراء والوجاهة
االجتماعية التي قد ال تتكرر ،ف�أ�صبح المن�صب العام في غالب مجتمعاتنا الإ�سالمية -بفعل
هذه الم�ؤثرات -مغنم ًا بعد �أن كان تكليف ًا �شاق ًا (.)75
المطلب الثالث :من �صور الف�ساد في المال العام :
الر�شوة :
وهي االتجار ب�أعمال الوظيفة �أو الخدمة ،وتكون بطلب عمل �أو قبول جعل �أو الوعد به من
قبل الموظف �أو الم�ستخدم ،مقابل قيامه بعمل �أو امتناعه عن عمل من �أعمال وظيفته (.)85
وهي كذلك :مايعطيه ال�شخ�ص الحاكم �أو لغيره ليحكم له �أو يحمله على مايريد (.)95
مما �سبق يت�ضح لنا �أنها يمكن �أن ت�أخذ �أ�شكا ًال مختلفة من الأعطية ،لكن اال�سا�س _ �أيا
كان �شكلها – �أن تعطي للموظف للح�صول على منفعة غير م�ستحقة �أو التعجيل بالم�ستحق
الآجل ،وقد تعطي لتعطيل م�صالح الآخرين ،وفيها يقول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
(لعن اهلل الرا�شي والمرت�شي في الحكم ) (. )06
وهي مجمع ( )16على تحريمها لأمرين (:)26
الأول  :لأنها داخلة في �أكل �أموال النا�س بالباطل و�أكل �أموال النا�س بالباطل محرم �إجماع ًا .
الثاني :لأنها من العوامل التي ت�ؤثر في مجري العدل بين النا�س ،وتغير موازينه وتمهد
للتظالم في االحكام و�إعطاء الحقوق لغير م�ستحقها .
ف�سد ًا لهذه الذريعة الخطيرة جعل ال�شارع �أعمال الوالية العامة من المقا�صد ال�ضرورية
الأ�صلية التي التنال بها حظوظ الدنيا .
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وحرمة الر�شوة لها مبررات �أخري ،فهي تف�سد العالقات داخل �أجهزة الدولة وتجعل
العاملين في الوظيفة العامة ي�ستمرئون �أكل الحرام مما ينزع البركة ويزيل النعمة وينعك�س
على �إيرادات الدولة و�أموالها في�صبح كل ذلك نهب ًا للمف�سدين و�أتباعهم ،وهو ماالي�ستقيم
من الم�ؤمن التقي ،وهذا مدلول قول الر�سول �صلي اهلل عليه و�سلم ( يطبع الم�ؤمن على
()36
الخالل كلها �إال الخيانة والكذب )
وحرمها القانون الجنائي ال�سوداني ل�سنة 1991م في المادة .)46(88
والر�شوة منت�شرة في دولنا الإ�سالمية وفي الدول االفريقية حيث ن�شرت (الديلي تلغراف )
ر�سالة من جون هميري عن تجاربه في �إفريقيا ودول ال�شرق االو�سط ...جاء في الر�سالة مايلي :
حيث �إنني ا�شتغلت في مجال الت�صدير �إلي بلدان مختلفة في ال�شرقين االو�سط واالق�صي
و�إفريقيا ،فقد قدمت الر�شاوي �إلى وزراء حكوميين وم�سئوليين من جميع الم�ستويات على
هيئة دفعات نقدية وعموالت ،ور�سوم �إفتتاحية ،و�سيارات جديدة وعالج في الم�ست�شفيات
وغير ذلك علي مدي �أربعين عام ًا ،ولو لم �أكن االن متقاعد ًا لم�ضيت في عمل ذلك .هذه
هي الطريقة التي يجري بها العمل في هذه الأماكن (.)56
الهدايا :
الهدية مال يعطية �شخ�ص �إلي غيره وال يكون معه �شرط ،وهو الفرق بينها وبين الر�شوة
،وهي تعطي بق�صد �إظهار المودة والإلفة والثواب لالقرباء والأ�صدقاء �أو العلماء والم�شايخ
()66
وال�صلحاء الذين يح�سن الظن بهم
وهي من االفعال التي دعا �إليها النبي �صلي اهلل عليو و�سلم وحبب فيها حيث قال �صلي اهلل
عليه و�سلم ( تهادوا ف�إن الهدية تذهب وحر ( )76ال�صدر ) ( )86والهدية من اال�سباب التي
توطد �أركان العالقات بين النا�س وتغر�س فيهم روح المودة وال�صفاء االخوي ال�صادق ،غير
�أن ذلك كله ينح�صر في �إطار المعامالت الخا�صة واالعتيادية بين عامة النا�س .
وهي محرمة �إذا كانت ب�سبب الوظيفة ،وقد اعتبر �أخذ الهدية – لهذا ال�سبب -ك�أخذ المال من
()96
الغنيمة وهي محرمة ،و�صح عن الر�سول �صلي اهلل عليه و�سلم قوله ( هدايا العمال غلول )
وجاء في ال�صحيحين �أنه ا�ستعمل �صلي اهلل عليه و�سلم رج ًال من االزد يقال له ابن اللتيبة
علي �صدقة فجاء فقال :هذا لكم وهذا �أهدي لي ،فقام ر�سول اهلل �صلي اهلل عليه و�سلم على
المنبر فقال :مابال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا �أهدي لي �أفال جل�س في بيت
�أبيه و�أمه فينظر �أيهدي �إليه �أم ال  ،والذي نف�س محمد بيده ال ي�أتي �أحد منكم منها ب�شيء
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االجاء به يوم القيامة على رقبته �إن كان بعير ًا له رغاء �أو بقرة لها خوار �أو �شاة تيعر ،ثم
رفع يديه حتي ر�أينا عفرة يديه ثم قال :اللهم هل بلغت ثالث ًا (.)07
من �صور االعتداء على المال العام :
االعتداء المبا�شر على المال العام :
وله �صور مختلفة كال�سرقة واالختال�س والتزوير وخيانة الأمانة في م�صطلح الت�شريعات
الو�ضعية والغلول في م�صطلح الت�شريع الإ�سالمي ،ونحن نف�صل القول عن كل حالة على
حدة فيما يلي :
�أو ًال :ال�سرقة :
ال�سرقة عبارة عن �أخذ مال منقول مملوك للغير بدون ر�ضا �صاحبه ،حيث يعتبر مرتكب ًا
جريمة ال�سرقة كل �شخ�ص يحرك منقو ًال بنية �أخذه ب�سوء ق�صد من حيازة �شخ�ص بدون
ر�ضاه ،وكذلك كل �شخ�ص يختل�س التيار الكهربائي .ويفرق في الفقه الإ�سالمي بين نوعين
من ال�سرقة �،سرقة حدية و�أخري عادية ،و�سرقة المال العام ال تكون �إال من �شخ�ص عادي
لي�س له �صلة بالمال محل ال�سرقة .ك�سرقة المواطنين لالخ�شاب من الغابات الحكومية
المحجوزة وغير ذلك من الأموال العامة،واختال�س التيار الكهربائي .
ثاني ًا:التزوير :
التزوير عبارة عن �إعداد محرر كاذب بق�صد الح�صول على مال بدون مقابل �أو منفعة غير
م�شروعة .و�صور التزوير كثيرة مثل تقليد توقيع الموظفين و�إعداد محررات كاذبة با�سم
�شخ�ص وهمي بق�صد �أن يعتقد الغير �أن المحرر �صادر من �شخ�ص حقيقي �أو عمل محرر
با�سم �شخ�ص متوفي بق�صد �أن يعتقد الغير ب�أن المحرر �صادر من ذلك ال�شخ�ص حال
حياته ،وا�ستعمال �أختام مزورة بق�صد الح�صول على منفعة �أو مال بدون مقابل .
وجريمة التزوير قد تقع من موظف �أو غيره ،ويعتبر التزوير اعتداء على المال العام حيث
يح�صل المزور على منفعة �أو خدمة من موظف عام بدون مقابل فالذي يزور ت�صاريح
ال�سفر الحكومية يح�صل على تلك الخدمة بدون مقابل وك�أنه �سرق المال الم�ستخدم
لتوفير تلك الخدمة ......ومن الم�ؤ�سف حق ًا �أن التزوير قد �شاع في المجتمعات المعا�صرة
و�أ�صبحت الثقة في المحررات �سواء كانت ر�سمية �أو عرفية مفقودة رغم ا�ستخدام و�سائل
كثيرة لمحا�صرته وفي ذلك �ضرر كبير بالن�سبة للمال العام .
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ثالث ًا:خيانة االمانة والغلول :
خيانة الأمانة �أو الغلول عبارة عن تغيير الق�صد بالن�سبة لمال تحت �سيطرة الحائز ب�صفة
�أمانة ،الموظف الذي يكون مكلف ًا بحفظ مال عام ويحول ذلك لمنفعته ال�شخ�صية يكون قد
ارتكب خيانة الأمانة وفق ًا لأحكام القانون الو�ضعي وجريمة الغلول وفق ًا الحكام الت�شريع
الإ�سالمي ،ومعظم الجرائم التي تقع من الموظفين من هذا النوع .لقد عظم الت�شريع
الإ�سالمي من �أمر هذه الجريمة حيث قال �سبحانه وتعالي في محكم تنزيله  (:يَا أَي ُّ َها

م ت َ ْعل َُمو َن)
آم ُنوا ْ ال َ ت َ ُخونُوا ْ هَّ َ
ال َّ ِذي َن َ
ُم وَأَن ُت ْ
الل وَالر َّ ُسولَ وَت َ ُخونُوا ْ أ َ َمانَاتِك ْ

وقد تواترت الأحاديث عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم حول الغلول وخطر �ش�أنه مهما قل
المال الم�أخوذ عن طريقه ونذكر في ذلك حديث البخاري في ال�صحيح :عن على بن عبد
اهلل عن �سفيان عن عمرو عن �سالم بن �أبي الجعد عن عبد اهلل بن عمرو قال :كان على ثقل
النبي �صلي اهلل عليه و�سلم رجل يقال له كركرة فمات فقال ر�سول اهلل �صلي عليه و�سلم هو
في النار فذهبوا ينظرون �إليه فوجدوا عباءة قد غلها ) البخاري في كتاب الجهاد .
والحديث االخر الم�شهور في هذا الباب عن مالك بن ثور بن زيد الديلي عن �أبي الغيث
مولى ابن مطيع عن �أبي هريرة قال  :خرجنا مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عام خيبر
فلم نغنم ذهب ًا وال ورق ًا �إال الأموال والثياب قال ف�أهدي رفاعة بن زيد لر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم غالم ًا ا�سود يقال له مدعم فوجه ر�سول اهلل �صلي اهلل عليه و�سلم بوادي القرى
بينما مدعم يحط رحل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إذا جاء �سهم غائر ف�أ�صابه وقتله
فقال النا�س هنيئ ًا له بالجنة فقال ر�سول اهلل �صلي اهلل عليه و�سلم ( كال والذي نف�سي بيده
�إن ال�شملة التي �أخذها يوم خيبر من المغانم لم ت�صبها المقا�سم لت�شتعل عليه نار ًا ) قال
فلما �سمع النا�س ذلك جاء رجل ب�شراك �أو �شراكين �إلي ر�سول اهلل �صلي اهلل عليه و�سلم
()17
فقال �صلى اهلل عليه و�سلم� :شراك �أو �شراكان من نار )
ومن �سرد هذه االحاديث يت�ضح لنا مدى خطورة االعتداء على المال العام في الت�شريع
الإ�سالمي و�شدة العقوبة التي تنتظر المعتدي على المال يوم القيامة ،لي�س هذا فح�سب
بل عقوبة الغلول التي قد تتعدى الأمة كافة بدليل الحديث المروي عن مالك عن يحي بن
�سعيد �أنه بلغه عن عبد اهلل بن عبا�س �أنه قال ماظهر الغلول في قوم �إال �ألقي في قلوبهم
الرعب  ،وال ف�شا الزنا في قوم قط �إال كثر فيهم الموت ،وال نق�ص قوم المكيال والميزان �إال
قطع عنهم الرزق وال حكم قوم بغير الحق �إال ف�شا فيهم الدم  ،وال ختر قوم بالعهد �إال �سلط اهلل
()27
عليهم العدو )
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�أما بالن�سبة للعقوبة الدنيوية ف�إن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال ( لي�س على المنتهب
وال على المختل�س وال على الخائن قطع )  ،ومعنى هذا �أنه يجوز لولى االمر �سن عقوبة
تعزيرية منا�سبة بالن�سبة للموظف العام الذي يعتدي على المال الذي يكون تحت �سيطرته )
ولذلك جاء في المادة  77من قانون العقوبات ل�سنة 1991م كل من ي�ؤتمن على مال ب�صفته
موظف ًا عام ًا �أو �صيرفي ًا �أو عمي ًال �أو �سم�سار ًا �أو نائب ًا �أو وكي ًال ويرتكب جريمة خيانة الأمانة
بالن�سبة لذلك المال يعاقب بالجلد والغرامة وال�سجن .
االعتداء غير المبا�شر على المال العام :
هنالك �صور عديدة لالعتداء غير المبا�شر على المال العام وهذا النوع من التعدي �أخطر
من االعتداء المبا�شر ومن ذلك :
/1ا�ستغالل ال�سلطة :
ا�ستغالل ال�سلطة �أو بيع الوظيفة يعتبر �أخطر �أنواع االعتداء على المال العام ذلك لأن
الموظف ي�سخر جهده الوظيفي لتحقيق منافع �شخ�صية لنف�سه و�أنا �أ�سمي هذا النوع من
اال�ستغالل ببيع الوظيفة فال�شرطي الذي يح�صل على مبلغ من المال في مقابل عدم اتخاذ
االجراءات القانونية �ضد مرتكب الجريمة ف�إنه في الواقع باع الجريمة وكذلك الموظف
الذي يح�صل على الر�شوة في مقابل تقديم خدمة ل�شخ�ص الي�ستحق تلك الخدمة ف�إنه يبيع
تلك الخدمة المدفوع عنها مال كمرتب له .
/2الإهمال والتبديد :
وكانت المادة  351من قانون العقوبات ل�سنة 1983م تن�ص على �أن ( كل �شخ�ص �أمين ًا
على مال �أو �أي مال تملك الدولة فيه ح�صة وكل �شخ�ص يعهد �إليه الإ�شراف علي ا�ستثمار
�أو �إدارة �أي مال عام �أو �أي مال تملك الدولة فيه ح�صة ويت�صرف فيه ب�سوء ق�صد �أو بغير
ماتقت�ضيه الحيطة والحذر الالزمين ال�ستثمار �أو �إدارته بما ي�ؤدي �إلي �ضياعه �أو تبديده �أو
ي�سمح للغير بالقيام ب�شيء مما ذكر يعاقب بالجلد والغرامة وال�سجن ) و�أكثر جرائم المال
العام في الع�صر الحا�ضر من هذا النوع ولذلك يجب �سن العقوبات الرادعة لمثل هذه
الحاالت وللأ�سف ف�إن قانون العقوبات ل�سنة 1991م لم يرد فيه مثل هذه المادة .
 /3القرارات الخاطئة :
قد يترتب على قرار واحد خاطيء �إ�ضرار بالمال العام �أكثر مما يقع من مجموع الجرائم
الأخري  ،ون�سبة لأن �أ�ضرار مثل هذه القرارات �أ�ضرار غير مبا�شرة ف�إن الإن�سان قد الي�شعر
به وقت �صدور القرار ولذلك فالموظف الذي يتخذ مثل هذا القرار يكون قد اعتدى على
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المال العام وللآ�سف ال�شديد ف�إن قانون العقوبات لم ين�ص على عقاب مثل هذا الموظف
في حين �أنه يعاقب ال�شخ�ص الذي ي�سرق القليل من المال العام .
�/4صور اال�ستخدام الخاطيء للمال العام :
�صور اال�ستخدام الخاطيء للمال العام كثيرة وعديدة فالموظف الذي ي�ستخدم العربة
الحكومية في �أغرا�ضه ال�شخ�صية يكون قد اعتدى على المال العام لأنه بدد المال العام
با�ستخدامه في غير المحل الذي يجب �أن ي�ستخدم فيه كذلك وال�شخ�ص الذي ي�ستعمل
تلفون مكتبه في �أغرا�ضه ال�شخ�صية والذي يترك �أنوار مكتبه دون �إطفاء بعد �ساعات العمل
وكذلك المراوح كل هذا يعتبر اعتداء على المال العام ورحم اهلل خام�س الخلفاء الرا�شدين
�سيدنا عمر بن عبد العزيز الذي �ضرب لنا المثل في التعامل مع المال العام حيث يروي
عن الح�سن بن �أحمد بن �أبي �شعيب الحراني قال � (:سمعت جدي �أبا �شعيب عبد اهلل بن
م�سلم يحدث عن �أبيه قال  :دخلت على عمر بن عبد العزيز عنده كاتب يكتب ،قال و�شمعة
تزهر وهو ينظر في �أمور الم�سلمين قال فخرج الرجل و�أطفات ال�شمعة وجيء ب�سراج �إلي
عمر  ،فدنوت منه فر�أيت عليه قمي�ص ًا فيه رقعة قد طبق بين كتفيه قال :فنظر في �أمري .
وعن عو�ض بن مهاجر �أن عمر بن عبد العزيز كانت ت�سرج له ال�شمعة ماكان في حوائج الم�سلمين
ف�إذا فرغ من حاجتهم �أطف�أها ثم �أ�سرج عليه �سراجه � (.أقول والآن في الع�صر الحا�ضر �أ�صبح
التيار الكهربائي يقوم مقام ال�سراج ،فكيف بما يفعله الكثير من موظفي الدولة بالجلو�س في
�شهر رم�ضان المعظم عقب �ساعات الدوام الر�سمي حتي ي�ستفيدوا من مكيفات الهواء مع �أنهم
في الأيام العادية اليجل�سون في مكاتبهم �إال قلي ًال وفي هذا �إهدار للمال العام ) .
وفي ح�سن ا�ستخدام المال العام كتب �سيدنا عمر بن عبد العزيز �إلي عامله في المدينة
�أبو بكر بن عمرو بن حزم يقول «�أما بعد فقد قر�أت كتابك الذي كتبته �إلى �سليمان وكنت
المبتلي بالنظر فيه  ،كتبت ت�س�أله �أن يقطع لك �شيئ ًا من القراطي�س مثل الذي كان يقطع
لمن كان قبلك وتذكر �أن التي قبلك قد نفدت ،وقد قطعت لك دون ماكان يقطع لمن كان
قبلك ف�أرق قلمك وقارب بين �أ�سطرك ،واجمع حوائجك ،ف�إني �أكره �أن �أخرج من �أموال
الم�سلمين ماال ينتفعون به وال�سالم (. )37
المطلب الرابع :الخ�صخ�صة وت�أثيرها علي المال العام:
( تعد هذه المفردة (الخ�صخ�صة ) واحدة من مترادفات �أخري ،جاءت جميعها في نف�س
المعني وهي مترجمة من االنكليزية ( )Privatizationوهذه المفردات هي  (:التخ�صي�ص
والتخ�صي�صية والخو�ص�صة والمخا�صة والتخا�ص والتخا�صية ) �إال �أن �أكثر هذه المفردات
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ا�ستعما ًال هي التخ�صي�ص والخ�ص�صة ) ( )47وفي تلخي�ص مهم لمفاهيم الخ�صخ�صة
المتعددة ،يحاول الدكتور �أحمد منير النجار جمعها ب ( التو�سع التدريجي في الملكية
الخا�صة �،أو التخل�ص من الم�ؤ�س�سات الحكومية الخا�سرة �،أو تحويل دائم لن�شاطات �إنتاج
الخدمة العامة للقطاع الخا�ص �،أو هي نقل ملكية و�إدارة ن�شاط �إقت�صادي من القطاع �إلي
القطاع الخا�ص �،أو هي �سيا�سات متكاملة تعتمد على �آليات ال�سوق والمناف�سة ) ( )57والذي
يبدو لي �أن هذه الخال�صة ال�شاملة يمكن �أن تكون هي التعريف الراجح لمات�ضمنته من
�شمولية في الطرح �شمل كل تف�صيالت عملية الخ�صخ�صة وفق الآتي :
/1التو�سع التدريجي للملكية الخا�صة ،علي ح�ساب ملكية الدولة .
 /2التخل�ص من الم�ؤ�س�سات الحكومية الخا�سرة .
�/3أو تحويل دائم لن�شاطات �إنتاج الخدمة العامة للقطاع الخا�ص .
/4نقل و�إدارة ن�شاط اقت�صادي من القطاع العام �إلي القطاع الخا�ص .
�/5سيا�سات متكاملة تعتمد على �آليات ال�سوق والمناف�سة (.)67
فهذه هي الخ�صخ�صة وتعريفها عند �أهل االخت�صا�ص وقد لج�أت �إليها الكثير من الدول
لتح�سين اقت�صادها والتخل�ص من بع�ض الم�ؤ�س�سات الحكومية الخا�سرة  ،فقد يحاول
بع�ض الم�سئولين �أن يح ِّول بع�ض الم�ؤ�س�سات الحكومية لم�صلحته ال�شخ�صية تحت م�سمي
الخ�صخ�صة �أو ي�أتي ببع�ض �أقربائه �أو �أ�صدقاءه ويقدم لهم ت�سهيالت وريما يكون غيرهم
لديه عر�ض مادي �أ�صلح لم�صلحة البلد من هذا القريب �أو ال�صديق ،وقد يقوم بما لديه من
�سلطات بم�ساعدة من التجمعه به �صلة مقابل الح�صول على مبلغ مالي معين ،فكل هذا من
الخيانة للأمانة التي و�ضعت في عنق هذا الم�سئول .
المطلب الخام�س :عقوبة �سارق المال العام :
دار خالف �شديد بين الفقهاء حول قطع يد ال�سارق من بيت المال ولهم في ذلك �إتجاهان :
�/1أحدهما :
و�إليه ذهب الحنفية ،قال ابن الهمام في فتح القدير :قوله ( وال يقطع ال�سارق من بيت
المال ،وبه قال ال�شافعي و�أحمد والنخعي وال�شعبي ،وقال مالك :يقطع وهو قول حماد وابن
المنذر لظاهر الكتاب ،ولأنه مال محرز ،وال حق لهم فيه قبل الحاجة ( ولنا �أنه مال العامة
وهو منهم ) وعن عمر وعلي مثله ،وعن ابن م�سعود فيمن �سرق من بيت المال ،قال �:أر�سله
()77
فما من �أحد �إال وله في هذا المال حق )
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مذهب ال�شافعية :قال المحلي في �شرح المنهاج :ومن �سرق من بيت المال �إن فرز _
بالفاء والزاي �آخره .لطائفة لي�س هو منهم قطع ًا �إذ ال �شبهة له في ذلك و�إال _ �أي و�أن لم
يفرز لطائفة فاال�صح �إنه �إن كان في حق الم�سروق كمال م�صالح وك�صدقة وهو فقير ،فال
()87
يقطع لل�شبهة ،و�إال �إن لم يكن له فيه حق قطع النتفاء ال�شبهه )
ومذهب الحنابلة قال ابن قدامة في المغني  (:وال قطع على من �سرق من بيت المال �إذا
كان م�سلم ًا ،ويروى ذلك عن عمر وعلي ر�ضي اهلل عنهما وبه قال ال�شعبي والنخعي والحكم
وال�شافعي و�أ�صحاب الر�أي ،وقال حماد ومالك وابن المنذر :يقطع لظاهر الكتاب ،ولنا ماروي
ابن ماجه با�سناده عن ابن عبا�س �:أن عبد ًا من رقيق الخم�س �سرق من الخم�س ،فرفع ذلك
�إلي النبي �صلي اهلل عليه و�سلم ،فلم يقطعه ،وقال  (:مال اهلل �سرق بع�ضه بع� ًضا ) ويروي
ذلك عن عمر ر�ضي اهلل عنه ،و�س�أل ابن م�سعود عمن �سرق من بيت المال ،فقال �أر�سله فما
()97
من �أحد �إال وله في هذا المال حق.
وقال �سعيد حدثنا ه�شيم �:أخبرنا مغيرة عن ال�شعبي عن علي ر�ضى اهلل عنه �،أنه كان يقول
 (:لي�س على من �سرق من بيت المال قطع .
ولأن له في المال حق ًا فيكون �شبهة تمنع وجوب القطع كما لو �سرق من مال له فيه �شركة
،ومن �سرق من الغنيمة ممن له فيها حق �،أو لولده �أو ل�سيده �،أو لمن يقطع ب�سرقة ماله
،مالم يقطع لذلك ،و�إن لم يكن من الغانمين وال �أحد ًا من ه�ؤالء الذين ذكرنا ،ف�سرق منها
قبل �إخراج الخم�س لم يقطع لأن له في الخم�س حق ًا ،و�إن �أخرج الخم�س و�سرق من االربعة
االخما�س قطع و�إن �سرق من غيره قطع �إال �أن يكون من �أهل ذلك الخم�س .
و�آخرهما :و�إليه ذهب المالكية �:أن ال�سارق من بيت المال تقطع يده ،وا�ستدلوا علي ذلك
بعموم قول اهلل تعالي ( ال�سارق وال�سرقة فاقطعوا �أيديهما ) المائدة .38
ف�إنه عام ي�شمل ال�سارق من بيت المال وال�سارق من غيره ،وب�أن ال�سارق قد �أخذ ما ًال محرز ًا
()08
،ولي�ست له فيه �شبهه قوية ،فتقطع يده كما لو �أخذ غيره من الأموال التي لي�ست له فيها �شبهة قوية
ويجب على ولي الأمر �أن ي�أخذ علي �أيدي ه�ؤالء �سارقي المال العام ،والم�صيبة تعظم �إذا
القائمون عليه �سراق ًا ول�صو�ص ًا .
ومن�ش�أ الخالف بين الفريقين :
اتفق جمهور العلماء على �أن ال�شبهات �سبب م�سقط للحدود ،و�أن عقوبات الحدود ت�سقط
�إذا وجدت �أي �شبهه تق�ضي بذلك ،فحيث وجدت ال�شبهة �سقط الحد والعقوبة المقررة
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فيه ،ولكن ال ت�سقط العقوبة مطلق ًا ،وحيث التوجد �شبهه وثبتت الجريمة بكامل �شروطها
الموجبة القامة الحد وجب تطبيق عقوبة الحد المن�صو�ص عليها بال زيادة وال نق�صان .
فجمهور الفقهاء (الحنفية وال�شافعية والحنابلة ) قالوا بوجود �شبهة تدر�أ عقوبة قطع يد
ال�سارق من المال العام ،فينتقل القا�ضي من عقوبة القطع �إلي عقوبة تعزيرية منا�سبة
،و�أما المالكية فقالوا بعدم وجود �شبهة تدر�أ حد ال�سرقة في المال العام ،ومايدعيه جمهور
()18
العلماء �أنه �شبهه هو �شبهه فا�سدة ،هذا من�ش�أ الخالف بين الفريقين
الترجيح والنتيجة :
بعد عر�ض �أقوال العلماء و�أدلتهم في م�س�ألة �سرقة المال العام ف�إني �أميل �إلي ترجيح ر�أي
المالكية بعدم �سقوط حد ال�سرقة في هذه الحالة .
وذلك لأن ن�ص الآية الموجبة للحد ي�شمله بعمومها ،ثم �إن �سرقة المال العام اليقل خطورة عن �سرقة
المال الخا�ص ،بل يفوقه خطورة �أ�ضعاف ًا م�ضاعفة في بع�ض الأحيان �إذ يرتد �أثر ال�ضرر في هذا
النوع من ال�سرقات على الأمة جميع ًا ،ولي�س على �إن�سان بعينه كما نري ذلك وا�ضح ًا في زماننا هذا .
ولهذا يجب فيها القطع حفاظ ًا على حق المجتمع و�إعما ًال للن�صو�ص ،والإعمال �أولى من
عدمه �إن �أمكن ،فالن�صو�ص ال تفرق في ال�سرقة بين كون المال الم�سروق عام ًا �أم خا�ص ًا .
ثم �إني �أميل �إلي �ضعف ال�شبهه التي تم�سك بها جمهور الفقهاء وف�سادها في هذه الم�س�ألة
،وذلك لأن الدولة والوحدات االدارية التابعة لها تعد �شخ�ص ًا اعتباري ًا له حق التملك نيابة
عن االفراد ،وله حق المحافظة على ممتلكاتها ولذلك ف�إن القول ب�سقوط الحد كلي ًا يتعار�ض
مع تملك الدولة لهذه الأموال .
ثم �إن م�صلحة الأمة في الحفاظ على �أموالها العامة يقت�ضي ت�شديد العقوبة ال تخفيفها
ً
وخ�صو�صا في زماننا هذا الذي ن�سمع ونقر�أ في ال�صحف عن االنت�شار الكبير لل�سرقة في المال العام .
كما �أن طبيعة المال في الع�صور الإ�سالمية الأولي تختلف عما هو عليه في زماننا ،فقد كان
لكل م�سلم حق في بيت المال �أما في �أيامنا هذه فمن النادر جد ًا ان نجد مثل ذلك ،كمن
اعتدى على �أموال م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات الدولة العامة �،أو �سرق من مدر�سة من المدار�س
�أو من �أموال البنوك التي ال ن�صيب له في �أموالها .
ثم �إن المال العام لي�س من طبيعة واحدة ،ولذلك يمكن القول �:أنه ماكان منه محرز ًا بحرز
مثله ،وله قيمة كبيرة ،فالأخذ منه ال ي�سمي �سرقة ،و�إنما هو اختال�س �أو �أنتهاب بالمعنى
ال�شرعي كالأخذ من �أموال المرافق العامة ،وكذلك االعتداء على خدمات المياه والكهرباء
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�،أو كان يماثل الثمر والكثر المملوكين قبل �إحرازهما كاال�شجار المثمرة العامة ،فال يجوز
الحكم على القطع بالجاني بل يجب عليه التعزير .
�أما الأموال العامة ( المحرزة بحرز خا�ص فيها ) والتي اليمكن الأخذ منها �إال خفية
فاالعتداء عليها كاالعتداء على المال الخا�ص �،إال �أن �ضرر ال�سرقة منها �أكبر و�أعظم لأنه
يلحق الأمة كلها ،وفي هذه ال�صورة يمكن الحكم فيها بقطع يد ال�سارق منها .
ف�إن كان المال العام غير مخ�ص�ص لطائفة معينة من النا�س ،وكان لل�سارق حق في هذا
المال فال يقام عليه حد القطع ،ب�شرط �أن يكون المال الم�سروق �ضمن حدود حقه �إن �أمكن
تحديده ،ف�إن تعذر تعيين حقه كان �شبهه تدر�أ الحد عنه فيعاقب بعقوبة تعزيرية ،لأنه
�سلك و�سيلة غير م�شروعة للح�صول على حقه ،كال�سرقة من الم�صالح العامة التي يحق له
االنتفاع بها �،أو كان له ن�صيب فيها.
�أما �إذا كان له حق معين ،وتبين له حقه و�سرق �أكثر منه ن�صاب ًا فيجب �إقامة حد القطع عليه
�،إن �سرق من حرزه .
و�أما �إن كان المال العام مخ�ص�صة بطائفة معينة من النا�س وكان ال�سارق واحد ًا منها ،فال
يجب عليه الحد ل�شبهة حقه ،و�أما �إن كان ال�سارق لي�س واحد ًا من هذه الطائفة فيجب عليه
الحد النتفاء ال�شبهة في هذه الحالة .
وفي حالة التعدي علي المال العام ووجود �أي �شبهة دارئة للحد فال خالف عند الفقهاء �أنه
()28
ينبغي تعزير ال�سارق �أو الجاني

المطلب ال�ساد�س :طرق حماية المال العام :

الحماية االخالقية للمال العام :
و�سائل حماية المال العام تبد�أ بالمنزل والمدر�سة والم�ساجد وجهاز االمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ولكل من هذه الو�سائل دور فعال في منع االعتداء علي المال العام ونحن
نتحدث عن هذه الو�سائل على حدة :

/1المنزل :يلعب المنزل الدور اال�سا�سي في ت�شكيل �شخ�صية الفرد في المجتمع وفيه
يلقن الطفل ف�ضائل الأعمال ويحذر من الممنوعات ويتدرب فيه الطفل علي تلقي التعليمات
من والديه وتنفيذها على الوجه المطلوب فالمنزل هو الخلية الأولى للمجتمع ،و�إذ نجد
في �أداء دوره دفع �إلى المجتمع بعنا�صر �صالحة ت�ؤدي �إلي �صالح المجتمع ....فيجب على
الوالدين تلقين �أوالدهما مباديء احترام المال العام وغر�س ذلك فيهم.
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/2المدر�سة :المدر�سة م�ؤ�س�سة تربوية تقوم بخدمة المجتمع وتحقيق �أغرا�ضه في تربية
النا�شئة ودورها مكمل لدور المنزل وهي تتلقي النا�شئة بعد المنزل وتقوم بغر�س الف�ضائل
فيهم وتنويرهم بالرذائل ،وماكتبه الر�شيد لمعلم ابنه محمد الأمين يو�ضح لنا �أهمية
المدر�سة ودور المعلم الخطير في التربية حيث جاء فيه :يا�أحمر �أن �أمير الم�ؤمنين قد دفع
�إليك مهجة نف�سه وثمرة قلبه ف�صير يدك عليه مب�سوطة وطاعته لك واجبة ،فكن له بحيث
و�ضعك �أمير الم�ؤمنين �أقرئه القر�آن وعرفه الأخبار وروه الأ�شعار وعلمه ال�سنن وب�صره
بمواقع الكالم وبرئه وامنعه من ال�ضحك �إال في �أوقاته وخذه بتعظيم م�شايخ بني ها�شم
�إذا دخلوا عليه ورفع مجال�س القواد �إذا ح�ضروا مجل�سه وال تمرن بك �ساعة �إال و�أنت مغنم
فائدة تقيده �إياه من غير �أن تحزنه فتميت ذهنه وال تمعن في م�ساحته في�ستحلي الفراغ
وقومه ماا�ستطعت القرب والمالينة ف�إن �أباها فعليك بال�شدة والغلظة .
ي�ألفه ِّ
من هنا نري �ضرورة �إدخال مادة التربية الوطنية في المدار�س كبداية لحماية المال العام
حماية �أخالقية .
/3الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبد�أ تربوي �أ�سا�سي ،ومدر�سة تعليمية عامة تتيح �أكبر
قاعدة في الأمة �أن تعرف ماالبد من معرفته وهو الحالل والحرام ،ال يوجد في النظم التي
ابتكرها الإن�سان لرعاية القوانين وتب�صير النا�س بها حتي اليقعوا في المخالفات نظام ًا
ي�صل �إلي فكرة االمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
ومنهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتم علي كل م�سلم �أن يكون رقيب ًا على مايجري
من �أعمال ،ووزن ذلك بميزان ال�شرع ثم االمر بما خفي من المعروف والنهي عما ظهر من
المنكر على �أ�سا�س من العلم والمعرفة وبذلك يتم تربية �أبناء الإ�سالم التربية ال�صحيحة
وتن�شئتهم على مكارم �أخالق الإ�سالم ويربي عند ذلك �ضمير ًا حي ًا يجعله يراقب به في
�أفعاله و�أقواله فيكون عنده رقيب من ذاته يدفعه �إلى الخير ويمنعه من �أن يمد يده �إلي
المال العام ويت�ضح �أهمية دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حماية المال من قول
الإمام الغزالي عن تعطيل هذا الواجب في المجتمع حيث قال (:ولو طوي ب�ساطه و�أهمل
علمه وعمله لتعطلت النبوة وا�ضمحلت الديانة وعمت الفترة وف�شت ال�ضاللة و�شاعت
الجهالة وا�ست�شرى الف�ساد وات�سع الخرق وخربت البالد وهلك العباد ) ( )38واي خراب الذي
نحن فيه الآن في بالدنا ،فيجب على المجتمع �شجب االعتداء على المال العام الت�شجيع
ذلك بمدح من �أثري بالمال الحرام.
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الحماية الق�ضائية للمال العام :
جرى العمل في النظام الق�ضائي ال�سوداني على اعتبار الحكومة من �أفراد المجتمع وعلى
هذا اال�سا�س تنظر المحاكم ال�سودانية الق�ضايا التي تكون الحكومة طرف ًا فيها وعلى نف�س
القواعد المتبعة في نظر ق�ضايا االفراد ،مع الفارق الكبير بين ق�ضايا االفراد والق�ضايا
التي تكون الحكومة طرف ًا فيها  ،حيث تعتمد الحكومة في ادعائها �أو دفاعها �أمام المحاكم
على الموظفين الذين قد ال يعطون المال العام نف�س اهتمام الفرد لماله ،باال�ضافة �إلي
ذلك الق�ضية قد تنظر بعد ترك الموظف للخدمة الحكومية لأي من اال�سباب مما ي�ؤدي
�إلي �ضياع المال العام ولذلك البد من تغير هذه النظرة لق�ضايا المال العام �أمام المحاكم
وافراد �إجراءات خا�صة لنظر مثل هذه الق�ضايا فلتكن هذه المحاكم هي المحاكم االدارية
مع االهتمام بنيابة المال العام التي �أن�شئت م�ؤخر ًا بديوان النائب العام وخلق النيابة
االدارية لتدارك االعتداء على المال العام في الوقت المنا�سب .
الحماية الت�شريعية للمال العام :
الحماية الت�شريعية للمال العام يقت�ضي �سن قوانين وا�ضحة التعامل مع المال العام في
مختلف المجاالت وخا�صة في وقتنا الحا�ضر الذي ف�شلت فيه الحماية االخالقية ،ويعتبر
قانون العقوبات هو القانون اال�سا�سي الذي يعني بهذه الحماية للمال العام لأن دوره
ي�أتي الحق ًا لوقوع االعتداء مثل قانون االجراءات المالية والمحا�سبية والالئحة الموحدة
للح�سابات وغير ذلك من الت�شريعات التي تنظم العمليات المحا�سبية للمال العام (.)48
وكذلك ماجاء في ندوة ( التخطيط المالي والرقابة علي المال العام ) بالتعاون بين
معهد الإدارة العامة ومركز الأبحاث الإح�صائية واالقت�صادية واالجتماعية التابع لمنظمة
الم�ؤتمر اال�سالمي في الفترة من  14 -12نوفمبر .2000
ومن خالل ماتم طرحه من نظريات و�أفكار ومعارف ور�ؤى ومقترحات ووجهات نظر حول
محاور الندوة جاء الت�أكيد على مايلي :
�أو ًال :دور الم�ؤ�س�سات التربوية والتدريبية في تنمية ال�شعور بم�س�ؤولية الأمانة على المال العام .
/1قلة الدرا�سات العربية المعا�صرة حول ظاهرة االعتداء على المال العام والحاجة �إلي
مثل هذه الدرا�سات وطرح المو�ضوع في ندوات ولقاءات �إ�ضافية .
�/2إن االعتداء على المال العام ظاهرة منت�شرة في كثير من المجتمعات في �أو�ساط
ال�شرائح العمرية المختلفة وي�أخذ �أ�شكا ًال متعددة ،وقد يبد�أ قبل دخول الأ�شخا�ص في
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الخدمة الحكومية ،ويرجع لأ�سباب مختلفة ترتبط بالبيئة والظروف المحيطة بالن�شء .
/3الت�أكيد على �أهمية غر�س القيم واالتجاهات التربوية ال�صحيحة لدى الن�شء وتنمية
ال�شعور بم�س�ؤولية الأمانة على المال العام من خالل المناهج الموجهه ودور المعلم .
/4التركيز على النظرية التربوية الإ�سالمية والأخذ بالأ�ساليب التعليمية المختلفة
وت�سخيرها لتحقيق هذا الهدف .
ثاني ًا :الرقابة على المال العام بين القوانين واللوائح وال�شريعة الإ�سالمية .
�أجمع الم�شاركون على �أن في ال�شريعة والتراث الإ�سالمي وعمل ال�سلف ال�صالح �أ�س�س
وقواعد لحماية المال ،وقدوة �صالحة  ،ونماذج م�شرقة في الحر�ص والمحافظة على هذا المال .
كما جاء الت�أكيد على �أن هذا المال هو مال اهلل والإن�سان م�ستخلف فيه  ،والخيانة فيه
هي خيانة للب�شر ،لكنها خيانة للخالق جل وعال بالدرجة الأولي ،وعليه فال ي�سقط الحق
فيه االبرد ماتم الت�صرف فيه دون وجه حق ،كما تم الت�أكيد على �أهمية الوازع الديني في
المحافظة على المال العام .
ومن الناحية القانونية جاء الت�أكيد على مفهوم المال العام في �إطاره ال�شامل وعلى الرقابة
باعتبارها الأداة والو�سيلة الرئي�سية لحماية المال العام و�ضرورة الأخذ بالحماية المدنية (
بطالن �أي ت�صرف يقع على المال العام ) والحماية الجنائية المتمثلة في العقوبات المقررة .
وقد خل�ص الم�شاركون �إلى �ضرورة مايلي :
�/1أن ي�شتمل الت�شريع على مداخل متكاملة خا�صة بحماية المال العام .
/2ا�ستمرار العمل على تطوير العمل الرقابي في الدولة .
ثالث ًا :التخطيط والتعامل مع الم�ستقبل من منظور �إ�سالمي :
لقد خل�صت الندوة �إلي �أن �أ�س�س التخطيط في الإ�سالم ثابتة وت�شمل الوحدانية باهلل
وااللتزام ب�أوامره ونواهيه ،وعدم الف�صل بين العقيدة الروحية للم�سلم وحركته المادية
– الف�صل بين الدين والعمل – و�أن الم�س�ؤولية في المجتمع ت�ضامنية ،تكافلية متكاملة .
وقد جاء الت�أكيد على �أ�س�س التخطيط ال�سليم المتمثلة في الوعى العام بالخلفية االجتماعية
للمجتمع  ،والخلفية العقائدية والدينية ومدى �سالمة بنياتها  ،والواقع االقت�صادي الفراد المجتمع
والعالقات االقت�صادية للدولة ،و�إعداد العنا�صر الكف�ؤة القادرة على القيام بعملية التخطيط .
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وفي مجال �إعداد الكوادر التخطيطية جاء الت�أكيد على االختيار الدقيق لالفراد ،وو�ضعهم
تحت التجربة للت�أكد من �صالحيتهم  ،والعمل على تنميتهم وتطويرهم ،ومنحهم فر�صة
�إثبات الذات (.)58
خاتمة البحث
وفي خاتمة هذا البحث �أرجو �أن �أكون قد وفقت في تجلية وتو�ضيح المقا�صد ال�شرعية
المتعلقة بحفظ المال العام ،وذلك لأهمية هذا المو�ضوع في حياتنا المعا�صرة ،حتي يت�سني
للم�سلم معرفة حدوده في ا�ستخدام المال العام ،حتي اليتعدي عليه دون �أن يعلم ،ومابيناه
من عقوبات دنيوية و�أخروية تكون رادع ًا لمن ت�سول له نف�سه االعتداء على المال العام .
و�أو�صي ب�ضرورة تعلم فقه الوظيفة العامة لجميع العاملين في القطاع الحكومي ،حتي
نحفظ هذا المال من ال�ضياع واالهمال وانفاقه في غير محله .
كما يجب �أن ندخل هذه القيم في جميع مراحل التعليم حتي نربي الن�شء عليها منذ نعومة
�أظفاره وو�صو ًال لرفعة الأمة وتقدمها وتطورها.
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الفهار�س :
الدهلوي� :أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين ال�شهيد بن معظم بن من�صور بن �أحمد
بن محمود بن قوام الدين ولد في �/4شوال عام 1114هـ الموافق1702م بقرية (فلت) في
مديرية مظفر نكر ،توفي �سنة 1176هـ من �أهم م�ؤلفاته كتاب حجة اهلل البالغة  ،راجع �ص
 83رجال الفكر والدعوة في اال�سالم ،ط دار القلم الكويت – الطبعة الثانية – 1416هـ ـ
1996م ،ومعجم الم�ؤلفين لعمر ر�ضا كحالة  ،ط م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت  ،الطبعةالأولي
1414هـ ،ور�سالتي للدكتوراه بعنوان ( جهود االمام الدهلوي في �أ�صول الفقه  ،جامعة
�أمدرمان اال�سالمية 2010،م .
 .2حجة اهلل البالغة �،شاه ولى اهلل الدهلوي، 45/1تحقيق د.عثمان جمعة �ضميرية ،ط
مكتبة الكوثر ،الطبعة االولي 1420،هـ ـ ـ ـ 1999،م .
 .3عالل الفا�سي :عالل بن عبد الواحد بن عبد ال�سالم بن عبد اهلل بن المجذوب الفا�سي
الفهري ،ولد �سنة 1326هـ ـ 1908م بفا�س و�ساهم في الحركة الوطنية المغربية
لمقاومة اال�ستعمار الفرن�سي،عين وزير ًا للدولة لل�ش�ؤون الإ�سالمية مدة،من م�ؤلفاته
(دفاع عن ال�شريعة ) و(مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ومكارمها )توفي �سنة 1394هـ
1974،م ،راجع الأعالم للزركلي .246/4
 .4مقا�صد ال�شريعة ،عالل الفا�سي �ص . 30
 .5مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية محمد الطاهر بن عا�شور �ص ،273تحقيق د.محمد الطاهر
المي�ساوي ،ط دار النفائ�س الأردن،الطبعة الثانية 1421،هـ 2001م .
 .6يو�سف حامد العالم :ولد بقرية التكيالت ب�ضاحية �أبوزبد محافظة كردفان ـ بال�سودان
�سنة 1356هـ الموافق 1937م در�س درا�سته االولية بال�سودان ومن ثم التحق باالزهر
ال�شريف وتخرج منه وح�صل بعد ذلك على درجتي الماج�ستير والدكتوراه وعين مدير ًا
لجامعة �أمدرمان اال�سالمية باالنابه ،توفي �سنة 1409هـ ـ ،1988راجع تكملة معجم
الم�ؤلفين ـ ـ محمد خير رم�ضان يو�سف �،ص 640وفيات (1397ـ 1415هـ) (1977ـ
1995م) ط دار ابن حزم ،الطبعة االولي 1418هـ ـ 1997م ،بيروت ،لبنان . .
 .7المقا�صد العامة �ص . 83
 .8الم�ست�صفي للغزالي ،286/1الطبعة الثانية ،دار الكتب العلمية ،بيروت .
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 .9انظر� :إنجيل (لوقا  ،)25-24/18و(متى .)24-23 :19
 .10انظر� :إنجيل متى (.)21/19
 .11مقا�صد ال�شريعة المتعلقة بالمال �ص  5القر�ضاوي ،المجل�س الأوربي للإفتاء والبحوث ،بحث
مقدم للدورة الثامنة ع�شرة للمجل�س – دبلن جمادى الثانية /رجب  1429هـ  /يوليو  2008م.
 .12المغرب والم�صباح ،والمغني في االنباء عن غريب المهذب واال�سماء البن باطي�ش
.447/1
 .13رد المحتار .3/4
 .14الموافقات لل�شاطبي .14/2
 .15مغني المحتاج لل�شربيني .342/2
 .16ك�شاف القناع للبهوتي .464/2
.17د.عبد اهلل الم�صلح  ،الملكية الخا�صة في ال�شريعة الإ�سالمية من مطبوعات االتحاد
الدولي للبنوك الإ�سالمية � ،ص57،1982م.
 .18د.عبد اهلل يون�س ،الملكية في ال�شريعة اال�سالمية � ،ص.183
.19د.عبد الرحمن ال�صابوني  ،الملكية ونظرية العقد في ال�شريعة اال�سالمية ( )146،
كل التعريفات ال�سابقة من ر�سالة دكتوراه بجامعة �أمدرمان اال�سالمية ـ ـ ـ ـ ـ تدابير
حماية المال العام ( درا�سة مقارنة ) �إعداد /محمد محمود ح�سن المطري �،إ�شراف
د.مو�سي محمد عثمان .
 20ق�ضايا فقهية معا�صرة د.البوطي .62/2
 21مفهوم المال العام في اال�سالم للداودي �ص  ، 16المو�سوعة الفقهية الكويتية .19/7
�	22أهميةالتربية اال�سالمية المحافظة على المال العام  ،عبد الرحمن �صالح �ص .6
� 23سلطة ولي االمر  ،خالد بن محمد الماجد �ص.1
 24بحث البنك اال�سالمي  ،د.ف�ؤاد العمر �ص .175
 .25المال العام �إنفاقه وا�ستثماره �ص  73د .ر�أفت محمد �سعيد .
 .26حماية المال العام �ص .46
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 .27ابن االثير.31/2
 .28الذهبي 491/2
 .29الكتاني 121/1
 .30ابن االثير 95/2
 .31مقدمة في تاريخ االقت�صاد اال�سالمي وتطوره .167
 .32كتاب الأموال .497
 .33الأموال 383والطبقات البن �سعد
 .34التاريخ للطبري .182/2
 .35الخراج لأبي يو�سف �ص .24
 .36الخراج �ص .27
 .37كتاب الأموال .33،34،538،539
� .38سورة االنفال �آية رقم( .)41
 .39التاريخ للطبري 436/2وكتاب الأموال .63
 . 40الطبقات البن �سعد  214/3وفتوح البلدان للبالذري نق ًال عن كتاب قائد الفكر لكمال
ب�سيوني .56/5
 .41الخراج البي يو�سف ..135
 .42االحكام ال�سلطانية .320
� .43سراج الملوك ،لأبي بكر الطرطو�شي .52/1
 .44احكام المعامالت المالية ،د.محمد زكي عبد القادر �ص .93
 .45هناك خالف بين العلماء حول حكم الر�سوم الجمركية فمن قائل بالحرمة�،إذا كانت
قيا� ًسا علي الع�شور التي كانت تفر�ض علي الكفار  ،ومن قائل باالباحة �إذا كانت مقابل
خدمات تقوم بها الدولة .
 .46حماية المال العام في ال�شريعة اال�سالمية والقانون ـ ـ ـ ـ ـ درا�سة مقارنة ـ ـ ـ ـ بابكر محمد
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عبد الرحمن  ،د.ح�سن محمد االمين 1426ه ـ ـ ـ 2005 /م .
� .47أحكام القران .903/2
 .48حرمة المال العام في �ضوء ال�شريعة اال�سالمية د/ح�سين �شحاته �،ص ، 130الطبعة
االولي 1420ه1999،م،ط دار الن�شر للجامعات.
 .49د.عبد اهلل �أحمد فردان ،حماية المال في ال�شريعة والقانون  ،الطبعة الثالثة �ص .25
 .50الإمام الماوردي �ص .163
� .51شوقي عبده ال�ساهي ـ ـ ـ ـ مراقبة الموازنة العامة للدولة في �ضوء اال�سالم ب .ت.ط�.ص .150
� .52سورة المائدة �آية رقم (.)33
 . 53ابن تيمية  ،ال�سيا�سة ال�شرعية �ص .134
 .54ل�سان العرب  335/3ط دار �صادر بيروت مادة ف�سد .
� .55صحيح البخاري ،كتاب االحكام ،باب بطانة االمام و�أهل م�شورته البطانة الدخالء
حديث رقم . 6773
� . 56صحيح م�سلم ،كتاب االمارة ،باب كراهة االمارة بغير �ضرورة حديث رقم .1825
 .57مجلة درا�سات دعوية ،جامعة �أفريقيا العالمية ،الف�ساد في المال العام من مداخله
و�صوره و�سبل مكافحته في ال�شريعة اال�سالمية ود�ستور ال�سودان 1998م �أ.باعزيز علي
الفقيه ،العدد  9يناير � 2005ص .152، 117
 .58الم�ست�شار /م�صطفي مجدي هرجة :جرائم الر�شوة ،دار المطبوعات الجامعية
باال�سكندرية 1990م �ص.3
 .59ابن عابدين :محمد �أمين ،حا�شية رد المحتار على الدر المختار �،شرح تنوير االب�صار
،دار الفكر ،بيروت  ،ط 1386، 2ه .362/5،
 .60رواه االمام �أحمد :مرجع �سابق رقم .8662
 .61محمد بن علي ال�شوكاني :نيل االوطار من �أحاديث �سيد االخيار �شرح منتقي االخبار
بيروت 1973م .171/9،
 .62يو�سف حامد العالم ،المقا�صد العامة لل�شريعة اال�سالمية ،المعهد العالمي للفكر
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اال�سالمي ط1994 2م �ص .564
 .63رواه االمام �أحمد حديث رقم .21149
 .64مجلة درا�سات دعوية ،جامعة �أفريقيا العالمية ،الف�ساد في المال العام من مداخله
و�صوره و�سبل مكافحته في ال�شريعة اال�سالمية ود�ستور ال�سودان 1998م �أ.باعزيز علي
الفقيه ،العدد  9يناير � 2005ص .129،130
 .65مواجهة الف�ساد عنا�صر بناء نظام النزاهة الوطني ،د� /إبراهيم االمين �ص ،108مجلة
�أفكار جديدة ،العدد العا�شر يوليو _ �سبتمبر 2004م.
 .66د.عبد اهلل بن عبد المح�سن الطريفي :جريمة الر�شوة في ال�شريعة اال�سالمية � ،ص .68
 .67الوحر :الغيظ والحقد وبالبل ال�صدر وو�ساو�سه ( ابن منظور :مادة وحر .)281/5 ،
� .68أخرجه الترمذي ،كتاب الوالء ،باب في حث النبي �صلي اهلل عليه و�سلم على التهادي رقم .2056
� .69أخرجه االمام �أحمد رقم .22495
� .70أخرجه ال�شيخان ،البخاري ،كتاب االحكام ،باب هدابا العمال ،رقم  /6639وم�سلم
،كتاب االمارة ،باب تحريم هدايا العمال رقم .3413
� .71أخرجه االمام مالك في الموط�أ �ص ،591كتاب الجهاد ،باب ماجاء في الغلول ،حديث
رقم .1322
� .72أخرجه مالك �ص ،590كتاب الجهاد ،باب ماجاء في الغلول،حديث رقم .1323
 .73من �صور التعدي على المال العام ،الم�ست�شار د.عو�ض �أحمد �إدري�س ،مجلة العدل
ال�سنة الثانية ،العدد الثاني ،ت�صدر عن وزارة العدل ال�سودانية.
 .74الخ�صخ�صة هل ت�صلح القت�صاد بدون هوية ،وجيه �شم�س الدين ،مجلة الموقف ،العدد
، 90كانون الثاني 1413 _1993ه �ص .38
 .75الخ�صخ�صة �إحدي و�سائل اال�صالح االقت�صادي حالة دولة الكويت ،د�.أحمد منير
النجار ،مجلة درا�سات الخليج والجزيرة العربية ،ف�صلية محمكة ت�صدر عن مجل�س
الن�شر العلمي ،جامعة الكويت  ،العدد مائة واثنان ،ال�سنة ال�سابع والع�شرون ،ربيع
الآخر ،جمادي الأولي ،جمادى الآخرة،يوليو �أغ�سط�س �سبتمبر �ص .200
 .76الخ�صخ�صة بين االقت�صاد اال�سالمي واالقت�صاد الو�ضعي �ص  17،22بت�صرف ،درا�سة
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مقارنة ،د.ابراهيم عبد اللطيف ابراهيم العبيدي ،الطبعة االولي 1422ه 2011،م ،ط
دائرة ال�ش�ؤون اال�سالمية والعمل الخيري بدبي �،إدارة البحوث .
� .77شرح فتح القدير على الهداية ط �إحياء التراث .
� 78شرح المحلي علي المنهاج .348/1
 .79المغني البن قدامة 135/9ط مكتبة القاهرة .
 .80حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبير  366/4ط دار الفكر.
� .81سرقة المال العام ،مجلة جامعة دم�شق ،المجلد التا�سع ع�شر ،العدد االول �،2003أ�سامه
من�صور الحموي �ص .346
� .82سرقة المال العام ،مجلة جامعة دم�شق ،المجلد التا�سع ع�شر ،العدد االول �،2003أ�سامه
من�صور الحموي �ص ،351وراجع �أي� ًضا الت�شريع الجنائي اال�سالمي ،عبد القادر عودة
 529/2،ط مكتبة دار التراث 1424،ه2002 -م،تطبيق ال�شريعة اال�سالمية في ال�سودان
بين الحقيقة واالثارة ،د /المكا�شفي طه الكبا�شي �،ص،69ط الزهراء لالعالم العربي
،الطبعة الثانية 1407،ه 1986،م.
� .83إحياء علوم الدين للغزالي .142/2
 .84من �صور التعدي على المال العام ،الم�ست�شار د.عو�ض �أحمد �إدري�س ،مجلة العدل
،ال�سنة الثانية ،العدد الثاني �ص .21،20
 .85مجلة االداري ال�سنة 22العدد83دي�سمبر 2000م .وراجع �أي� ًضا وبحث ( دور البنك
المركزي في المحافظة على المال العام من خالل الرقابة على �سيا�سة النقد
واالئتمان درا�سة مقارنة � ،أ.مناير �سعود حمد العجزان ،ر�سالة ماج�ستير ،جامعة
طنطا ،جمهورية م�صر العربية ،يناير  2007م ،مجلة الحقوق ،جامعة الكويت �س 33
عدد 2009، 3م .
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قائمة المراجع :
 -1د.عبد اهلل الم�صلح الملكية الخا�صة في ال�شريعة الإ�سالمية من مطبوعات االتحاد
الدولي للبنوك الإ�سالمية .
-2د.عبد اهلل يون�س ،الملكية في ال�شريعة اال�سالمية.
-3د.عبد الرحمن ال�صابوني  ،الملكية ونظرية العقد في ال�شريعة اال�سالمية .
-4د.يو�سف القر�ضاوي ،مقا�صد ال�شريعة المتعلقة بالمال ،المجل�س الأوربي للإفتاء
والبحوث ،بحث مقدم للدورة الثامنة ع�شرة للمجل�س – دبلن جمادى الثانية /رجب
 1429هـ  /يوليو  2008م.
-5المغرب والم�صباح ،والمغني في االنباء عن غريب المهذب واال�سماء البن باطي�ش.
-6رد المحتار على الدر المختار �شرح تنوير االب�صار ،ط دار الفكر بيروت ،الطبعة الثانية
1386،ه.
-7د.محمد �سعيد رم�ضان البوطي ،ق�ضايا فقهية معا�صرة.

-8مفهوم المال العام في اال�سالم للداودي .
�-9أهمية المحافظة على المال العام  ،عبد الرحمن �صالح .
�-10سلطة ولي االمر  ،خالد بن محمد الماجد .
-11د.عبد اهلل �أحمد فردان ،حماية المال في ال�شريعة والقانون.
-12الإمام الماوردي :االحكام ال�سلطانية والواليات الدينية ،تحقيق �أحمد البغدادي ،مكتبة
ابن قتيبة ،الكويت 1409،ه.
�-13شوقي عبده ال�ساهي ـ ـ ـ ـ مراقبة الموازنة العامة للدولة في �ضوء اال�سالم ب .ت.ط.
-14ابن تيمية  ،ال�سيا�سة ال�شرعية .
-15المال العام �إنفاقه وا�ستثماره د .ر�أفت محمد �سعيد .
-16حرمة المال العام في �ضوء ال�شريعة اال�سالمية ،الطبعة االولي 1420ه1999،م،ط دار
الن�شر للجامعات د/ح�سين �شحاته .
-17ل�سان العرب ط دار �صادر بيروت.
العدد الثاني ع�شر  -رجب 1438هـ � -أبريل 2017م 189

د :على حممد على ال�صادق

-18مجلة درا�سات دعوية ،جامعة �أفريقيا العالمية .
 -19الموط�أ المام دار الهجرة مالك بن �أن�س ،رواية يحيي بن يحيي الليثي ،تحقيق د/ب�شار
عواد معروف،ط دار الغرب اال�سالمي ،الطبعة الثانية 1417ه 1997،م.
-20الخ�صخ�صة بين االقت�صاد اال�سالمي واالقت�صاد الو�ضعي ،درا�سة مقارنة ،د.ابراهيم
عبد اللطيف ابراهيم العبيدي ،الطبعة االولي 1422ه 2011،م ،ط دائرة ال�ش�ؤون
اال�سالمية والعمل الخيري بدبي �،إدارة البحوث .
-21عبد الحي الكتاني :نظام الحكومة النبوية الم�سمي التراتيب الإدارية ،دار الكتاب
العربي ،بيروت ،بدون تاريخ .
-22مقدمة في تاريخ االقت�صاد الإ�سالمي وتطوره د.ف�ؤاد عبد اهلل العمر ،البنك الإ�سالمي
للتنمية ،المعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب1424،ه – 2003م.
-23محمد بن جرير الطبري ،تاريخ الأمم والملوك ،تحقيق محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار
التراث بيروت .
-24د.محمد زكي عبد القادر �،أحكام المعامالت المالية .
�-25شرح فتح القدير على الهداية ط �إحياء التراث .
�-26شرح المحلي علي المنهاج .
-27المغني البن قدامة ط مكتبة القاهرة
-28حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبير ط دار الفكر.
 -29المو�سوعة الفقهية الكويتية،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية الكويت .
�-30شاه ولي اهلل الدهلوي ،حجة اهلل البالغة ،تحقيق د.عثمان جمعة �ضميرية ،ط مكتبة
الكوثر ،الطبعة الأولي 1420هـ ـ ـ ـ 1999،م .
-31معجم الم�ؤلفين ،عمر ر�ضا كحالة  ،ط م�ؤ�س�سة ،بيروت  ،الطبعة الأولي 1414ه ـ ـ .
-32ر�سالة دكتوراه ،جهود الإمام الدهلوي في �أ�صول الفقه ،جامعة �أمدرمان الإ�سالمية
2010،م .
-33مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،محمد الطاهر بن عا�شور ،تحقيق د.محمد الطاهر
المي�ساوي ،ط دار النفائ�س الأردنية  ،الطبعة الثانية 1421 ،هـ ـ ـ 2000،م .
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-34تكملة معجم الم�ؤلفين ،محمد خير رم�ضان يو�سف  ،ط دار ابن حزم ،الطبعة االولي
1418هـ ـ ـ 1997،م ،بيروت ،لبنان .
-35الم�ست�صفي �،أبو حامد الغزالي  ،الطبعة الثانية  ،ط دار الكتب العلمية ،بيروت .
-36جرائم الر�شوة ،الم�ست�شار /م�صطفي مجدي هرجة ،ط دار المطبوعات الجامعية
بالإ�سكندرية 1990م .
-37نيل االوطار من �أحاديث �سيد الأخيار �شرح منتقي الأخبار بيروت 1973م .
-38يو�سف حامد العالم ،المقا�صد العامة لل�شريعة الإ�سالمية  ،المعهد العالمي للفكر
الإ�سالمي ،ط1994، 2م .
-39مجلة الموقف.
-40مجلة العدل ،ت�صدر عن وزارة العدل ال�سودانية .
-41مجلة �أفكار جديدة ،ت�صدر عن هيئة الأعمال الفكرية ،الخرطوم .
-42مجلة درا�سات الخليج والجزيرة العربية ،ف�صلية محكمة ت�صدر عن مجل�س الن�شر
العلمي ،جامعة الكويت.
-43مجلة جامعة دم�شق .
-44ر�سالة دكتوراه بجامعة �أمدرمان اال�سالمية ـ ـ ـ ـ ـ تدابير حماية المال العام ( درا�سة
مقارنة ) �إعداد /محمد محمود ح�سن المطري �،إ�شراف د.مو�سي محمد عثمان .
-45حماية المال العام في ال�شريعة اال�سالمية والقانون ،درا�سة مقارنة ،بابكر محمد عبد
الرحمن ،د.ح�سن محمد الأمين 1426،ه ـ ـ ـ 2005،م ،ر�سالة ماج�ستير .

العدد الثاني ع�شر  -رجب 1438هـ � -أبريل 2017م 191

د :على حممد على ال�صادق

 192مجلة ت�أ�صيل العلوم

الإعجاز العلمي للقر�آن الكرمي وال�سنة النبوية وما �أثري حوله

الإعجاز العلمي للقر�آن الكريم وال�سنة النبوية وما �أثير حوله
الدكتور  /يعقوب محمد �صالح

()1

م�ستخل�ص :
�إن هذه الدرا�سة تتناول الإعجاز العلمي للقر�آن الكريم وال�سنة النبوية المطهرة وما �أثير
حوله من ق�ضايا  ،وتهدف للوقوف على �آراء الم�ؤيدين والمعار�ضين للإعجاز العلمي وبيان
�أهميته وال�ضوابط التي و�ضعها العلماء للبحث فيه  ،كما تم ت�سليط ال�ضوء من خاللها على
بع�ض وجوه �إعجاز القر�آن الكريم  ،و�أنه المعجزة التي جعلها اهلل باقية متجددة �إلى قيام
ال�ساعة  ،والتي �أ�شار �إليها قوله تعالى ( :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ) ( )2وهي دعوة القر�آن الكريم للم�سلمين
�إلى البحث والنظر والتدبر في �آيات اهلل في �آفاق الكون وفي الأنف�س الكت�شاف الحقائق
العلمية وال�سنن الكونية وا�ستخدامها في توفير �سبل القوة و�أ�سباب العزة للم�سلمين،
وانت�شالهم من التبعية الكاملة لغيرهم في مجال العلوم والتكنولوجيا.
�إن طبيعة الدرا�سة اقت�ضت ا�ستخدام عدة مناهج وهي  :المنهج الو�صفي ،والتحليلي،
واال�ستقرائي  .خل�ص الباحث �إلى عدة نتائج منها � :إن الإعجاز العلمي للقر�آن وال�سنة �أ�صبح
واقع ًا معي� ًشا وملمو� ًسا وخ�صو�ص ًا بعد النتائج المبهرة والحقيقية للبحوث التي �أجريت في
�شتى المجاالت  ،كما �أنه قد تتجلى م�شاهد �أخرى كونية عبر القرون ،تزيد المعنى الم�ستقر
و�ضوح ًا وبيان ًا لأن الر�سول  قد �أوتى جوامع الكلم فيزداد بها الإعجاز عمق ًا و�شمو ًال ،كما
تزداد ال�سنة الكونية و�ضوحا بكثرة �شواهدها المندرجة تحت حكمها.
�إن �أدلة المعار�ضين مهما كثرت  ،ف�إن التزام الم�ؤيدين ب�ضوابط الإعجاز العلمي كفيلة
لإقناعهم خ�صو�ص ًا �إذا ا�سفرت البحوث عن نتائج حقيقية � .أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة قيام
درا�سات علمية هادفة لطلبة الدرا�سات العليا تتناول ق�ضايا الإعجاز العلمي للقر�آن ال�سنة
كم �أو�صت بقيام ندوات وم�ؤتمرات محلية و�إقليمية وعالمية تبين �أهمية الإعجاز العلمي
للقر�آن الكريم وال�سنة النبوية المطهرة بو�صفه �أحد الو�سائل الفاعلة في الدعوة �إلى اهلل
تعالى في ظل هذه الثورات العلمية الهائلة التي ي�شهدها العالم اليوم .

� -1أ�ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية امل�ساعد – جامعة اجلنينة -ال�سودان
� -2سورة ُف ِّ�ص َلت  :الآية 53
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مقدمة
الحمد هلل رب العالمين حمد ًا كثير ًا طيب ًا مبارك ًا فيه  ،حمد ًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ،
�أنزل الكتاب المبين على نبيه الأمين ليكون معجزة خالدة تتجدد بتجدد الأيام والليالي �إلى
يوم الدين  ،وال�صالة وال�سالم على �سيد الأنبياء وخاتم المر�سلين �سيدنا محمد النبي الأمي
الأمين �صلى اهلل عليه وعلى �آله و�أ�صحابه والتابعين ومن تبعهم ب�إح�سان �إلى يوم الدين وبعد
ي�شغل الإعجاز في القر�آن الكريم وال�سنة النبوية الباحثين والعلماء في الدرا�سات الإ�سالمية،
في هذه الأيام� ،أكثر من �أي وقت م�ضى ،وخا�صة (الإعجاز العلمي) وذلك لتنامي المخترعات
يوما بعد يوم مع وقوف علماء الإ�سالم متفرجين �أمام هذا الكم الهائل من تلك المخترعات
وبين �أيديهم كتاب اهلل الكريم الذي حوى بين جنبيه كل ما يتعلق بمعا�ش النا�س ومعادهم
م�صداق ًا لقوله تعالى  ( :ﮀﮁ ﮂﮃﮄ ﮅﮆ)( ، )3وقوله تعالى ( :ﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ) ( ، )4دعوة �إلى تدبر القر�آن والوقوف على �أوجه �إعجازه المختلفة
 ،لأن �إعجاز القر�آن الكريم و�إقامته الحجة على النا�س �أمر ال يحتاج �إلى ا�ستدالل العتراف
الجميع به ( )5ونحن منوط بنا الدعوة �إلى اهلل تعالى لنقدم للعالم المت�سارع في التطورات
واالكت�شافات لغة يفهمها نقول له من خاللها كل الذي تبحث عنه يذخر به القر�آن الكريم
وال�سنة النبوية المطهرة منذ �أكثر من �أربعة ع�شر قرن ًا ؛ لأن معجزة القر�آن تظهر لأهل العلم
في كل مجال من مجاالته فهي ظاهرة في نظمه ،في لغته ،في بالغته في عدده ،وفى �إخباره
عن الأولين ،وفى �إنبائه بحوادث الم�ستقبل ،وحكم الت�شريع وغيرها .ولقد �شاع م�صطلح
الإعجاز العلمي في ع�صرنا ،للداللة على �أوجه �إعجاز القر�آن وال�سنة التي ك�شفت عنها العلوم
الكونية ؛ والحمد هلل لقد بد�أت ب�شريات ظهور نماذج من الإعجاز العلمي للقر�آن الكريم
وال�سنة المطهرة على �أيدي علماء م�سلمين بذلوا جهد ًا مقدر ًا في تجارب كثيرة و�صلوا من
خاللها �إلى نتائج حقيقية ولي�ست ظنية وفق الأ�س�س وال�ضوابط التي و�ضعها العلماء للبحث
العلمي في القر�آن وال�سنة  ،تلك الك�شوف العلمية التي جاءت في هذا الع�صر برها ًنا قاط ًعا
و�صاد ًقا ي�ؤيد حقائق القر�آن الكريم وال�سنة النبوية في تطابق عجيب ،عن الإن�سان والنبات
�سالحا فاع ًال وفعا ًال
والكون ،فقد �أهدت الم�ؤمنين بالإ�سالم  -دعا ًة ومهتمين و�أفرادًا -
ً
� -3سورة الأنعام  :الآية . 38
� -4سورة ُف ِّ�ص َلت  :الآية 53
 -5الك�شاف للزخم�شري  ،2/1وانظر الفتح . 582/ ٦
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في الدعوة �إلى الإ�سالم ،وتجديد �إيمانهم ،وتعزيزه في النفو�س ،و�إمدادهم بالعزيمة؛
للثبات على دينهم و�سط هذا الكم الهائل من المعاداة للإ�سالم التي ي�شنها الغرب بكافة
الو�سائل والو�سائط  ،فمعاداتهم للإ�سالم �أكبر دليل على اقتناعهم ب�أنه الدين الوحيد الذي
له القدرة على �إنقاذ الب�شرية من غياهب الظلم واال�ستبداد وهدايتها �إلى الحق لأنه الدين
الذي ارت�ضاه اهلل للب�شرية لقوله تعالى  ( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ) ( )6فهو خالقها والعالم بم�صالحها لقوله �سبحانه
( :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) ( ، )7فهم ال يريدون نجاحا وهيمنة لهذا
الكتاب ولكن اهلل غالب على �أمره  ،قال تعالى ( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ) (� ، )8إن هذا النجاح في الإعجاز العلمي
للقر�آن وال�سنة وجد فيه الباحثون مادة ت�ست�أثر باهتمام النا�س ،ي�ؤيد ذلك الجموع الغفيرة
التي ت�ستمع �إلى محا�ضرات الإعجاز ،وما يحظى به المو�ضوع من اهتمام في ال�صحف
والمجالت والم�ؤتمرات ،التي تناق�ش كل جديد في هذا الميدان مما ي�شحذ همم المهتمين
بهذا النوع من الأبحاث للوقوف على المزيد من الك�شوف العلمية فهم بين يدي كتاب ال
تنق�ضي عجائبه وال يخلق على كثرة الرد وال ت�شبع منه العلماء جعله اهلل معجزة خالدة دائمة
�إلى �أن يرث اهلل الأر�ض ومن عليها  ،هذا ف�ض ًال عن ال�سنة النبوية الغراء التي خ�ص اهلل
النبي  فيها بجوامع الكلم لحديث �أبي هريرة  ، قال� :سمعت ر�سول اهلل ، 
يقول« :بعثت بجوامع الكلم» ( )9مما يدل على �أن الن�صو�ص التي وردت عن النبي  تحيط
بكل المعاني ال�صحيحة في موا�ضيعها التي قد تتابع في ظهورها جي ًال بعد جيل .

وفي ال�صفحات القادمة نت�شارك مع من تكلم في �إعجاز القر�آن نقدم في هذا البحث
ت�أ�صي ًال لهذا العلم بغية �إعانة الم�شتغلين في هذا الحقل على ارتياد �آفاقه.
�أو ًال – �سبب اختيار المو�ضوع و�أهميته :
يرجع �سبب اختيار هذا المو�ضوع � ،إلى �أن الإعجاز في القر�آن الكريم وال�سنة النبوية
�أ�صبح ي�شغل الباحثين والعلماء في الدرا�سات الإ�سالمية وغيرها  ،في هذه الأيام� ،أكثر من
� -6سورة املائدة :الآية . 3
� -7سورة املُلك :الآية . 14
� -8سورة املائدة :الآية . 48
� -9صحيح البخاري ،كتاب التعبري  ،باب املفاتيح يف اليد  ،37 /9،ح ، 7013و�صحيح م�سلم  ،كتاب امل�ساجد
وموا�ضع ال�صالة  ،باب جعلت يل الأر�ض م�سجدا وطهورا  ، 371 /1 ،ح523
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�أي وقت م�ضى ،وخا�صة (الإعجاز العلمي) ،وقد قدر اهلل لي �أن �أكون من �ضمن �أ�ساتذة
الجامعات ال�سودانية في الدورة التدريبية الأولى للإعجاز العلمي للقر�آن وال�سنة والتي
�أقيمت في م�صر  ،وقد �شاهدت الكثير من �أوجه الإعجاز في خالل تلك الدورة مما دفعني
للقيام بهذه الدرا�سة .
و�أما �أهميته  ،تكمن في �أنه �أحد و�سائل تن�شيط الم�سلمين لالكت�شافات الكونية بدوافع
�إيمانية  ،كما �أنه ي�سهم في ت�صحيح م�سار العلم التجريبي وت�سهيل الدعوة للإ�سالم ،عبر
دوره الفعال لإقناع من ال تكفيه البراهين والحجج التي جاء بها �سيدنا محمد �صلى اهلل عليه
و�س ّلم خاتم الأنبياء والر�سل و�أخبرنا بها القر�آن وكتب ال�سيرة وال�سنة النبوية �أو ما حدث
من معجزات فترة الر�سالة المحمدية .ف�إنّ كثيرا من ال ّنا�س الذين يعي�شون ع�صر المادة
والتقدم العلمي والتكنولوجي ال تقنعهم البراهين الإيمانية والدالئل التاريخية والمعجزات
الكونية ولكن ي�ؤمنون بالحقائق العلمية التي يقف �أمامها الإن�سان م�ست�سلما لنتائجها
الح�سية المادية الحقيقية  ،كما �أنه يعد امتدادا لبينة الر�سالة في ع�صر الك�شوف العلمية ،
لأنه اذا كان المعا�صرون لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قد �شاهدوا ب�أعينهم الكثير من
المعجزات ف�إن اهلل ارى اهل هذا الع�صر معجزة لر�سوله تتنا�سب مع ع�صرهم ويتبين لهم
�أن القران حق وتلك البينة المعجزة هي بينة الإعجاز العلمي في القران وال�سنة ،فمن هنا
برزت �أهمية درا�سة الإعجاز العلمي للقر�آن وال�سنة .
ثاني ًا_ منهج البحث :
�سار الباحث في درا�سته على مقت�ضيات المنهج اال�ستقرائي الو�صفي التحليلي ،والرجوع
�أحيان ًا �إلى ما يمليه المنهج التاريخي.
الخاتمة ت�شمل النتائج والتو�صيات .
ثالثا  -م�شكلة البحث :
تتلخ�ص م�شكلة البحث في انق�سام العلماء ما بين معار�ض وم�ؤيد للإعجاز العلمي للقر�آن
وال�سنة النبوية ومحاولة الوقوف على �آراء كل فريق  ،ومعرفة �أدلته .
هيكل البحث :خطة البحث
اقت�ضت طبيعة البحث �إلى �أن يتم تق�سيمه وفق الخطة الآتية:
مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة حوت النتائج والتو�صيات بالإ�ضافة لثبت الم�صادر والمراجع .
�أما المقدمة فت�شتمل على :
�-1أ�سباب اختيار البحث و�أهميته
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 -2منهج البحث .
 -3م�شكلة البحث
المبحث الأول  :المعجزة  ،تعريفها � ،شروطها � ،أنواعها
المطلب الأول  :تعريف المعجزة :
المطلب الثاني  :المعجزة القر�آنية �شروطها – انواعها
المبحث الثاني  :بع�ض وجوه �إعجاز القر�آن الكريم :
المطلب الأول  :الإعجاز بال�صرفة:
المطلب الثاني :الإعجاز بالت�أليف الخا�ص به :
المطلب الثالث :الإعجاز بالأ�سلوب:
المطلب الرابع :الإعجاز بما يتركه في النف�س من م�شاعر:
المطلب الخام�س :الإعجاز بالإخبار عن الغيب:
المطلب ال�ساد�س :الإعجاز بكل ذلك:
المبحث الثالث  :الإعجاز العلمي مفهومه� ،أهميته  ،و�ضوابطه  ،وما �أثير حوله من ق�ضايا :
المطلب الأول  :مفهوم الإعجاز العلمي و�أهميته والفرق بينه وبين التف�سير العلمي
المطلب الثاني :الق�ضايا التي �أثيرت حوله( الإعجاز العلمي بين المجيزين والمانعين):
المطلب الثالث � :ضوابط الإعجاز العلمي
خاتمة ت�شمل :
�أو ًال – النتائج :
ثانيا -التو�صيات :
ثبت الم�صادر والمراجع
المبحث الأول  :المعجزة  ،تعريفها � ،شروطها � ،أنواعها
المطلب الأول  :تعريف المعجزة :
�أو ًال لغة  :من �أعجز وعجز وهو ما يقابل القدرة ،والهاء فيها للمبالغة.
قال ابن فار�س ( :عجز) العين والجيم والزاي �أ�صالن �صحيحان ،يدل �أحدهما على
ال�ضعف ،والآخر على م�ؤخر ال�شيء.
فالأول عجز عن ال�شيء يعجز عجز ًا ،فهو عاجز� ،أي �ضعيف .وقولهم �إن العجز نقي�ض
الحزم فمن هذا; لأنه ي�ضعف ر�أيه .ويقولون :المرء يعجز ال محالة .ويقال� :أعجزني فالن،
�إذا عجزت عن طلبه و�إدراكه .ولن يعجز اهلل تعالى �شيء� ،أي ال يعجز اهلل تعالى عنه متى
العدد الثاني ع�شر  -رجب 1438هـ � -أبريل 2017م 197

الدكتور  /يعقوب حممد �صالح

�شاء .وفي القر�آن( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ) ( ، )10وقال تعالى:
(ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ) ( . )11ويقولون  :عجز بفتح الجيم (. )12
وقال ابن منظور في مادة عجز :العجز نقي�ض الحزم ،والعجز :ال�ضعف ،وعجز عن الأمر �إذا
عاج ِزينَ }( ، )13قال الزجاج :معناه
ق�صر عنه .وفي القر�آن الكريمَ { :وا َّل ِذينَ َ�س َع ْوا ِفي �آيا ِتنا ُم ِ
ظانين �أنهم يعجزوننا ،لأنهم ظنوا �أنهم ال يبعثون و�أنه ال جنة وال نار وقيل معناها معاندين ،وهو
راجع �إلى الأول ومعنى الإعجاز الفوت وال�سبق ،يقال �أعجزني فالن �أي فاتني (.)14
ثاني َا  :ا�صطالح ًا :
عرف العلماء المعجزة بقولهم � :أمر خارق للعادة مقرون بالتح ّدي �سالم من المعار�ضة
يظهره اهلل على يد ر�سله (. )15
وهي خارقة لل�سنن الكونية لأنها ال تخ�ضع للأ�سباب والم�سببات  ،ولي�س لها مدخل في العقول
وال يمكن الو�صول �إليها عن طريق الجهد ال�شخ�صي والك�سب الذاتي  ،بل هي هبة من اهلل
�سبحانه وتعالى ليبرهن بها على �صدق ر�سوله الذي بعثه بالر�سالة  .علم ًا ب�أنه لم يرد في
القر�آن الكريم وال في ال�سنة المطهرة م�صطلح المعجزة  ،و�إنما ظهر هذا الم�صطلح في
وقت مت�أخر بع�ض ال�شيء عندما د ّونت العلوم ومنها علوم العقائد  ،في �أواخر القرن الثاني
الهجري وبداية الثالث ،لذا نجد �أن القر�آن الكريم قد ا�ستعمل كلمة (الآية) في �صدد �إعطاء
لمحاجة الأقوام ،يقول تعالى( :ﯨ ﯩ
الدالئل للر�سل عليهم ال�صالة وال�سالم
ّ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ) ()16كما ا�ستعمل القر�آن الكريم تارة لفظة (الب ّينة) كما في قوله
تعالى ( :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ) (، )17
والبينة هي الداللة الوا�ضحة عقلية كانت �أو ح�سية  .وتارة ي�ستخدم القر�آن الكريم لفظة
(البرهان) ،يقول تعالى( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
� -10سورة اجلن  :الآية 12
� -11سورة العنكبوت  :الآية 22
 -12معجم مقايي�س اللغة البن فار�س . 232/4،
� -13سورة �سب�أ  :الآية . 5
 -14ل�سان العرب البن منظور . 369/5،
 -15الإتقان يف علوم القر�آن لل�سيوطي . 3/4 ،
� -16سورة الأنعام  :الآية 109
� -17سورة الأعراف  :الآية 73
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ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ)( . )18والبرهان بيان للحجة وهو �أوكد الأدلة ويقت�ضي
ال�صدق ال محالة ( . )19كما ي�أتي التعبير عن المعجزة �أحيانا بال�سلطان ،قال تعالى :
(ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ )( )20ولعل اختيارهم لهذا الم�صطلح بدال من (الآية)
والكلمات الأخرى لإزالة الداللة الم�شتركة في الآية من القر�آن الكريم كما في قوله تعالى:
( ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) ( ، )21وبين الآية بمعنى العالمة البارزة الدالة على
وجود الخالق �سبحانه وتعالى ووحدانيته كما في قوله تعالى(:ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ) ( ، )22وبين الآية
بمعنى البناء العالي كما في قوله تعالى ( :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ) ()23
 ،وكذلك الخروج من الدالالت الم�شتركة في الكلمات الأخرى .
المطلب الثاني  :المعجزة القر�آنية �شروطها – انواعها
�أ � -شروط المعجزة  :من �أهم هذه ال�شروط :
� -1أن تكون مما ال يقدر عليها �إال اهلل �سبحانه ،مثل :ان�شقاق القمر ،وفلق البحر.
� - 2أن تخرق العادة مثل :نبع الماء من بين الأ�صابع ،وان�شقاق الحجر لتخرج منه ناقة.
� - 3أن ي�ست�شهد بها مدعي الر�سالة على اهلل �سبحانه وتعالى.
� -4أن تقع على وفق دعوى المتحدي بها ،ولذلك ي�شترط في المعجزة �أن تكون موافقة
لقول م ّدعيها غير مخالفة له �سواء كان هذا الأمر مطابقا لطلب المعاندين �أو مخالفا
له ،لأن الر�سول يب ّلغ عن �أمر ربه في تحديد نوع المعجزة وزمانها وال دخل له في هذا
التعيين ،ف�إذا جاءت المعجزة على وجه غير الوجه الذي ع ّينه الر�سول لم تكن دليال
على �صدقه ،بل تثير عندئذ ال�شكوك حول ادعائه .ومن هذا القبيل ما وقع لبع�ضهم
مما يطلق عليه العلماء (ا�سم الإهانة)؛ ف�إذا م�سح على المري�ض لي�شفى فمات� ،أو
ب�صق في البئر لتكثير مائه فغار كما ذكرت بع�ض الروايات في �ش�أن م�سيلمة الكذاب،
فال تكون معجزة �إنما هي �إهانة له ودليل على كذبه.
� -18سورة الق�ص�ص  :الآية 32
 -19املفردات يف غريب القر�آن للراغب الأ�صفهاين � ،ص.121
� -20سورة �إبراهيم  :الآية 10
� -21سورة البقرة  :الآية 106
� -22سورة �آل عمران  :الآية 190
� -23سورة ال�شعراء  :الآية 128

العدد الثاني ع�شر  -رجب 1438هـ � -أبريل 2017م 199

الدكتور  /يعقوب حممد �صالح

� - 5أال ي�أتي �أحد بمثل ما �أتى به المتحدي على وجه المعار�ضة .ولهذا جاء التحدي من اهلل
في القر�آن الكريم بقوله تعالى( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ) (. )24
 -6التح ّدي بها :وهذا �شرط �أ�سا�س في المعجزة لإثبات عجز الجاحدين و�إقامة الحجة
عليهم ف�إن عدم التح ّدي لمعجزة ال يبرزها كدليل وبرهان ،لكي ال يقول قائل فيما بعد:
�إنه لو تح ّدي بالمعجزة القوم لتم ّكنوا من الإتيان بها.
والتح ّدي يكون بالقول ال�صريح ب�أن يقول الر�سول :دليل �صدقي و�صحة ما جئت به هو
عجزكم عن الإتيان بمثل هذا الأمر الذي �أفعله..

وهذا هو الغالب في معجزات الر�سل عليهم ال�صالة وال�سالم ،قال تعالى ( :ﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) (.)25

كما يكون التح ّدي (بالقوة) حيث ال يكون هنالك تح ّد ظاهر لأن المقام ال ي�ستدعيه ولكن
لو وجد تح ّد لأفحم المتح ّدى به ،ومن هذا القبيل الخوارق التي وقعت على يد ر�سول اهلل
 وهو بين �أ�صحابه وهم م�ؤمنون به ،فمثال نبع الماء بين �أ�صابع ر�سول اهلل  لم يكن
في م�ضمار تح ّد لإثبات ر�سالة ،ومثل ذلك ت�سبيح الح�صى في يده ،وحنين الجذع �إليه فقد
إ�سالمي.
وقعت هذه الخوارق في جو �إيماني وفي مجتمع �
ّ
وقد ف ّرق بع�ض العلماء بين الخارقة التي يتح ّدى بها الر�سول القوم ويجعلها �آية �صدقه
وبرهان �صحة ر�سالته ،وبين الخارقة التي ال تقترن بالتح ّدي وتقع بين الم�ؤمنين بر�سالة
الر�سول؛ ف�أطلقوا على النوع الأول ا�سم (المعجزات) ،و�أطلقوا على النوع الثاني ا�سم (دالئل
النبوة) .يقول ابن حجر في فتح الباري في �شرح (باب عالمات النبوة)  :العالمات جمع
عالمة وع ّبر عنها الم�صنف لكون ما يورده من ذلك �أعم من المعجزة والكرامة ،والفرق
بينها �أن المعجزة �أخ�ص ،لأنه ي�شترط فيها �أن يتح ّدى النبي من يكذبه «(. )26
ب� -أنواع المعجزات :تكون المعجزات من جن�س ما برع به �أهل الع�صر ،ففي عهد مو�سى
� -24سورة الطور  :الآية 34
�- 25سورة �آل عمران  :الآية 49
 -26فتح الباري البن حجر 581/6 ،
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عليه ال�سالم برع النا�س بال�سحر فكانت معجزته الع�صا  ،قال جل وعال ( :ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ)(.)27

وفي عهد عي�سى عليه ال�سالم برع النا�س بالطب فكانت معجزته �إحياء الموتى ب�إذن اهلل
قال تعالى ( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ)( .)28وقال �أي�ضا في �آية
�أخرى( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
()29
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ)
قال ال�سيوطي في الإتقان( : )30المعجزات نوعان :
 - 1معجزات ح�سية :
م�ؤقتة تزول بوفاة النبي عليه ال�سالم الذي جاء بها مثل ع�صا مو�سى ،وناقة �صالح ،وقال :
و�أكثر معجزات بني �إ�سرائيل كانت ح�سية لبالدتهم وقلة ب�صيرتهم .

 - 2معجزات عقلية :
باقية وهي القر�آن الكريم دائمة �إلى قيام ال�ساعة ،قال ال�سيوطي  :و�أكثر معجزات هذه
الأمة عقلية لفرط ذكائهم وكمال �أفهامهم ولأن هذه ال�شريعة لما كانت باقية على �صفحات
الدهر �إلى يوم القيامة خ�صت بالمعجزة العقلية الباقية ليراها ذوو الب�صائر كما « �صلى
اهلل عليه و�سلم قال ما من الأنبياء نبي �إال �أعطي ما مثله �آمن عليه الب�شر و�إنما كان
� -27سورة الأعراف  :الآيتان 118 - 117
�- 28سورة املائدة  :الآية 110
� -29سورة �آل عمران  :الآية . 49
 -30الإتقان يف علوم القر�آن . 3/4 ،
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الذي �أوتيته وحيا �أوحاه اهلل �إلي ف�أرجو �أن �أكون �أكثرهم تابعا « ( )31وقد تحدى اهلل
�سبحانه وتعالى به الثقلين فقال عز من قائل( :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
()32
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ)
 ،قال القا�ضي عيا�ض في ال�شفا  « :ومن وجوه �إعجازه المعدودة كونه �آية باقية ال تعدم
ما بقيت الدنيا ..مع تكفل اهلل تعالى بحفظه  ،فقال( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
()34
ﮝ ﮞ) ( . )33وقال( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ)
و�سائر معجزات الأنبياء انق�ضت بانق�ضاء �أوقاتها فلم يبق �إال خبرها ..والقر�آن العزيز
الباهرة �آياته الظاهرة معجزاته على ما كان عليه اليوم مدة خم�س مئة عام وخم�س وثالثين
�سنة ( )35لأول نزوله �إلى وقتنا هذا حجته قاهرة ومعار�ضته ممتنعة ،والأع�صار كلها طافحة
ب�أهل البيان وحملة علم الل�سان و�أئمة البالغة ..وفر�سان الكالم ،وجهابذة ( )36البراعة..
والملحد فيهم كثير ..والمعادي لل�شرع عتيد ..فما منهم من �أتى ب�شيء ي�ؤثر في معار�ضته..
وال �ألف كلمتين في مناق�ضته ..وال قدر فيه على مطعن �صحيح ..وال قدح المتكلف من
ذهنه في ذلك �إال بزند �شحيح ..بل الم�أثور عن كل من رام ذلك �إلقا�ؤه في العجز بيديه،
والنكو�ص على عقبيه « (.)37

� -31صحيح البخاري  ،كتاب ف�ضائل القر�آن  ،باب كيف نزل الوحي ،و�أول ما نزل  ، 182/6 :ح.4981و�صحيح م�سلم ،
كتاب الإميان  ،باب وجوب الإميان بر�سالة نبينا حممد �إلى جميع النا�س  ،134 /1 ، ،ح. 152
�- 32سورة الإ�سراء  :الآية 88
� -33سورة احلجر  :الآية 9
� -34سورة ف�صلت  :الآية 42
 -35وها هي ت�صبح الفا واربعة مائة �سبع وثالثني عاما الى زمننا هذا وال يزال حجة الزمان ف�سبحان اهلل العظيم
اجل ْه ِب ُذ ،بال َك�سر  :النقاد اخلبري بغوام�ض الأُمور ،البارع العارف بطرق النقد ،وهو معرب� ،ص َّرح به ال�شهاب وابن
ِ -36
اجلها ِب َذ ُة .تاج العرو�س . 392/9
اجله ِبذ ،واجل ْمع ِ
:اجل ْه َب ُاذِ ،با ْل َك ْ�س ِر ،لغ ٌة فيِ ِ
التِّلم�ساين .،ومما ي�ستدرك عليه ِ
 -37ال�شفا بتعريف حقوق امل�صطفى . 533/1 ،
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المبحث الثاني
بع�ض وجوه �إعجاز القر�آن الكريم

اختلف العلماء في وجوه الإعجاز ،ومنطلق االختالف �أن كل فريق ذهب �إلى تلم�س الإعجاز
في جانب من جوانب التميز والتفوق في القر�آن ،فمنهم من وجد الإعجاز في البالغة
والف�صاحة ،ومنهم من وجد الإعجاز في الإخبار عن �أمور الغيب ،مما لم يكن معروفا عند
العرب ،ومنهم من وجد الإعجاز في ق�ص�ص الأولين ،ومنهم من ر�أى في النظم والت�أليف
والتركيب والإحكام البياني مظهرا من مظاهر الإعجاز.
وهذا التعدد في الر�أي دليل على الإعجاز ،فالقر�آن الذي وجد فيه اللغوي قمة في الإبداع،
ووجد فيه البالغي قمة في الف�صاحة ،ووجد فيه الفقيه ت�شريعا رائع الأحكام ،ووجد فيه
الطبيب و�صفا لل�شفا ووجد فيه المهند�س ت�صورا للكون  ،ال بد �إال �أن يكون معجزا في كل
�شيء ،فالإعجاز �إعجاز تحد ،وهو مطلق وال يتوقف عند حدود اللغة والبيان والف�صاحة
والبالغة  ...و�إعجاز القر�آن �إعجاز مطلق ،فهو معجز بكل ما فيه ،ومن الخط�أ �أن نت�صور
الإعجاز في جانب محدود ،فالإعجاز الإلهي �إعجاز متعدد الجوانب ،ال يتوقف عند حدود
الزمان �أو المكان ،وهو م�ستمر �إلى يوم الدين ،ويمتد الإعجاز لكي ي�شمل حفظ اهلل للقر�آن،
ولعل الحفظ هو الإعجاز الأكبر والأو�ضح والأكمل ،ولوال حفظ اهلل للقر�آن لما ا�ستطاع �أن
يظل على امتداد ال�سنين وتكاثر الفتن فيها ،واختالف الر�أي واالجتهاد وتعدد الطوائف
موحد الن�ص ،وا�ضح العبارة ،متميزا في ر�سمه ،يحتكم �إليه في كل موقف ،ويحتج فيه في
كل حكم ،ويجد الجميع فيه ما يبتغون من هداية و�إر�شاد ،وقد �أورد الزرك�شي في البرهان
�أقوال العلماء في وجوه الإعجاز ،يمكن �صياغتها كما يلي
المطلب الأول  :الإعجاز بال�صرفة:
ومعنى الإعجاز بال�صرفة �أن اهلل تعالى �صرف العرب عن معار�ضته فلم يقدروا على ذلك،
ولوال ال�صرفة لما �أعجزهم القر�آن ،ولما �أعجزهم �أن ي�أتوا بمثله ،وهذا القول من�سوب �إلى
ابن �إ�سحاق �إبراهيم بن �سيار النظام ( ، )38وهذا الر�أي وا�ضح البطالن ،فا�سد المعنى ،لأنه
يجعل الإعجاز خارجا عن نطاق القر�آن ذاته ،متعلقا ب�أمر خارجي يتمثل في حفظ القر�آن
� -38إبراهيم بن �س ّيار بن هانئ الب�صري� ،أبو �إ�سحاق ّ
النظام :من �أئمة املعتزلة ،قال اجلاحظ( :الأوائل يقولون يف
كل �ألف �سنة رجل ال نظري له فان �صح ذلك ف�أبو �إ�سحاق من �أولئك)  .تبحر يف علوم الفل�سفة واطلع على �أكرث ما كتبه
رجالها من طبيعيني و�إلهيني ،وانفرد ب�آراء خا�صة تابعته فيها فرقة من املعتزلة �سميت (النظامية) ن�سبة �إليه ،مات �سنة
 .231الأعالم للزركلي . 43/1
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عن طريق �صرف العرب عن الإتيان بمثله ،ال لأنهم ال يقدرون على ذلك ،ولكن لأن اهلل �أراد
ذلك ،وبمقت�ضى هذا الر�أي ف�إن القدرة على الإتيان بمثل القر�آن �أمر ممكن من الناحية
الواقعية ولكن اهلل �صرف العرب عن ذلك ،وهذا الر�أي مخالف لظاهر الآية القر�آنية في
قوله تعالى( :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ)(. )39

والوا�ضح من الآية �أن الإعجاز ثابت ولو اجتمع الإن�س والجن وتعاونوا على ذلك ،لأن الإعجاز
كامن في القر�آن نف�سه ،وال يتوقف الإعجاز في �أي ع�صر ،ومبد�أ الإعجاز بال�صرفة هو
�إلغاء للإعجاز ،و�إلغاء للخ�صو�صية القر�آنية ،واعتبار الإعجاز �أمرا خارجيا  ،قال �أبو بكر
الباقالني في كتابه الإعجاز « :وما يبطل ما ذكروه القول بال�صرفة �أنه لو كانت المعار�ضة
ممكنة ،و�إنما منع منها ال�صرفة ،لم يكن الكالم معجز ًا ،و�إنما يكون المنع معجز ًا فال
يت�ضمن الكالم ف�ضيلة على غيره في نف�سه ،وقال �أي�ضا :ولي�س هذا ب�أعجب من قول فريق
منهم �أن الكل قادرون على الإتيان بمثله ،و�إنما ت�أخروا عنه لعدم العلم بوجه ترتيب لو
تعلموه لو�صلوا �إليه به وال ب�أعجب من قول �آخرين�،أن العجز وقع منهم ،و�أما من بعدهم ففي
قدرته الإتيان بمثله،وكل هذا ال يعتد به» (.)40
المطلب الثاني :الإعجاز بالت�أليف الخا�ص به :
وجه الإعجاز راجع �إلى الت�أليف الخا�ص به ال مطلق الت�أليف ب�أن اعتدلت مفرداته تركيب ًا
وزنة وعلت مركباته معنى ب�أن يو�ضع كل فن في مرتبته العليا في اللفظ والمعنى ون�سب
ال�سيوطي هذا القول للزملكاني �صاحب البرهان في �إعجاز القر�آن  ،وذهب ابن عطية
وجمهور العلماء والحذاق �إلى �أن التحدي �إنما وقع بنظمه و�صحة معانيه وتوالي ف�صاحة
�ألفاظه ،ووجه الإعجاز في هذا �أن اهلل �أحاط بكل �شيء علما وال يمكن الإتيان بمثل القر�آن،
وهو �أمر خارج عن قدرة الب�شر ،ولو كان ب�إمكان العرب �أن ي�أتوا بمثله وهم في موطن
التحدي لفعلوا ذلك ،ولكنهم كانوا عاجزين وهم �أعرف النا�س بعجزهم (. )41
ويرى �أبو بكر الباقالني �إلى �أن وجه الإعجاز هو ما فيه من النظم والت�أليف والتر�صيف،
و�أنه خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد في كالم العرب ومباين لأ�ساليب خطاباتهم،
ولهذا لم يتمكنوا من معار�ضته ،ولي�س الإعجاز القر�آني متمثال في �أ�صناف البديع الموجود
�- 39سورة الإ�سراء  :الآية 88
� -40إعجاز القر�آن للباقالين . 30/1 ،
 -41الإتقان يف علوم القر�آن لل�سيوطي . 10/4 ،
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في ال�شعر ،وال ال�سجع ،وال الكالم الموزون غير المقفى فذلك لي�س مما يخرق العادة ،و�إنما
يتمثل الإعجاز في النظم المتميز للقر�آن الذي لي�س له مثال يحتذى ،وال �إمام يقتدى به ،وال
ي�صح وقوع مثله اتفاقا ،ثم قال القا�ضي :ف�إن قيل ما الذي وقع التحدي به؟ �أهو الحروف
المنظومة �أو الكالم القائم بالذات �أو غيره؟ و�أجاب ب�أن التحدي تمثل في �إتيانهم بمثل
حروف القر�آن من حيث النظم والأحكام (. )42

المطلب الثالث :الإعجاز بالأ�سلوب:
ويتمثل بالف�صاحة وغرابة الأ�سلوب ،وال�سالمة ،من جميع العيوب ،ونقل ال�سيوطي عن
حازم �صاحب منهاج البلغاء قوله  :وجه الإعجاز في القر�آن من حيث ا�ستمرت الف�صاحة
والبالغة فيه من جميع �أنحائها في جميعه ا�ستمرارا ال يوجد له فترة وال يقدر عليه �أحد من
الب�شر وكالم العرب ومن تكلم بلغتهم ال ت�ستمر الف�صاحة والبالغة في جميع �أنحائها في
العالي منه �إال في ال�شيء الي�سير المعدود ثم تعر�ض الفترات الإن�سانية فينقطع طيب الكالم
ورونقه فال ت�ستمر لذلك الف�صاحة في جميعه بل توجد في تفاريق و�أجزاء منه «(. )43
وقال «الخطابي» في كتابه بيان �إعجاز القر�آن� :أن وجه الإعجاز فيه من جهة البالغة« ،لكن لما
�صعب عليهم تف�صيلها �صغوا فيه �إلى حكم الذوق والقبول عند النف�س  ..و�إنما تعذر على الب�شر
الإتيان بمثله لأمور ،منها �أن علمهم ال يحيط بجميع �أ�سماء اللغة العربية و�أو�ضاعها التي هي
ظروف المعاني والحوامل ،وال تدرك �أفهامهم جميع معاني الأ�شياء المحمولة على تلك الألفاظ
 ..و�إنما يقوم الكالم بهذه الأ�شياء الثالثة ،لفظ حامل ،ومعنى به قائم ،ورباط لهما ناظم ،و�إذا
ت�أملت القر�آن وجدت هذه الأمور منه في غاية ال�شرف والف�ضيلة حتى ال ترى �شيئا منه الألفاظ
�أف�صح وال �أجزل وال �أعذب من �ألفاظه ،وال ترى نظم ًا �أح�سن ت�أليف ًا و�أ�شد تال�ؤم ًا وت�شاك ًال
من نظمه ،و�أما معانيه فكل ذي لب ي�شهد له بالتقديم في �أبوابه والترقي في �أعلى درجاته ..
فخرج من هذا �أن القر�آن �إنما �صار معجز ًا لأنه جاء ب�أف�صح الألفاظ في �أح�سن نظوم الت�أليف،
م�ضمن ًا �أ�صح المعاني ،من توحيد اهلل تعالى وتنزيهه في �صفاته ،ودعاء �إلى طاعته ،وبيان
لطريق عبادته في تحليل وتحريم وحظر و�إباحة ومن وعظ وتقويم ،و�أمر بمعروف ونهي عن
منكر ،و�إر�شاد �إلى محا�سن الأخالق وزجر عن م�ساويها ،وا�ضع ًا كل �شيء منها مو�ضعه الذي ال
يرى �شيء �أولى منه ،وال يتوهم في �صورة العقل �أمر �أليق به منه»(.)44
 -42الربهان يف علوم القر�آن للزرك�شي  99/2،بت�صرف .
 -43الإتقان يف علوم القر�آن 10/4 ،
-44الإتقان يف علوم القر�آن . 15/4 ،
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المطلب الرابع :الإعجاز بما يتركه في النف�س من م�شاعر:
قال ال�سيوطي في الإتقان  :قال ال�سكاكي ( )45في المفتاح  :اعلم �أن �إعجاز القر�آن يدرك
وال يمكن و�صفه كا�ستقامة الوزن تدرك وال يمكن و�صفها وكالمالحة وكما يدرك طيب
النغم العار�ض لهذا ال�صوت وال يدرك تح�صيله لغير ذوي الفطرة ال�سليمة �إال ب�إتقان علمي
المعاني والبيان والتمرين فيهما  ،وهذا الإتجاه يعتبر الإعجاز �أمر ًا يدرك بالذوق الرفيع
والعلم ال�صحيح ،وتدركه الفطرة ال�سليمة  ،وي�شعر فيه الإن�سان بالفرحة وال�سرور .
و في ذات المعنى �أورد الزرك�شي في البرهان ما قاله �أبو حيان التوحيدي( )46في الب�صائر
بقوله  :لم �أ�سمع كالم ًا �أل�صق بالقلب و�أعلق بالنف�س من ف�صل تكلم به بندار بن الح�سين
الفار�سي ،وكان بحرا في العلم ،وقد �سئل عن مو�ضع الإعجاز من القر�آن فقال :هذه م�س�ألة
فيها حيف على المفتي وذلك �أنه �شبيه بقولك :ما مو�ضع الإن�سان من الإن�سان ،فلي�س
للإن�سان مو�ضع من الإن�سان ،بل متى �أ�شرت �إلى جملته فقد حققته ودللت على ذاته ،كذلك
القر�آن ل�شرفه ال ي�شار �إلى �شيء منه �إال وكان ذلك المعنى �آية في نف�سه ومعجزة لمحاوله
وهدى لقائله ،ولي�س في طاقة الب�شر الإحاطة ب�أغرا�ض اهلل في كالمه و�أ�سراره في كتابه
فلذلك حارت العقول وتاهت الب�صائر عنده « (.)47
المطلب الخام�س :الإعجاز بالإخبار عن الغيب:
ذهب البع�ض �إلى �أن الإعجاز يتمثل في �إخبار القر�آن عن الغيب كقوله تعالى في �أهل بدر:
(ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)( ، )48وقوله تعالى ( :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ) ( ،)49ور ّد العلماء على هذا القول ب�أن
الآيات التي ال خبر فيها ال �إعجاز فيها وهذا ر�أي باطل فقد جعل اهلل كل �سورة معجزة
بنف�سها  .ويمكن تق�سيم الإخبار عن المغيبات �إلى ما�ضية وم�ستقبلة :
 -45يو�سف بن �أبي بكر بن حممد بن علي �أبو يعقوب ال�سكاكي� ،سراج الدين ،اخلوارزمي� .إمام يف النحو والت�صريف
وعلمي املعاين والبيان ،واال�ستدالل ،والعرو�ض ،وال�شعر .وله الن�صيب الوافر يف علم الكالم ،و�سائر فنون العلوم .من
ر�أى م�صنفه ،علم تبحره ونبله وف�ضله  ،تويف يف هذه ال�سنة بخوارزم .تاريخ الإ�سالم 273 /45 ،
 -46علي بن حممد بن العبا�س� ،أبو حيان التوحيدي  .كان �إماما يف اللغة والنحو ،وم�صنفاته م�شهورة منها :الإمتاع
وامل�ؤان�سة ،املقاب�سات ،الب�صائر والذخائر  ،مات �سنة �أربع ع�شرة و�أربعمائة ب�شرياز  .ينظر البلغة يف تراجم �أئمة النحو
واللغة للفريوز�آبادى . 199/1 ،
 -47الربهان يف علوم القر�آن . 100/2 ،
� - 48سورة القمر  :الآية . 45
� -49سورة النور :الآية . 55
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 - 1الإخبار عن المغيبات الما�ضية :
كق�ص�ص الأنبياء والأمم ال�سابقة ،مثل :ق�صة ثمود ،و�صالح ،و�إبراهيم ،ومو�سى وغيرهم.

�أ -قال تعالى ( :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
()50
ﯭ ﯮ ﯯ)

ب -قال تعالى ( :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
()51
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ)

 - 2الإخبار عن المغيبات الم�ستقبلة:
�أ� -إخباره �أن الروم �سينت�صر على الفر�س في ب�ضع �سنين ،قال تعالى ( :ﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) ( ، )52وقد حدث
هذا الن�صر فعال في ب�ضع �سنين للروم على الفر�س ،وفي نف�س اليوم انت�صر الم�سلمون على
الم�شركين يوم بدر ،فتحقق وعد اهلل بن�صر الروم ،وفرح الم�ؤمنون يومئذ بن�صرهم.
ب� -إخبار القر�آن الكريم �أن اهلل عا�صم ر�سوله وحافظه من النا�س فال ي�صلون �إليه وهذا
وعد �أي�ضا بالإ�ضافة �إلى كونه �إخبارا عن غيب في الم�ستقبل ،قال اهلل تعالى ( :ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) ( )53ف�صرف النبي �ص ّلى اهلل عليه
وال�صحاب ثقة بوعد اهلل تعالى و�إيمانا قاطعا بحماية اهلل تعالى له.
و�س ّلم الحر�س ّ
روى ال�شيخان عن جابر بن عبد اهلل ر�ضي اهلل عنه قال  :كنا �إذا �أتينا في �سفرنا على
� -50سورة الذاريات :الآية . 38
� -51سورة التوبة:الآية. 30
� -52سورة الروم  :الآيات . 5-1
� -53سورة املائدة  :الآية . 67
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�شجرة ظليلة تركناها لر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ،فلما كنا بذات الرقاع نزل نبي
اهلل تحت �شجرة وع ّلق �سيفه فيها ،فجاء رجل من الم�شركين ف�أخذ ال�سيف فاخترطه وقال
للنبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم� :أتخافني؟ قال « :ال» قال :من يمنعك مني؟ قال« :اهلل يمنعني
منك» قال :فتهدده �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ف�أغمد ال�سيف ،وعلقه  ،قال:
فنودي بال�صالة ،ف�صلى بطائفة ركعتين ،ثم ت�أخروا ،و�صلى بالطائفة الأخرى ركعتين،
قال :فكانت لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أربع ركعات ،وللقوم ركعتان (. )54
وكان ذلك في الغزوة التي �شرعت بها �صالة الخوف.
« عن علي ر�ضي اهلل عنه ،قال« :كنا �إذا حمي الب�أ�س ،ولقي القوم القوم ،اتقينا بر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم فال يكون �أحد منا �أدنى �إلى القوم منه» «(. )55
وفي غزوة حنين لما انهزم الم�سلمون بعد �أن �أعجبتهم كثرتهم ثبت النبي �ص ّلى اهلل عليه
و�س ّلم و�أمر عمه العبا�س �أن ينادي ب�أعلى �صوته يا مع�شر المهاجرين والأن�صار يا �أ�صحاب
بيعة الر�ضوان �إلى ر�سولكم .وكان النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم راكبا على بغلته ولجامها بيد
العبا�س ر�ضي اهلل عنه والر�سول ي�سرع بها نحو الم�شركين والعبا�س يمنعها من ال�سرعة
حتى غ�شاه الم�شركون و�أحاطوا به فنزل عن بغلته ك�أنه يم ّكنهم من نف�سه ولم يف ّر ولم
ينك�ص وهو يقول�« :أنا ال ّنبي ال كذب �أنا ابن عبد المطلب».
المطلب ال�ساد�س :الإعجاز بكل ذلك:
وهذا القول يعتبر الإعجاز القر�آني ال ينح�صر في �أ�سلوب �أو نظم �أو �إخبار بغيب �أو بما
يتركه في النف�س من �أثر ،فالإعجاز �شامل وكامل ،وهو معجز بكل خ�صو�صيات القر�آن،
الأ�سلوبية والتعبيرية والت�صويرية والت�شريعية والر�ؤية ال�شمولية ،واعتبر الزرك�شي �أن هذا
القول هو قول �أهل التحقيق  ..فمن الخ�صو�صيات القر�آنية الروعة التي يتركها في قلوب
ال�سامعين ،والخ�شية التي ي�شعر بها قارئ القر�آن ،ومنها جمعه بين �صفة الجزالة والعذوبة،
وال تجتمعان غالبا في كالم الب�شر ،لأن جزالة الألفاظ ال توجد �إال بما ي�شوبها من القوة،
والعذوبة تحتاج �إلى ال�سال�سة وال�سهولة ،وقد جمع القر�آن بين ال�صفتين ،وذلك من �أعظم
وجوه البالغة والإعجاز  ،ومنها جعله �آخر الكتب غنيا عن غيره وجعل غيره من الكتب
المتقدمة قد يحتاج �إلى بيان يرجع فيه �إليه كما قال تعالى( :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
� -54صحيح البخاري ،كتاب املغازي  ،باب غزوة ذات الرقاع  ،115 /5 ،ح ،4136و�صحيح م�سلم  ،كتاب �صالة
امل�سافرين وق�صرها  ،باب �صالة اخلوف  ، 576/1 ،ح. 843
 -55امل�ستدرك للحاكم  ، 155/2ح � ، 2633صححه احلاكم ووافقه الذهبي .
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ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ) (. )57(“ )56
وفي موطن الإعجاز ال نملك �إال �أن نعتبر الإعجاز القر�آني �إعجاز تميز وتفوق و�سمو وعلو
في كل جانب من الجوانب ،وال نهاية لهذا الإعجاز ،وال يحده زمان وال مكان ،وال يحيط به
عقل ب�شري وال يمكن �إدراك �أبعاده ومعرفة خ�صو�صياته .هذا ف�ض َال عما ت�شير �إليه معانيه
من ظاهر عبارة وباطن �إ�شارة .
قال القا�ضي عيا�ض في كتابه ال�شفا :اعلم �أن القر�آن منطو على وجوه من الإعجاز كثيرة
وتح�صيلها من جهة �ضبط �أنواعها في �أربعة وجوه:
�أولها :ح�سن ت�أليفه والتئام كلمه وف�صاحته ووجوه �إيجازه وبالغته الخارقة عادة العرب
الذين هم فر�سان الكالم.
الثاني� :صورة نظمه العجيب والأ�سلوب الغريب المخالف لأ�ساليب كالم العرب ،ومنهاج
نظمها ونثرها الذي جاء عليه ووقفت عليه مقاطع �آياته ،وانتهت �إليه فوا�صل كلماته.
الثالث :ما انطوى عليه من الإخبار بالمغ ّيبات.
الرابع :ما �أنب�أ به من �أخبار القرون ال�سابقة.
ثم قال :ومن وجوه �إعجازه كونه �آية باقية ال يعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل اهلل بحفظه،
ومنها �أن قارئه ال يمله و�سامعه ال يمجه ومنها جمعه لعلوم ومعارف لم يجمعها كتاب من
الكتب» (.)58

� -56سورة النمل  :الآية . 76
 -57الربهان يف علوم القر�آن . 107/2 ،
 -58ال�شفا بتعريف حقوق امل�صطفى  500/1 ،وما بعده .
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المبحث الثالث

الإعجاز العلمي مفهومه� ،أهميته  ،و�ضوابطه  ،وما �أثير حوله من ق�ضايا
المطلب الأول  :مفهوم الإعجاز العلمي و�أهميته والفرق بينه وبين التف�سير العلمي :
�أو ًال – مفهوم الإعجاز العلمي :
�أ�سلفنا القول في تعريف الإعجاز والمعجزة  ،وناتئ الأن لنعرف الإعجاز العلمي  ،وو�صف
الإعجاز هنا ب�أنه علمي ن�سبة �إلى العلم.
والعلم :هو �إدراك الأ�شياء على حقائقها �أو هو �صفة ينك�شف بها المطلوب انك�شاف ًا تاما
والمق�صود بالعلم في هذا المقام :العلم التجريبي.
�إذن الإعجاز العلمي  :هو �إنباء القر�آن الكريم �أو ال�سنة النبوية و�سبقهما بذكر حقيقة �أثبتها
العلم التجريبي ،وثبت عدم �إمكانية �إدراكها بالو�سائل الب�شرية في زمن الر�سول  ،مما
يظهر �صدقه عما �أخبر عن ربه �سبحانه وهو باب من �أبواب الإعجاز الغيبي (. )60
ثاني ًا – �أهمية الإعجاز العلمي :
لما كان ر�سول اهلل  هو الر�سول الخاتم كان ال بد �أن تكون معجزته خالدة تفحم �أهل
كل ع�صر وم�صر �إلى �أن يرث اهلل الأر�ض ومن عليها .ف�إن �إعجاز القر�آن الكريم و�إقامته
الحجة على النا�س �أمر ال يحتاج �إلى ا�ستدالل العتراف الجميع به ( ، )61وقد �أ�شار ابن حجر
�إلى هذه الحقيقة الم�سلمة في �شرحه لحديث الآيات المعجزة لكل نبي وهو قوله « ما
من الأنبياء نبي �إال �أعطي من الآيات ما مثله �أومن� ،أو �آمن ،عليه الب�شر ،و�إنما كان الذي
�أوتيت وحيا �أوحاه اهلل �إلي ،ف�أرجو �أني �أكثرهم تابعا يوم القيامة» ( )62وقال ابن حجر :
ومعجزة القر�آن م�ستمرة �إلى يوم القيامة وخرقه للعادة في �أ�سلوبه وفى بالغته ،و�إخباره
بالمغيبات فال يمر ع�صر من الأع�صار �إال ويظهر فيه �شيء مما �أخبر به �أنه �سيكون يدل
على �صحة دعواه وعموم نفعه ال�شتماله على الدعوة والحجة والإخبار بما �سيكون فعم نفعه
ً()59

 -59املفردات للراغب الأ�صفهاين  343 /1 ،و�إر�شاد الفحول لل�شوكاين . 21/1 ،
 -60ينظر الإعجاز العلمي للقر�آن وال�سنة املنهاج املتو�سط  ،د .عبد اهلل امل�صلح . 7/1 ،
 -61الك�شاف للزخم�شري  ،2/1وانظر الفتح . 582/ ٦
� -62صحيح البخاري  ،كتاب االعت�صام بالكتاب وال�سنة  ،باب قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعثت بجوامع الكلم/9،
 ، 92ح ، 7274و�صحيح م�سلم  ،كتاب الإميان  ،باب وجوب الإميان بر�سالة نبينا حممد � إلى جميع النا�س ،ون�سخ
امللل مبلته  ،134 /1،ح. 152

 210مجلة ت�أ�صيل العلوم

الإعجاز العلمي للقر�آن الكرمي وال�سنة النبوية وما �أثري حوله

من ح�ضر ومن غاب ومن وجد ومن �سيوجد (. )63
�إن هذا التطور التكنولوجي واالكت�شافات واالقتراعات التي ي�شهدها العالم اليوم � ،أ�صبحت
م�صدر زهو العلماء وافتخارهم واعتزازهم ،وظن �أهل الغرب �أن لهم ال�سيادة والريادة على
هذا العالم� ،أظهر اهلل وجه ًا من �أوجه �إعجاز كتابه الكريم على �أيدي العلماء  -من الم�سلمين
ومن غير الم�سلمين -يتنا�سب مع ما يعنيهم ويبهرهم� ،أال هو الإعجاز العلمي في القر�آن
الكريم ( .وذلك الإعجاز هو ال�سبق العلمي للقران الكريم الذي ذكر حقائق في الكون لم تكن
الب�شرية تعلم عنها �شيئا )( )64وهذه الحقائق تطورت بتطور االكت�شافات التي جاءت نتيجة
للإ�شارات الواردة في القران  ،وبديهي �أن يتباين موقف العلماء من تلك الإ�شارات بتباين
الأفراد وخلفياتهم الثقافية و�أزمانهم  ،وبات�ساع دائرة المعارف الإن�سانية في مجال الدرا�سات
الكونية ( )65ولذلك نجد بعد فترة من الزمن وبعد تقدم �أجهزة الك�شف العلمي  ،وقوف العلماء
على طرف من هذه الحقائق المف�سرة للإ�شارات الكونية في القران وهذه الإ�شارات ذكرها
القران الكريم  ،فذلك �شاهد بان القران الكريم انزله الذي يعلم ال�سر في ال�سماوات والأر�ض
كما ي�شهد بان محمد  ر�سول من عند اهلل الذي �أحاط علما بكل �شيء (. )66
ثالث ًا  -الفرق بين الإعجاز العلمي والتف�سير العلمي:
االعجاز العلمي  :هو بذل الجهد وا�ستفراغ الو�سع لفهم الآيات المتعلق بالآفاق والأنف�س من
خالل (�إنباء القر�آن الكريم �أو ال�سنة النبوية و�سبقهما بذكر حقيقة �أثبتها العلم التجريبي،
وثبت عدم �إمكانية �إدراكها بالو�سائل الب�شرية في زمن الر�سول  ،مما يظهر �صدقه عما
()67
�أخبر عن ربه �سبحانه وهو باب من �أبواب الإعجاز الغيبي)
وعرفه الزنداني بقوله  ( :ويمكننا ان نع ّرف الإعجاز العلمي في القران وال�سنة ب�أنه � :إظهار
�صدق الر�سول محمد  بما حمله الوحي �إليه كم علم الهي ،ثبت تحققه ويعجز الب�شر عن
ن�سبته �إلى محمد� أو �إلى �أي م�صدر ب�شري في ع�صره (. )68
وعرفه الدكتور زغلول النجار  :يق�صد به �سبق هذا الكتاب العزيز بالإ�شارة الى عدد من
 -63فتح الباري البن حجر . 7 /9،
 -64توحيد اخلالق ،عبد املجيد الزنداين �.ص.94
 -65ينظر  :ق�ضية االعجاز العلمي للقران و�ضوابط التعامل معها  ،زغلول النجار . 13 /1 ،
 -66توحيد اخلالق للزنداين . 94/1 ،
 -67الإعجاز العلمي للقر�آن وال�سنة املنهاج املتو�سط  ،د .عبد اهلل امل�صلح . 7/1 ،
 -68جملة امل�سلمون  .ال�سنة االولى  .عدد  40 :تاريخ � 26صفر  1406املوافق  9نوفمرب 1985
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حقائق الكون وظواهره التي لم تتمكن العلوم المكت�سبة من الو�صول الى فهم �شيء منها اال
بعد قرون متطاولة من تنزل القران الكريم (. )69
وعرفه الدكتور �صالح الخالدي  :ان نعتبر تلك الم�ضامين واالبعاد واال�شارات والحقائق
العلمية لتلك الآيات ،وجها من وجوه االعجاز القر�آني ون�سميه االعجاز العلمي ون�ضيفه الى
وجوه االعجاز االخرى (. )70
اذن فالإعجاز العلمي محاولة لفهم اال�شارات العلمية في القران الكريم واعجازه العلمي لي�س
في ا�شتماله على النظريات العلمية التي تتجدد وتتبدل وتكون ثمرة للجهد الب�شري في البحث
والنظر ،وانما في حثه على التفكير ،فهو يحث االن�سان على النظر في الكون وتدبره ،ويفتح
لهم �أبواب المعرفة ،ويدعوهم �إلى ولوجها ،والتقدم فيها ،وقبول كل جديد را�سخ من العلوم.
وال ي�شل حركة العقل في تفكيره ،او يحول بينه وبين اال�ستزادة من العلوم ما ا�ستطاع الى ذلك
�سبيال  .ولي�س ثمة كتاب من كتب الأديان ال�سابقة يكفل هذا بمثل ما يكفله القران (. )71
�أما التف�سير العلمي :فهو الك�شف عن معاني الآية في �ضوء ما ترجحت �صحته من نظريات
العلوم الكونية ،فهو التف�سير الذي يح ّكم اال�صطالحات العلمية في عبارات القران ،ويجتهد
()72
في ا�ستخراج مختلف العلوم والآراء الفل�سفية منها «
وقد عرف الدكتور �صالح الخالدي التف�سير العلمي بقوله :هو النظر في الآيات ذات
الم�ضامين العلمية ،من الزاوية العلمية ،وتف�سيرها تف�سير ًا ال علمي ًا ،وذلك باال�ستعانة
بالعلوم والمعارف والمكت�شفات الجديدة في تو�سيع مدلولها وتقديم معناها (. )73
وعرفه الدكتور زغلول النجار  :محاولة ب�شرية لح�سن فهم داللة الآية القر�آنية ان ا�صاب
فيها المف�سر فله اجران وان اخطا فله اجر واحد (. )74
وعرفه الدكتور عدنان زرزور  :اال�ستناد الى حقائق العلم التجريبي – ونظرياته – في �شرح
�آيات الطبيعة واالن�سان – ادم وبنيه – والتي وردت في القران الكريم في �سياقات �شتى ،
وموا�ضع متعددة (.)75
 -69ق�ضية االعجاز العلمي للقران و�ضوابط التعامل معها  ، 86 /1ال�سماء يف القران لزغلول النجار . 72 /1 ،
 -70البيان يف اعجاز القران ،الدكتور �صالح اخلالدي .267/1 ،
 -71مباحث يف علوم القران  ،مناع القطان . 280/1 ،
 -72التف�سري واملف�سرون  ,الدكتور حممد ح�سني الذهبي . 249/2 ،
 -73البيان يف اعجاز القران  ،الدكتور �صالح اخلالدي . 266 /1 ،
 -74ال�سماء يف القران  ،الدكتور زغلول النجار . 72/1 ،
 -75مدخل الى تف�سري القران وعلومه ،عدنان زرزور . 231/1 ،
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مما �سبق بيانه يت�ضح �أن التف�سير العلمي بح�سب الإطالق �أعم من الإعجاز العلمي ،فكل
�إعجاز علمي من قبيل التف�سير العلمي ولي�س العك�س .

هذا من حيث العالقة بينهما� ،أما من حيث و�ضعهما كم�صطلحين فيمكن �أن نفرق بينهما
بما يلي (: )76
 -1الإعجاز العلمي خا�ص بما يتعلق بالتوفيق بين الحقائق ال�شرعية والحقائق الكونية ،
والتف�سير العلمي يتناول النظريات والإ�شارات ال�ضمنية .
� -2أن الإعجاز العلمي متفق عليه بين �أهل التف�سير  ،والتف�سير العلمي مختلف فيه  ،بل �إن
من العلماء من يحرمه .
� -3أن التف�سير العلمي – �إذا لم تراع �ضوابطه و�شروطه – يكون �سبب ًا في وقوع الخط�أ في
فهم كتاب اهلل تعالى ل�سعة مجاله  ،ولذا ف�إن كثير ًا من الباحثين المعا�صرين انحرفوا
فيه عن ال�صواب فوقعوا في �أخطاء �شنيعة عندما حاولوا ربط فهومهم للوحي بنظريات
وفرو�ض خاطئة .
رابع ًا � :أوجه الإعجاز العلمي :
للإعجاز العلمي في القران وال�سنة �أوجه من �أهمها :
 -1التوافق الدقيق بين ما في الكتاب وال�سنة ،وما اكت�شفه علماء الكون من حقائق و�أ�سرار
كونية لم يكن في �إمكان ب�شر �أن يعرفها وقت نزول القران .
 -2ت�صحيح الكتاب وال�سنة لما �شاع بين الب�شرية في �أجيالها المختلفة من �أفكار باطلة
حول �أ�سرار الخلق
� -3إذا جمعت ن�صو�ص الكتاب وال�سنة ال�صحيحة المتعلقة بالكون وجدت بع�ضها يكمل الأخر ،
فتتجلى بها الحقيقة  ،مع �أنَّ هذه الن�صو�ص نزلت مفرقة في الزمن  ،وفي موا�ضعها من
الكتاب الكريم  ،وهذا ال يكون اال من عند اهلل الذي يعلم ال�سر في ال�سماوات واالر�ض .
� -4سن الت�شريعات الحكيمة ،التي قد تخفى حكمتها على النا�س وقت نزول القران ،وتك�شفها
ابحاث العلماء في �شتى المجاالت .
 -5عدم ال�صدام بين ن�صو�ص الوحي القاطعة التي ت�صف الكون وا�سراره – على كثرتها –
 -76ينظر  :الإعجاز العلمي للقر�آن وال�سنة تاريخه و�ضوابطه � ،أ .د .عبد اهلل امل�صلح  ،ط ، 2وينظر التف�سري العلمي
للقر�آن يف امليزان  ،د �أحمد عمر .434 ،133/1 ،
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والحقائق العلمية المكت�شفة – على وفرتها – مع وجود ال�صدام الكثير بين ما يقوله علماء
الكون من نظريات تتبدل مع تقدم االكت�شافات ،ووجود ال�صدام بين العلم ،وما قررته �سائر
االديان المحرفة والمبدلة (. )77
خام�س ًا  :مبررات الإهتمام بق�ضية الإعجاز العلمي في القران الكريم :
 -1ان القران الكريم �أنزل �إلينا لنفهمه ،والآيات الكونية فيه ال يمكن فهمها فهما �صحيحا
في اطار اللغة وحدها – على اهمية ذلك و�ضرورته – انطالقا من �شمول الدالت
القر�آنية ومن كلية المعرفة التي ال تتجز�أ .
� -2أن الدعوة بالإعجاز العلمي لكل من القران الكريم وال�سنة النبوية ا�صبحت هي الو�سيلة
المنا�سبة لأهل ع�صرنا – ع�صر العلم والتقنية – الذي فتن النا�س فيه بالعلم ومعطاته
فتنة كبيرة  .وفي �ضل هذا التقدم العلمي والتقني المذهل نبذ اغلب اهل االر�ض الدين
وراء ظهورهم ون�سوه وانكروا الخلق والخالق ،كما انكروا البعث والح�ساب والجنة والنار
وغير ذلك من الغيبيات ،وعلى ذلك فلم يبق امام اهل ع�صرنا من و�سيلة مقنعة بالدين
اال�سالمي الحنيف قدر اقناع االعجاز العلمي في كتاب اهلل وفي �سنة خاتم انبيائه ور�سله
� -3أن كال من اال�سالم والم�سلمين يتعر�ض اليوم لهجوم �شر�س في جميع و�سائل االعالم
بغير حق والقائمون على تلك الو�سائل من غالة الغرب الذين ينكرون �سماوية اال�سالم
،وربانية القران الكريم ،ونبوة خاتم المر�سلين � أو ينكرون الدين كلية في وقاحة و
بجاحة �سافرة  .واهم الو�سائل وانجعها للرد على هذا الهجوم هو اثبات االعجاز العلمي
لكتاب اهلل و�سنة ر�سوله  بالكلمة الطيبة والحجة الوا�ضحة البالغة والمنطق ال�سوي .
� -4أن العالم اليوم يتحرك باتجاه كارثة كبرى ،وقودها تطور علمي وتقني مذهل ،يطغى
�أ�صحابه ويغريهم ب�إفناء وابادة غيرهم في غيبة الوعي الديني ال�صحيح وااللتزام االخالقي
وال�سلوكي اللذين يرعيان حق اهلل وحقوق االخوة االن�سانية حق رعايتها  .والمخرج من ذلك
هو الدعوة الى الدين الحق ومن او�ضح و�سائل الدعوة اليه هو ما في كتاب اهلل تعالى وفي
�سنة ر�سوله  من اعجاز علمي وا�ضح و�ضوح ال�شم�س في رابعة النهار يقنع المنبهرين
بالعلم ومعطياته في زمن تفجر المعارف العلمية الذي نعي�شه كما لم يقنعهم ا�سلوب اخر
ان في اثارة ق�ضية االعجاز العلمي لكل من القران الكريم وال�سنة النبوية ا�ستنها�ضا لعقول
الم�سلمين وا�ستثارة للتفكير االبداعي فيها وت�شجيعا بق�ضية العلوم والتقنية التي تخلفت
 -77مو�سوعة الإعجاز العلمي يف القر�آن وال�سنة  ،حممد راتب النابل�سي . 17-16/1 ، ،
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فيها االمة تخلفا كبيرا،ف�أخذت الهوة تزداد بيننا وبين الغرب يوما بعد يوم
�ساد�س ًا  :الآيات التي �أ�شارت �إلى الإعجاز العلمي :
حثَّ القران الكريم في كثير من �آياته النا�س على النظر والتدبر  ،و�أمرهم بالنظر في هذا
الكون وما فيه من �آيات بينة  ،ليقودهم هذا النظر �إلى الإيمان باهلل �سبحانه وتوحيده
وعبادته من خالل عدة �آيات يمكن اعتبارها �أ�سا� ًسا و�أ�ص ًال للإعجاز العلمي :
منها قوله تعالى( :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ) ( ،)79وك�أنَّ القران يدعونا
الى االكت�شاف العلمي والو�صول الى العلم التجريبي الذي بد�أه الم�سلمون في الح�ضارة
الإ�سالمية ،ثم �أخذه الغربيون عن الم�سلمين ،وا�ستخدموه بتو�سع ،وك�أنه �أ�سا�س الثورة
العلمية التي نعي�شها اليوم .
وقوله تعالى(:ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ)
(( )80و�صدق اهلل ففي كل يوم يري عباده بع�ض �آياته في الأنف�س والآفاق ويك�شف لهم عن
بع�ض �أ�سرار هذا الكون الحافل بالأ�سرار  ...وفي �أنف�سهم اثر الإيقاع العميق وما ربك
بغافل عما تعملون )( ، )81ومنها قوله تعالى (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
(. )83
ﭲ ﭳ) ( ، )82ومنها قوله تعالى( :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ)

المطلب الثاني :الق�ضايا التي �أثيرت حوله( الإعجاز العلمي بين المجيزين والمانعين(:))84
�إن ق�ضية الإعجاز العلمي للقر�آن وال�سنة وجدت �صد ًا وا�سع ًا بين مختلف �أفراد المجتمع
وخ�صو�ص ًا العلماء والباحثين والمهتمين بق�ضايا العلم  ،وهي كغيرها من الق�ضايا الوليدة
انق�سم العلماء فيها �إلى فريقين فريق :يجيزها ويدعو �إليها ويرى فيها فتح ًا جديد ًا

 -78ينظر  :ق�ضية االعجاز العلمي للقران الكرمي و�ضوابط التعامل معها  103 -99 /1،بت�صرف
� -79سورة ُف ِّ�ص َلت  :الآية 53
� -80سورة النمل  :الآية. 93
 -81يف ظالل القر�آن ()2670 /5
� -82سورة �ص :الآية . 88
� -83سورة الأنعام :الآية . 67
 -84ينظر  :اجتاهات التف�سري يف الع�صر احلديث  .د .عبد املجيد عبد ال�سالم املحت�سب  ، 295 /1وكذا  :تف�سري الآيات
الكونية  ،د .عبد اهلل �شحاته  ، 8 -7/1وكذا ق�ضية االعجاز العلمي للقران و�ضوابط التعامل معها � .أ .د .زغلول النجار
 ، 70 ، 27 /1وجملة االعجاز العلمي العدد االول بعنوان ( االعجاز العلمي ت�أ�صيال ومنهجا) للدكتور عبداهلل امل�صلح .
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وتجديد ًا في طريق الدعوة �إلى اهلل وهداية النا�س �إلى دين اهلل .وفريق :يرى في هذا
اللون من التف�سير خروج ًا بالقر�آن عن الهدف الذي �أنزل القر�آن من �أجله ،و�إقحام ًا له في
مجال متروك للعقل الب�شرى يجرب فيه وي�صيب ويخطئ .واليك ر�أى الفريقين وحججهم
باخت�صار:
�أو ًال  -المجيزون للإعجاز العلمي :
�أما مجيزوا الإعجاز العلمي وهم الكثرة فيمثلهم الأمام محمد عبده ،وتلميذه ال�شيخ محمد
ر�شيد ر�ضا ،وال�شيخ عبد الحميد بن بادي�س ،وال�شيخ محمد �أبو زهرة ومحدث المغرب �أبو
الفي�ض �أحمد بن �صديق الغمارى ،ون�ستطيع �أن نعد منهم ال�شيخ محمد الأمين ال�شنقيطي،
�صاحب �أ�ضواء البيان في تف�سير القر�آن بالقر�آن .وه�ؤالء الذين يتبنون التف�سير العلمي
للقر�آن ي�ضعون له �شروط ًا ت�سد الباب �أمام الأدعياء الذين يتخر�صون في تف�سير القر�آن
بغير علم ،ومن هذه ال�شروط:
� -1ضرورة التقيد بما تدل عليه اللغة العربية فالبد من:
· �أن تراعى معاني المفردات كما كانت في اللغة �إبان نزول الوحي.
· �أن تراعى القواعد النحوية ودالالتها.
· �أن تراعى القواعد البالغية و دالالتها .خ�صو�ص ًا ( قاعدة �أن ال يخرج اللفظ من الحقيقة
�إلى المجاز �إال بقرينة كافية).
 -2البعد عن الت�أويل في بيان �إعجاز القر�آن العلمي
� -3أن ال تجعل حقائق القر�آن مو�ضع نظر ،بل تجعل هي الأ�صل :فما وافقها قبل وما عار�ضها رف�ض.
� -4أن ال يف�سر القر�آن �إال باليقين الثابت من العلم ال بالفرو�ض والنظريات التي ال تزال
مو�ضع فح�ص وتمحي�ص� ،أما الحد�سيات والظنيات فال يجوز �أن يف�سر بها القر�آن ،لأنها
عر�ضة للت�صحيح والتعديل – �إن لم تكن للإبطال – في �أي وقت.
وقد ن�شطت حركة الإعجاز العلمي في الآونة الأخيرة ون�ش�أت هيئة الإعجاز العلمي للقر�آن
وال�سنة التابعة لرابط العالم الإ�سالمي وقدمت الكثير الذي من �ش�أنه يقنع المانعين من
الإعجاز العلمي بما تو�صلوا �إليه من نتائج يقينية حقيقية لكثير من الموا�ضيع التي تمت
الدرا�سة حولها .
ثاني ًا  -المانعون من الإعجاز العلمي:
�أما المانعون من الإعجاز العلمي فيمثلهم في هذا الع�صر �شيخ الأزهر الأ�سبق ال�شيخ محمـود
�شلتوت والأ�ستاذ �سيد قطب ،ود .محمـد ح�سين الذهبي وغيرهم  .وحجتهم في المنع  ،يقولون :
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� .1إن القر�آن كتاب هداية ،و�إن اهلل لم ينزله ليكون كتاب ًا يتحدث فيه �إلى النا�س عن نظريات
العلوم ،ودقائق الفنون ،و�أنواع المعارف.
� .2إن التف�سير العلمي للقر�آن يعر�ض القر�آن للدوران مع م�سائل العلوم في كل زمان ومكان،
والعلوم ال تعرف الثبات وال القرار وال الر�أي الأخير.
� .3إن التف�سير العلمي للقر�آن يحمل �أ�صحابه والمغرمين به على الت�أويل المتكلف الذي
يتنافى مع مناهج التف�سير المقبولة والمعتمدة.
 .4ثم يقولون� :أن هناك دلي ًال وا�ضح ًا من القر�آن على �أن القر�آن لي�س كتاب ًا يريد اهلل به �شرح
حقائق الكون ،وهذا الدليل هو ما روى عن معاذ �أنه قال « :يا ر�سول اهلل �إن اليهود تغ�شانا
ويكثرون م�س�ألتنا عن الأهلة فما بال الهالل يبدو دقيق ًا ثم يزيد حتى ي�ستوي وي�ستدير ،ثم
ينق�ص حتى يعود كما كان ف�أنزل اهلل هذه الآية ( :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ) (� )85أي �أن اهلل لم يرد عليهم ردا علمي ًا بل رد عليهم ردا
�شرعي ًا ببيان الهدف منها  ،ولكن هل تكفى هذه الحجج لرف�ض التف�سير العلمي ؟؟ :
�إن كون القر�آن الكريم كتاب هداية ال يمنع �أن ترد فيه �إ�شارات علمية يو�ضحها التعمق في
العلم الحديث ،فقد تحدث القر�آن عن ال�سماء والأر�ض ،وال�شم�س والقمر ،والليل والنهار،
و�سائر الظواهر الكونية ،كما تحدث عن الإن�سان ،والحيوان والنبات ،ولم يكن هذا الحديث
الم�ستفي�ض منافي ًا لكون القر�آن كتاب هداية  ،بل كان حديثه هذا �أحد الطرق التي �سلكها
لهداية النا�س  .وهو الوجه الذي نحتاجه اليوم في �سبيل الدعوة �إلى اهلل لأنا�س ال تلفت
�أنظاهرهم �أوجه الإعجاز الأخرى مثلما يفعله الإعجاز العلمي الرتباطهم الوثيق بالعلم
والك�شوفات الكونية وارتيادهم الف�ضاء وتغلغلهم في الطبيعة والنبات والإن�سان وغو�صهم
�أعماق البحار لمعرفة �أ�سرارها كل ذلك يجعل الإعجاز العلمي �آلية فاعلة للدعوة �إلى اهلل.
�أما تعليق الحقائق التي يذكرها القر�آن بالفرو�ض العلمية فهو �أمر مرفو�ض و�أول من رف�ضه
هم المتحم�سون للتف�سير العلمي للقر�آن.
�أما �أن هذا اللون من التف�سير يت�ضمن الت�أويل الم�ستمر ،والتمحل ،والتكلف ف�إن الت�أويل بال
داع مرفو�ض .وقد ا�شترط القائلون بالتف�سير العلمي للقر�آن �شروط ًا من بينها �أن ال يعدل
عن الحقيقة �إلى المجاز �إال �إذا قامت القرائن الوا�ضحة التي تمنع من �إرادة الحقيقة.
و�أما اال�ستدالل بما ورد في �سبب نزول الآية (ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ) فهو بحاجة
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�إلى �أن يثبت ( )86و�إال فهو معار�ض بما رواه الطبري في تف�سيره عن قتادة في هذه الآية
قال� :س�ألوا النبي  لم جعلت هذه الأهلة؟ ف�أنزل اهلل فيها ما ت�سمعون ( ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ) فجعلها ل�صوم الم�سلمين ولإفطارهم ولمنا�سكهم وحجهم ولعدة
ن�سائهم ومحل دينهم في �أ�شياء واهلل �أعلم بما ي�صلح خلقه .وروى عن الربيع وابن جريج
مثل ذلك .ففي هذه الروايات التي �ساقها الطبري :ال�س�ؤال هو :لم جعلت هذه الأهلة ؟ ولي�س
ال�س�ؤال ما بال الهالل يبدو دقيق ًا ثم يزيد حتى ي�ستوي وي�ستدير ثم ينق�ص.
ولذلك ف�إنه ال دليل في الآية على �إبعاد التف�سير العلمي.
الخال�صة� :إن التف�سير العلمي للقر�آن:
مرفو�ض �إذا اعتمد على النظريات العلمية التي لم تثبت ولم ت�صبح حقيقة
ومرفو�ض �إذا خرج بالقر�آن عن لغته العربية.
ومرفو�ض �إذا �صدر عن خلقية تعتمد العلم �أ�ص ًال وتجعل القر�آن تابع ًا.
ومرفو�ض �إذا خالف ما دل عليه القر�آن في مو�ضع �أخر �أو في �صحيح ال�سنة.
وهو مقبول بعد ذلك �إذا التزم القواعد المعروفة في �أ�صول التف�سير من االلتزام بما تفر�ضه
حدود اللغة ،وحدود ال�شريعة والتحري واالحتياط الذي يلزم كل ناظر في كتاب اهلل.
ومقبول � -أخير ًا -ممن رزقه اهلل علم ًا بالقر�آن وعلم ًا بال�سنن الكونية ال من كل من هب
ودب ،فكتاب اهلل �أعظم و�أجل من �أن يكون ذلك.
المطلب الثالث � :ضوابط الإعجاز العلمي (: )87
�إن مو�ضوع الإعجاز العلمي محفوف بالمخاطر لوترك الحبل فيه على القارب ،ليتحدث فيه
من �شاء بما ي�شاء ،وقد ينقلب على �أ�صحابه؛ خا�صة �أن بع�ض الدرا�سات انطلقت من غير
 -86قلت الأثر �أخرجه �أبو نعيم يف معرفة ال�صحابة ( ،)269 /3وابن ع�ساكر يف تاريخه (خمت�صر ابن منظور )25 /1
عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال :نزلت يف معاذ بن جبل ،وثعلبة بن َع َن َمة  -وهما رجالن من الأن�صار  -قاال :يا ر�سول
اهلل ،ما بال الهالل  ...فنزلت  ...احلديث .وقد �أورده ابن الأثري يف �أُ�سد الغابة ( ،)473 /1وال�سيوطي يف الدر (/2
 )305وقال�« :أخرج ابن ع�ساكر ب�سند �ضعيف عن ابن عبا�س � ...إلخ .كما �أورده ُل َباب النقول  28/1وعزاه لأبي نعيم ،وابن
ع�ساكر .وقد �أورده الواحدي يف �أ�سباب النزول(  -) 56/1من غري �إ�سناد  -واحلافظ يف الإ�صابة ( )522 /1عن الكلبي
من غري ذكر الوا�سطة ،وهما� :أبو �صالح الذي يرويه عن ابن عبا�س .كما �أورده احلافظ يف ال ُعجاب ( )455 /1وقال« :و�أما
�أثر الكلبي فلعله يف تف�سريه الذي يرويه عن �أبي �صالح عن ابن عبا�س ،وقد وجدتُ مثله يف تف�سري مقاتل بن �سليمان بلفطه،
فلعله تلقاه عنه» .اهـ وقال املُناوي يف الفتح ال�سماوي (�« :)232 /1إ�سناده واه»
 -87ينظر  :ق�ضية االعجاز العلمي و�ضوابط التعامل معها ،97 – 91 /1،ومباحث يف اعجاز القران � ,أ .د .م�صطفى
م�سلم  ، 164 – 160 /1 ،وكذا :البيان يف اعجاز القران  ، 273 – 272/1وكذا  :ال�سماء يف القران . 74 – 68 /1 ،
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�ضوابط ،يقودها الحما�س فكان ال بد من �ضوابط ،تكبح جماح الفكر والخيال وال�سعي وراء
النظريات والفر�ضيات ،وتنظم عملية البحث  ،وهي كثيرة ،ومنها:
�أو ًال  :ح�سن فهم الن�ص القر�آني الكريم وفق دالالت االلفاظ في اللغة العربية ،ووفق قواعد
تلك اللغة وا�ساليب التعبير فيها ،وذلك الن القران الكريم قد انزل بل�سان عربي مبين .
على ان ال يخرج باللفظ من الحقيقة الى المجاز اال بقرينة كافية ،وعند ال�ضرورة الق�صوى
،ومن هنا فال يمكن اثبات االعجاز العلمي بت�أويل الن�ص القر�آني .
ثاني ًا  :فهم ا�سباب النزول والنا�سخ والمن�سوخ – ان وجد – وفهم الفرق بين العام والخا�ص
والمطلق والمقيد والمجمل والمف�صل من �آيات هذا الكتاب الحكيم .
ثالث ًا  :فهم الم�أثور من تف�سير الم�صطفى  والرجوع الى اقوال المف�سرين من ال�صحابة
والتابعين وتابعيهم الى الزمن الحا�ضر .
رابع ًا  :جمع القراءات ال�صحيحة المتعلقة بالآية القر�آنية الكريمة ان وجدت .
خام�سا  :جمع الن�صو�ص القر�آنية المتعلقة بالمو�ضوع القر�آني الواحد ورد بع�ضها الى بع�ض
،بمعنى فهم داللة كل منها في �ضوء االخر ،الن القران الكريم يف�سر بع�ضه بع�ضا ،كما
يف�سر ال�صحيح من �أقوال ر�سول اهلل  ولذلك كان من الواجب توظيف ال�صحيح من
االحاديث النبوية ال�شريفة المتعلقة بمو�ضوع الآية المتعامل معها كلما توافر ذلك .
�ساد� ًسا  :مراعاة ال�سياق القر�آني للآية المتعلقة ب�إحدى الق�ضايا الكونية دون اجتزاء للن�ص
عما قبله وعما بعده ،مع الت�سليم بان من طبيعة القران الكريم ايراد العديد من الحقائق
المتتابعة والتي قد ال تكون بال�ضرورة مرتبطة ببع�ضها البع�ض كما هو الحال في �آيات
الق�سم المتعددة ب�أكثر من امر من االمور .
�سابع ًا  :مراعاة قاعدة  :ان العبرة هي بعموم اللفظ ال بخ�صو�ص ال�سبب ،واالقت�صار على
الق�ضية الواحدة في المقام الواحد ،دون تكدي�س للآيات الم�ست�شهد بها حتى يت�ضح جانب
االعجاز العلمي في كل منها .
ثامنا  :عدم التكلف ومحاولة لي �أعناق الآيات من �أجل موافقتها للحقيقة العلمية ،وذلك
لأن القران الكريم اعز علينا واكرم من ذلك ،لأنه كالم اهلل الخالق وعلم الخالق بخلقة هو
الحق المطلق ،الكامل ال�شامل ،المحيط بكل علم �آخر ،وهو العلم الذي ال ي�أتيه الباطل من
بين يديه وال من خلفه .
تا�سع ًا  :الحر�ص على عدم الدخول في التفا�صيل العلمية الدقيقة التي ال تخدم ق�ضية
االعجاز العلمي للآية او الآيات القر�آنية الكريمة من مثل المعادالت الريا�ضية المعقدة
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،والرموز الكيميائية الدقيقة اال في ا�ضيق الحدود لالزمة لإثبات وجه االعجاز .
عا�شر ًا :عدم الخو�ض في الق�ضايا الغيبية غيبة مطلقة كالذات االلهية ،والروح ،والمالئكة
،والجن ،وحياة البرزخ ،والقبر ،قيام ال�ساعة ،والبعث ،والح�ساب ،والميزان ،وال�صراط
،والجنة ،والنار وغيرها ،والت�سليم بالن�صو�ص الواردة فيها ت�سليما كامال انطالقا من
االيمان بكتاب اهلل و�سنة ر�سوله ،ويقينا را�سخا بعجز الإن�سان عن الو�صول الى مثل هذه
الغيبيات المطلقة .
حادي ع�شر :الت�أكيد على �أن الأخرة لها من ال�سنن والقوانين ما يغاير �سنن الدنيا مغايرة
كاملة ،و�أنها ال تحتاج هذه ال�سنن الدنيوية الرتيبة ،فهي كما و�صفها ربنا امر فجائي منه
( كن فيكون) و�صدق اهلل العظيم اذا يقول ( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ)
( )88وعلى الرغم من ذلك فان اهلل من رحمته بنا قد ابقى لنا في �صخور الأر�ض ،وفي
�صفحة ال�سماء اعداد كثيرة من ال�شواهد الح�سية التي تقطع ب�ضرورة فناء الكون وبحتمية
االخرة ،و�إن اال�شارة �إلى تلك ال�شواهد الكونية ال يمكن �أن تف�سر بمحاولة التعرف على
موعد الأخرة ،لأن الآخرة من الغيبيات المطلقة التي ال يعلمها اال اهلل ،ولأنها لن تتم من
ال�سنن الكونية الم�شاهدة في هذه الحياة
ثاني ع�شر :توظيف الحقائق العلمية القاطعة في اال�ست�شهاد على الإعجاز العلمي للآية او
الآيات القر�آنية الواردة في المو�ضوع الواحد او في عدد من المو�ضوعات المتكاملة ،وذلك
في جميع الآيات الكونية الواردة في كتاب اهلل فيما عدا ق�ضايا الخلق واالفناء ،والبعث ،والتي
يمكن فيها توظيف الآية او الآيات القر�آنية الكريمة ،لالرتقاء ب�إحدى النظريات المطروحة
الى مقام الحقيقة مع الت�أكيد على ان الحقيقة العلمية ال تبطل مع الزمن ،ولكنها قد تزداد
تف�صيال وتو�ضيحا باجتهاد العلماء جيال بعد جيل ،وان المعرفة العلمية اذا و�صلت الى
م�ستوى الحقيقة فهي ال تتغير لكنها قد تزداد اي�ضاحا مع الزمن ،وذلك الن حقائق العلوم
المكت�سبة جزئية ،النها تعبر عن جزئية محددة ،ومن طبيعة العلوم المكت�سبة النمو المطرد
مع ا�ستمرار مجاهدة العلماء في تو�ضيح ما �سبقت معرفته من حقائق دون �إلغائها .
ثالث ع�شر� :ضرورة التمييز بين المحقق لداللة الن�ص القر�آني والناقل له مع مراعاة
التخ�ص�ص الدقيق في مراحل اثبات وجه االعجاز العلمي في الآية القر�آنية الكريمة ،الن
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هذا مجال تخ�ص�صي على اعلى مراحل التخ�ص�ص ال يجوز ان يخو�ض فيه كل خائ�ض
،كما ال يمكن لفرد واحد ان يغطي كل جوانب االعجاز العلمي في اكثر من الف اية قرانيه
�صريحة بالإ�ضافة الى �آيات اخرى عديدة تقترب داللتها من ال�صراحة ،خا�صة ان هذه
الآية تغطي م�ساحة هائلة من العلوم المكت�سبة التي تمتد من علم االجنة الى علم الفلك وما
بينها من مختلف مجاالت العلوم والمعارف االن�سانية ،اال اذا ردت كل ق�ضية الى محققها
من المتخ�ص�صين بو�ضوح واثبات كاملين
رابع ع�شر :الت�أكيد على ان ما تو�صل اليه المحقق العلمي في فهم داللة الآية الكريمة لي�س
منهى الفهم لها ،لأن القران الكريم ال تنتهي عجائبه وال بخلق على كثرة الرد .
خام�س ع�شر :اليقين بان الن�ص القر�آني الكريم قد ينطبق على حقيقة علمية ثابته ،لكن
ذلك لن ينفي مجازا مق�صودا ،كما ان الآية القر�آنية الكريمة قد ت�أتي في مقام الت�شبيه او
المجاز وتبقى �صياغة الآية دقيقة دقة فائقة من الناحية العلمية وان لم تكن تلك الناحية
العلمية مق�صودة لذاتها ،الن كالم اهلل الخالق هو الحق المطلق الذي ال ي�أتيه الباطل من
بين يديه وال من خلفه .
�ساد�س ع�شر  :الأخذ في االعتبار امكانية االنطالق من الآية القر�آنية الكريمة للو�صول الى
حقيقة كونية لم يتو�صل العلم المكت�سب الى �شيء منها يعد ،،وذلك انطالقا من االيمان
الكامل بان القر�آن الكريم هو كالم اهلل الخالق في �صفائه الرباني ا�شراقاته النورانية ،وانه
كالم حق مطلق ،ولو وعى الم�سلمون هذه الحقيقة ل�سبقوا غيرهم من االمم في الو�صول الى
العديد من حقائق الوجود ،وعلى الرغم من هذا الت�أخير فال يزال الباب مفتوحا ليت�سابق
اليه المت�سابقون من اهل العلم في هذا المجال .
�سابع ع�شر  :عدم التقليل من جهود العلماء ال�سابقين في محاوالتهم المخل�صة لفهم داللة
تلك الآيات الكونية في حدود المعلومات التي كانت متاحة لهم في زمانهم ،وذلك الن الآية
الكونية الواردة في كتاب اهلل تت�سع داللتها مع ات�ساع دائرة المعرفة الإن�سانية في تكامل
ال يعرف الت�ضاد حتى ي�ضل القر�آن الكريم مهيمنا على المعارف االن�سانية مهما ات�سعت
دوائرها ،وهذا من اعظم جوانب االعجاز في كتاب اهلل .
ثامن ع�شر � :ضرورة التفريق بين ق�ضية االعجاز العلمي والتف�سير العلمي ،فالإعجاز العلمي
يق�صد به اثبات �سبق القر�آن الكريم بالإ�شارة الى حقيقة من الحقائق الكونية او تف�سير
ظاهرة من ظواهره قبل و�صول العلم المكت�سب اليها بعدد متطاول من القرون ،وفي زمن
لم يكن لأي من الب�شر امكانية الو�صول الى تلك الحقيقة عن طريق العلوم المكت�سبة ابدا
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 .واما التف�سير فهو محاولة ب�شرية لح�سن فهم داللة الآية القر�آنية ان ا�صاب فيها المف�سر
فله اجران وان اخط�أ فله اجر واحد ،والمعول عليه في ذلك هو نيته  .وهنا يجب الت�أكيد
على �أن الخط�أ في التف�سير ين�سحب على المف�سر ،وال يم�س جالل القر�آن الكريم ،وانطالقا
من ذلك فالبد من الحر�ص على توظيف الحقائق العلمية القاطعة والتي ال رجعة فيها في
كل من الق�ضيتين .
ولكن لما كانت العلوم المكت�سبة لم ت�صل بعد الى الحقيقة في كثير من االمور فال حرج
من توظيف النظريات ال�سائدة المقبولة المنطقية في التف�سير العلمي للقران الكريم ،اما
االعجاز العلمي للقران الكريم فال يجوز ان يوظف فيه اال القطعي الثابت من الحقائق
العلمية التي ال رجعة فيها وذلك في جميع الآيات الو�صفية .
تا�سع ع�شر  :اليقين في �صحة كل ما جاء في القر�آن الكريم ،لأنه كالم اهلل الخالق
،المحفوظ بحفظ اهلل على مدى الزمان والى ان ي�شاء اهلل والمحفوظ في نف�س لغة وحيه –
اللغة العربية – فال ي�أتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه ،وعلى ذلك فال يمكن لحقيقة
كونية ان ت�صطدم بن�ص قراني ابدا ،فاذا حدث وبدا �شيء من ذلك فال بد من وجود خلل
ما ،اما في �صياغة الحقيقة العلمية او في فهم الدار�سين للن�ص القر�آني الكريم .
ع�شرون  :يجب تحري الدقة المتناهية في التعامل مع القر�آن الكريم واخال�ص النية في
ذلك والتجرد له من كل غاية �شخ�صية او مكا�سب مادية .
وقد �أطلت النف�س في �إيراد هذا العدد الكبير من ال�ضوابط  ،لي�ستر�شد بها الباحثون الذين
يجدوا في �أنف�سهم الت�أهيل الالزم لولوج هذا ال�ضرب من الإعجاز  ،حتى ال ين�سد باب
البحث عن الإعجاز العلمي للقر�آن وال�سنة وما �أحوجنا �إليه في زمن �سادت فيه لغة العلم
والمعرفة  ،ولعل الإلتزام بتلك ال�ضوابط مع القيام ببحوث ودرا�سات هادفة حول هذا
المو�ضوع تف�ضي لنتائج مذهلة تظهر عظمة هذا الدين وت�ؤكد �صالحيته لكل زمان ومكان
 ،وت�سهم بفعالية في الدعوة �إلى اهلل تعالى كو�سيلة مقنعة لأنا�س �شغفهم العلم والمعرفة ،
كما �أن المعتر�ضين لهذا اللون من الإعجاز من علماء الم�سلمين تطمئن قلوبهم ب�أن هذه
الدرا�سات والبحوث خا�ضعة ل�ضوابط ر�صينة  ،وكل النتائج التي خرجت بها هي نتائج
حقيقية ولي�ست ظنية،فنحن في �أم�س الحاجة لت�ضافر جهودهم لن�صرة الدين.
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خاتمة
الحمد هلل الذي �أنزل القر�آن ختام ًا لكتبه ور�ساالته �إلى الب�شر �أجمعين ،و�أودع فيه من
الأ�سرار ماال ينق�ضي وما ال ينتهي �إلى يوم القيامة ،وجعله معجزة خالدة لخاتم الأنبياء
والر�سل �أجمعين  ،وال�صالة وال�سالم على النبي الأمي االمين �سيدنا محمد �صلى اهلل عليه
وعلى �آله و�أ�صحابه والتابعين ومن �سار على هداهم �إلى يوم الدين ..

بعد التطواف مع الإعجاز العلمي للقر�آن وال�سنة وما �أثير حوله من ق�ضايا تو�صلت �إلى نتائج
وتو�صيات �أجملها في الآتي :
�أو ًال – النتائج :
� -1إن الإعجاز العلمي للقر�آن وال�سنة �أ�صبح واقع ًا معي� ًشا وملمو� ًسا وخ�صو�ص ًا بعد النتائج
المبهرة والحقيقية للبحوث التي �أجريت في مجاالت �شتى .
 -2عندما يري اهلل عباده �آية من �آياته ،في الآفاق �أو في الأنف�س م�صدقة لآية في كتابه،
�أو حديث من �أحاديث ر�سوله  يت�ضح المعنى ،ويكتمل التوافق ،وي�ستقر التف�سير،
وتتحدد دالالت �ألفاظ الن�صو�ص ،بما ك�شف من حقائق علمية وهذا هو الإعجاز.
 -3قد تتجلى م�شاهد �أخرى كونية عبر القرون ،تزيد المعنى الم�ستقر و�ضوح ًا وعمق ًا
و�شمو ًال لأن الر�سول  قد �أوتى جوامع الكلم فيزداد بها الإعجاز عمقا و�شمو ًال ،كما
تزداد ال�سنة الكونية و�ضوحا بكثرة �شواهدها المندرجة تحت حكمها.
� -4إن �أدلة المعار�ضين مهما كثرت  ،ف�إن التزام الم�ؤيدين ب�ضوابط الإعجاز العلمي كفيلة
لإقناعهم خ�صو�ص ًا �إذا ا�سفرت البحوث عن نتائج حقيقية .
� -5إن التف�سير العلمي للقر�آن مرفو�ض �إذا اعتمد على النظريات العلمية التي لم تثبت ولم
ت�ستقر ولم ت�صل �إلى درجة الحقيقة العلمية.
 -6هنالك فرق بين التف�سير العلمي والإعجاز العلمي  ،تمت مناق�شته في ثنايا البحث.
ثانيا -التو�صيات :
 -1يو�صي الباحث الجامعات والم�ؤ�س�سات التعليمية بالعناية بق�ضايا الإعجاز العلمي في
القر�آن وال�سنة في مناهجها الدرا�سية ،والعمل على �إعداد وتدري�س مادة جديدة في كل
كلية �أو معهد تعنى بدرا�سة �آيات و�أحاديث الإعجاز العلمي الداخلة في تخ�ص�ص هذه
الكلية �أو المعهد ،وذلك لربط حقائق العلم بالوحي ،تعميق ًا للإيمان وتقوية لليقين في
قلوب الدار�سين تفعي ًال وت�أ�صي ًال .
العدد الثاني ع�شر  -رجب 1438هـ � -أبريل 2017م 223

الدكتور  /يعقوب حممد �صالح

 -2كما يو�صي الجامعات ومراكز البحوث في البالد الإ�سالمية بت�شجيع البحوث والدرا�سات
في مجال الإعجاز العلمي في القر�آن وال�سنة ،وتخ�صي�ص المنح الدرا�سية لطالب
الدرا�سات العليا ،ور�صد الجوائز المالية لغيرهم من الباحثين في هذه المجال ،
هذا ف�ض ًال عن الندوات والم�ؤتمرات والور�ش التي تبين �أهمية الإعجاز العلمي للقر�آن
وال�سنة  ،وو�ضع خطة متكاملة لها توزع على الجامعات ومراكز البحوث في داخل البالد
الإ�سالمية وخارجها تمهيد ًا لعقد الم�ؤتمرات الدورية التي تعر�ض فيها هذه البحوث الجديدة.
� -3ضرورة التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث في البالد الإ�سالمية والعلماء الم�سلمين
في العالم على �إعداد خطة بحوث متكاملة في المجاالت العلمية المختلفة والعمل على
تنفيذها بالتعاون والتن�سيق فيما بينهما ،امتثا ًال لدعوة القر�آن الكريم للم�سلمين �إلى
البحث والنظر والتدبر في �آيات اهلل في �آفاق الكون وفي النف�س الكت�شاف الحقائق
العلمية وال�سنن الكونية وا�ستخدامها في توفير �سبل القوة و�أ�سباب العزة للم�سلمين،
وانت�شالهم من التبعية الكاملة لغيرهم في مجال العلوم والتكنولوجيا.
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ال َم َثل عند الخليفة عمر بن الخطاب
( درا�سة وتحليل )
د  .محمد عبد اهلل �سليمان

1

ملخ�ص البحث
هذا البحث المو�سوم بـ « المثل عند الخليفة عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه ( درا�سة
وتحليل )  ،يهدف �إلى درا�سة المثل عند الخليفة عمر درا�سة تك�شف عن مقدرته في �إر�سال
المثل و�ضربه في موا�ضعه .
وقد تناول الباحث �أمثال الخليفة عمر بالدرا�سة والتحليل وخ ُل�ص �إلى نتائج نذكر منها :
�أن �أمثال الخليفة عمر تت�سم ب�سعة الر�ؤية وقوة الداللة  ،وجزالة اللغة  ،وعمق المعنى ،
وتحمِ ل في ثناياها معالجة لم�شكالت ذات �أبعاد اجتماعية .
كما يو�صي الباحث بدرا�سة الجوانب الأدبية المتعددة في �شخ�صية الخليفة عمر ر�ضي اهلل عنه .
المقدمة :
المثل من الأجنا�س الأدبية ذات الدالالت االجتماعية العميقة ،النابعة من خبرات وتجارب
الأفراد والمجتمعات  ،ولق�صر عبارته ف�إنه �سهل التداول واالنت�شار  ،وعظيم المعالجة
لم�شكالت الحياة  ،ولذلك نجده عند جميع �شعوب العالم .
والمثل يكون باللغة الف�صيحة كما يكون بالدارجة  .وقد يكون موجبا يهدف �إلى معالجة
الق�ضايا ال�سالبة في المجتمعات وقد يكون �سالبا في ذاته  .ومما ن�شير �إليه في �أمثال
الخليفة عمر (ر�ضي اهلل عنه ) �أنها ذات �صبغة موجبة ترمي �إلى معالجة الق�ضايا
االجتماعية والم�شكالت الأخالقية  ،و�أن لغتها غاية في الجزالة  ،ومق�صدها غاية في
ال�سمو  ،ومعالجتها للم�شكالت غاية في الدقة  ،وتت�سم بالواقعية  ،والطرافة  ،وجودة ال�سبك
 ،وجوامع الكلم  ،فتغنى بعباراتها الق�صيرة عن الكالم الكثير .
وال يمكن للإن�سان �أن ير�سل الأمثال �إال �إذا كان �سليم الفطرة � ،سوي ال�سليقة  ،متوفر
الموهبة  ،يمتلك نا�صية اللغة  ،ذو ح�س �أدبي عميق وذوق فني رفيع ،ومعرفة عميقة بق�ضايا
النا�س وم�شكالتهم ومتفهم لواقع حياتهم  ،وهذا ما توافر للخليفة (عمر ر�ضي اهلل عنه ).
�-1أ�ستاذ الأدب والنقد امل�شارك -جامعة القر�آن الكرمي وتا�صيل العلوم -ال�سودان
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�أهداف البحث :
يهدف هذا البحث �إلى درا�سة �أمثال الخليفة درا�سة �أدبية تك�شف عن قدراته ومهاراته في
�إر�سال المثل .
م�شكلة البحث :
تكمن في �أنه يتناول جن�س من الأجنا�س الأدبية المهمة ل�شخ�صية �أدبية في قامة الخليفة
عمر ( ر�ضي اهلل عنه ) حيث يتناول الأمثال التي �أر�سلها ويجيب عن الأ�سئلة الآتية :
.1ما القيمة الأدبية لأمثال الخليفة عمر ؟
.2ما الدالالت اللغوية والمعنوية لهذه الأمثال ؟
.3وما هي �أبعادها االجتماعية والإن�سانية ؟ وما الم�شكالت التي تعالجها ؟
�أهمية البحث وتتمثل في الآتي :
�.1إن الأمثال التي �أر�سلها الخليفة عمر تنم عن ذوق �أدبي رفيع  ،وح�س فني عميق .
�.2أر�سلها ليعالج بها حوادث وق�ضايا اجتماعية وقعت في ع�صره.
منهج البحث  :المنهج الو�صفي والتحليلي .
هيكل البحث  :ت�شتمل هذه الدرا�سة على ثالثة مباحث هي :
المبحث الأول  :مفهوم المثل .
المبحث الثاني  :خ�صائ�ص المثل .
المبحث الثالث � :أمثال الخليفة عمر.
الخاتمة  :النتائج والتو�صيات .
المراجع والم�صادر.
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مفهوم المثل ونماذج منه
المثال وهو  :قو ٌل �سائ ٌر ي َُ�ش َّبه به ُ
حال الثاني بالأول والأ�صل فيه ال َّت ْ�ش ِبيه.2
قال المبرد  :الم َث ُل م�أخوذ من ِ
نبد�أ بذكر ا�شتقاق المثل فنقول �أ�صل المثل التماثل بين ال�شيئين في الكالم كقولهم ( كما
تدين تدان ) وهو من قولك هذا مثل ال�شيء ومثله كما تقول �شبهه و�شبهه ثم جعل كل حكمة
�سائرة مثل وقد ي�أتي القائل بما يح�سن �أن يتمثل به �إال �أنه ال يتفق �أن ي�سير فال يكون مثال
و�ضرب المثل جعله ي�سير في البالد من قولك �ضرب في الأر�ض �إذا �سار فيها ومنه �سمى
الم�ضارب م�ضاربا ويقولون الأمثال تحكى يعنون بذلك �أنها ت�ضرب على ما جاءت عن
العرب وال تغير �صيغتها فتقول للرجل ( ال�صيف �ضيعت اللبن ) فتك�سر التاء لأنها حكاية .
الأمثال التي هي ْ
وح ْلي المعاني والتي تخ َّيرتَها العرب وق َّدمتها
و�ش ُي الكالم وج ْوهَ ُر ِ
اللفظ َ
العجم َ
ال�شعر و� ُ
ونطقَ بها ُك ُّل زمان وعلى كل ل�سان فهي �أبقى من ِّ
ي�س ْر
أ�شرف من الخطابة لم ِ
عم ُع ُم َومها حتى قيل � ْأ�س َي ُر من َم َثل ،
�شي ٌء م�سيرها وال َّ
وقال ال�شاعر :
3
الجاه ُل والخا ِب ُر
ما �أنت �إال َمث ٌل �سا ِئ ُر
يعر ُف ُه ِ
ِ
ودل على ف�ضيلة المثل اهلل �سبحانه وتعالى في محكم بيانه ومنزل فرقانه فقال جل ثنا�ؤه َ ( :يا
ُون اللهَّ ِ َلن َي ْخ ُل ُقوا ُذ َباب ًا َو َل ِو ْاج َت َم ُعوا َل ُه
ا�س ُ�ض ِر َب َم َث ٌل َف ْا�س َت ِم ُعوا َل ُه ِ�إنَّ ا َّل ِذينَ َتد ُْعونَ ِمن د ِ
�أَ ُّيهَا ال َّن ُ
اب َ�ش ْيئ ًا لاَّ َي ْ�س َتن ِق ُذو ُه ِم ْن ُه َ�ض ُع َف َّ
وب )  4وقال َ ( :و َ�ض َر َب اللهّ ُ َم َث ًال
الطا ِل ُب َوا ْل َم ْط ُل ُ
َو�إِن َي ْ�س ُل ْبه ُُم ال ُّذ َب ُ
ا�س
َق ْر َي ًة َكا َنتْ � ِآم َن ًة ُّم ْط َم ِئ َّن ًة َي�أْ ِتيهَا ِر ْز ُقهَا َر َغد ًا ِّمن ُك ِّل َم َك ٍان َف َك َف َرتْ ِب�أَ ْن ُع ِم اللهّ ِ َف�أَ َذا َقهَا اللهّ ُ ِل َب َ
ا ْل ُجو ِع َوا ْل َخ ْو ِف ِب َما َكا ُنو ْا َي ْ�ص َن ُعونَ )  5وقال ُ ( :ت ْ�ؤ ِتي �أُ ُك َلهَا ُك َّل ِح ٍين ِب�إِ ْذ ِن َر ِّبهَا َو َي ْ�ض ِر ُب اللهّ ُ الأَ ْم َث َال
ا�س َل َع َّله ُْم َي َت َذ َّك ُرونَ )  6وقال �َ ( :ض َر َب اللهّ ُ َم َث ًال َع ْبد ًا َّم ْم ُلوك ًا َّال َي ْق ِد ُر َع َلى َ�ش ْي ٍء َو َمن َّر َز ْق َنا ُه
ِلل َّن ِ
ِم َّنا ِر ْزق ًا َح َ�سن ًا َف ُه َو ُين ِف ُق ِم ْن ُه ِ�س ّر ًا َو َج ْهر ًا هَ ْل َي ْ�س َت ُوونَ ا ْل َح ْم ُد للِهّ ِ َب ْل �أَ ْك َث ُرهُ ْم َال َي ْع َل ُمونَ )7وقال ( :
� -2أبو الف�ضل �أحمد بن حممد امليداين الني�سابوري  ،جممع الأمثال  ،دار املعرفة – بريوت حتقيق  :حممد حميى الدين عبد احلميد � ،ص1
 -3احمد بن حممد بن عبد ربه الأندل�سي  ،العقد الفريد  ،النا�شر دار �إحياء الرتاث العربي �سنة الن�شر 1420هـ -
1999م مكان الن�شر بريوت  ،لبنان �ص5
� -4سورة احلج  ،الآية 73
� -5سورة النحل الآية 211
� -6سورة �إبراهيم ،الآية 52
� -7سورة النحل  ،الآية 75
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ِ�إنَّ اللهَّ َ َال َي ْ�س َت ْح ِيي �أَن َي ْ�ض ِر َب َم َث ًال َّما َب ُع َ
و�ض ًة َف َما َف ْو َقهَا َف�أَ َّما ا َّل ِذينَ آ� َم ُنو ْا َف َي ْع َل ُمونَ �أَ َّن ُه ا ْل َح ُّق ِمن
َّر ِّب ِه ْم َو�أَ َّما ا َّل ِذينَ َك َف ُرو ْا َف َي ُقو ُلونَ َم َاذا �أَ َرا َد اللهَّ ُ ِبه ََـذا َم َث ًال ُي ِ�ض ُّل ِب ِه َك ِثير ًا َو َي ْه ِدي ِب ِه َك ِثير ًا َو َما ُي ِ�ض ُّل
ِب ِه �إِ َّال ا ْل َف ِا�س ِقينَ ) 8وقال َ ( :و َ�ض َر َب اللهّ ُ َم َث ًال َّر ُج َل ْي ِن �أَ َحدُهُ َما �أَ ْب َك ُم َال َي ْق ِد ُر َع َل َى َ�ش ْي ٍء َوهُ َو َك ٌّل َع َلى
َم ْوال ُه �أَ ْي َن َما ُي َو ِّجه ُّه َال َي�أْ ِت ِب َخ ْي ٍر هَ ْل َي ْ�س َت ِوي هُ َو َو َمن َي�أْ ُم ُر ِبا ْل َعد ِْل َوهُ َو َع َلى ِ�ص َر ٍاط ُّم ْ�س َت ِق ٍيم ) � 9إلى
10
غير ذلك مما �أ�شار به �إلى منافع الأمثال في مت�صرفاتها وح�سن مواقعها في جهاتها
وهذه نماذج لبع�ض مما يجري مجرى المثل في القر�آن الكريم ويجمع الإعجاب والإعجاز والإيجاز: 11
12
ال�س ِّي ُئ �إِلاَّ ِب�أَ ْه ِل ِه )
( َولاَ َي ِحيقُ ا ْل َم ْك ُر َّ
13
( ِ�إ َّن َما َب ْغ ُي ُك ْم َع َلى �أَن ُف ِ�س ُكم )
َ ٌ 14
( ُك ُّل َنف ٍْ�س ِب َما َك َ�س َب ْت َر ِهينة )
15
( ِّل ُك ِّل َن َب ٍ�إ ُّم ْ�س َت َق ٌّر )
16
( ُق ْل ُك ٌّل َي ْع َم ُل َع َلى َ�ش ِاك َل ِت ِه)
17
( ت َْح َ�س ُب ُه ْم َجمِ يع ًا َو ُق ُلو ُب ُه ْم َ�شتَّى )
18
( َولاَ ت َِز ُر َوا ِز َر ٌة ِو ْز َر �أُخْ َرى )
19
( ُك ُّل ِحزْ ٍب ِب َما َل َد ْيهِ ْم َف ِر ُحونَ )
20
( َي ْح َ�س ُبونَ ُك َّل َ�ص ْي َح ٍة َع َل ْيهِ ْم)
� -8سورة البقرة  ،الآية 26
� -9سورة النحل الآية 76
� -10أبو هالل الع�سكري  ،جمهرة الأمثال ال�شيخ الأديب  ،حتقيق  ،النا�شر دار الفكر �سنة الن�شر 1408هـ 1988 -م.
مكان الن�شر بريوت عدد الأجزاء � ، 1ص4
� -11أبو من�صور عبد امللك عبد امللك بن حممد بن �إ�سماعيل الثعالبي  ،الإعجاز والإيجاز ،
دار الن�شر  :دار الغ�صون  -بريوت  ،لبنان 1405 -هـ 1985 -م  ،الطبعة  :الثالثة  ،عدد الأجزاء � ، 1ص 14
� -12سورة فاطر  ،الآية 43
� -13سورة يون�س  ،الآية 23
� -14سورة املدثر  ،الآية 48
� -15سورة الأنعام  ،الآية 67
� -16سورة الإ�سراء  ،الآية 84
� -17سورة احل�شر� ،ألآية 14
� -18سورة الزمر  ،الآية 7
� -19سورة امل�ؤمنون  ،الآية 53
� -20سورة املنافقون  ،الآية 4
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املَ َثل عند اخلليفة عمر بن اخلطاب

وقد ورد في المثل �أحاديث �صحيحة ال ي�سعنا المقام لذكرها ولكن نذكر منها واحدا .
و�سى َع ِن ال َّن ِب ِّى �-صلى اهلل عليه و�سلم-
َح َّد َث َنا �أَ ُبو �أُ َ�س َام َة َعنْ ُب َر ْي ٍد َعنْ َ�أ ِبى ُب ْر َد َة َعنْ �أَ ِبى ُم َ
ال�س ْو ِء َك َح ِام ِل ا ْلمِ ْ�س ِك َو َنا ِف ِخ ا ْل ِك ِير َف َح ِام ُل ا ْلمِ ْ�س ِك
ال�صا ِل ِح َوا ْل َج ِل ِ
َق َال « ِ�إ َّن َما َم َث ُل ا ْل َج ِل ِ
ي�س َّ
ي�س َّ
ِيحا َط ِّي َب ًة َو َنا ِفخُ ا ْل ِك ِير ِ�إ َّما �أَنْ ُي ْح ِر َق
�إِ َّما �أَنْ ُي ْح ِذ َي َك َو ِ�إ َّما �أَنْ َت ْبتَا َع ِم ْن ُه َو�إِ َّما �أَنْ ت َِج َد ِم ْن ُه ر ً
َ َ ً 21
ِيحا خ ِبيثة «
ِث َيا َب َك َو�إِ َّما �أَنْ ت َِج َد ر ً
ومن �أمثال الر�سول ( �صلى اهلل عليه و�سلم ):
َل ْي َ�س ال َْخ َب ُر كال ُْم َعا َي َن ِة
ا�س َق َال
َح َّد َث َنا ُ�س َر ْي ُج ْبنُ ال ُّن ْع َم ِان َح َّد َث َنا هُ َ�ش ْي ٌم َعنْ �أَ ِبي ِب ْ�ش ٍر َعنْ َ�س ِع ِيد ْب ِن ُج َب ْي ٍر َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
َق َال َر ُ�س ُ
و�سى ِب َما
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َل ْي َ�س ا ْل َخ َب ُر َكا ْل ُم َعا َي َن ِة �إِنَّ اللهَّ َ َع َّز َو َج َّل �أَخْ َب َر ُم َ
َْ ْ 22
الل َو َاح
َ�ص َن َع َق ْو ُم ُه ِفي ا ْل ِع ْج ِل َف َل ْم ُي ْل ِق أ
ال ُي ْلدَ ُغ ال ُْم�ؤْمِنُ ِمن ُج ْح ٍر َم َّر َت ْي ِن
َح َّد َث َنا ُق َت ْي َب ُة َح َّد َث َنا ال َّل ْيثُ َعنْ ُع َق ْي ٍل َعنْ الز ُّْه ِريِّ َعنْ ا ْب ِن ا ْل ُم َ�س َّي ِب َعنْ �أَ ِبي هُ َر ْي َر َة َر ِ�ض َي اللهَّ ُ
23
َع ْن ُه َعنْ ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �أَ َّن ُه َق َال لاَ ُي ْل َد ُغ ا ْل ُم�ؤ ِْمنُ ِمنْ ُج ْح ٍر َو ِاح ٍد َم َّر َت ْي ِن
و َيا ِت ْي َك ِبالأَخْ َبا ِر َم ْن َل ْم ُت َز ِّود
حدثنا علي بن حجر �أخبرنا �شريك عن المقدام بن �شريح عن �أبيه عن عائ�شة قال  :قيل
لها هل كان النبي ( �صلى اهلل عليه و �سلم ) يتمثل ب�شيء من ال�شعر ؟ قالت كان يتمثل ب�شعر
24
ابن رواحة ويتمثل ويقول وي�أتيك بالأخبار من لم تزود
ُز ْر ِغ ًّبا َتزْ َد ْد ُح ًّبا
حدثنا �أحمد بن الح�سن البزار ثنا ابن �أزهر بن رقة الم�صري ثنا �أبو �أ�سلم محمد بن مخلد
الرعيني ثنا �سيلمان بن �أبي كريمة عن مكحول عن قناعة بن يحيى عن حبيب بن م�سملة
 -21م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سني الق�شريي الني�سابوري � ،صحيح م�سلم  ،النا�شر  :دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت
 ،حتقيق  :حممد ف�ؤاد عبد الباقي  ،ج ، 4رقم احلديث 2026 ،
� -22أحمد بن حنبل  ،م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ،املحقق � :شعيب الأرن�ؤوط و�آخرون ،النا�شر  :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،
الطبعة  :الثانية 1420هـ 1999 ،م  ،ج� ، 4ص 260
 -23البخاري  ،اجلامع امل�سند ال�صحيح املخت�صر من �أمور ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�سننه و�أيامه  ،املحقق :
حممد زهري بن نا�صر النا�صر  ،النا�شر  :دار طوق النجاة  ،الطبعة  :الأولى 1422هـ  ،ج� ، 15ص367
 -24حممد بن عي�سى �أبو عي�سى الرتمذي ال�سلمي  ،اجلامع ال�صحيح �سنن الرتمذي  ،النا�شر  :دار �إحياء الرتاث
العربي – بريوت  ،حتقيق � :أحمد حممد �شاكر و�آخرون  ،ج� ،5ص 139
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قال  :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم  :زر غبا تزدد حبا
معروف �صدقة
ُك ُّل
ٍ
حدثنا ب�شر بن محمد قال �أخبرنا عبد اهلل قال �أخبرنا عبد الجبار بن عبا�س الهمداني عن
عدى بن ثابت عن عبد اهلل بن يزيد الخطمي قال قال ر�سول اهلل ( �صلى اهلل عليه و �سلم ):
26
كل معروف �صدقة
اع ِق ْل َها و َت َوكَّلْ
ْ
25

هلل ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن
وب ْبنُ َع ْب ِد ا ِ
َح َّد َث َنا ِه َ�ش ُام ْبنُ َع َّما ٍر َ ،ح َّد َث َنا َحا ِت ُم ْبنُ ِ�إ ْ�س َم ِاع َيل َ ،ح َّد َث َنا َي ْع ُق ُ
�أُ َم َّي َة َ ،عنْ َج ْع َف ِر ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن �أُ َم َّي َة َق َال َ :ق َال َع ْم ُرو ْبنُ �أُ َم َّي َة َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه ُ ،ق ْلتُ َ :يا َر ُ�س َ
ول
َّ ْ 27
هلل � ،أُ ْر ِ�س ُل َنا َق ِتي َو�أَ َت َو َّك ُل ؟ َق َال � :أَ ْع ِق ْل َها َو َت َوكل
ا ِ
َّا�س َم َعادِنُ
الن ُ
حدثني �إ�سحاق بن �إبراهيم �أخبرنا جرير عن عمارة عن �أبي زرعة عن �أبي هريرة ر�ضي
اهلل عنه  :عن ر�سول اهلل ( �صلى اهلل عليه و �سلم ) قال ( تجدون النا�س معادن خيارهم في
الجاهلية خيارهم في الإ�سالم �إذا فقهوا وتجدون خير النا�س في هذا ال�ش�أن �أ�شد له كراهية
28
وتجدون �شر النا�س ذا الوجهين الذي ي�أتي ه�ؤالء بوجه وي�أتي ه�ؤالء بوجه )
َم َط ُل ال َغ ِن ِّي ُظل ٌْم
حدثنا م�سدد حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه �أخي وهب بن منبه �أنه �سمع �أبا
29
هريرة ر�ضي اهلل عنه يقول  :قال ر�سول اهلل ( �صلى اهلل عليه و �سلم ) ( مطل الغني ظلم )

 -25حممد بن عبد اهلل �أبو عبد اهلل احلاكم الني�سابوري امل�ستدرك على ال�صحيحني  ،النا�شر  :دار الكتب العلمية –
بريوت  ،الطبعة الأولى  ، 1990 – 1411 ،حتقيق  :م�صطفى عبد القادر عطا  ،ج390 ،3
 -26البخاري  ،الأدب املفرد  ،النا�شر  :دار الب�شائر الإ�سالمية – بريوت  ،الطبعة الثالثة  ، 1989 – 1409 ،حتقيق :
حممد ف�ؤاد عبد الباقي  ،ج� ،1ص90
� -27أحمد بن عمرو بن ال�ضحاك �أبو بكر ال�شيباين  ،الآحاد واملثاين ،املحقق  :د .با�سم في�صل �أحمد اجلوابرة  ،النا�شر
 :دار الراية – الريا�ض  ،الطبعة  :الأولى  ، 1991 – 1411 ،ج� ، 2ص 72
 -28البخاري � ،صحيح البخاري  ،ج� ، 3ص 1288
 -29البخاري  ،اجلامع ال�صحيح املخت�صر  ،امل�ؤلف  :حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري اجلعفي
النا�شر  :دار ابن كثري  ،اليمامة – بريوت  ،الطبعة الثالثة ، 1987 – 1407 ،حتقيق  :د� .صطفى ديب البغا �أ�ستاذ
احلديث وعلومه يف كلية ال�شريعة  -جامعة دم�شق  ،ج845 ، 2
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لما عرفت العرب �أن الأمثال تت�صرف في �أكثر وجوه الكالم وتدخل في جل �أ�ساليب القول
�أخرجوها في �أقواها من الألفاظ ليخف ا�ستعمالها وي�سهل تداولها فهي من �أجل الكالم
و�أنبله و�أ�شرفه و�أف�ضله لقلة ومن عجائبها �أنها مع �إيجازها تعمل عمل الإطناب ولها روعة
�إذا برزت في �أثناء الخطاب والحفظ موكل بما راع من اللفظ وندر من المعنى والأمثال
�أي�ضا نوع من العلم منفرد بنف�سه ال يقدر على الت�صرف فيه �إال من اجتهد في طلبه حتى
�أحكمه وبالغ في التما�سه حتى �أتقنه ولي�س من حفظ �صدرا من الغريب فقام بتف�سير
ق�صيدة وك�شف �أغرا�ض ر�سالة �أو خطبة قادرا على �أن يقوم ب�شرح الأمثال والإبانة عن
معانيها والإخبار عن المقا�صد فيها و�إنما يحتاج الرجل في معرفتها مع العلم بالغريب �إلى
الوقوف على �أ�صولها والإحاطة ب�أحاديثها ويكمل لذلك من اجتهد في الرواية وتقدم في
الدراية ف�أما من ق�صر وعذر فقد ق�صر وت�أخر و�أنى ي�سوغ الأديب لنف�سه وقد علم �أن كل من
لم يعن بها من الأدباء عناية تبلغه �أق�صى غاياتها و�أبعد نهاياتها كان منقو�ص الأدب غير
30
تام الآلة فيه وال موفور الحظ منه
ثم �إني ما ر�أيت حاجة ال�شريف �إلى �شيء من �أدب الل�سان بعد �سالمته من اللحن كحاجته �إلى
ال�شاهد والمثل وال�شذرة والكلمة ال�سائرة ف�إن ذلك يزيد المنطق تفخيما ويك�سبه قبوال ويجعل
له قدرا في النفو�س وحالوة في ال�صدور ويدعو القلوب �إلى وعيه ويبعثها على حفظه وي�أخذها
با�ستعداده لأوقات المذاكرة واال�ستظهار به �أوان المجاولة في ميادين المجادلة والم�صاولة
في حلبات المقاولة و�إنما هو في الكالم كالتف�صيل في العقد والتنوير في الرو�ض والت�سهيم
في البرد فينبغي �أن ي�ستكثر من �أنواعه لأن الإقالل منها كا�سمه �إقالل والتق�صير في التما�سه
31
ق�صور وما كان منه مثال �سائرا فمعرفته �ألزم لأن منفعته �أعم والجهل به �أقبح .
فالأمثال نموذجات الحكمة لما غاب عن الأ�سماع والأب�صار لتهدي النفو�س بما �أدركت عيانا

32

العرب لم ت�ضع الأمثال �إال لأ�سباب �أوجبتها ،وحوادث اقت�ضتها ،ف�صار المثل الم�ضروب لأمر من
� -30أبو هالل الع�سكري  ،جمهرة الأمثال  ،حتقيق  :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم و عبد املجيد قطام�ش  ،النا�شر  :دار
الفكر  -دار الفكر الطبعة الثانية � ، 1988 ،ص4
 -31جمهرة الأمثال � ،أبو هالل الع�سكري � ،ص6
� -32أبو عبد اهلل حممد بن علي احلكيم الرتمذي  ،الأمثال من الكتاب وال�سنة  ،النا�شر  :دار ابن زيدون – بريوت ،
الطبعة الأولى  ، 1985 ،حتقيق  :د.ال�سيد اجلميلي  ،عدد الأجزاء � ، 1 :ص14
العدد الثاني ع�شر  -رجب 1438هـ � -أبريل 2017م
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الأمور عندهم كالعالمة التي يعرف بها ال�شيء ،ولي�س في كالمهم �أوجز منها ،وال �أ�شد اخت�صارا .
فلما كانت الأمثال كالرموز والإ�شارات التي يلوح بها على المعاني تلويح ًا �صارت من �أوجز
الكالم و�أكثره اخت�صار ًا ،ومن �أجل ذلك قيل في حد المثل� :إنه القول الوجيز المر�سل ليعمل
عليه ،وحيث هي بهذه المثابة فال ينبغي الإخالل بمعرفتها .34
33

ومما �أورده العلماء في الفقرات ال�سابقة يمكننا �أن نلخ�ص بع�ض خ�صائ�ص المثل فيما
يلي :
.1الإيجاز ليخف ا�ستعماله وي�سهل تداوله .
�.2أنه نوع من العلم منفرد بنف�سه .
.3يزيد المنطق تفخيما ويك�سبه قبوال .
.4يحمل في طياته الحكمة .
.5خال�صة تجارب وع�صارة خبرات .
.6له �سبب وحادثة �أر�سل من �أجلها .
.7ي�شبه مورده م�ضربه .

 -33ابن الأثري  ،املثل ال�سائر � ،ص 40
 -34ابن الأثري  ،املثل ال�سائر � ،ص 71
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المبحث الثالث
�أمثال الخليفة عمر ( ر�ضي اهلل عنه )

لقد �أُعطي الخليفة عمر بن الخطاب قدرة فائقة في �إن�شاء الأمثال  ،واغتنام الفر�ص
لإطالقها  ،و�ضربها في منا�سباتها  ،وكيف ال وهو المخ�ضرم الذي عا�ش الجاهلية والإ�سالم
وعركته الحياة وجربها وخبرها ف�أمثاله كانت ع�صارات تجارب  ،وثمرات خبرات  ،ومعرفة
بالعرب و�أن�سابها  ،و�أح�سابها  ،ولغتها  ،وتاريخها  ،وجاهليتها  ،و�إ�سالمها وبالحياة و�صروفها
 ،و�أمثاله �أكثر من �أن تح�صى وهي موزعة بين كتب الأمثال والأدب اخترنا منها ما يلي :
أعرفها 35من �أخزم .36
ِ�شن ِْ�ش َن ٌة � ِ
وهذا المثل يروى عن عمر بن الخطاب ،قاله في �أبن عبا�س ي�شبهه في ر�أيه ب�أبيه .ويقال:
37
�إ ّنه لم يكن لقري�ش مثل ر�أي العبا�س.
وفي حديث عمر حين قال البن عبا�س  ،وقد �شاوره في �شيء ف�أعجبه كالمه ن�شن�شه [
�أعرفها من �أخ�شن هكذا الرواية و�أما �أهل العلم فيقولون �( :شن�شنة �أعرفها من �أخزم)
 .وال�شن�شنة في بع�ض الأحوال قد تكون بمعنى الم�ضغة �أو القطعة تقطع من اللحم والقول
الم�شهور �أن ال�شن�شنة مثل الطبيعة وال�سجية ف�أراد عمر �إنى �أعرف فيك م�شابه من �أبيك في
ر�أيه ويقال � :إنه لم يكن لقر�شي مثل ر�أى العبا�س  .قال  :وقد قال �أبو عبيدة معمر بن المثنى
 :يجوز (�شن�شنة) و (ن�شن�شة) وغيره ينكر (ن�شن�شة) .38
و�شنن � :شيخ كال�شن البالي وال�شنة البالية والماء يبرد في ال�شنان و�شن ليه الماء �صبه مفرقا وفي
مثل �شن�شنة �أعرفها من �أخزم غريزة وطريقة وفيه من �أبيه �شنا�شن ومن المجاز في �صفة القر�آن ال
يتفه وال يت�شان ال يخلق من ال�شنة وا�ست�شن ما بينهما كما تقول يب�س الثرى بيني وبينه وا�ست�شن فالن
هزل وت�شنن جلده من الهرم وت�شنج وجاء فالن ب�شنة يراد جبهته المزوية وقو�س �شنة قديمة قال :
معابل زرق وقو�س �شنه وال �صريخ اليوم �إال هنه
 -35ال�شن�شنة  :ا ُ
خل ُلق والطبيعة .
الطائي ،هو حاتم بن بعد اهلل بن �سعد بن � ْأخز ََم بن الح�شرج بن �أخزم
حاتم
ّ
 .-36و�أخزم هذا المتم ِّثل بهذا المثل ج ُّد �أبي ٍ
ابن �أبي �أخزم .واجت َل َب هذا َ
ب�سهم فانتظم َ
فخذه ،فقال:
المثل عَ ِقيل بن عُ َّلقة ال ُم ّريّ  ،من م ّر ِة غطفانَ  ،ل ّما رماه اب ُنه عَ م َّل ٌ�س ٍ
أعر ُفها من �أخزَ ِم
بني �ض َّرجوني بالد ِّم
ِ�شن�شن ٌة � ِ
�إنّ َّ
جال ُي َ
َمن َيلقَ � َ
كل
أبطال ال ِّر ِ
� -37أبوعبيد بن �سالم  ،الأمثال  ،املحقق  :دعبد املجيد قطام�ش  ،دار امل�أمون للرتاث ،ط ،1عام � ، 1980 :ص .144
 -38عبد احلميد بن هبة اهلل بن حممد بن احل�سني بن �أبي احلديد� ،أبو حامد ،عز الدين �شرح نهج البالغة  ،املحقق :
حممد �أبو الف�ضل ابراهيم  ،النا�شر  :دار احياء الكتب العربية عي�سى البابي احللبي و�شركاه  ،ج � ، 12ص .126
العدد الثاني ع�شر  -رجب 1438هـ � -أبريل 2017م
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و�أوقعوا في البالد ف�شنوا فيها الغارة .
وت�شبيه الرجل ب�أبيه  ،منه قولهم من �أَ ْ�ش َبه �أباه فما ظلم  ،وقولهم ال ُع َ�ص َّي ُة منَ الع�صا  ،وقولهم ما
ألوان �صخرها  ،وقولهم ما �أ�شبه الح َول بالق َبل  ،وما �أ�شبه الل ْيلة بالبارحة ،
�أ�شبه َح َجل
الجبال ب� ِ
ِ
وقولهم ِ�ش ِن�شنة �أع ِرفها من �أخ َزم  ،يقال هذا في الولد �إذا كانت فيه طبيعة من �أبيه  .قال ُزهير :
وهل ُين ِبت ِّ
و�شيج ُه و ُتغ َر�س �إ ّال في َمنا ِب ِتها النخ ُل
الخط َّي �إ ّال ُ
39

ومنه قول العامة ال تدل الذئب ُة �إ ّال ِذئب ًا  ،وقولهم َح ْذو النعل بالنعل  ،وحذ ُو ال ُقذة بال ُق َّذة
والقذة الري�شة من ري�ش ال�سهم ُتحذى على �صاحبتها .40
لكل �أنا�س في جميلهم خبر.
ال�سدو�سي عم َر بن الخطاب ،وكان ِعلبا ٌء �أعو َر دميم ًا ،فل َّما ر�أى
ك َّلم ِعلبا ُء بنُ ال َهيثم ّ
ويح ُد ُره ،فلما خرج قال عمرِّ :
لكل ُ�أنا�س
براعتَه و�سمِ ع بيا َنه� ،أقبل عمر ي�ص ِّعد فيه ب�ص َره ْ
هم ُخ ْب ٌر  41.هذا مثل والمراد �أنهم �سودوه على معرفة منهم بما فيه من الخالل
في ُج َم ْي ِل ْ
المحمودة والمعنى �أن خبره فوق منظره .42
�شوى �أخوك حتى �إذا �أن�ضج رمد.
قال �أبو عبيد :من �أمثالهم في هذا� :شوى �أخوك حتى �إذا �أن�ضج رمد .وا�صله �أن ين�ضج
�شواءه ثم يلقيه في الرماد .وهذا المثل جاءنا عن عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه .
وي�ضرب للرجل ي�صطنع المعروف ،ثم يف�سده بالمن والأذى ،وقد يقال هذا �أي� ًضا للذي
43
يبتدئ بالإح�سان ثم يعود عليه بالإف�ساد .وقال بع�ضهم في مثله :الم َّنة تهدم ال�صنيعة
ويروى عن �أمير الم�ؤمنين عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه �أنه َم َّر بدا ِر رجل ُعرف
ف�سمِ َع من داره �صوت بع�ض المالهي ،فقال�َ :ش َوى �أخوك حتى �إذا �أ ْن َ�ض َج َر َّم َد.
بال�صالحَ ،

44

� -39أبو القا�سم حممود بن عمر بن حممد بن عمر اخلوارزمي الزخم�شري � ،أ�سا�س البالغة  ،حتقيق
النا�شر دار الفكر � ،سنة الن�شر 1399هـ 1979م  ،ج� ،1ص. 340
 -40احمد بن حممدبن عبد ربه الأندل�سي  ،لعقد الفريد  ،حتقيق  ،النا�شر دار �إحياء الرتاث العربي � ،سنة الن�شر
1420هـ 1999 -م  ،مكان الن�شر بريوت /لبنان  ،ج� ، 3ص. 48
 41اجلاحظ ،البيان والتبيني  ،النا�شر :دار ومكتبة الهالل ،بريوت  ،عام الن�شر 1423 :هـ � ،ص 200
 -42ابن هبة اهلل � ،شرح نهج البالغة  ،ج� ، 12ص . 169
� -43أبو ُعبيد القا�سم بن �س ّالم بن عبد اهلل الهروي البغدادي  ،الأمثال  ،املحقق :الدكتور عبد املجيد قطام�ش النا�شر:
دار امل�أمون للرتاث الطبعة :الأولى 1400 ،هـ  1980 -م �ص 66
� -44أبو الف�ضل �أحمد بن حممد بن �إبراهيم امليداين الني�سابوري  ،جممع الأمثال املحقق :حممد حميى الدين عبد
احلميد النا�شر :دار املعرفة  -بريوت ،لبنان �،ص 360
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َح َّن ِق ْد ٌح َ 45ل ْي َ�س ِم ْن َها .
هذا المثل يروى عن عمر بن الخطاب ( ر�ضي اهلل عنه ) �أنه قاله وذلك �أن ر�سول اهلل (
�صلى اهلل عليه و�سلم ) لما �أمر بقتل عقبة بن �أبي معيط قال � :أُق َت ُل من بين قري�ش فقال
يهودي من �صفورية
عمر بن الخطاب ( حنّ قدح لي�س منها ) فقال ر�سول اهلل  :وهل �أنت �إال
ّ
 .وي�ضرب �إذا تمدح الرجل بال�شيء وهو من غير �أَهله .46
هذا مثل ي�ضرب للرجل يدخل نف�سه في القوم ولي�س منهم والقدح �أحد قداح المي�سر
وكانوا ي�ستعيرون القدح يدخلونه في قداحهم يتيمنون به ويثقون بفوزه .47
لو كان المرء �أقوم من قدح لوجد له غامز .
48
وقال عمر بن ّ
الخطاب ( ر�ضي اهلل عنه )  :لو كان المرء �أقوم من قدح لوجد له غامز
وقال �أبوالف�ضل الميكالي :
ذو الف�ضل ال ي�س َلم من َق ْدح

و�إن َغ َدا �أ ْق َوم من ِق ْد ِح
ما ظهرت قط نعمة على �أحد �إال وجدت له حا�سدا ولو �أن امر�أ كان �أقوم من قدح لوجدت له غامزا .50
49

خالطوا النا�س وزايلوهم .
قال �أبو عبيد :روينا في حديث عن عمر بن الخطاب وعبد اهلل بن م�سعود ( ر�ضي اهلل عنهما ) �أنهما
قاال :خالطوا النا�س وزايلوهم � .أي خالطوهم بالمعا�شرة والأخالق ،وزايلوهم ب�أعمالكم .ويقارب
هذا الكالم قول �صع�صعة بن �صوحان� :إذا لقيت الم�ؤمن فخالطه ،و�إذا لقيت الفاجر فخالفه،
ودينك فال تكلمنه .وي�شبه ما روي عن عي�سى ( عليه ال�سالم )  :كن و�سط ًا وام�ش جانب ًا . 51
من �أمثالهم في هذا :فرق بين معدٍّ تحاب .وكتب عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه �إلى
�أبي مو�سى �أن ُمر ذوي القرابات �أن يتزاوروا وال يتجاوروا ،وروي عنه وابن م�سعود �أنهما
 -45القدح �أحد قداح املي�سر و�إذا كان �أحد القداح من غري جوهر �إخوته ثم �أجاله املفي�ض خرج له �صوت يخالف
�أ�صواتها فيعرف به �أنه لي�س من جملة القداح .
� -46أبو عبيد البكري  ،ف�صل املقال يف �شرح كتاب الأمثال،النا�شر  :م�ؤ�س�سة الر�سالة  -بريوت  ،الطبعة الثالثة ،
 ، 1983حتقيق  :د�.إح�سان عبا�س و د.عبداملجيد عابدين� ،ص 401
 -47ابن هبة اهلل � ،شرح نهج البالغة  ،ج � ، 12ص .169
� -48أبو حيان التوحيدي  ،الإمتاع وامل�ؤان�سة النا�شر  :املكتبة العن�صرية ،بريوت الطبعة :الأولى 1424 ،هـ �ص86
 -49ابن �أبي الدنيا  ،قرى ال�ضيف  ،حتقيق  :عبداهلل بن حمد املن�صور  ،النا�شر � :أ�ضواء ال�سلف  -الريا�ض الطبعة
الأولى  ، 1997 ،ج.440 ، 4
 -50ابن هبة اهلل � ،شرح �أ�سا�س البالغة  ،ج� ، 12ص 72
 -51امليداين ،املرجع ال�سابق �ص 157
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قاال :خالطوا النا�س وزايلوهم� ،أي خالطوهم في المعا�شرة والأخالق وزايلوهم ب�أعمالكم،
ويحتمل المباعدة �أي� ًضا ،ويقارب هذا الكالم قول �صع�صعة بن �صوحان� :إذا لقيت الم�ؤمن
فخالطه ،و�إذا لقيت الفاجر فخالفه ،ودينك فال تكلمنه .وي�شبه ما روي عن ( عي�سى عليه
ال�سالم )  :كن و�سط ًا وام�ش جانب ًا .52
لي َقا َّرهَ ا.
َو ِل حا َّرهَ ا َم ْن ت َو َ
ويروى «من َت َو َّلى» َقا َله عمر بن الخطاب ( ر�ضي اهلل عنه ) لعتبة بن َغزْ َوان� ،أولأَبي
م�سعود الأَن�صاري ( ر�ضي اهلل عنه ) � ،أي �أحمل ثقلك على َم ِن انتفع بك� 53.أي ول مكروه
الأمر من تولى محبوبه والحار مذموم عندهم والبارد محمود .54
كل قوم �أعلم ب�صناعتهم .
ومن هذا قولهم� :أعط القو�س باريها�.أي ا�ستعن على عملك ب�أهل المعرفة والحذق له .ومن
هذا كتاب عمر بن الخطاب �إلى �سعد بن �أبي وقا�ص « �أن �شاور عمرو بن معد يكرب وطليحة
55
بن خويلد في حربك ،وال ت�ستعن بهما في غير ذلك ،ف�إنَّ كل قوم �أعلم ب�صناعتهم «
قنع كاتبك �سوطا.
وكتب عمر بن الخطاب (ر�ضي اهلل عنه ) �إلى �أبي مو�سى الأ�شعري ( ر�ضي اهلل عنه )
وقد قر�أ في كتابه لحنا :قنع كاتبك �سوطا .56
الن�ساء لحم على و�ضم .
قاله عمر بن الخطاب ( ر�ضي اهلل عنه) قال ما بال رجال ال يزال �أحدهم كا�سرا و�ساده
عند امر�أة مغزية يتحدث �إليها وتتحدث �إليه عليكم بالجنبة ف�إنها عفاف و�إنما الن�ساء لحم
على و�ضم �إال ذب عنه والمغزية التي غزا زوجها والجنبة الوحدة واالنفراد عن الن�ساء
والو�ضم الخوان الذي يو�ضع عليه اللحم عند ال�شواء ومو�ضعه من الدكان مي�ضمة ومعناه
�أنهن �ضعاف ال يمتنعن �إال �إذا منعن  ،والذب المنع �شبههن باللحم و�شبه الرجال بالذبان
يقع عليه �إال يقع ما ذب عنه �أي طرد .57
-52ابن حمدون  ،التذكرة احلمدونية  ،ج322 ، 2
 53امليداين  ،املرجع ال�سابق �،ص 339
 -54الع�سكري  ،جمهرة الأمثال ،ج� ، 2ص. 334
 -55اامليداين ،جممع الأمثال � ،ص 204
 -56ال�صويل � ،أدب الكتاب ،ج� ، 1ص31
� -57أبو هالل الع�سكري  ،جمهرة الأمثال � ،ص301
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لما لهج به �أخو عكل �أكرم مما لهجت به خرفة بني فالن .
ُع ِّمر ال َّنمِ ر بن تَولب ال ُعكلي في الجاهلية و�أدرك الإ�سالم وقد خرف  ،وكان �شاعر ًا ف�صيح ًا
هجيراه في خرفه � :أ�صبحوا َّ
ال�ضيف �أغبقوا ال�ضيف كعاداته
� ،شجاع ًا جواد ًا كريم ًا  ،وكان ِّ
خرفت �أي� ًضا فكان د�أبها �أن تقول ِّ :
خ�ضبوني
التي كان عليها  ،وكانت امر�أة في زمانه ِ
رجلوني  ،وبلغ عمر بن الخطاب ر�ضي اللهّ تعالى عنه ذلك عنهما فقال « :
كحلوني ز َوجوني َ
58
لما لهج به �أخو عكل �أكرم مما لهجت به خرفة بني فالن « .
�أ�س�أت النقد  ،و�أعظمت الخطبة .
نظر عمر بن الخطاب ( ر�ضي اهلل عنه ) �إلى �أعرابي قد �صلى �صالة خفيفة  ،فلما ق�ضاها
قال  :اللهم زوجني بالحور العين ؛ فقال عمر  :يا هذا �أ�س�أت النقد  ،و�أعظمت الخطبة .59
ْل َيمين حنث َا ْو مندمة
َقا َله عمر بن ا ْلخطاب ( َر ِ�ضي اهلل َعن ُه ) ْ
ي�ضرب فى ال َّن ْهي َعن ا ْلحلف
ومن �أمثال الخليفة عمر ( ر�ضي اهلل عنه ) ال�سابقة تت�ضح لنا دقة تراكيبه  ،ور�صانة لغته،
وعمق تجاربه  ،وحنكته  ،وخبرته ب�أمور الحياة  ،فهو يجيد �سباكة المثل  ،ويمتلك �أدوات
�صناعته ويتحين الفر�ص المواتية لإطالقه  ،فهذه الأمثال التي �أوردناها ما هي �إال غي�ض
من في�ض  ،وقطرة من محيط  .وقد وافقت بع�ض �أمثال الخليفة عمر ( ر�ضي اهلل عنه )
بع�ض �أمثال العرب الم�شهورة .
60

وهذا الجدول يو�ضح نماذجا مما وافق به الخليفة عمر ( ر�ضي اهلل عنه ) من �أمثال العرب:
�أمثال الخليفة عمر
�شوى �أخوك حتى �إذا �أن�ضج رمد.
خالطوا النا�س وزايلوهم .
كل قوم �أعلم ب�صناعتهم .

ماوافق به �أمثال العرب
الم َّنة تهدم ال�صنيعة 1
فرق بين معد تحاب2
�أعط القو�س باريها 3

� -58أبو من�صور عبد امللك بن حممد بن �إ�سماعيل الثعالبي الني�سابوري  ،لباب الآداب دار الن�شر  :دار الكتب العلمية -
بريوت  /لبنان  1417 -هـ  1997 -م  ،الطبعة  :الأولى ،حتقيق � :أحمد ح�سن لبج � ،ص133
� -59شهاب الدين �أحمد بن عبد الوهاب النويري  ،نهاية الأرب يف فنون الأدب  ،حتقيق  :مفيد قمحية وجماعة دار
الن�شر  :دار الكتب العلمية  -بريوت  /لبنان  1424 -هـ  2004 -م
الطبعة  :الأولى  ،ج، 4ر �ص6
 -60الزخم�شري ،امل�ستق�صى يف �أمثال العرب  ،النا�شر :دار الكتب العلمية – بريوت الطبعة :الثانية1987 ،م �،ص 357
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ما تمثل به من �أمثال العرب :
�إ�ضافة �إلى ما �أر�سله الخليفة عمر ( ر�ضي اهلل عنه ) من الأمثال فقد تمثل بكثير من
الأمثال العربية و�ضربها في الموا�ضع التي تنا�سبها  ،و�إن دل ذلك على �شيء �إنما يدل على
معرفته الوا�سعة ب�أمثال العرب وحفظها مما يدعونا �إلى القول ب�أن ذلك �صقل مهارته في
�إر�سال المثل  ،ومما تمثل به :
َ�أ ْج َو ُد ِم ْن هَ ِر ٍم.
هو هَ ِر ُم بن ِ�سنان بن �أبي حارثة ال ُم ِّر ُئ وقد �سار بذكر جوده المثل ،قال ُزهَ ْير بن �أبي ُ�س ْلمى فيه:
�إنَّ ال َب َ
ولـ ِـكنَّ الجوا َد على ِع َّال ِت ِه هَ ِرم
خيل َم ُلو ٌم حيث كان
هُ َو الجواد ا َّل ِذي ُي ْع َ
َعفْو ًا ،و ُي ْظ َلم � ْأح َيانا َف َي َّظ ِل ُم
طيك نائ َله
وو َف َدت ابن ُة هرم على عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه ،فقال لها :ما كان الذي �أعطى �أبوك
زهير ًا حتى قابله من المديح بما قد �سار فيه؟ فقالت :قد �أعطاه َخ ْي ًال تن�ضى ،و�إبال َت ْت َوى،
وثيابا َت ْب َلى ،وما ًال يفنى ،فقال عمر ( ر�ضي اهلل تعالى عنه )  :لكن ما �أعطاكم ُزهَ ير ال ُي ْب ِليه
الدهر ،وال يفنيه الع�صر ،ويروى �أنها قالت :ما �أعطى هَ ِر ٌم زهير ًا قد ن�سى ،قال :لكن ما
61
�أعطاكم زهير ال ُي ْن َ�سى.
ما هلك امر�ؤ عن م�شورة .
قال �أبو عبيد :يروي في حديث مرفوع :ما هلك امر�ؤ عن م�شورة .ومن �أمثال �أكثم بن
�صيفي� :أول الحزم الم�شورة ويروى عن عمر بن الخطاب « :الرجال ثالثة ،رجل ذو ر�أي
وعقل ،ورجل �إذا حزبه �أمر �أتى ذا ر�أي فا�ست�شاره ،ورجل حائر بائر ،ال ي�أتمر ر�شدا ،وال
62
يطيع مر�شدا « .وقال عمر بن الخطاب �أي� ًضا� « :شاور في �أمرك الذين يخافون اهلل «
جاء ي�ضرب �أ�صدريه .
قال الك�سائي :ف�إن جاء فارغ ًا قيل :جاء ي�ضرب �أ�صدريه.قال :يعني :عطفيه .وقال الأ�صمعي مثله
�إ ّال �أنه قال� « :أ�سدريه « بال�سين وكذلك :جاء �سبهل ًال.وهذا الحرف يروى عن عمر بن الخطاب.
63
قال الأ�صمعي :ف�إن جاء بعد ال�شدة قيل :بعد اللتيا والتي.يريد ال�شدة العظيمة وال�صغيرة.
 -61امليداين ،جممع الأمثال �،ص .188
� -62أبو ُعبيد القا�سم بن �س ّالم بن عبد اهلل الهروي البغدادي  ،الأمثال � ،ص 229
� -63أبو ُعبيد القا�سم بن �س ّالم بن عبد اهلل الهروي البغدادي  ،املرجع ال�سابق 256
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فتى
هذا مثل من �أمثال �أهل المدينة �سار في �صدر الإ�سالم ،والمتمنية :امر�أة َم َدنية َع ِ�شقت ً
من بني ُ�س َليم يقال لهَ :ن ْ�صر بن َح َّجاج ،وكان � ْأح َ�سنَ �أهل زمانه ُ�صورةَ ،ف َ�ض ِن َي ْت من حبه،
و َد ِن َف ْت من ال َو ْج ِد به ،ثم َلهِ َج ْت بذكره ،حتى �صار ذكره ِه ِّجي َراهَ ا ،فم َّر ُع َمر بن الخطاب
ر�ضي اهلل عنه ذات ليلة بباب دارها ،ف�سمعها تقول رافع ًة َع ِقي َرت َها:
�أال َ�س َ
بيل �إلى َخ ْم ٍر ف� ْأ�ش َر َب َها �أم َال َ�س ِب َيل �إلى َن ْ�صر بن َح َّج ِاج
فقال عمر ر�ضي اهلل عنهَ :منْ هذه المتمنية؟ فعرف َخ َب َرها ،فلما �أ�صبح ا�ستح�ضر الفتى
َ
تتمناك الغانياتُ في خدورهن؟ ال �أ ُّم
المتم َّنى ،فلما ر�آه َب َه َره جما ُله ،فقال له� :أ�أنت الذي
فح َلقَ ُج َّمته ،ثم ت�أ َّمله فقال له� :أنت
بحجام َ
لك! �أما واهلل لأزي َلنَّ عنك ِر َداء الجمال ،ثم دعا َّ
َم ْح ُلوق ًا �أَ ْح َ�سنُ  ،فقال :و� ُّأي ذنب لي في ذلك؟ فقال� :صدقت ،الذ ْن ُب لي �أَنْ تركت َُك في دار
ال�س َلمي� :إني
الهجرة ،ثم �أر َك َب ُه جم ًال َ
و�س َّيره �إلى ال َب ْ�صرة ،وكتب �إلى ُم َجا�شع ابن م�سعود ُّ
فا�س َت َل َب ن�سا ُء المدينة لفظ َة عمر،
قد َ�س َّي ْرتُ المتم َّني ن�ص َر بن َّ
حجاج ُّ
ال�سلمي �إلى الب�صرةْ ،
64
ف�ضر ْبنَ بها المثل ،وقلن «� َأ�ص ُّب من المتمنية» ف�سارت مثال.
ِيل
�أو َفى ِم ْن �أُ ِّم َجم ٍ
ال�س َراة وكان من وفائها �أن
هي من َر ْهط �أبى هُ ريرة ر�ضي اهلل عنه من َد ْو ٍ�س ،وهم �أهل َّ
ه�شام بن الوليد بن ال ُم ِغي َرة ال َمخْ زومي َقت ََل �أبا ُزهَ ٍير الز َّْه َراني من �أ ْز ِد َ�ش ُنو�أة ،وكان ِ�ص ْه َر
بال�س َراة وث ُبوا على ِ�ض َرار بن َ
الخ َّطاب ليقتلوه،
�أبي �سفيان بن حرب ،فلما بلغ ذلك قومه َّ
بيت � ِّأم جميل َ
باب ال�سيف على الباب،
ف�سعى حتى دخل َ
وعاذبها ،ف�ضربه رجل منهم فو َقع ُذ ُ
وقامت في وجوههم َف َذ َّب ُت ُه ْم ،ونادت قومها فمنعوه لها ،فلما قام عمر بن الخطاب ( ر�ضي
اهلل عنه ) َظ َّن ْت �أنه �أخوه ،ف�أتته بالمدينة وقد عرف ُعم ُر الق�صة َف َق َال� :إني ل�ستُ ب�أخيه �إ َال
65
في الإ�سالم ،وهو َغازٍ  ،وقد عرفنا ِم َّنت َِك عليه ف�أعطاها على �أنها ابن ُة �سبيل.

 -64امليداين ،جممع الأمثال � ،ص 414
 -65امليداين  ،املرجع ال�سابق � ،ص 377
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الخاتمة
لقد فرغنا بحمد اهلل تعالى من كتابة هذا البحث  ،وخل�صنا �إلى
النتائج التالية :
.1الأمثال على �إيجازها تعالج ق�ضايا اجتماعية عميقة .
�.2سهلة الحفظ واال�ستدالل بها يحمل معاني كبيرة .
�.3أمثال الخليفة عمر تت�سم ب�سعة الر�ؤية ،وعمق الداللة .
.4ترمي �أمثاله �إلى �أبعاد �أدبية تتمثل في جزالة اللغة  ،وعمق المعنى  ،وقوة الح�س .
.5تحمل في ثناياها معالجات لق�ضايا ذات �أبعاد اجتماعية .
.6بع�ضها وافق فيها �أمثال العرب  ،وبع�ضها انفرد بها .
.7الحوادث والمنا�سبات التي �أر�سلت من �أجلها ذات قيمة ولذلك جاءت قوية المعنى وا�ضحة الغاية .
.8تنم عن �أن الخليفة عمر �أديب متعدد الم�شارب و�صاحب مواهب �أدبية كبيرة جامعة لفنون الأدب .
التو�صيات :
.1التعمق في التراث الأدبي القديم وربطه بالحياة الأدبية المعا�صرة.
.2درا�سة الجوانب الأدبية المتعددة في �شخ�صية الخليفة عمر .
المراجع والم�صادر
القر�آن لكريم
.1احمد بن محمد بن عبد ربه الأندل�سي  ،العقد الفريد  ،النا�شر دار �إحياء التراث العربي
�سنة الن�شر 1420هـ 1999 -م مكان الن�شر بيروت  ،لبنان .
.2ابن حمدون  ،التذكرة الحمدونية  ،ج2
.3ابن الأثير  ،المثل ال�سائر  ،قدمه وعلق عليه  ،د� .أحمد الحوفي  ،د .بدوي طبانه  ،دار
نه�ضة م�صر للطباعة والن�شر  ،القاهرة .
�.4أبو الف�ضل �أحمد بن محمد الميداني الني�سابوري  ،مجمع الأمثال  ،دار المعرفة – بيروت
تحقيق  :محمد محيى الدين عبد الحميد .
.5

�أبو حيان التوحيدي  ،الإمتاع والم�ؤان�سة النا�شر  :المكتبة العن�صرية ،بيروت الطبعة:
الأولى 1424 ،هـ .
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.6

�أبو عبيد البكري  ،ف�صل المقال في �شرح كتاب الأمثال ،تحقيق  :د�.إح�سان عبا�س و
د.عبدالمجيد عابدين النا�شر  :م�ؤ�س�سة الر�سالة  -بيروت  ،الطبعة الثالثة 1983 ،

.7

�أبو عبد اهلل محمد بن علي الحكيم الترمذي ،الأمثال  ،تحقيق  :د.ال�سيد الجميلي من
الكتاب وال�سنة  ،النا�شر  :دار ابن زيدون – بيروت  ،الطبعة الأولى . 1985 ،
�أبو ُعبيد القا�سم بن �س ّالم بن عبد اهلل الهروي البغدادي المحقق  ،الأمثال  :،الدكتور
عبد المجيد قطام�ش النا�شر :دار الم�أمون للتراث الطبعة :الأولى 1400 ،هـ  1980 -م.

.9

�أبو هالل الع�سكري جمهرة الأمثال  ،النا�شر دار الفكر �سنة الن�شر 1408هـ 1988 -م.
مكان الن�شر بيروت .

.10

�أبو هالل الع�سكري جمهرة الأمثال  ،تحقيق  :محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم و عبد المجيد
قطام�ش  ،النا�شر  :دار الفكر  -دار الفكر الطبعة الثانية . 1988 ،

.11

�أبو من�صور عبد الملك بن محمد بن �إ�سماعيل الثعالبي الني�سابوري  ،لباب الآداب دار
الن�شر  :دار الكتب العلمية  -بيروت  /لبنان  1417 -هـ  1997 -م  ،الطبعة  :الأولى
،تحقيق � :أحمد ح�سن لبج

.12

�أحمد بن حنبل  ،م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ،المحقق � :شعيب الأرن�ؤوط و�آخرون
،النا�شر  :م�ؤ�س�سة الر�سالة  ،الطبعة  :الثانية 1420هـ 1999 ،م

.13

�شهاب الدين �أحمد بن عبد الوهاب النويري  ،نهاية الأرب في فنون الأدب  ،تحقيق  :مفيد
قمحية وجماعة دار الن�شر  :دار الكتب العلمية – بيروت ،لبنان  1424 -هـ  2004 -م

.8

 .14عبد الحميد بن هبة اهلل بن محمد بن الح�سين بن �أبي الحديد� ،أبو حامد ،عز الدين
�شرح نهج البالغة  ،المحقق  :محمد �أبو الف�ضل ابراهيم  ،النا�شر  :دار احياء الكتب
العربية عي�سى البابي الحلبي و�شركاه .
 .15البخاري  ،الأدب المفرد  ،النا�شر  :دار الب�شائر الإ�سالمية – بيروت  ،الطبعة الثالثة
 ، 1989 – 1409 ،تحقيق  :محمد ف�ؤاد عبد الباقي .
 .16الجاحظ ،البيان والتبيين  ،النا�شر :دار ومكتبة الهالل ،بيروت  ،عام الن�شر 1423 :هـ .
.17

الزمخ�شري ،الم�ستق�صى في �أمثال العرب  ،النا�شر :دار الكتب العلمية – بيروت
الطبعة :الثانية1987 ،م
العدد الثاني ع�شر  -رجب 1438هـ � -أبريل 2017م

243

د  .حممد عبد اهلل �سليمان
.18

ال�صولي � ،أدب الكتاب ،ج. 1

.19

محمد بن عبد اهلل �أبو عبد اهلل الحاكم الني�سابوري الم�ستدرك على ال�صحيحين ،
النا�شر  :دار الكتب العلمية – بيروت  ،الطبعة الأولى  ، 1990 – 1411 ،تحقيق :
م�صطفى عبد القادر عطا .

.20

محمد بن عي�سى �أبو عي�سى الترمذي ال�سلمي  ،الجامع ال�صحيح �سنن الترمذي ،
النا�شر  :دار �إحياء التراث العربي – بيروت  ،تحقيق � :أحمد محمد �شاكر و�آخرون

.21

م�سلم بن الحجاج �أبو الح�سين الق�شيري الني�سابوري � ،صحيح م�سلم تحقيق  :محمد
ف�ؤاد عبد الباقي  ،النا�شر  :دار �إحياء التراث العربي – بيروت  ،ج. 4

- 1الزمخ�شري ،الم�ستق�صى في �أمثال العرب �ص  ، 350المنة تهدم ال�صنيعة ي�ضرب لمن
يبتدىء بالإح�سان ثم يعود عليه بالإف�ساد
 -2الع�سكري  ،جمهرة الأمثال � ،ص88
� -3أبو عبيد البكري  ،ف�صل المقال في �شرح كتاب الأمثال  ،النا�شر  :م�ؤ�س�سة الر�سالة –
بيروت ،الطبعة الثالثة  ، 1983 ،تحقيق  :د�.إح�سان عبا�س و د.عبدالمجيد عابدين ،
ا�س َت ِع ٍن على عملك ب�أهل المعرفة والحذق
�ص � ، 298 ،أي ْ
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�إثبات جرائم الحدود بالب�صمة الوراثية
د .ال�شيخ حميدي الفكي (((د .المعز هارون محمد

(((

م�ستخل�ص البحث :
تهدف هذه الدرا�سة �إلي بحث �إثبات جرائم الحدود بالب�صمة الوراثية علي ال�صعيد الفقهي
والقانوني  ،واحتوت هذه الدرا�سة علي مقدمة بدورها احتوت علي �أ�سباب و�أهداف و�أهمية
المو�ضوع وحدود البحث وم�شكالته وفر�ضياته والمنهج الم�ستخدم في كتابة البحث  ،كما
احتوي البحث علي ثالثة مباحث  :المبحث الأول  :اثبات الحدود بموجب قرينة الب�صمة
الوراثية في الفقه الإ�سالمي  ،والمبحث الثاني � :إثبات الحدود بموجب قرينة الب�صمة
الوراثية في القانون المقارن  ،والمبحث الثالث  :موازنة بين الفقه الإ�سالمي والقانون
المقارن  ،كما تو�صل الباحثان في نهاية بحثهما �إلي �أهم النتائج والتو�صيات وعلي �سبيل
المثال ال الح�صر من النتائج :الأخذ بنتائج الأدلة الحديثة في الإثبات ي�ؤدي �إلي توطيد
�أركان العدل وا�ستتباب الأمن واال�ستقرار في المجتمع وبهذا يتحقق مق�صد ال�شارع في �أن
يحفظ للنا�س �أرواحهم و�أعرا�ضهم و�أموالهم من االعتداء و�صيانتها والمحافظة عليها من
االنتهاك .
ومن التو�صيات � :إن�شاء المعاهد والمراكز البحثية المتخ�ص�صة لدرا�سة الأدلة المادية
الحديثة في الإثبات من وجهات النظر المختلفة العلمية – ال�شرعية – القانونية –
الق�ضائية والتو�صل �إلي نتائج وتو�صيات ومقترحات ت�ساعد كثير ًا في التعرف علي حقيقة
وماهية الدليل الجنائي المادي الحديث .

� - 1أ�ستاذ م�شارك – كلية ال�شريعة والقانون – جامعة الإمام املهدي – ال�سودان
� - 2أ�ستاذ م�ساعد – كلية ال�شريعة والقانون – جامعة الإمام املهدي – ال�سودان
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المقدمة :

الحمد هلل رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على ر�سوله خاتم النبيين ،وعلى �آلة و�صحبه
الطاهرين ،وبعد-:
فعلى الرغم من كون الب�صمة الوراثية محققة الهوية الحقيقية للإن�سان ،عن طريق �صفاته
الوراثية المترتبة في ت�سل�سل عجيب داخل كل خلية من خاليا ج�سمه ،ف�إنها مع ذلك لم
ترق �أن تكون دليال قطعي ًا في اثبات الحدود ال�شرعية التي تعتمد في �إثباتها على م�شاهدة
الفعل كالزنا واالغت�صاب وال�سرقة و�شرب الخمر ،ولي�س ذلك عيب ًا �أو ق�صور ًا في الب�صمة
الوراثية ،و�إنما مرجعه رحمة اهلل بالإن�سان في تجريم الفعل المنهي عنه ،حيث تنتفي �صفة
التجريم �إذا تم الفعل تحت ت�أثير خط�أ �أو ن�سيان �أو �إكراه �أو تم لفعل تحت ظن الفاعل �أن
له حق ًا �أو بع�ض حق بت�أويل �شرعي ،و�سوف نتناوله في الفقه الإ�سالمي و القانون المقارن.
�أهمية المو�ضوع :
تكمن �أهمية هذه الدرا�سة في كونها تعالج مو�ضوع ًا مرتبط ًا ب�إثبات جرائم الحدود
بالب�صمة الوراثية
�أ�سباب اختيار المو�ضوع :
و لعل ما دفعنا �إلي اختيار هذا البحث جملة من الدوافع منها:
�-1ضرورة اال�ستفادة واالقتبا�س من قيا�سات واجتهادات فقهاء الفقه الإ�سالمي القدامى
خا�صة �أ�صحاب المذاهب الأربعة ويتم ذلك عن طريق ن�صو�صها التي تتيح االجتهاد
الفقهي والقانوني م�س�ألة الأخذ ب�إثبات جرائم الحدود بالب�صمة الوراثية في الفقه
الإ�سالمي والقانون.
-2التعرف على الثورة المعلوماتية الهائلة التي �أتاحت النظريات العلمية الحديثة في مجال
ا�ستخدام الو�سائل الحديثة .
 -3فر�ضية الدرا�سة :
حاولت هذه الدرا�سة الإجابة عن فر�ضية قبول الفقه الإ�سالمي للو�سائل الحديثة في ب�إثبات
جرائم الحدود بالب�صمة الوراثية.
 �أ�سئلة الدرا�سة :246
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حاولت هذه الدرا�سة الإجابة عن-:
 -1هل يقبل الفقه الإ�سالمي �إثبات جرائم الحدود بالب�صمة الوراثية ؛ �أم يبقى م ُِّ�صر ًا على عدمها؟
 -2ما هي ال�ضوابط المطلوبة لهذه الو�سائل؟
 منهج البحث :اتبع الباحث المنهج اال�ستقرائي التحليلي باال�ستنباط واال�ستنتاج ال�سليمين وقام الباحث
بتحليل الو�سائل الحديثة ببينة تحليل الدم والبول في ق�ضايا الن�سب وحجيتها بما كتبة
فقهاء ال�شريعة الإ�سالمية
كما عزا الباحث الآيات �إلى �سورها والأحاديث �إلى مظانها ال�صحيحة وم�صادرها الأ�صلية .
كما اعتمد على �أمهات الكتب الفقهية للمذاهب المختلفة بقدر الم�ستطاع بالإ�ضافة �إلي
العديد من الم�ؤلفات الحديثة التي عر�ضها الفقه الإ�سالمي ب�أ�سلوب علمي مب�سط.
 خطة الدرا�سة:ق�سم الباحث بحثه �إلي ثالثة مباحث واحتوى البحث على مقدمة احتوت بدورها على
�أ�سباب و�أهمية المو�ضوع وفر�ضياته وم�شكالته والمنهج الم�ستخدم في كتابه البحث كالآتي:
المبحث الأول�-:إثبات الحدود بموجب قرنية الب�صمة الوراثية في الفقه الإ�سالمي.
الثاني� -:إثبات الحدود بموجب قرينة الب�صمة الوراثية في القانون المقارن.
المبحث الثالث -:موازنة بين الفقه الإ�سالمي والقانون المقارن.
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المبحث الأول

�إثبات الحدود بموجب قرنية الب�صمة الوراثية في الفقه الإ�سالمي

�إذا ا ّدعت امر�أة على رجل �أنه اغت�صبها �أو �أكرهها على الزنا ،وقدمت في دعواها ما علق
في ثيابها من �آثار منيه� ،أو قالت ب�أن حملها هو �أثر فعلته� ،أو وجدت امر�أة خالية من رباط
الزوجية وهي حامل ،وقالت �أن فالن ًا – و�سمت رج ًال بعينه – قد �أكرهني على الزنا �أو
اغت�صبني وهذا منه� ،أو وجد فقير ًا معروف تبدو عليه �أمارات الثراء فج�أة� ،أو وجد في يده
مال معين معروف �أنه لغيره ،وطالب به �أ�صحابه عن طريق الق�ضاء ،و�أثبتت نتائج الب�صمة
الوراثية �صحة دعواهما (المر�أة التي ادعت جريمة الزنا) ،والرجل الم�سروق منه) ،فهل
يقام الحد على المتهم بناء على نتائج تحليل الب�صمة الوراثية �أم ال؟
اختلف الفقهاء حول الإجابة عن هذا الت�سا�ؤل على قولين:
القول الأول :ذهب غالبية الفقهاء والعلماء المعا�صرين �إلى عدم جواز �إقامة الحدود (الزنا
– االغت�صاب – ال�سرقة – �شرب الخمر) بناء على نتائج الب�صمة الوراثية(((وا�ستدلوا
على مذهبهم بالآتي:
�أو ًال :من القر�آن الكريم:

ا�ست َْ�شهِ دُوا َع َل ْيهِ نَّ َ�أ ْر َب َع ًة ِم ْن ُك ْم)
قوله تعالىَ ( :واللاَّ ِتي َي�أْ ِتينَ ا ْل َف ِاح َ�ش َة ِمنْ ِن َ�سا ِئ ُك ْم َف ْ
اج ِلدُوهُ ْم َث َما ِنينَ
وقوله تعالىَ ( :وا َّل ِذينَ َي ْر ُمونَ ا ْل ُم ْح َ�ص َن ِ
ات ُث َّم َل ْم َي�أْ ُتوا ِب�أَ ْر َب َع ِة ُ�ش َه َدا َء َف ْ
َج ْل َد ًة َوال َت ْق َب ُلوا َل ُه ْم َ�ش َها َد ًة �أَ َبدً ا َو ُ�أ ْو َل ِئ َك هُ ُم ا ْل َف ِا�س ُقونَ )(((
وجه الداللة:بينت الآيتان الكريمتان �أن جريمة الزنا ال تثبت �إال ب�أربعة �شهداء ،ف�إن �أ�ضيف �إلى
ذلك عدم �إقامة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حد الزنا على (ماعز) �إال بعد �إقراره �أربع ًا((( ،تبين
�أن هذا الحد ال يقام �إال ب�شهادة ال�شهود �أو الإقرار ،وال يجوز �إقامته بالقرينة �أو الب�صمة الوراثية(((.
(((

ونوق�ش هذا اال�ستدالل ب�أنه :ال يوجد في الآيتين وال في الحديث ما يدل على ح�صر
-3بدائع ال�صنائع للكا�ساين :ج�،7ص،64مغني املحتاج لل�شربيني:ج�،4ص،571-941املغني البن قدامه :ج�،01ص،582 ،061د/
علي حمي الدين القرهداغي ،املرجع ال�سابق� ,ص،03د /نا�صر عبد اهلل امليمان :املرجع ال�سابق-،ج�،2ص،،795د /ن�صر فريد
وا�صل،الب�صمة الوراثية وجماالت اال�ستفادة منها �,ص،44د� /سعد الدين م�سعد هاليل :املرجع ال�سابق�،ص،.434ويالحظ�،أن
هذا القول هو ما �أقره كل من املجل�س الفقهي برابطة العامل الإ�سالمي يف دورته ال�ساد�سة ع�شر املنعقدة مبكة املكرمة يف
الفرتة من 2241/01/62-12هـ،والندوة الفقهية املنبثقة عن املنطقة الإ�سالمية للعلوم الطبية.
� -4سورة الن�ساء الآية 15
� -5سورة النور الآية 4
-6املغني البن قدامه :ج�،10ص،187ك�شاف القناع للبهوتي:ج�،6ص.103
-7د /عبد الرحمن احمد الرفاعي،املرجع ال�سابق�،ص.440
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طرق �إثبات جريمة الزنا في الإقرار وال�شهادة ،بل غاية ما يفيد هذا اال�ستدالل هو �أن
ال�شهادة والإقرار من و�سائل �إثبات جريمة الزنا ال غير ،بدليل �أن �أمير الم�ؤمنين عمر بن
الخطاب ر�ضي اهلل عنه �أقام حد الزنا بقرينة ظهور الحمل على من ال زوج لها وال �سيد
ولم تذكر �شبهة �أو �إكراه ًا ،وقال في ذلك�( :إن الرجم في كتاب اهلل حق على من زنى �إذا
�أح�صن من الرجال والن�ساء �إذا قامت البينة �أو كان الحبل �أو االعتراف)(((.
فهذا الأثر ظاهر الداللة على �إثبات الزنا و�إقامة الحد بالقرينة كال�شهادة والإقرار عن هذا
الأثر ب�أنه من قول عمر ر�ضي اهلل عنه وقد اتفق العلماء على قول ال�صحابي لي�س بحجة
على �أحد من ال�صحابة المجتهدين ،واختلفوا في كونه حجة على غيره ،والراجح عن علماء
الأ�صول هو �أنه ال يكون حجة مطلق ًا وهذا اختاره الآمديواالحاجب والبي�ضاوي(((.
ثاني ًا :من ال�سنة النبوية المطهرة:
-1ما رواه ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :لو كنت راجم ًا
�أحد ًا بغير بينة لرجمت فالنة ،فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها)(.((1
وجه الداللة:في هذا الحديث ال�شريف لم يقم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الحد على المر�أة
التي ظهر منها قرائن تفيد وقوع الزنا ،وهي ظهور الريبة في منطقها وهيئتها ،ودخول
الحد ال يجب على �أحد بغير ب ِّينة (ال�شهادة) �أو �إقرار ولو كان
الأجانب عليها ،وذلك لأن َّ
متهم ًا بالفاح�شة ،ويقا�س عليه بقية الحدود ،ومنها حد ال�سرقة(.((1
قال ال�شوكاني بعد �أن ذكر هذا الحديث:
الحد بالتهم  -ب�أن توجد قرائن تجعله في مو�ضع اتهام – لأن �إقامة الح َّد
(�أنه ال يجب َّ
�إ�ضرار بمن ال يجوز الإ�ضرار به ،وهو قبيح عق ًال و�شرع ًا فال يجوز �إقامة الحد �إال بعد
ح�صول اليقين ،لأن مجرد الحد�س والتهمة وال�شك مظنة للخط�أ والغلط ،وما كان كذلك
فال ي�ستباح به ت�أليم الم�سلم و�إ�ضراره بال اختالف) (.((1
�-8صحيح البخاري :باب رجم احلبلى يف الزنا �إذا اح�صنت،ج�،6ص،2505حديث رقم �،6442صحيح م�سلم ب�شرح
النووي :ج�،5ص،556باب رجم الثيب يف الزنى،حديث رقم .1691
-9الأحكام يف �أ�صول الأحكام :للآمدي،ج�،4ص،385طبعة دار الكتب العلمية،بريوت،لبنان،عام
1405هـ1985/م،وي�ضاف �إلى ما تقدم �أن قول عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه على فر�ض حجيته جد ًال�،إال �أنه ال
ي�صثلح لال�ستدالل،ملا �أورده القائلني بعدم �إقامة احلدود بالقرائن من �أحاديث فيعمل بها ويطرح قول ال�صحابي.
�-10سنن ابن ماجه :ج�،2ص،118حديث رقم ،2559باب من �أظهر الفاح�شة،وقال عند الإمام ال�سندي� :إ�سناده �صحيح ورجاله ثقات.
-11فتح الباري :ج�،12ص،188باب من �أظهر الفاح�شة واللطخ والتهمة بغري بينة.
-12نيل الأوطار،ال�شوكاين،ج�،7ص.104
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ويناق�ش هذا اال�ستدالل ب�أنه :ال يوجد في الحديث ما يدل على عدم جواز �إقامة حد الزنا
وال�سرقة ،وغيرهما ،بالب�صمة الوراثية ،و�إنما دل على �أنه ال يجوز �إقامته بدون بينة ،والب�صمة
الوراثية (�أو القرينة) بينه ،و�أن عدم �إقامته �صلى اهلل عليه و�سلم لحد الزنا على هذه المر�أة كان
ل�ضعف الأمارات التي ظهرت عليها ،والتي ال ترقى �إلى القرائن القطيعة بحيث يحكم بها الحد(.((1
ويجاب عن هذه المناق�شة :ب�أن معنى البينة و�شهادة ال�شهود ،وهو المراد عند الإطالق،
و�سميت بذلك؛ لأنه يتبني الحق بهم� ،أو لأن الأغلب في البينات ال�شهادة لوقوع البيان بقول
ال�شهود وارتفاع الإ�شكال(.((1
ويمكن دفع هذا الجواب ب�أنه :البينة  -كما قال ابن القيم – ا�سم لكل ما يبين الحق ويظهره
ومن خ�صها بال�شاهدين �أو الأربعة �أو ال�شاهد والمر�أتين لم يوف م�سماها حقها ،ولم ت�أت
البينة قط في القر�آن مراد ًا بها ال�شاهدين ،و�إنما �أتت مراد ًا بها الحجة والدليل والبرهان
مفردة ومجموعة ...والبينة والداللة والحجة والبرهان والآية والتب�صرة والعالمة والأمارة
متقاربة في المعنى ،،ولفظ البينة ي�شمل جميع البينات ،ولم يفيد بنوع دون �آخر(.((1
-2ما رواه ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما – قال� :شرب رجل ف�سكر ،فلقي يميل في الفج(،((1
فانطلق به �إلى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فلما حاذى بدار العبا�سي انفلت فدخل العبا�س
فالتزمه ،فذكر ذلك النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وقال( :افعلها؟) ولم ي�أمر في ب�شيء(.((1
وجه الداللة�:أن ال�سكر قرينة تدل على �شرب الخمر ،ومع وجود هذه القرينة ف�إن الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم لم ي�أمر بجلد ال�سكران ،فدل هذا على عدم العمل بالقرينة في
حد ال�شراب ،ومثله �سائل الحدود.
ويمكن مناق�شة هذا اال�ستدالل ب�أن :ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لم يقم حد
ال�شرب على هذا الرجل ،لأنه لم يحدث منه �إقرار �أمامه ،وال �شهد عليه �أحد ب�أنه ر�آه
ي�شرب الخمر ،ولأنه ت�شفع بالعبا�س عم الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم قبل �أن ي�صل �أمره �إلى
الحاكم ،هو الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم(.((1
 -13د /حممد الزحيلي ,و�سائل الإثبات ،ج�،2ص،،510د /حممد ر�أفت عثمان،الق�ضاء يف الفقه الإ�سالمي� ,ص.282
-14مغني املحتاج :ج�،4ص،461د /عبد الرحمن �أحمد الرفاعي،املرجع ال�سابق�،ص.441
-15الطرق احلكمية :ابن القيم�،ص�،11إعالم املوقعني،ج�،1ص.90
-16الفج،هو الطريق الوا�سع الوا�سع،انظر :امل�صباح املنري،للفيومي�،ص.176
-17نيل الأوطار،ال�شوكاين،ج�،7ص.105
 - 18د /حممد ر�أفت عثمان :املرجع ال�سابق�،ص.283
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-3ما روى عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (ادرواء
الحدود عن الم�سلمين ما ا�ستطعتم ،ف�إن وجدتم للم�سلم مخرج ًا لخلوا �سبيله ،ف�إن
الإمام لأن يخطئ في العفو خير من �أن يخطئ في العقوبة) (.((1
وجه الداللة� :إن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أمر في هذا الحديث بدرء الحدود
بال�شبهات المحتلمة ،واحتمال ال�شبهة في الب�صمة الوراثية قائم ،لي�س في ذاتها ،و�إنما
فيما يالب�سها �أو يخالطها من �شبهات تتعلق بظروف محيطة بها(.((2
يقول علماء الوراثة(:ومعظم العقالء من العلماء يعتقدون �أنه طالما �أن هناك تد ًال
من الب�شر فاحتمال الخط�أ وارد �إما من خالل تلوث العينات الم�ستخدمة� ،أو وجود عيب في
التكنيك طريقة التحليل �أو في الإح�صاء �أو غير ذلك).
وال �شك �أن كل واحدة من هاتين ال�شبهتين تكفي لدرء الحد عن المتهم(.((2
ثالث ًا :من الأثر:
ما روي �أن امر�أة رفعت �إلى �أمير الم�ؤمنين عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه ال زوج لها
علي رجل و�أنا نائمة ،فما
وقد حملت ،ف�س�ألها ،فقالت� :إني امر�أة ثقيلة الر�أ�س ،وقد وقع ّ
ا�ستيقظت حتى فرغ ،فدر�أ عنها الحد(.((2
-2ما رواه البراء بن �صبرة عن عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه �أنه �أتى بامر�أة حامل،
فادعت �أنها �أكرهت على الزنا ،فقال :خل �سبيلها ،وكتب �إلى �أمراء الأجناد �أال يقتل احد �إال ب�إذنه(.((2
وجه الداللة :ففي هذين الأثرين ،لم يقم �أمير الم�ؤمنين عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه
الحد على المر�أة الخلية ،التي وجدت حبلى �أو ادعت الإكراه �أو االغت�صاب ،فدل ذلك على
�أن حد الزنا ال يقام بمجرد القرينة �أو الب�صمة الوراثية ،ويقا�س عليه �سائر الحدود(.((2
رابع ًا :من المعقول� :أما دليل المعقول ،فهو احتمال وجود ال�شبهة التي تدر�أ الحد ،فقد يكون
 - 19نيل الأوطار :ال�شوكاين،ج�،7ص.105
 - 20د /وهبة الزحيلي ،املرجع ال�سابق� ,ص.18-17
 - 21د /وهبة الزحيلي،املرجع ال�سابق�،ص،18-17د /نا�صر عبد اهلل امليمان،املرجع ال�سابق،ج�،2ص،597د /عبد
الرحمن �أحمد الرفاعي،املرجع ال�سابق�،ص.442
-22املغني :ابن قدامة،ج�،10ص.187
-23املغني :ابن قدامه،ج�،10ص.187
-24املغني :ابن قدامه،ج�،10ص،187د /عبد الرحمن �أحمد الرفاعي،املرجع ال�سابق�،ص.443
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عن وطء �شبهة �أو �إكراه( ،((2وقد يكون وجود عين المال الم�سروق في يد المتهم هبة �أو عارية �أو
�إكراه ًا على ال�سرقة ،ومثل هذه االحتماالت تورث ال�شبهة التي يجب درء الحد معها ،وقد روي
عن علي وابن عبا�س ،قاال� :إذا كان في الحد (لعل) و(ع�سى) فهو معطل(.((2
هذا ،ويمكن مناق�شة هذا الدليل ب�أن :ما �أوردتموه من احتماالت ،تعتبر من الم�سائل النادرة،
والأحكام ال�شرعية تبنى على الكثير الغالب ال على القليل النادر ،والغالب �أن الحمل ي�أتي
من الوطء ولي�س من �إدخال الماء ،و�إن كان مت�صور ًا �إال �أنه نادر ًا ال حكم له(.((2
ويمكن الجواب على هذه المناق�شة ب�أمرين:
الأمر الأول� :أن ما قلتم به يمكن االحتجاج به في الأموال �أو في غير م�سائل الحدود ،لكون هذه الأخيرة
تدر�أ بال�شبهات ،ولما كان احتمال الحمل بدون وطء وارد ،ف�إن ذلك يعد �شبهة يدفع بها الحد.
الأمر الثاني� :أن هذا القول منقو�ض بقاعدة �أخرى م�ؤداها� :أن الدليل �إذا تطرق �إليه
االحتمال �سقط به اال�ستدالل وقد قلتم و�أقررتم ب�إمكانية حدوث الحمل بدون وطء ،وذلك
يورث ال�شبهة التي يدر�أ بها الحد(.((2
خام�س ًا :دليل الإجماع :حجى ابن نجيم �إجماع العلماء على درء الحد بال�شهبات ،حيث قال:
(�أجمع فقهاء الأم�صار على �أن الحدود تدر�أ بال�شبهات ،والحديث المروي في ذلك متفق عليه،
وتلقته الأمة بالقبول)(.((2
القول الثاني :يرى �إثبات جميع الحدود بمقت�ضى قرينة الب�صمة الوراثية ،وبهذا قال بع�ض
الفقهاء المعا�صرين( ،((3تخريج ًا على مذهب علماء المالكية ،والإمام �أحمد في رواية ،وابن
تيمية وابن القيم ،وبع�ض الإمامية القائلين ب�إقامة حد الزنا على المر�أة الخلية من الزوج �أو
 -25فاملر�أة قد حتمل من غري وطء،وذلك ب�أن يدخل ماء الرجل يف فرجها �إما بفعلها �أو فعل غريها،انظر املبدع يف �شرح
املقنع،ابن مفالح،ج�،9ص،82وما بعدها.
 -26كنز العمال :ابن ح�سام الدين الهندي،ج�،5ص،401كتاب احلدود،حديث رقم .13423
 -27د /عبد الرحمن �أحمد الرفاعي،املرجع ال�سابق�،ص،،444د /عزت عبيد الدعا�س،القواعد الفقهية� ,ص،38الطبعة
الأولى،مدينة حماه ب�سوريا.
 -28د /عبد الرحمن �أحمد الرفاعي،املرجع ال�سابق�،ص.444
 -29الأ�شباه والنظائر،ابن جنيم احلنفي�،ص،142املب�سوط لل�سرخ�سي،ج�،4ص،89تب�صرة احلكام ابن فرحون،ج�،2ص،176مغني
املحتاج لل�شربيني اخلطيب،ج�،4ص،145املغني :ابن قدامه،ج�،10ص،187املحلى :ابن فرحون،ج�،8ص.331
 -30د� /أحمد �أبو القا�سم،الدليل اجلنائي ودوره يف �إثبات جرائم احلدود والق�صا�ص �,ص،343املركز العربي للدرا�سات
الأمنية والتدريب بالريا�ض،عام 1414هـ1993/م،د /حممد بن حممد ال�سبيل،املرجع ال�سابق �,ص.55
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ال�سيد بقرينة الحمل ،وكذا �إقامة حد ال�سرقة بقرينة وجود المال الم�سروق عند ال�سارق(.((3
وقد ا�ستدل �أ�صحاب هذا القول على مذهبهم بالآتي:
ي�ص ُه ُق َّد ِمنْ ُق ُب ٍل َف َ�ص َد َق ْت َوهُ َو ِمنَ ا ْل َك ِاذ ِبينَ
قوله تعالىَ ( :و َ�شهِ َد َ�ش ِاه ٌد ِمنْ َ�أ ْه ِل َها ِ�إنْ َكانَ َقمِ ُ
ي�ص ُه ُق َّد ِمنْ ُد ُب ٍر
* َو�إِنْ َكانَ َقمِ ُ
ال�صا ِد ِقينَ * َف َل َّما َر�أَى َقمِ َ
ي�ص ُه ُق َّد ِمنْ ُد ُب ٍر َف َك َذ َب ْت َوهُ َو ِمنَ َّ
َق َال �إِ َّن ُه ِمنْ َك ْي ِد ُكنَّ �إِنَّ َك ْي َد ُكنَّ َع ِظي ٌم)(.((3
وجه الداللة� :أقادت الآية الكريمة جواز الحكم بالأمارات والقرائن في جريمة الزنا،
لأنه تو�صل بقد القمي�ص �إلى معرفة ال�صادق منهما من الكاذب ،وما هذا �إال عمل بالأمارات
وجعلها �سبب ًا للحكم ،وهذا دليل على �أنه يجوز �أن يعمل بالقرينة في الحدود ويعتمد عليها
في الأحكام(.((3
وقد قال ابن الغر�س في تع�ضيد اال�ستدالل� :أن هذه الآية يحتج بها من يرى الحكم بالأمارات
فيما لم تح�ضره بينات( ،((3وقال ابن القيم :ذكر اهلل �شهادة ال�شاهد ولم ينكره ،بل لم يعبه ،بل
حكاها مقر ًا لها(.((3
وقد يعتر�ض على اال�ستدالل بهذه الآية ب�أن :هذا في �شريعة �أخرى غير �شريعتنا فال يلزمنا،
وقد �أجيب عن هذا ب�أن :ما �أنزله اهلل عليه ف�إنما �أنزله لفائدة فيه ومنفعة ،وقد قال اهلل
تعالى�( :أُ ْو َل ِئ َك ا َّل ِذينَ هَ َدى اللهَّ ُ َف ِب ُه َداهُ ُم ا ْقت َِد ِه)(.((3
ف�آية يو�سف عليه ال�سالم مقتدى بها معمول عليها ،وقد �أتفق العلماء �أن �شرع من قبلنا يكون
�شرع ًا لنا �إذا كان قد �سبق بطريق يفيد ا�ستح�سانه وعدم �إنكاره ،فهو في هذه الحالة ي�صبح
من باب التقريرات ،والآية التي معنا من هذا القبيل(.((3
 -31حا�شية الد�سوقي :ج�،4ص،319تب�صرة احلكام :ج�،1ص،242املبدع :ابن مفلح،ج�،9ص،82ال�سيا�سة ال�شرعية:
ابن تيمية�،ص،102الطرق احلكمية :ابن القيم�،ص�،8إعالم املوقعني،ابن القيم،ج�،3ص�،221-220شرائع
الإ�سالم،للمحلى،ج�،2ص.252
� - 32سورة يو�سف�،آية.28-27-26 :
 : - 33د� /أحمد عبد املنعم البهي،طرق الإثبات يف ال�شريعة والقانون� ,ص،73نق ًال عن د /حممد ر�أفت عثمان :املرجع
ال�سابق�،ص.226
 - 34وقد ذهب �صاحب التب�صرة �إلى ظهور احلمل بحرة بلدية لي�س بغريبة وال يعرف لها زوج،ف�إنها حتد،كذلك الأمة التي
ال زوج لها وال �سيد �أو �أن �سيدها ينكر انه وط�أها،ف�إنها حتد �إذا ظهر عليها احلمل،لأن ذلك �شاهد على الزنا ...انظر:
تب�صرة احلكام،ابن فرحون،ج�،2ص،118د /عبد الفتاح عبد الهادي عابد،املرجع ال�سابق�،ص.332
 - 35الطرق احلكمية،ابن القيم�،ص.13
� - 36سورة الأنعام الآية 31
ً
 - 37د� /أحمد عبد املنعم البهي :املرجع ال�سابق�،ص،81نقال عن د /حممد ر�أفت عثمان،املرجع ال�سابق�،ص،266هذا وقد
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ال�س َقا َي َة ِفي َر ْح ِل �أَ ِخي ِه)� .إلى
-2قول اهلل تبارك وتعالىَ ( :ف َل َّما َج َّهزَ هُ ْم ِب َج َهاز ِِه ْم َج َع َل ِّ
ا�ستَخْ َر َج َها ِمنْ ِو َعا ِء �أَ ِخي ِه َك َذ ِل َك ِك ْد َنا
قوله تعالىَ ( :ف َب َد�أَ ِب َ�أ ْو ِع َيتِهِ ْم َق ْب َل ِو َعا ِء َ�أ ِخي ِه ُث َّم ْ
و�س َف)(.((3
ِل ُي ُ

وجه الداللة :تفيد هذه الآيات الكريمات ب�أن وجود الم�سروق بيد ال�سارق دليل كاف في
�إقامة الحد عليه ،بل هو بمنزلة �إقراره ،وهو �أقوى من البينة� ،إذ غاية البنية �أنه ي�ستفاد
منها ظن ،و�أما وجود الم�سروق بيد ال�سارق في�ستفاد منه اليقين ،وبهذا جاءت ال�سنة في
وجوب الحد بالحمل في الزنا والرائحة في الخمر(.((3
وقد اعتر�ض على هذا اال�ستدالل ب�أن :ذلك ربما كان جائز ًا في �شرعهم ،خالف ًا لل�شرع
الإ�سالمي الحنيف ،الذي منع �إقامة حد ال�سرقة بتلك القرينة ،ولم يتطرق �إليها من ظنون
�أو احتماالت التي يمتنع معها �إقامة الحد .يقول العالمة ابن حزم الظاهري� ...( :إن �إح�ضار
الم�سروق لي�س بيان ًا في �أنه �سرقة ،و�إنما هو ظن ،وال يحل قطع يد الم�سلم بالظن)(.((4
ثاني ًا :من ال�سنة النبوية المطهرة:
ما روي عن علقمة بن وائل الكندي عن �أبيه� ،أن امر�أة خرجت على عهد ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم تريد ال�صالة ،فتلقاها رجل ،فتجللها( ،((4فق�ضى حاجته منها ،ف�صاحت،
وانطلق ،فمر عليها رجل ،فقال� :إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا ،ومرت بع�صابة (�أي
جامعة) من المهاجرين ،فقالت� :إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا ،فانطلقوا ،ف�أخذوا
اختلف الروايات يف ال�شاهد الذيبقا�( :إن كان قمي�صه قد من قبل ف�صدقت وهو من الكاذبني)،فهو الطالب وهي دافعت عن
نف�سها(،و�إن كان قمي�صه قد من دبر فكذبت وهو ال�صادقني)،فهي الطالبة وهو الهارب منها،فروى �أنه طلف تكلم يف املهد
قال ال�سهيلي :وهو ال�صحيح للحديث الوراد يف عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وقال غريه� :أنه رجل حكيم ذو عقل عن الوزير
ي�ست�شريه يف �أموره،وكان من �أهل املر�أة وقيل �أنه ابن عمها،قال ال�سدي،وهو القول الثاين هو ال�صحيح،وروى عن ابن عاب�س �أنه
كان ً
رجال من خا�صة املالك .قال القرطبي� :إذا تنزلنا على ان يكون ال�شاهد طف ًال فال يكون فيه داللة على العمل باالمارات...
و�إذا كان رج ًال في�صح �أن يكون حجة يف العالمة يف اللقطة وكثري من املوا�ضع ...وقد عقب ابن فرحون على ما قال القرطبي
قائ ًال :وفيما قال القرطبي نظر،لأنه و�إن كان طف ًال فاحلجة قائمة عنه ب�إذن اهلل تعالى�،أر�شدنا على ل�سالنه التفطن،والتيقظ
والنظر �إلى الأمارات والعالمات،التي يعلم بها �صدق املحق وبطالن قول املبطل،ويكون ذلك �أبلغ من احلجة من قول الكبري؛
لأن قول الكبري اجتهاد ور�أي منه،ونطق ال�صغري من قبل اهلل تعالى( :انظر تف�سري القرطبي،ج�،4ص،3496طبعة دار الغد
العربي)،تب�صرة احلكام :ابن فرحون،ج�،2ص.119-118
� -38سورة يو�سف الآية 76-70
� -39إعالم املوقعني :ابن القيم،ج�،2ص.221-220
 - 40املحلى :ابن حزم،ج�،11ص.340
 - 41جتللها�،أي تغ�شاها�،أي وطئها.
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الرجل الذي ظنت �أنه وقع عليها ،و�أتوها به ،فقالت :نعم هو هذا ،ف�أتوا به ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم فلما �أمر به ليرجم قام �صاحبها الذي وقع عليها ،فقال :يا ر�سول اهلل �أنا
�صاحبها ،فقال لها( :اذهبي فقد غفر اهلل لك) وقال للرجل قو ًال ح�سن ًا ،وقال للرجل الذي
وقع عليه( ،ارجموه) ثم قال0 :لقد تاب توبة لو تابها �أهل المدينة لقبل منهم)(.((4
وجه الداللة :يدل هذا الحديث ال�شريف �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أمر
برجم الذي �أغاث المر�أة بدون �شهادة على الزنا �أو الإقرار به ،و�إنما بناء على القرينة
الظاهرة ،وهي �أنهم �أدركوه ي�شتد هرب ًا – كما جاء في بع�ض الروايات �أن القوم �أخبروا
�أنهم �أدركوه وهو ي�شتد – وقول المر�أة المعتدي عليها �إنه هو هذا الذي فعل بها ،وهذا يدل
على �أن القرينة يعتمد عليها في �إثبات جريمة الزنا و�إقامة الحد ،ويقا�س على ذلك �سائر
الحدود(.((4
يقول العالمة ابن القيم بعد �أن ذكر هذا الحديث:
(ف�إن قيل فكيف �أمر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم برجم المغيث من غير بينة وال �إقرار؟
قيل هذا من �أول الدالئل على اعتبار القرائن ،والأخذ ب�شواهد الأحوال في التهم ،وهذا
ي�شبه �إقامة الحدود بالرائحة والقيء كما اتفق عليه ال�صحابة ،و�إقامة حد الزنا بالحمل
كما ن�ص عليه عمر ،وذهب �إليه فقهاء �أهل المدينة و�أحمد في ظاهر مذهبه.
وكذلك ال�صحيح �أنه يقام الحد على المتهم بال�سرقة �إذا وجد الم�سروق عنده ،فهذا الرجل
لما �أدرك هو ي�شد هرب ًا ،وقالت المر�أة هو الذي فعل بي ،وقد اعترف ب�أنه دنا منها و�أتى
�إليها ،وادعى �أنه كان مغيث ًا ال مريب ًا ،ولم ير �أولئك الجماعة غيره ،كان في هذا �أظهر الأدلة
على �أنه �صاحبها ،وكان الظن الم�ستفاد من ذلك ال يق�صر عن الظن الم�ستفاد من �شهادة
البينة واحتمال الغلط وعداوة ال�شهود كاحتمال الغلط وعداوة المر�أة ،هاهنا ،بل ظن عداوة
المر�أة في هذا المو�ضوع في غاية اال�ستبعاد ونهاية الأمر �أنه هذا لوث ظاهر ال ي�ستبعد
ثبوت الحد بمثله �شرع ًا)(.((4
مناق�شة هذا الدليل :يمكن مناق�شة هذا اال�ستدالل ب�أن هذا الحديث م�ضطرب في متنه،
فبع�ض الروايات �صرحت ب�أنه �صلى اهلل عليه و�سلم امتنع عن رجم الذي اعترف بالزنا
لتوبته .وبع�ضها �صريحة في رجمه ،وهذا يورث �ضعف ًا في الحديث ،فال يجوز اال�ستدالل
� - 42سنن الرتمذي،ج�،3ص،7باب جاء يف املر�أة �إذا ا�ستكرهت على الزنا،حديث رقم .1454
 - 43د /حممد ر�أفت عثمان،املرجع ال�سابق�،ص.279
� - 44إعالم املوقعني،ابن القيم،ج�،3ص،20الطرق احلكمية،ابن القيم�،ص.71
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به(.((4بل �إن �شراح الحديث ذهبوا �إلى القول ب�أن هذا الحديث مما اخت�ص به ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم حيث �أمر برجم ذلك الرجل بالرغم من عدم ثبوت الجريمة عليه،
ليكون هذا ادعى �إلى اعتراف مرتكب الجريمة.
قال ابن العربي في �شرحه على �سنن الترمذي:
(وفي هذا حكمة عظيمة وذلك لأن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أمر به ليرجم قبل �أن يقرب
الزنا و�إن لم يثبت عليه ،ليكون ذلك �سبب ًا في �إظهار النف�سية حين خ�شى �أن يرجم من
لم يفعل ،وهذا من غير ا�ستخراج الحقوق ،وال يجوز ذلك لغير ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم؛ لأن غيره ال يعلم من البواطن ما علم هو �صلى اهلل عليه و�سلم ب�إعالم الظاهر
الباطن له بذلك)(.((4
وجاء في حا�شية عون المعبود بهام�ش �سنن �أبي داود:
(وال يخفى انه – �أي الحديث – بظاهرة م�شكل �إذا ال ي�ستقم الأمر بالرجم من غير �إقرار
وال بينة ،وقول المر�أة ال ي�صلح بينه – بل هي التي ت�ستحق �أن تحد حد القذف – فعل
المراد :فلما قارب �أن ي�أمر به وذلك قال الراوي نظر ًا �إلى ظاهرة الأمر حيث انهم �أح�ضوره
عند الإمام ،والإمام ا�شتغل بالتفتي�ش عن حاله)(.((4
ومما ي�ؤيد ما تقدم ،مراجعة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم عندما اعترف على نف�سه بالزنا و�إعرا�ضه
عنهن حتى �أقر �أربع مرات ،فال ي�ستقم ذلك مع �إقامة الحد على المنكر في هذه الواقعة(.((4
الجواب على المناق�شة :رد القائلون ب�أن القرائن و�سيلة �إثبات في الحدود على هذه
المناق�شة ب�أن :الإ�ضطراب الواقع في الحديث لي�س في الأمر برجم الذي �أغاثها ،و�إنما
هو في رجم الذي ارتكب جريمة الزنا معها ،ومحط ا�ستداللنا �إنما هو رجم الذي �أغاثها
بناء على القرينة التي هي �شواهد الحال من القب�ض على المغيث وهو يجري ،و�إ�صرار
 - 45جاء يف م�سند الإمام �أحمدك ملا �أمر النبي برجمه قال الذي وقع عليها :يا ر�سول اهلل �أنا هو فقال للمر�أة (اذهبي
فقد غفر اهلل لك،وقال للرجل قو ًال ح�سن ًا،فقيل يا نبي اهلل �أال ترجمه؟ فقال( :لقد تاب توبة لو تابها �أهل املدينة لقبل
منهم)،انظر م�سند الإمام �أحمد بن حنبل :ج�،6ص.399
 - 46عار�ضة الأحوذي ب�شرح �صحيح الرتمذي،ابن العربي،ج�،6ص،238-237طبعة دار الكتب العلمية بريوت.
 - 47عون املعبود �شرح �سنن �أبي داود�،أبي الطيب حممد �شم�س احلق العظيم �آبادي،املجلد ،6ج�،12ص،28الطبعة
الأولى،عام 141هـ1990/م،دار الكتب العلمية،بريوت.
 - 48ي�ضاف �إلى ما تقدم �أن ابن القيم الذي ذكر هذا احلديث لت�أييد مذهبه،ذكر �أن هذا احلديث فيه ا�ضطراب
يف �س�سنه،وذرك �أن الإمام م�سلم ًا تركه لهذا اال�ضطراب مع �أن احلديث على �شرطه،انظر الطرق احلكيمة ابن
القيم�،ص،70حجية الدليل املادي يف الإُبات د� /شحادة عبد املطلب ح�سن�،ص.56
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المر�أة على �أنه هو الذي وقع عليها ،وهذا القدر قد اتفقت عليه رواية الترمذي وغيره،
وبهذا يثبت عدم الإ�ضطراب فيها ،فتكون �صالحة لال�ستدالل بها(.((4
ويمكن الرد على هذا الجواب ب�أن :الخالف في متن الحديث �أورث �شبهة ال�ضعف فال ي�صح
�أن ي�ستدل بحديث مختلف في متنه.
ثالث ًا :من الأثر:
ما روى عن ابن عبا�س قال :قال عمر بن الخطاب( :كان فيما �أنزل اهلل �آية الرجم ،فقر�أها
وعقلناها ووعيناها ،ورجم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ورجمنا بعده ،ف�أخ�شى �إن طال
بالنا�س زمان �أن يقول قائل :واهلل ما يجد الرجم في كتاب اهلل تعالى ،في�ضلوا بترك فري�ضة
�أنزلها اهلل تعالى ،والرجم في كتاب اهلل حق ،على من زنى �إذا �أح�صن من الرجال والن�ساء
�إذا قامت البينة �أو كان الحمل �أو االعتراف)(.((5
وجه الداللة :في هذا الأثر دليل على �أن المر�أة الخالية من الزوج �أو ال�سيد� ،إذا وجدت
حبلى ولم تذكر �شبهة� ،أنه يثبت الحد بالحبل ،وهذا ما قاله عمر على المنبر ،ولم ينكر
عليه �أحد ،فينزل منزله الإجماع(.((5
مناق�شة هذا الدليل :يمكن مناق�شة هذا اال�ستدالل ب�أن :هذا قول عمر ،و�أقوال ال�صحابة
مختلف فيها هل ت�صلح �أن تكون حجة �أم ال ،فال ي�ؤخذ بقول عمر في �إثبات مثل هذا الأمر
العظيم الذي يف�ضي �إلى هالك النفو�س ،وكون عمر قال هذا بمجمع من ال�صحابة ولم ينكر
عليه �أحد ال ي�ستلزم �أن يكون �إجماع ًا؛ لأن الإنكار في الم�سائل االجتهادية – التي تختلف
فيها الآراء – غير الزم للمخالف ،وال�سيما �إذا كان القائل بذلك عمر ،وهو بمنزلة من
المهابة في �صدور ال�صحابة وغيرهم(.((5
الجواب على المناق�شة� :أجاب العالمة الطحاوي عن هذه المناق�شة بقوله�( ::إن
الم�ستفاد من قول عمر :والرجم حق على من زنى� ،أن الحبل �إذا كان من زنا فيه الجرم،
وهو كذلك ولكن ال بد من ثبوت كونه من زنى ،وال ترجم بمجرد الحبل مع قيام االحتمال
 - 49د /حممد ر�أفت عثمان،الق�ضاء يف الفقه الإ�سالمي� ,ص.279،280
 - 50فتح الباري :ابن حجر الع�سقالين،ج�،12ص�،148صحيح م�س�سلم،ب�شرح النووي،ج �،5ص.556
� - 51سبل ال�سالم،لل�صنعاين،ج�،4ص.8
 - 52نيل االوطار لل�شوكاين،ج�،7ص،106وعلى فر�ض الت�سليم بانعقاد هذا االجتماع،ف�إنه يبقى من قبيل الإجماع ال�سكوتي
الذي تعترب حجيته حمل خالف بني علماء الأ�صول،انظر �أ�صول الفقه لل�شيخ حممد �أبو زهرة�،ص.205
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فيه ،لأن عمر لما �أتى بالمر�أة الحبلى ،وقالوا� :أنها زنت ،وهي تبكي ،ف�س�ألها ما يبكيك؟
ف�أخبرت �أن رج ًال ركبها وهي نائمة فدر�أ عنها الحد)(.((5
ويمكن دفع هذه الإجابة ب�أمرين:
الأمر الأول� :أن مقابلة �سيدنا عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه الحبل باالعتراف ،ال يعني
انه يقوم مقامه ،لأن مثيل ال�شيء ال يكون ذاته ،يقول ابن حجر معلق ًا على كالم العالمة
الطحاوي( :وال يخفى تكلفة ،ف�إن عمر ر�ضي اهلل عنه قابل الحبل باالعتراف وق�سيم ال�شيء
ال يكون ق�سمه ،و�إنما اعتمد من ال يرى الحد بمجرد الحبل قيام االحتمال ب�أنه لي�س من زنى
محقق و�أن الحد يدفع بال�شبهة)(.((5
الأمر الثاني� :أن حكم عمر لم يكن عام ًا ،و�إنما كان �سيا�سة منه لحالة ما اقت�ضت ذلك...
يقول بع�ض الفقهاء المحدثين( :وربما كان هذا �سيا�سة من عمر لظروف اقت�ضت ذلك،
وللإمام �أن يعمل ما فيه الم�صلحة مهتدي ًا بهدى ال�شرع)(.((5
ي�ؤكد هذا ما روى عن �سيدنا عمر ر�ضي اهلل عنه خالف ذلك على نحو ما عر�ضنا له �سابق ًا.
ما روي عن الإمام علي – كرم اهلل وجه – �أنه قال� :أيها النا�س �أيما امر�أة جيء بها وبها
حبل �أو اعترفت ،فالإمام �أول من يرجم ثم النا�س ،و�أيما امر�أة جيء بها �أو رجل زان ف�شهد
عليه �أربعة فال�شهود �أول من يرجم ثم النا�س.
ما روي عن الإمام علي – كرم اهلل وجه – �أنه قال :يا �أيها النا�س �إن الزنا زناءان :زنا �سر
وزنا عال نية ،فزنا ال�سر �أن ي�شهد ال�شهود ،فيكون ال�شهود �أول من يرمي ،وزنا العالنية� ،أن
يظهر الحبل �أو االعتراف ،فيكون الإمام �أول من يرمي(.((5
وجه الداللة من هذين الأثرين:
هذا القول من الإمام علي – كرم اهلل وجه – يدل على �أنه كان يعد ظهور الحمل دلي ًال على
حدوث جريمة الزنا ،ويبين �أن ذلك موجب لإقامة الحد ،و�أن الحاكم �أول من يرمي الزانية
التي ظهر حملها ،و�إذا كان حد الزنى قد ثبت بالقرينة ،وهي هنا الحمل ،فيقا�س على حد
 - 53فتح الباري :ابن حجر الع�سقالين،ج�،12ص.155
 - 54فتح الباري :ابن حجر الع�سقالين،ج�،12ص.155
 - 55طرق الق�ضاء يف ال�شريعة الإ�سالمية،ال�شيخ �أحمد �إبراهيم�،ص،423د /عبد الرحمن �أحمد الرفاعي،املرجع
ال�سابق�،ص.447
 - 56املغني :البن قدامه،ج�،10ص.187

258

مجلة ت�أ�صيل العلوم

د .ال�شيخ حميدي الفكي  -د  .املعز هارون حممد

الزنا �سائر الحدود فتثبت هي الأخرى بالقرينة �أو الب�صمة الوراثية.
مناق�شة الدليل :يناق�ش اال�ستدالل بهذين الأثرين بما نوق�ش به �أثر الخليفة عمر بن
الخطاب ر�ضي اهلل عنه ،هذا بالإ�ضافة �إلى �أنه قد روي عن الإمام علي – كرم اهلل وجهه –
ما يعار�ضه ،حيث قال� :إذا كان في الحد لعل وع�سى فهو معطل ،وروي الدراقطني ب�إ�سناده،
عن عبد اهلل بن م�سعود ،ومعاذ بن جبل ،وعقبة بن عامر� ،أنهم قالوا� :إذا ا�شتبه عليك الحد
قادر ًا ما ا�ستطعت(.((5
وال �شك �أن ظهور الحبل من المر�أة الخلية� ،أو وجود �آثار لل�سائل المنوي على ثياب المجني
عليها ،و�إجراء اختبارات الب�صمة الوراثية عليه ،ال يخلو من لعل وع�سى اللتان تورثان
ال�شبهة المجمع على درء الحد بها(.((5
ما روى �أن عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه �أتى بامر�أة ولدت في �ستة �أ�شهر ،ف�أمر �أن ترجم،
فقال له علي بن �أبي طالب :لي�س ذلك عليها �أن اهلل تعالى يقول في كتابه..( :وحمله
وف�صاله ثالثون �شهر ًا.((5()...
وقال( :والوالدات ير�ضعن �أوالدهن حولين كاملين لمن �أراد �أن يتم الر�ضاعة)...

(((6

فالحمل يكون �ستة �أ�شهر ،فال رجم عليها ،فبعث عثمان في طلبها فوجدها قد رجمت(.((6
وجه الداللة� :أن الخليفة عثمان ر�ضي اهلل عنه �أمر برجم هذه المر�أة التي ولدت في
�ستة �أ�شهر على �أ�سا�س �أن هذا الحمل كان من غير زوجها ،فدل ذلك على اعتبار القرائن
في الحدود.
مناق�شة هذا الدليل :يناق�ش الأثر ال�سابق ب�أنه :فعل �صحابي ،وفي لزوم العمل به خالف،
ف�ض ًال عن �أنه معار�ض بالأحاديث التي ا�ستدل بها القائلون بعدم اعتبار القرائن في الحدود.
رابع ًا :عمل �أهل المدينة :قال الإمام مالك في الموط�أ:
(والأمر عندنا في المر�أة توجد حام ًال وال زوج لها ،فتقول قد ا�ستكرهت �أو تقول تزوجت،
ف�إن ذلك ال يقبل منها ،و�أنها يقام عليها الحد� ،إال �أن يكون لها على ما ادعت من النكاح
 - 57املغني :البن قدامه،ج�،10ص.187
 - 58د /عبد الرحمن �أحمد الرفاعي :املرجع ال�سابق�،ص.447
� - 59سورة الأحقاف الآية 15
� - 60سورة البقرة الآية 233
 - 61موط�أ الإمام مالك ب�شرح الزرقاين،ج�،4ص.146
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بينة �أو �أنها ا�ستكرهت� ،أو جاءت تدمي �إن كانت بكر ًا� ،أو ا�ستغاثت حتى �أتيت وهي على ذلك
الحال� ،أو ما �أ�شبهه هذا من الأمر الذي تبلغ به ف�ضيحة نف�سها ،قال :ف�إن لم ت�أت ب�شيء من
هذا �أقيم عليها الحد ،ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك)(.((6

مناق�شة هذا الدليل :يناق�ش ذلك ب�أن عمل �أهل المدينة غير متفق على حجيته ،ف�أكثر
فقهاء الأم�صار لم يروا عملهم حجة لأنهم لي�سوا كل الأمة ،فكثير من ال�صحابة غادروا
المدينة وتفرقوا في الأم�صار ومعهم كثير من ال�سنة �أخذها عنهم �أهل هذه البالد ،وقد
يكون بع�ضها �أ�صبح مما عليه �أهل المدينة �أو نا�سخ ًا له ،فلي�س �أهل المدينة ب�أولى من
غيرهم ،ولم تكن ال�سنة مق�صورة عليهم وحدهم حتى يقال� :إن عملهم بمنزلة روايتهم عن
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم(.((6
خام�س ًا :من القيا�س :ا�ستدل القائلون ب�أن الب�صمة الوراثية (القرائن) و�سيلة �إثبات في
الحدود بالقيا�س ،وذلك من وجهين:
الوجه الأول :يجوز �إقامة الحدود (حد الزنا وال�سرقة) بموجب نتائج الب�صمة الوراثية
قيا� ًسا على وجوب �إقامته بنكول الزوجة عن �إيمان اللعان الذي يقول به جمهور الفقهاء من
المالكية وال�شافعية والحنابلة في رواية(.((6
مناق�شة هذا الوجه :يمكن مناق�شة هذا الوجه ب�أن :قيا�س الب�صمة الوراثية على النكول
قيا�س فا�سد ،لأن من �شروط �صحة القيا�س� ،أن يكون الأ�صل المقي�س عليه ثابت ًا بن�ص �أو
باتفاق الخ�صوم( ،((6ولم يثبت �إقامة حد الزنا بالنكول بن�ص �صريح من الكتاب �أو ال�سنة،
كما لم يتفق الفقهاء على كونه كذلك ،حيث ذهب الحنفية والحنابلة ،في �أ�صح الروايتين،
�إلى �أن النكول لي�س من �أدلة �إثبات الزنا وال يجوز �إقامة الحد به ،و�أن المر�أة �إذا امتنعت عن
اللعان تحب�س حتى تالعن �أو ت�صدق زوجها في دعواه �أو تقر �أربع ًا(.((6
 - 62نف�س املرجع �،ص.150
 - 63الإحكام يف �أ�صول الأحكام :للآمدي،ج�،1ص�،208-206إر�شاد الفحول لل�شوكاين�،ص،82طبعة م�صطفى
احللبي،درا�سة حتليلية للمذهب املالكي،د /عبد اجلليل القر�شاوي�،ص،6جمموعة حما�ضرات �ألقاها على طلبة الدرا�سات
العليا بكلية ال�شريعة والقانون.
 - 64بداية املجتهد :البن ر�شد،ج�،2ص،119نهاية املحتاج،للرملي،ج�،7ص،115زاد املعاد،البن القيم،ج�،4ص،100املحلى
البن حزم،ج�،10ص.178
 - 65مذكرة يف �أ�صول الفقه :حممد �أمني ال�شنقيطي�،ص،324الطبعة اخلام�سة عام 1422هـ مكتبة العلوم واحلكم باملدينة املنورة.
 - 66املغني البن قدامه،ج�،8ص،75يقول �صاحب البدائع( :مذهبنا �أنها �أي الزوجة �إذا امتنعت عن اللعان حتب�س حتى
العن �أو تقر بالزنا،فيد�أ عنها العذاب وهو احلب�س باللعان،انظر بدائع ال�صنائع،للكا�ساين،ج�،3ص.348
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و�إذا ثبت عدم �صحة المقي�س عليه ،وهو النكول ،وبطالن �إقامة الحد به ،كان قيا�س الب�صمة
الوراثية عليه قيا� ًسا فا�سد ًا ،والقول ب�إقامة الحد بموجب نتائجها باط ًال(.((6
الجواب على هذه المناق�شة :يمكن الجواب عن هذه المناق�شة ب�أن :الحد لم يجب على
الزوجة بمجرد نكولها ،و�إنما به ولعان الزوج(.((6
الرد على هذا الجواب :وقد دفعت هذه الإجابة ب�أن :زنا الزوجة ال يتحقق بنكولها وحدها
وال بلعان الزوج وال بهما مع ًا:
ف�أما عدم تحقق الزنا بنكول الزوجة :فلأن النكول ال يثبت به الحد لما فيه من ال�شبهة،
والحدود تدرا بال�شبهات ،فال تثبت بها؛ لأن النكول يحتمل �أن يكون ل�شدة خفرها� ،أو ل�صقلة
ب�سالنها� ،أو لده�شتها في ذلك المقام الفا�ضح المخزي� ،أو لغير ذلك من الأ�سباب ،فكيف
يثبت به الحد الذي اعتبر في بينته من العدد �ضعف ما اعتبر في �سائر الحدود ،وفي �إقراره
�أربع مرات بال�سنة ال�صحيحة ال�صريحة ،واعتبر في كل من الإقرار والبينة �أن يت�ضمن
و�صف الفعل والت�صريح به مبالغة في ال�ستر ودفع ًا لإثبات الحد ب�أبلغ الطرق ،و�أكدها،
تو�س ًال �إلى �إ�سقاطه ب�أدنى �شبهة ،فكيف يق�ضي فيه بالنكول ،الذي هو في نف�سه �شبهة ،ال
يق�ضي به في �شيء من الحدود والعقوبات البتة(.((6
و�أما عدم تحققه بلعان الزوج وحده؛ فلأنه لو تحقق بذلك لما جاز للمر�أة �أن ت�سقط الحد
بلعانها ،ولما وجب الحد في قاذفاه ،فلو قذفها �شخ�ص بعد لعان الزوج وقبل لعانها ،لأقيم
عليه حد القذف؛ لأن اللعان ي�سقط الإح�صان في حق الزوج؛ لأنه يعتبر بينة يخت�ص بها،
�أما في حق الأجنبي فهي باقية على �إح�صانها ،فوجب عليه الحد بقذفها( ،((7بخالف ما �إذا
قذفها الزوج ولم تالعن وحدت ثم قذفها الأجنبي بذلكن ففيه احتماالن:
الأول :ال حد عليه؛ لأنه قذفها بزنا حدت فيه فلم يجب ،كما لو �أقيم عليها الحد بالبينة.
الثاني :يجب الحد؛ لأن اللعان يخت�ص به الزوج ،فزال الإح�صان في حقه ،ولكنه بقى في
حق الأجنبي(.((7
 - 67د /عبد الرحمن �أحمد الرفاعي�،ص.450-449
 - 68املغني،البن قدامه :ج�،8ص.75
 - 69املغني البن قدامه،ج�،7ص،445زاد املعاد البن القيم :ج�،4ص.97
 - 70املغني البن قدامه،ج�،8ص.75
 - 71املهذب لل�شريازي،ج�،2ص.129
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�أما عدم تحققه بهما مع ًا فللأمرين� :أولهما� :أن ما في كل واحد منهما من ال�شبهة ال يزول
ب�ضم �أحدهما �إلى الآخر ،ك�شهادة مائة فا�سق؛ لأن احتمال نكولها لفرط حيائها وهيبة ذلك
المقام و�شدة الخفرة ،وعجزها عن النطق وعقدة ل�سانها ،ال يزول بلعان الزوج وال بنكولها.

وثانيهما� :أن ما ال يق�ضي فيه باليمين المفردة ،ال يق�ضي فيه باليمين مع النكول ك�سائر الحقوق(.((7
الوجه الثاني :يجوز �إقامة حد الزنا وال�سرقة بموجب قرينة الب�صمة الوراثية بالقيا�س على جواز
�إقامة حد ال�شرب بقرينة الرائحة ،يقول الدكتور /عمر بن محمد ال�سبيل ،في هذا ال�صدد:
(فلو قي�ست الب�صمة الوراثية على هذه الم�سائل التي �أثبت بع�ض العلماء فيها الحد والق�صا�ص
من غير �شهود وال �إقرار ،و�إنما �أخذ ًا بالقرينة وحكمها بها( ،((7لم يكن الأخذ عندئذ بالب�صمة
الوراثية والحكم بمقت�ضاها في ق�ضايا الحدود والق�صا�ص بعيدي ًا عن الحق وال مجانب ًا لل�صواب
فيما يظهر قيا� ًسا على تلك الم�سائل ،ال�سيما �إذا حف بالق�ضية �أو الحال من قرائن الأحوال ما
ي�ؤكد �صحة النتائج قطع ًا لدى الحاكم ،كمعرفته ب�أمانة ومهرة خبراء الب�صمة الوراثية ،ودقة
المعامل المخبرية ،وتطورها ،وتكرار التجارب ال �سيما في �أكثر من مختبر ،وعلى �أيدي خبراء
�آخرين يطمئن الحاكم �إلى �أمانتهم ،وخبرتهم المميزة ،وغير ذلك من القرائن والأحوال التي
تحمل الحاكم ال�شرعي �إلى االطمئنان �إلى �صحة النتائج ،وترجح ظهور الحق وبيانه عنده
بالب�صمة الوراثية� ،إذا البينة ما �أثرت عن وجه الحق وبينته ب�أي و�سيلة)(.((7
ويقول العالمة ابن القيم( :اهلل �سبحانه وتعالى �أر�سل ر�سله ،و�أنزل كتبه ليقوم النا�س
بالق�سط ،وهو العدل الذي قامت به الأر�ض وال�سماوات ،ف�إذا ظهرت �أمارات العدل ،و�أ�سفر
وجهه ب�أي طريق كان فثم �شرع اهلل ودينه ،واهلل عز وجل �أعلم و�أحكم و�أعدل �أن يخ�ص
 - 72ابن القيم ,زاد املعاد ،ج�،4ص،97املغني البن قدامه،ج�،7ص .445انظر :د /عبد الرحمن الرفاعي،املرجع
ال�سابق�،ص،451-450د� /سعد الدين م�سعد هاليل،املرجع ال�سابق�،ص.432-431
 - 73ذهب بع�ض الفقهاء �إلى �إثبات بع�ض احلدود والق�صا�ص بالقرائن والأمارات الدالة على موجبها،و�إن مل يثبت ذلك
بال�شهادة �أو الإقرار،ومن ذلك م�أتي� :أ) �إثبات حد الزنا على املر�أة احلمال �إذا مل تكن ذات زوج وال �سيد،ب) �إثبات حد
الزنا على املر�أة املالعنة عند نكولها عن اللعان،ج) �إثبات حد اخلمر على من وجد فيه رائحته �أو تقية�،أو يف حالة �سكره،د)
�إثبات حد ال�سرقة على من وجد عنده املال امل�سروق،هـ) ثبوت الق�صا�ص على من وجد وحده قائم ًا يف يده �سكني عند قتيل
يت�شحط يف دمه،انظر ر�سالة بن �أبي زيد القزواين،بهام�ش الفواكه الدواين :للنفراوي،ج�،2ص�،182شرح اخلر�شي على
خمت�صر خليل وبهام�شه حا�شية ال�شيخ العدوي،جملد ،4ج�،8ص،81-80مطبعة دار الفكر،منار ال�سبيل :لل�شيخ �إبراهيم
بن حممد بن �سامل بن �ضويان،ج�،2ص،372طبعة املكتب الإ�سالمي،املبدع يف �شرح املقنع،ابن مفلح،ج�،9ص،82ال�سيا�سة
ال�شرعية،يف �إ�صالح الراعي والرعية،ل�شيخ الإ�سالم،ابن تيمية�،ص،102،108مطبعة اجلهاد،عام 1381هـ1961،م.
 - 74د /عمر بن حممد ال�سبيل :البحث �سابق الإ�شارة �إليه�،ص.56-55
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طرق العدل و�أماراته و�أعالمه ب�شيء ثم يفي ما هو �أظهر منه ،و�أقوى داللة و�أبين �أمارة ،فال
يجعله منها وال يحكم عند وجودها ،وقيامها بموجبها ،بل قد بين اهلل �سبحانه وتعالى بما
�شرعه من الطرق �أن مق�صوده �إقامة العدل بين عبادة ،وقيام النا�س بالق�سط ،ف�أي طريق
ا�ستخرج بها العدل والق�سط فهي من الدين ،ولي�ست مخالفة له)(.((7
مناق�شة هذا الوجه :يناق�ش اال�ستدالل بهذا الوجه ب�أن :القيا�س على �إقامة حد ال�شرب بقرينة
الرائحة قيا�س فا�سد؛ لأن من �شروط �صحة القيا�س� ،أن يكون حكم الأ�صل المقي�س عليه ثابت ًا بالن�ص
�أو اتفاق الخ�صوم ،وهو ما لم يتحقق في المقي�س عليه هنا ،ومن ثم يكون القيا�س عليه فا�سد ًا.
�ساد�س ًا :من المعقول :و�أما دليل المعقول ،فهو من وجهين:
الوجه الأول� :أن وجود الحمل ال يكون قطع ًا �إال من زنى ،فيثبت الحد بذلك �إال �أن تدفعه
المر�أة بينته على وجود �شبهة كاال�ستكراه ،يقول العالمة ابن القيم في كتابه�( :إعالم الموقعين):
ولقد حد �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم في الزنا بمجرد الحبل ،وفي الخمر بالرائحة
والقيء ،وهذا هو ال�صواب ،ف�إن دليل القيء والرائحة ،والحبل على ال�شرب والزنى �أولى
قطع ًا ،فيكف يظن بال�شريعة �إلغاء �أقوى الدليلين)(.((7
وقال في مو�ضع �آخر( :وكان من تمام حكمته ورحمته� ،أنه لم ي�أخذ الجناة بغير حجة
كما لم يعذبهم في الآخرة �إال بعد �إقامة الحجة عليهم ،وجعل الحجة التي ي�أخذها بها �إما
منهم ،وهي الإقرار �أو ما يقوم مقامه من �إقرار الحال ،وهو �أبلغ وا�صدق من �إقرار الل�سان،
ف�إن قامت عليه �شواهد الحال بالجناية كرائحة الخمر ،وقيئها ،وحبل من ال زوج لها وال
�سيد ،ووجود الم�سروق في دار ال�سارق وتحت ثيابه� ،أولى بالعقوبة ممن قامت عليه �شهادة
�إخباره عن نف�سه ،والتي تحتمل ال�صدق والكذب ،وهذا متفق عليه بين ال�صحابة ،ومن نازع
فيه بع�ض الفقهاء ،و�إما �أن تكون الحجة من خارج عنهم وهي البينة).
مناق�شة هذا الوجه :يمكن مناق�شة هذا اال�ستدالل ب�أن :وجود �أو ظهور الحمل على
امر�أة ال زوج لها وال �سيد ،لي�س قاطع ًا في �أركان و�شروط جريمة الزنى ،الحتمال الوطء
ب�شبهة� ،أو وجود نكاح فا�سد� ،أو وجود �إكراه ،وكل واحدة من هذه االحتماالت فيها من
ال�شبهات ما يكفي لدرء الحد بها.
الوجه الثاني� :إن �إقامة حد الزنا وال�سرقة بالقرينة �أقوى من �إقامته بالبينة �أو الإقرار؛
� - 75إعالم املوقعني :ابن القيم،ج�،4ص،309الطرق احلكمية،ابن القيم� :ص.15-14
 - 76ابن القيم� ,إعالم املوقعني،،ج�،4ص.310
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لأن هذين الأخيرين خبران يتطرق �إليهما ال�صدق والكذب ،بخالف وجود المال الم�سروق
عند ال�سارق �أو تحت ثيابه ،ف�إنه ن�ص �صريح ال يتطرق �إليه �شبهة(.((7
يقول العالمة ابن القيم في كتابه :الطرق الحكمية( :ولم يزل الأئمة والخلفاء يحكمون
بالقطع �إذا وجد المال الم�سروق مع المتهم ،وهذه القرينة �أقوى من البينة ،والإقرار ف�إنهما
يتطرق �إليهما ال�صدق والكذب ،ووجود المال معه ن�ص �صريح ال يتطرق �إليه �شبهة)(.((7
ويقول في كتابه� :إعالم الموقعين�( :إنما ال�شارع لم يقف الحكم في حفظ الحقوق البتة على
�شهادة ذكرين ال في الدماء وال في الأموال وال في الفرج وال في الحدود ،بل قد حد الخلفاء
الرا�شدين وال�صحابة – ر�ضي اهلل عنهم – في الزنا بالحبل وفي الخمر بالرائحة والقيء،
وكذلك �إذا وجد الم�سروق عند ال�سارق كان �أولى بالحد من ظهور الحبل)(.((7
مناق�شة هذا الوجه :يمكن مناق�شة هذا اال�ستدالل من ناحيتين:
الأول� :أن القول ب�أن القرينة �أقوى من البينة والإقرار منتق�ض بما يثبت عن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم �أنه لم يقم الحد على المر�أة بما ظهر منها من �أمارات وقوع الزنا( ،((8حيث
قال الر�سول الكريم �صلى اهلل عليه و�سلم( :لو كنت راجم ًا �أحد ًا بغير بينة لرجمت فالنة،
فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها)( ((8وال�سرقة من الحدود ،فال
يجوز �إقامة حدها بالقرينة قيا� ًسا على الزنا.
الثاني� :أن وجود المال الم�سروق عند ال�سارق ،ال يلزم منه �أن يكون هو ال�سارق ،الحتمال
و�صوله �إلى من يغره(هبة �أو عارية� ،أو حتى الإكراه على ال�سرقة)( ،((8كما �أن وجود الب�صمة
الوراثية الخا�صة بالمتهم في مكان جريمة ال�سرقة ،ال يلزم منها �أن يكون هو الجاني،
الحتمال مروره في ذلك المكان م�صادفة لق�ضاء �أمر من �أموره� ،أو للقيام بغر�ض معين،
وكل واحدة من هذه االحتماالت فيها من ال�شبهات ما يكفي لدرء الحد بها(.((8
 - 77ابن القيم� ،إعالم املوقعني ,ج�،2ص.67
 - 78ابن القيم ,الطرق احلكمية� :،ص.8
 - 79نف�س املرجع� ,ص،8ويقول العالمة ابن القيم يف كتابة �إعالم املوقعني،ج�،4ص،310فمن �أطلق كل متهم وخلى �سبيله
�أو حلفه مع علمه با�شتهاره بالف�ساد يف الأر�ض،ونقب الدور،وتوات ال�سرقات،ال�سيما مع وجود امل�سروق معه،وقال ال �أخذه
�إال ب�شاهدي عدل �أو �إثقرار باختيار،وطواعية فقوله خمالف لل�سيا�سة ال�شرعية.
 - 80ابن القيم�,إعالم املوقعني، :ج�،1ص.87
 - 81د /حممد الزحيلي،و�سائل الإثبات،ج�،2ص.509
� - 82سنن ابن ماجه،ج�،2ص.118
 - 83ال�شرح ال�صغري للدرديري،ج�،4ص،138د� /سعد الدين م�سعد هاليل،املرجع ال�سابق�،ص.417
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من اال�ستدالالت لكل فريق من الفريقين ،والمناق�شات التي وردت على الأدلة ،يمكن بغالب
الظن القول :ب�أن ر�أي الجمهور من العلماء القائل بعدم العمل بالقرائن �أو الب�صمة الوراثية
في الحدود ،هو الأولى بالترجيح لخطورة الحدود وعظم �أمرها ،ول�سالمة الأدلة التي اعتمد
عليها هذا الر�أي ،ومن �أقوى هذه الأدلة� :أن القرينة تحفها الكثير من االحتماالت ،وتحوم
حولها ال�شبهات ،والحدود تدر�أ بال�شبهات(.((8
ومع ذلك ،ف�إن الب�صمة الوراثية تنير الطريق للعدالة ،وتر�شدهم �إلى الأ�شخا�ص الذين مروا
بالفعل على م�سرح الجريمة �أو ج�سم ال�ضحية ،وللعدالة بر�ؤيتها الثاقبة �أن تقرر م�ؤاخذة
المتهم المت�شبه فيهم بالعقاب التعزيري �أو ًال :على �أ�سا�س ا�ستبعاد تطبيق الحدود الرعية
مع وجود �أدنى �شبهة)(.((8
المبحث الثاني:
�إثبات الحدود بموجب قرينة الب�صمة الوراثية في القانون المقارن
اوال� :إثبات جريمة الزنا واالغت�صاب بموجب الب�صمة الوراثية
�إذا وجدت المر�أة غير المتزوجة حام ًال ،فوفق ًا لمفهوم الزنا في القانون ال يعتبر ذلك زنا وال
يترتب على ذلك عقاب ،وذلك لأن جريمة الزنا في القانون الو�ضعي تعني :ات�صال �شخ�ص
متزوج ،رج ًال �أو امر�أة ،ات�صا ًال جن�سي ًا بغير زوجه .فالزنا جريمة ترتكبها الزوجة �إذا ات�صلت
جن�سي ًا برجل غير زوجها ،ويرتكبها الزوج �إذا ات�صل جن�سي ًا بامر�أة غير زوجته(.((8
وعليه ،يعد كون المر�أة متزوجة ركنا من �أركان جريمة الزنا في القانون الو�ضعي ،وتفريع ًا
على ذلك :ف�إنه �إذا وجد االت�صال الجن�سي من امر�أة غير متزوجة ،فال يكون ذلك زنا ،ولو
نتج عن ذلك حمل(.((8
و�إذا كان القانون المقارن ي�شترط لقيام جريمة الزنا كون المر�أة متزوجة وات�صلت بغير
زوجها جن�سي ًا ،فما هو تكييف الفعل �إذا تمت العالقة الجن�سية بين غير متزوجين؟
يرى القانون المقارن �أن االت�صال الجن�سي �إذا تم بين رجل وامر�أة غير متوجين ،وكانا قد
 -84د /عبد الرحمن الرفاعي،املرجع ال�سابق�،ص.470
 -85ول�ضعف ما ا�ستند �إليه القائلون مب�شروعية عمل القرائن يف احلدود.
 - 86د /حممود حممود م�صطفى � ,شرح قانون العقوبات (الق�سم اخلا�ص)� – :صـ -337طبعة عام 1984م النا�شر دار
النه�ضة العربية ,د /حممود جنيب ح�سني  ,املوجز يف �شرح قانون العقوبات (الق�سم اخلا�ص) – :فقرة � -759صـ.500
 - 87د /حممود حممود م�صطفى :املرجع ال�سابق – �صـ ,338د /حممود جنيب ح�سني :املرجع ال�سابق -فقرة �-667ص.446
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بلغا ثماني ع�شرة �سنة ،ف�إن هذا االت�صال �إما �أن يكون قد تم بالترا�ضي ،و�إما �أن يكون قد
ن�ش�أ من غير ر�ضاء المجني عليها(.((8
ف�إذا تم االت�صال بالترا�ضي ،ف�إن الفعل ال يعد جريمة ،بل هو ا�ستعمال للحرية الجن�سية،
ومن ثم ،يتعين ،وفق ًا لخطة المقنن� ،أن يخرج من نطاق التحريم(.((8
�أما �إذا ن�ش�أ االت�صال من غير ر�ضا المجني عليها ،فهذا يعد اغت�صاب ًا .وذلك لأن مفهوم
االغت�صاب ،هو :ات�صال رجل بامر�أة ات�صا ًال جن�سي ًا كام ًال دون ر�ضا �صحيح منها بذلك.
وهذا ما ن�صت عليه �صراحة المادة ()267من قانون العقوبات الم�صري بقولها:
(من واقع �أنثى بغير ر�ضاها يعاقب بالأ�شغال ال�شاقة الم�ؤبدة �أو الم�ؤقتة .ف�إذا كان الفاعل
من �أ�صول المجني عليها �أو من المتولين تربيتها �أو مالحظتها �أو ممن لهم �سلطة عليها �أو
كان خادم ًا بالأجرة عندها �أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأ�شغال ال�شاقة الم�ؤبدة).
هذا ،ومن المتفق عليه فقه ًا وق�ضا ًء �أن الم�شرع المقارن لم يحدد �أدلة لإثبات جريمة الزنا،
�إال بالن�سبة ل�شريك الزوجة الزانية .ومن ثم ،فالقاعدة العامة في الإثبات الجنائي في
القوانين الو�ضعية ،هو حرية الإثبات بكافة الطرق والو�سائل ،وللقا�ضي �أن ي�ستخل�ص من
الأدلة المطروحة ما يراه منتج ًا في الدعوى( ،((9وهذا ما ن�صت عليه �صراحة المادة()302
من قانون الإجراءات الجنائية الم�صري بقولها:
(يحكم القا�ضي في الدعوى ح�سب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ،ومع ذلك ال
يجوز له �أن يبني حكمه على �أي دليل لم يطرحه �أمامه بالجل�سة).
وهكذا ،ف�إن القانون المقارن يحدد �أدلة الإثبات بالن�سبة ل�شريك الزوجة الزانية فقط(.((9
�أما بالن�سبة للزوجة نف�سها والزوج و�شريكته وغيرهم من الأ�شخا�ص ،ف�إنه – وفق ًا للقاعدة
العامة في الإثبات الجنائي -يجوز �إثبات جرائمهم الجن�سية من الزنا واالغت�صاب وغير
ذلك ،بكافة طرق الإثبات فما فيها الب�صمة الوراثية .وقد �أجاز الم�شرع الفرن�سي �إثبات
هوية الجاني بالب�صمات الوراثية في الجرائم الجناية ،ومنها الجرائم الجن�سية ،وذلك في
� - 88أما �إذا مت االت�صال برغبة املر�أة ودون ر�ضاء الرجل ,ف�إن هذا يعد هتك ًا للعر�ض.
 - 89د /حممود جنيب ح�سني :املرجع ال�سابق – �صـ ,464د� /شحاته عبد املطلب ح�سن :املرجع ال�سابق – �صـ.99-98
 - 90نف�س املرجع – �صـ.464
 - 91وقد حددت املادة 276من قانون العقوبات امل�صري �أدلة الإثبات اخلا�صة ب�شريك الزوجة الزانية بقولها( :القب�ض
عليه حني تلب�سه بالفعل� ,أو اعرتافه� ,أو وجود مكاتيب� ,أو �أوراق اخرى مكتوبة منه� ,أو وجوده يف منزل م�سلم يف املحل
املخ�ص�ص للحرمي).

266

مجلة ت�أ�صيل العلوم

د .ال�شيخ حميدي الفكي  -د  .املعز هارون حممد

المادة()28-226من قانون العقوبات الفرن�سي الجديد التي ق�ضت ب�أن:
(البحث في تحدي هوية ال�شخ�ص �أو التعرف عليه بب�صماته الوراثية ،ال يجوز �إال لأغرا�ض
طبية �أو علمية في نطاق �إجراءات جنائية �أو ق�ضائية.)..
وفي مجال الت�شريعات العربية ،فقد �أجاز الم�شرع الليبي �إثبات جريمة الزنا بالو�سائل العلمية،
حيث ن�صت المادة ال�ساد�سة مكرر من قانون العقوبات الليبي رقم  70ل�سنة 1973م( ((9على الآتي:
(وتثبت جريمة الزنا المن�صو�ص عليها في المادة الأولى من هذا القانون ،باعتراف الجاني
�أو ب�شهادة �أربعة �شهود� ،أو ب�أية و�سيلة علمية).
وبهذا الن�ص ،يكون الم�شرع الليبي قد �أ�ضاف �إلى طريقي �إثبات جريمة الزنا باالعتراف
و�شهادة ال�شهود ،طريق ًا ثالث ًا هو الو�سائل العلمية ،و�ساوى بينهم في القيمة الثبوتية.
ويالحظ �أن؛ عبارة( :الو�سائل العلمية) الواردة بالن�ص ،عبارة مطلقة غير محددة مما
ي�سمح بدخول كافة الطرق والأ�ساليب المو�صوفة بالعلمية في الن�ص ،كا�ستعمال الأجهزة
الفنية �أو التقنية والتحاليل الطبية التي تعتبر الب�صمات الوراثية نوع ًا متقدم ًا منها.
وبناء على ذلك ،ف�إذا ما ثبتت جريمة الزنا �أو االغت�صاب بهذه الو�سائل العلمية – ومنها
الب�صمة الوراثية – جاز �إقامة الحد بناء على نتائجها� ،ش�أنها في ذلك �ش�أن االعتراف
(الإقرار) ،و�شهادة ال�شهود(.((9
واما الم�شرع اليمني فقد اخذ بالفقه اال�سالمي حيث �أوجب لثبوت جريمة الزنا مااوجبه
الفقه اال�سالمي من �شروط ،وذلك في المواد(263الى)269عقوبات يمني.
ثانيا �:إثبات جريمة ال�سرقة بموجب الب�صمة الوراثية
يعد وجود ال�شيء الم�سروق عند المتهم بال�سرقة من القرائن الق�ضائية( ((9والتي يرى
غالبية فقهاء القانون المقارن(� ((9أنها من الطرق الأ�صلية في المواد الجنائية ،فهي دليل
 - 92هذه املادة م�ضافة مبقت�ضى القانون رقم  10ل�سنة 1999م ,ب�ش�أن �إقامة حد الزنا وتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات.
 - 93د /عبد الرحمن احمد الرفاعي :املرجع ال�سابق �صـ.456
 - 94د /حممود جنيب ح�سني� ,شرح قانون الإجراءات اجلنائية .487 -
 - 95د /ح�سن �صادق املر�صفاوي� ,أ�صول الإجراءات اجلنائية � -صـ -692النا�شر من�ش�أة املعارف بالإ�سكندرية – عام
1964م ,د /حممود جنيب ح�سني :املرجع ال�سابق – �صـ :,491 – 490د /عمر ال�سعيد رم�ضان  ,مبادئ قانون الإجراءات
اجلنائية – �صـ133هام�ش – النا�شر دار النه�ضة العربية  0-عام 1984م :,د /حممد ذكي �أبو عامر ,الإجراءات اجلناية
– �صـ -853من�ش�أة املعارف بالإ�سكندرية :,د /ر�ؤوف عبيد  ,الإجراءات اجلنائية يف القانون امل�صري – �ص – 727طبعة
دار اجليل – عام 1985م ,د� /آمال عثمان � ,شرح قانون الإجراءات اجلنائية� – :صـ -680الطبعة الثانية  -عام 1991م
مطابع الهيئة العامة امل�صرية للكتاب.
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�إثبات قائم بذاته ،وهذا هو ما �أيدته محكمة النق�ض الم�صرية في العديد من �أحكامها،
حيث ق�ضت في حكم لها ب�أن:
(م�شاهدة عدة �أ�شخا�ص ي�سيرون في الطريق مع من يحمل الم�سروقات ،ودخولهم معه في
منزل ،واختفائهم معه ،قرينة على ا�شتراكهم في ال�سرقة)(.((9
هذا ،وجريمة ال�سرقة كغيرها من الجرائم الجنائية ،يجوز �إثباتها بكافة و�سائل الإثبات(،((9
ومنها الب�صمات الوراثية ،وقد ا�ستقر الفقه والق�ضاء الألماني على دخول الب�صمات الوراثية
�أو تحليل الحام�ض النووي  D.N.Aتحت الفقرة(�أ) من المادة  81من قانون الإجراءات
الألماني التي تجيز �إثبات هوية المتهم بموجب نتائج االختبارات الج�سدية� ،أو التحاليل
الطبية ،في الجرائم التي يحتمل �أن يوقع عليه عقاب ًا فيها بعد �إدانته(.((9
وفي مجال الت�شريعات العربية ،فقد ن�ص الم�شرع الليبي على �إمكانية جواز �إثبات جريمة
ال�سرقة وتوقيع العقوبة على ال�سارق بمقت�ضى نتائج الب�صمة الوراثية �أو غيرها من الو�سائل
العلمية ،حيث ق�ضت المادة التا�سعة من قانون العقوبات رقم  23ل�سنة 1996م ب�ش�أن
حدي ال�سرقة والحرابة ،بالآتي:
(تثبت الجريمتان – �أي جريمة ال�سرقة والحرابة – المن�صو�ص عليهما في المادتين الأولى
والرابعة من هذا القانون ،باعتراف الجاني ،وب�أي و�سيلة �إثبات �أخرى).
وال �شك �أن هذا الإطالق ي�سمح ب�إثبات هذا النوع من الجرائم بكافة و�سائل الإثبات ،ومنها
الب�صمة الوراثية ،بل �أن القواعد العامة في القانون الجنائي الو�ضعي عامة ت�سمح ب�إثبات
جريمة ال�سرقة بمقت�ضى نتائج الب�صمة الوراثية ،حيث �أعطت تلك القواعد للقا�ضي الحرية
الوا�سعة في �أن ي�أخذ بالدليل الذي يراه منا�سب ًا وي�ستريح �إليه وجدانه ويطمئن �إليه �ضميره،
�سواء كان ذلك الدليل مبا�شر ًا كال�شهادة واالعتراف.
�أو غير مبا�شر ،كالقرائن والدالئل ،فهو – �أي القا�ضي -في جميع الأحوال غير مقيد
 - 96نق�ض يف 1945/3/19م :جمموعة القواعد – ج 6رقم � – 527صـ.665
� - 97أنظر يف ذلك :املادة  302من قانون الإجراءات اجلنائية امل�صري ,وكذا املادة  179من قانون �أ�صول املحاكمات
اللبناين.
 - 98وقد ذكرنا �آنف ًا �أن امل�شرع الفرن�سي �أجاز �إثبات هوية ال�شخ�ص بالب�صمة الوراثية يف اجلرائم ومنها جرمية ال�سرقة,
وذلك مبقت�ضى ن�ص املادة  28-226من قانون العقوبات الفرن�سي اجلديد� .أنظر :د /غيث حممود الفاخري ,القرائن
و�أثرها يف �إثبات اجلرائم احلدية  -ر�سالة دكتوراه مقدمة �إلى كلية ال�شريعة والقانون بالقاهرة – عام 1421هـ 2000/م
– �صـ..663
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باال�ستناد في حكمه �إلى �أدلة معينة ،متى كان متحري ًا في حكمه العقل والمنطق الدقيق في
تفكيره الذي قاده �إلى اقتناعه ،وهو ما ن�ص عليه الم�شرع الم�صري في قانون المادة 302
من قانون الإجراءات الجنائية ،وكذا الم�شرع اللبناني في المادة  179من قانون �أ�صول
المحاكمات الجزائية(.((9
وبالن�سبة للم�شرع اليمني نجده في قانون الجرائم والعقوبات قد اخذ بما عليه الفقه اال�سالمي
باعتبارها من الجرائم الحدية حيث ن�صت المادة((()297تثبت جريمة ال�سرقة الموجبة
للحد:
-1باالعتراف امام الق�ضاء مالم يعدل عنه قبل التنفيذ.
 -2ب�شهادة رجلين عدلين.
(((10
-3ب�شهادة رجل وامر�أتين عدول.
ويالحظ ان ال�سرقة التعزيرية وهي التي لم يتوافر �شروط الحد طبقا للمادة( )294ف�أن
الباحث يرى �أنه ال مانع من االخذ بقرينة الب�صمة الوراثية طالما ان ذلك اليترتب عليه حد
�أو ق�صا�ص عمال بالمادة()300عقوبات يمني.
نلخ�ص مما �سبق� ،أنه �إذا ما ثبت جريمة ال�سرقة بالب�صمات الوراثية ،ف�إن للقا�ضي الحرية
في رف�ض الدليل الم�ستمد منها� ،أو قبوله والحكم ب�إدانه المتهم بمقت�ضى نتائجها ،ال يقيد
في ذلك �إال �أن يكون الدليل الناتج عنها ،مما يطمئن �إليه وجدانه و�ضميره ،و�أن يكون مما
(((10
طرح في الجل�سة

 - 99د /غيث حممود الفاخري :الر�سالة ال�سابقة – �صـ 663وما بعدها.
 - 100يالحظ ان هذا الراي الذي اخذ به الزيدية.
 - 101د /عبد الرحمن �أحم الرفاعي :الر�سالة ال�سابقة – �صـ.476
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المبحث الثالث
موازنة بين الفقه الإ�سالمي والقانون المقارن

بعد الحديث عن موقف الفقه الإ�سالمي والقانون الو�ضعي من �إثبات الحدود بموجب
القرائن ،ومنها الب�صمة الوراثية ،ف�إنه يمكننا �أن نلحظ الأمور التالية:
�أو ًال� :أنه كما وقع الخالف بين علماء الفقه الإ�سالمي في �إثبات الحدود بالقرائن ،اختلف
�أي� ًضا �شراح القانون الو�ضعي في اعتبار القرائن دلي ًال يمكن الإثبات به ،والتعويل عليه في
المواد الجنائية.
ثاني ًا� :أن حمل من ال زوج لها وال �سيد ال يعتبر دلي ًال قاطع ًا يثبت به حد الزنا عند جمهور
الفقهاء ،بينما اعتبر المالكية وابن تيمية وابن القيم ،ورواية عن الإمام �أحمد ،الحبل
قرينة يقام بها الحد �إذا لم تثبت المر�أة �أنها �أكرهت على الزنا ،ك�أن ت�أتي وهي تدمى �أو
ا�ستغاثت وهي على ذلك الحال.
ثالث ًا� :أن المر�أة غير المتزوجة �إذا ات�صلت بزيد من النا�س جن�سي ًا ،فال يعد ذلك من قبيل
الزنا المعاقب عليه قانون ًا ،ولو حملت من هذا االت�صال ،ولي�س هناك ما ثمة عقوبة توقع
عليها في هذه الحالة.
ويالحظ� ،أن القانون الو�ضعي يتفق مع مذهب جمهور الفقهاء في عدم عقاب من وجدت
حام ًال وال زوج لها وال �سيد ،فال يقام الحد وفق ًا لمذهب الجمهور من الفقهاء بهذه القرينة،
كما ال توقع العقوبة المقررة قانون ًا لجريمة الزنا في القانون الو�ضعي(.((10
رابع ًا :يختلف القانون الو�ضعي عن مذهب جمهور الفقهاء في الأ�سا�س الذي بني عليه عدم
العقاب ،فالأ�سا�س الذي بني عليه جمهور عدم �إقامة الحد على من وجدت حام ًال وال زوج
لها وال �سيد� ،أو جود عين المال الم�سروق في يد المتهم ،هو �أن قرينة الحب ال ت�صلح دلي ًال
يقام بها الحد ،وذلك لما يحيط بهذه القرينة من ال�شبهات ،فقد يكون الحمل قد نتج عن
وطء ب�إكراه� ،أو �أن الماء قد دخل في فرجها من غير وطء� ،أو احتمال قبول المال هبة �أو
عارية� ،أو حتى الإكراه على ال�سرقة ،والحدود تدر�أ بال�شبهات.
ولكن �إذا اعترفت المر�أة الحامل ب�أن هذا الحمل كان من زنا �أو �شهد بذلك �أربعة �شهود
ذكور� ،أو اعترف المتهم ب�سرقة المال الذي وجد في حيازته ،ف�إنه يقام عليهما الحد(.((10
 - 102د� /شحاته عبد اللطيف ح�سن :املرجع ال�سابق – �صـ.100-99
 - 103املرجع ال�سابق – �صـ.100
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�أما عدم العقاب في القانون الو�ضعي ،قد ن�ش�أ عن عدم اعتبار مثل هذا الفعل مكون ًا لجريمة
�أ�ص ًال .وذلك لأن جريمة الزنا ال تقوم �إال �إذا كانت المر�أة متزوجة ،ف�إذا ات�صلت امر�أة متزوجة
بغير زوجها ات�صا ًال جن�سي ًا ،فهذا هو ما يعد زنا ،وتعاقب الزوجة عندئذ بالعقوبة المقررة
قانون ًا ،وهي الحب�س مدة ال تزيد على �سنتين(المادة  247من قانون العقوبات الم�صري) (.((10
�أما �إذا ات�صلت غير المتزوجة جن�سي ًا يزيد من النا�س ،ف�إن ذلك ال يعد زنا ،وال تعاقب
بعقوبة الزنا ،وذلك لأن علة التجريم في القانون الو�ضعي هي �إخالل الزوجة بالإخال�ص
الجن�سي لزوجها ،فلكل من الزوجين �أن ي�ست�أثر بالعالقات الجن�سية لزوجه(� .((10أما غير
المتزوجة ،فلي�س هناك ثمة التزام �أخلت به ،فال يعد الفعل في حقها جريمة وفق ًا لذلك،
وهذا من �سقطات القانون الو�ضعي(.((10
خام� ًسا :فرقت القوانين الو�ضعية بين �إثبات زنا الزوجة وبين �إثبات زنا �شريكها ،فطلبت
في حق هذا الأخير �أدلة ا�ستثنائية خا�صة لإثبات زناه ،وهي :القب�ض عليه حين تلب�سه
بالفعل� ،أو اعترافه� ،أو وجود مكاتيب� ،أو �أوراق �أخرى مكتوبة منه� ،أو جوده في منزل م�سلم
في المحل المخ�صو�ص للحريم(.((10
�أما الزوجة(�أو الزوج و�شريكته وغيرهم من الأ�شخا�ص) فلم ي�شترط الم�شرع ب�ش�أن زناها
�أدلة خا�صة ،بل جوز �إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها الإثبات بالب�صمة الوراثية ،بحيث �إذا
اقتنع القا�ضي ب�أي منه ،كان له الحكم ب�إدانة الزوجة وتوقيع العقاب عليها.
هذا ،و�إذا ا�ستثنينا زنا �شريك الزوجة ،ف�إن القانون الو�ضعي يتفق مع ما ذهب �إليه المالكية
وابن تيمية وابن القيم والحنابلة ،في �إحدى الروايتين ،وبع�ض الفقهاء المعا�صرين ،من
 - 104د /محمود نجيب ح�سني :الموجز في �شرح قانون العقوبات – فقرة � -769صـ .506هذا ,ومن الغريب �أن دعوى الزنا
ال تقوم في القانون الو�ضعي �إال ب�شكوى من الزوج ,فال ت�ستطيع النيابة العامة تحريك دعوى الزنا �إال �إذا قام الزوج برفع
ال�شكوى ,فجريمة الزنا من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على تقديم �شكوى من المجني عليه .والأغرب
من هذا� ,أنه �إذا رفع الزوج ال�شكوى على زنا زوجته فغن دعواه ال ت�سمع �إذا دفعت الزوجة ب�سبق زنا زوجها في منزل الزوجية.
�أنظر تف�صيل ذلك في :د� /سامح ال�سيد جاد ,الإجراءات الجنائية في القانون الم�صري� – .صـ – 52 – 50طبعة دار االتحاد
العربي للطباعة – عام1989م ,د /محمود محمود م�صطفى� ,شرح قانون العقوبات (الق�سم الخا�ص) – �صـ .340
 - 105د /حممود جنيب ح�سني ,املوجز يف �شرح قانون لعقوبات (الق�سم اخلا�ص) – فقرة � -760صـ ,500د /حممود
حممود م�صطفى :املرجع ال�سابق – �صـ.338
 - 106د� /شحاته عبد املطلب ح�سن :املرجع ال�سابق – �صـ.101
� - 107أنظر :املادة  276من قانون العقوبات امل�صري ,وقد �أكدت حمكمة النق�ض امل�صرية هذا اال�ستثناء(راجع :نق�ض
يف 1941/5/16م :جمموعة القواعد القانونية – �س – 473/5 – 11رقم .)259
العدد الثاني ع�شر  -رجب 1438هـ � -أبريل 2017م

271

�إثبات جرائم احلدود بالب�صمة الوراثية

جواز �إثبات الزنا واالغت�صاب بالقرائن �أو الب�صمات الوراثية ،خالف ًا لجمهور الفقهاء
القائلين بعدم جواز ذلك(.((10
�ساد� ًسا :يتفق القانون الو�ضعي مع ما ذهب �إليه ال�شافعية في وجه والإمام �أحمد في رواية وابن
القيم وبع�ض الفقهاء المحدثين ،من جواز �إثبات جريمة ال�سرقة وتوقيع العقوبة على المتهم
بالب�صمة الوراثية �أو بب�صمات الأ�صابع تخريج ًا على جواز �إثبات جريمة ال�سرقة و�إقامة الحد
على المتهم بقرينة النكول وقرينة وجود المال الم�سروق عند المتهم وتحت ثيابه(.((10
وذلك خالف ًا لما ذهب �إليه جمهور الفقهاء من عدم �إعمال القرائن �أو الب�صمات الوراثية
في الحدود مطلق ًا ،ومنها حد ال�سرقة ،وذلك �إعما ًال لما هو م�ستقر في فقه ال�شريعة
الإ�سالمية الغراء من �أن الحدود تدر�أ بال�شبهات.
وتطبيق ًا لذلك ،وم�سايرة لر�أي جمهور الفقهاء ،ف�إن العثور على �أثر بيولوجي �أو جيني للمتهم
في مكان الجريمة ،كما لو خلف المجرم بقع ًا دموية �أو منوية �أو حتى �أثر للعاب على طابع
بريد �أو كوب ماء� ...أو غير ذلك ،ف�إنه يمكن بالب�صمة الوراثية البحث عن �صاحبها بمجهود
لي�س بالي�سير لكثرة �أعداد الم�شتبه فيهم ،ومع ذلك فبعد النجاح بالو�صول �إليه والإم�ساك
به ،ف�إننا ال نقطع ب�أنه المجرم الحقيقي ،الحتمل ن يت�صادف وجوده عقب الجريمة (الزنا-
االغت�صاب – ال�سرقة) وترك �أثر ًا وراءه وال عالقة له حقيقية بالجريمة .كما يحتمل �أن
يكون هو الفاعل الحقيقي ،ولكن كانت هناك دوافع �أخرى ومالب�سات ت�ضعف من �أركان
الجريمة و�شروطها ،كخط�أ �أو ن�سيان �أو �إكراه� ،أو نحو ذلك ،وكل واحدة من هذه االحتماالت
فيها من ال�شبهات ما يكفي لدرء الحد به.
وال �شك �أن الحكم ب�سقوط الحد عن المتهم ،في مثل هذه الحاالت� ،أو ف�ضل من الحكم
بمعاقبته مع قيام ال�شبهة التي تدر�أ الحد ،وذلك عم ًال بقول الر�سول الكريم:
( ....ف�إن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من �أن يخطئ في العقوبة)(.((11
 - 108ويالحظ� ,أن تلك التفررقة بني الرجل واملر�أة يف �إثبات جرمية الزنا ,ال وجود لها يف الفقه الإ�سالمي ,فالنا�س
جميع ًا �أمم �أحكامه �سواء ,فال فرق يف �إثبات جرائم الزنا واالغت�صاب بني �أن يكون اجلاين رج ًال �أو امر�أة ,وال بني �أن يكون
متزوج ًا �أو غري متزوج� ,أو �أن يتم الفعل يف منزل الزوجية �أم خارجه يف ال�سر �أو يف العالنية ,بالر�ضاء �أو بدونه�( :أنظر:
د /عبد الرحمن �أحمد الرفاعي :املرجع ال�سابق – �صـ.)458
 - 109وقد ر�أينا فيما �سبق �أن امل�شرع الفرن�سي والأملاين والليبي قد �أجازوا ا�ستخدام حتاليل الب�صمات الوراثية فيجرمية ال�سرقة.
� - 110سنن الرتمذي :ج� 2صـ -439 -438باب ما جاء يف درء احلدود ,ال�سنن الكربى :للبيهقي – ج�4ص  -228باب ما
جاء يف درء احلدود بال�شبهات ,امل�ستدرك على ال�صحيحني :للحاكم الني�سابوري – ج� 4صـ� ,246سنن الدارقطني :ج4
�صت – 84طبعة عالم الكتب.
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الخاتمة :
الحمد هلل الذي تتم بنعمته ال�صالحات وين�صلح �أمر هذه الدنيا والآخرة وال�صالة وال�سالم
على �سيدنا محمد وعلى �آله و�صحبه ومن تبعهم ب�إح�سان �إلى يوم الدين .
وبعد :
يقدم البحث في خاتمة مطاف هذا البحث الخاتمة والتي خل�ص فيها �إلى النتائج والتو�صيات
والمقترحات �أدناه :
�أو ًال :النتائج :
 /1الأخذ بالدليل المادي الحديث ي�ؤدي �إلى ات�ساع دائرة الإثبات الأمر الذي يمكن المجتمع
من مالحقة المجرم وتنزيل العقوبة عليه.
 /2الأخذ بنتائج الأدلة الحديثة في الإثبات ي�ؤدي �إلى توطيد �أركان العدل وا�ستتباب الأمن
واال�ستقرار في المجتمع وبهذا يتحقق مق�صد ال�شارع في �أن يحفظ للنا�س �أرواحهم
و�أعرا�ضهم و�أموالهم من االعتداء و�صيانتها والمحافظة عليها من االنتهاك .
 /3اختلف فقهاء ال�شريعة الإ�سالمية حول مدى جواز �إثبات الحدود بالقرائن فذهب ابن
القيم وابن الفر�س بجواز �إثبات كافة جرائم الحدود بالقرائن  ،وذهب الإمام مالك
�إلى جواز �إثبات بع�ض جرائم الحدود بالقرائن حيث اعتبر ظهور الحمل على من لم
يكن لها زوج �أو �سيد  ،قرينة على الزنا  ،واعتبروا ظهور رائحة الخمر في الفم �أو قيئها
قرينة بها الحد � ،أما ال�شافعية والحنفية والحنابلة لم ي�أخذوا بالقرائن كدليل �إثبات
في جرائم الحدود عموم ًا با�ستثناء قرينة نكول الزوجة في اللعان حيث اعتبروها
موجبة لحد الزنا – �أما الحنفية ف�أوجبوا حب�س الزوجة .
� /4أخذ القانون ال�سوداني بالر�أي القائل بجواز العمل بالقرائن في �إثبات بع�ض جرائم
الحدود حيث �أخذ بقرينة الحمل لغير المتزوجة كقرينة لإثبات الزنا ،و�أي� ًضا �أخذ في
�إثبات حد الزنا بقرينة نكول الزوجة عن اللعان  ،ولكنه �سكت في معالجة حالة نكول
الزوجة عن لعان زوجة بعد اتهامها بالفح�شاء وفي جريمة حد ال�شرب �أخذ بقرينة
الرائحة ب�شرط �أن ي�شهد عدالن �أنها رائحة خمر � ،أو �شهادة خبير ولم ي�أخذ القئ و�أخذ
القانون ال�سوداني بالقرائن �أي� ًضا في �إثبات حد القذف حيث اعتبر القذف بالتعري�ض
موجب ًا لإقامة الحد.
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 /5يتفق فقهاء القانون على �أن القرائن العلمية حتى تكون مقبولة في الإثبات يجب �أن
يتوافر فيها �شرطين �أ�سا�سيين هما:
�أ�	.أن تكون نتيجة لإجراءات م�شروعة .
ب�	.أن تكون نتيجتها قطعية الداللة من وجهة النظر العلمية.
ثاني ًا :التو�صيات :
 /1ا�ستخدام الأدلة المادية واال�ستفادة منها في التعرف على حقيقة الأثر المادي لح�صر
دائرة اال�شتباه لعمليات البحث والتحقيق الجنائي .
� /2إن�شاء المعاهد و المراكز البحثية المتخ�ص�صة لدرا�سة الأدلة المادية الحديثة في
الإثبات من وجهات النظر المختلفة العلمية – ال�شرعية – القانونية – الق�ضائية
والتو�صل �إلى نتائج وتو�صيات ومقترحات ت�ساعد كثير ًا في التعرف على حقيقة وماهية
الدليل الجنائي المادي الحديث.
 /3ت�أهيل كوادرنا القانونية من ق�ضاء – �أ�ساتذة قانون  -محامون – رجال ال�شرطة
والمباحث الجنائية – ب�إقامة كور�سات تدريبية تثقيفية ق�صيرة هدفها معرفة دور
المعامل الجنائية و�أهمية نتائجها في الإثبات الجنائي وربط الكور�س بمحاوره
المتعددة الجوانب .
 /4ت�أهيل الكوادر الفنية العاملة بالمعمل الجنائي ت�أهي ًال يمكنهم من �أداء مهمتهم
ور�سالتهم بكل دقة وكفاءة و�أمانة علمية وخبرة عملية  ،واختبار كفاءتهم ومراقبة
�أدائهم  ،لخطورة وح�سا�سية و�أهمية التقرير الذي يقدمونه �إلى الق�ضاء �إذ �أ�صبح هذا
التقرير م�ؤخر ًا من �أهم مرتكزات الأحكام التي ت�صدرها المحاكم الوطنية والأجنبية
على ال�سواء .
� /5إقامة الندوات والحلقات الدرا�سية والمحا�ضرات الم�ؤتمرات وكتابة البحوث القانونية
حتى يتعرف �أهل الحكم والعدل الت�شريع والقانون والق�ضاء لحقائق و�أهمية الدليل
الجنائي المادي من زاوية النظر القانونية والعلمية .
� /6ضرورة �أن يواكب الت�شريع القانوني تطور العلم الجنائي ونظرياته العلمية الحديثة في
اكت�شاف الحقائق والعمل علي داللة هذه الحقائق العلمية التي تتمتع بالثبات العلمي
وحجتها من علم الإثبات الجنائي.
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 /7تنبيه جهات االخت�صا�صي الت�شريعية والق�ضائية ب�ضرورة العمل بمق�ضي نتائج
القرائيين الحديثة حتى يتم تحجيم الجريمة وح�صرها في �أ�ضيق نطاق.
� /8ضرورة التعاون الدولي من مكافحة الجريمة الع�صرية لأنها تعدت نطاق القطر
وتجاوزت حدود الدول وت�شمل الياب�سة والجو والبحر ولن يتم ذلك �إال بالتعاون الدولي
حتى نعترف ون�سلم ب�ضرورة الأخذ ب�أ�سباب التطور العلمي والتقني في مجال مكافحة
و�إثبات الجريمة .
 /9لفت نظر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بو�ضع منهج جامعي خا�ص لكليات
ال�شريعة والقانون يت�ضمن درا�سة الطب ال�شرعي وعالقته بالجريمة و�إيجاد عالقة
بين هذه الدرا�سة العلمية و�أثارها في تحقيق العدالة عن طريق ك�شف اث�أر الجريمة
والتعرف عليها وعلي داللتها مما ي�ساعد في قب�ض الجناة واال�ستقرار والأمن .
� /10أي� ًضا لفت نظر الباحثين القانونين �إلي �أهمية هذه المادة البحثية وا�ست�صدار المزيد
من البحوث المو�سعة في هذا الجانب والتي ت�سهم في �إبراز دور القرائن الحديثة في
�إثبات الجريمة وتحقيق العدالة .
قائمة الم�صادر والمراجع:
1.1الأحكام في �أ�صول الأحكام :للآمدي ،ج ،4طبعة دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،عام
1405هـ1985/م.،
2.2فتح الباري �شرح �صحيح البخاري�,شهاب الدين �أبي الف�ضل �أحمد بن علي الع�سقالني,
ج 15مطبعه م�صطفي الحلبي ,القاهرة1378 ,ه1959 ,
3.3نيل الأوطار�شرح منتهي الأخبار,محمد بن علي ا ل�شوكاني ,ج ,7الطبعة الأخيرة,
النا�شر م�صطفي الحلبي ,القاهرة1342 ,ه-
�4.4أ�صول الفقه :محمد �أمين ال�شنقيطي ،الطبعة الخام�سة عام 1422هـ مكتبة العلوم والحكم
بالمدينة المنورة.
5.5ال�شرح ال�صغير للدرديري ،ج،4
6.6المهذب لل�شيرازي ،ج،2
7.7بداية المجتهد :البن ر�شد ،ج، ،2
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-8.بدائع ال�صنائع عالء الدين �أبي بكر بن م�سعود الكا�ساني  ،ج,7بدائع ال�صنائع  ،دار
الكتاب العربي1982 ,م.
9.9حا�شية الد�سوقي :ج،4
	 -10.د� /أحمد �أبو القا�سم ،الدليل الجنائي ودوره في �إثبات جرائم الحدود والق�صا�ص ،
المركز العربي للدرا�سات الأمنية والتدريب بالريا�ض ،عام 1414هـ1993/م
	 -11.د /ح�سن �صادق المر�صفاوي� ,أ�صول الإجراءات الجنائية  -النا�شر من�ش�أة المعارف
بالإ�سكندرية – عام 1964م ,د
1212د /محمد ر�أفت عثمان ،الق�ضاء في الفقه الإ�سالمي دون تاريخ وطبعة.
1313طرق الق�ضاء في ال�شريعة الإ�سالمية ،ال�شيخ �أحمد �إبراهيم،
1414عار�ضة الأحوذي ب�شرح �صحيح الترمذي ،ابن العربي ،ج ، ،6طبعة دار الكتب العلمية
بيروت.
1515عون المعبود �شرح �سنن �أبي داود� ،أبي الطيب محمد �شم�س الحق العظيم �آبادي،
المجلد  ،6ج ،12الطبعة الأولى ،عام 141هـ1990/م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
1616كنز العمال :ابن ح�سام الدين الهندي ،ج ، ،5كتاب الحدود.،
1717د� /أحمد عبد المنعم البهي ،طرق الإثبات في ال�شريعة والقانون ,بدون تاريخ
�1818إر�شاد الفحول لل�شوكاني ،طبعة م�صطفى الحلبي ،درا�سة تحليلية للمذهب المالكي،
1919الأ�شباه والنظائر ،ابن نجيم الحنفي ،زين الدين �إبراهيم بن �إبراهيم بن نجيم ، ،
مطبعة م�صطفي الحلبي  ،القاهرة 1387 ،هـ 1968 -م.
�2020أ�صول الفقه  ,الإمام �أبو زهره, ,ط ,1دار الفكر العربي القاهرة ,بدون تاريخ.
�2121إعالم الموقعين ،ابن القيم ،ج،3
2222الب�صمة الوراثية وعالقتها ال�شرعية �سعد الدين �سعد الهاللي ،الطبعة الأولي  ،مكتبة
الكويت الوطنية ،الكويت 2001م
2323د /محمود محمود م�صطفى � ,شرح قانون العقوبات (الق�سم الخا�ص) -– :طبعة عام
1984م النا�شر دار النه�ضة العربية.
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2424الب�صمة الوراثية ومجاالت اال�ستفادة منهاد .وهبة الزحيلي، ,بحث مقدم �إلي الدورة
ال�ساد�سة ع�شر ،المجمع الفقهي الإ�سالمي ,مكة المكرمة ,من 1433/10/ 26 – 21ه
،الموافق .2002/1/10 – 5
2525تب�صرة الأحكام في �أ�صول الأق�ضية ومناهج الإحكام ,ابن فرحون ,ج ,10المطبعة
ال�شرقية , ,القاهرة1301 ,هـ
2626الجامع لأحكام القران  ،,ج�4أبي عبد اهلل محمد بن احمد الأن�صاري القرطبي  ,مج
 5مكتبة الغزالي  ,دم�شق �سوريا  ,م�ؤ�س�سة مناهل العرفان  ,بيروت  ،لبنان 1273 ,ه.
2727د /عزت عبيد الدعا�س ،القواعد الفقهية ,الطبعة الأولى ،مدينة حماه ب�سوريا.
2828د /غيث محمود الفاخري ,القرائن و�أثرها في �إثبات الجرائم الحدية  -ر�سالة دكتوراه
مقدمة �إلى كلية ال�شريعة والقانون بالقاهرة – عام 1421هـ 2000/م
2929د /محمود نجيب ح�سني  ,الموجز في �شرح قانون العقوبات (الق�سم الخا�ص) :دون
طبعة دون تاريخ
3030ر�سالة بن �أبي زيد القزواني ،بهام�ش الفواكه الدواني :للنفراوي ،ج،2
3131زاد المعاد ،البن القيم ،ج،4
�3232سبل ال�سالم ،لل�صنعاني ،ج� ،4ص.8
3333ال�سيا�سة ال�شرعية ،في �إ�صالح الراعي والرعية ،ل�شيخ الإ�سالم ،ابن تيميةمطبعة
الجهاد ،عام 1381هـ1961 ،م.
3434ال�سيا�سية ال�شرعية في �إ�صالح الراعي والرعيةابن تيمية  ,تحقيق محمد �إبراهيم �ألبنا
ومحمد �أحمد عا�شور  ,دار الطب ,القاهرة 1380,هـ.
�3535شرائع الإ�سالم ،للمحلى ،ج،2
�3636شرح الخر�شي على مخت�صر خليل وبهام�شه حا�شية ال�شيخ العدوي ،مجلد  ،4ج،8
مطبعة دار الفكر ،منار ال�سبيل:
	� 37.صحيح م�سلم ب�شرح النووي� :أبو زكريا يحي �شرف بن مري النووي ،ج،5ط  ، 2دار
�أحياء التراث العربي  ،بيروت 1392 ،هـ
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3838الطرق الحكمية في ال�سيا�سة ال�شرعية ,ابن القيم الجوزية  , ,تحقيق ب�شير عيون ,دار
�إحياء العلوم بيروت 1380 ,ه1961-م.
3939ك�شاف القناع للبهوتي:ج.6
4040لحكام ،ابن فرحون ،ج� ،2ص ،118د /عبد الفتاح عبد الهادي عابد ،المرجع ال�سابق،
�ص.332
4141لل�شيخ �إبراهيم بن محمد بن �سالم بن �ضويان ،ج ،2طبعة المكتب الإ�سالمي،
4242المبدع في �شرح المقنع ،ابن مفلح ،ج،9
4343المبدع :ابن مفلح ،ج،9
4444المب�سوط لل�سرخ�سي ،ج،4
4545م�سند الإمام �أحمد بن حنبل :ج.6
4646مغني المحتاج �إلي معرفة �ألفاظ المنهاج ,الخطيب ال�شيخ محمد ال�شربيني الخطيب ,
ج, 4مطبعة م�صطفي الحلبي,القاهرة 1352,ه ـ1993م.
4747الموط�أ ،الإمام مالك بن �أن�س الأ�صبحي المتوفى في �سنة 179هـ  ،تحقيق محمد ف�ؤاد
عبد الباقي  ،ج ،2مطبعة عي�سي الحلبي  ،م�صر 1370هـ 1951 -م
4848نهاية المحتاج �شرح المنهاج  ,محمد بن العبا�س بن حمزة الرملي  ، ،ج ،8مطبعة
م�صطفى الحلبي 1357 ،هـ 1938-مج� ،7ص،115
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نظرات العلماء في حكم غر�س ال�شعر
()1

د.محمد ثالث �إ�سماعيل

ملخ�ص البحث :
يحتوي هذا البحث في ملخ�صه علي اي�ضاح نظرات العلماء في حكم غر�س ال�شعر ،وو�صله
وبيان م�شروعية العملية الجراحية التجميلية ،حيث يتخذ هذا البحث حديث ا�صل الغر�س
،وال�شعر  ،والو�صل  ،والعملية التجميلية ) من حيث التعريف بمفرداتها  ،وذكر اقوال
العلماء فيها والأطباء من الناحية ال�شرعية .
وهدفت فيه �إ�سهام ًا في اثراء المعرفة ال�صحيحة  ،وان تفوق الفوائد المرجوة من البحث
العلمي اال�ضرار المتوقع حدوثها للمجتمع  ،و�أن ال تتعار�ض فر�ضية البحث مع االطار
الأخالقي ،ومبادئ حماية الإن�سان والمجتمع الذي يعي�ش فيه ومن ثم معرفة حكم ال�شارع
في جواز غر�س ال�شعر وعدمه .
واتبعت فيه منهج اال�ستقراء وتحليل الم�سائل من الناحية ال�شرعية والطبية ومناق�شة الآراء
وذكر الترجيح بما ظهر عندي رجحانه .
1-1جواز غر�س وزراعته  ،وهو من التجميل المباح وفيه ازالة ل�ضرر معنوي واحيان ًا ح�سي
للمري�ض وفيه تي�سير ًا ب�سبب الم�شقة التي وقع فيها ورفع ًا للحرج عنه  ،وهذا جواز
مقيد ب�شروط وهي � :أن ال يكون ال�شعر م�أخوذا من عورة البدن �إال لل�ضرورة وغلبة ظن
الطبيب  ،نجاح هذه العملية وا�شتهار نجاح هذه العملية  ،ظهور الت�شوه الخلقي  ،وامن
الخطر من نقل ال�شعر وغر�سه  ،ان يعود ال�شعر الي و�ضعه الطبيعي  ،ان يجري العملية
طبيب لأمر�أه والعك�س .
2-2ان �شعر الإن�سان طاهر �سواء كان حي ًا �أو ميت ًا عند جمهور الفقهاء .
3-3عدم جواز و�صل ال�شعر بال�شعر مطلق ًا  ،وهو ر�أي جمهور الفقهاء .
4-4عدم جواز و�صل ال�شعر بغيره كال�صوف �أو الوبر �أو الخيوط ونحوه  ،وهو مذهب المالكية
ورواية عن احمد .
5-5ان النهي عن الو�صل ال يخت�ص بالن�ساء فقط دون الرجال ،بل ي�شمل الرجال دون تفريق
لعموم االدلة الواردة ولأن الأدلة المحرمة في �سورة الن�ساء هي �أدلة تدل علي الواقع
الأغلب وال تدل علي الح�صر .
� -1أ�ستاذ م�ساعد -كلية العلوم االن�سانية جامعة نوزوي�ست -نيجرييا	
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هيكل البحث :
فقد ق�سمت البحث الي مقدمة وف�صلين رئي�سين وخاتمة وفهار�س علي النحو التالي :
المبحث االول  :تعرف الحكم
المطلب االول  :تعريف الحكم لغة وا�صطالح ًا
المطلب الثاني  :تعريف الغر�س
المطلب الثالث  :تعريف ال�شعر
المبحث الثاني � :أنواع غر�س ال�شعرالمطلب االول  :الغر�س الحاجي
المطلب الثاني  :الغر�س التح�سيني
المطلب الثالث  :المق�صود بغر�س ال�شعر
المطلب الرابع  :حكم غر�س ال�شعر
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مقدمة :
الحمد هلل رب العالمين وال�صالة وال�سالم علي المبعوث رحمة للعالمين وعلي اله الطيبين
الطاهرين و�صحابته �أجمعين ومن �سار علي نهجهم الي يوم الدين .
�أما بعد :
ف�إن اهلل تعالى �صور الإن�سان ف�أح�سن �صوره فقال جل وعال َ « :و َ�ص َّو َر ُك ْم َف�أَ ْح َ�سنَ ُ�ص َو َر ُك ْم
( )2وحث علي التزيين والتجمل بقوله َ « :يا َب ِني �آ َد َم ُخ ُذوا زِي َن َت ُك ْم ِع ْن َد ُك ِّل َم ْ�س ِج ٍد ( )3وحث
النبي �صلي اهلل عليه و�سلم علي الجمال بقوله  “ :ان اهلل جميل يحب الجمال ( )4وقد �صحت
الأخبار الدالة علي عدم جواز تغيير خلق اهلل تعالى كما جاءت الأحاديث في لعن الوا�صالت
والم�ستو�صالت والنا�صمات والمتن�صمات والمتغيرات لخلق اهلل فك�أن اللعن ب�سبب تغيير
خلق اهلل تعالى ومن المعلوم والمعروف عند الن�ساء مما يتعلق بتغيير الخلقة ما ي�سمى
غر�س ال�شعر �أو زراعته  ،وبما ي�سمى بالو�صل  ،وهو و�صل ال�شعر ب�شعر الغير  ،وقد ورد في
الحديث لعن فاعله والمفعول به .
ولأن كثير ًا من الن�ساء يخفي عليهن حكم الو�صل وحقيقته .
فا�ضطررت الي تقديم هذا البحث لمجلة الت�أ�صيل بجامعة القر�آن الكريم حيث �أن الم�س�ألة
هذه من الم�سائل الم�ستجدة في هذا الع�صر ما ي�سمى بغر�س ال�شعر �أو زراعته وهي عملية
جراحية حديثة غير �أن الو�صل يدور الحديث حوله لذا جعلته في الف�صل الثاني نظر ًا
ل�صلته بالف�صل االول .
�أ�سال اهلل جل وعال �أن يكون هذا العمل خال�ص ًا لوجهه الكريم وان ينتفع به الأمة الإ�سالمية
�إنه جواد كريم .

�-2سورة غافر الآية ()64
�-3سورة الأعراف الآية ()31
-4اخرجه م�سلم (  )93/1يف كتاب االميان باب حترمي الكرب وبيانه  ،رقم احلديث (. )91
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الف�صل الثاني :حكم غر�س ال�شعر
المبحث االول  :تعريف حكم غر�س ال�شعر :
هذه الم�س�ألة من الم�سائل الم�ستجدة في هذا الع�صر ما ي�سمى بغر�س ال�شعر في الر�أ�س
وهي عملية جراحية تجميلية لم تعرف من قبل
المطلب االول  :تعريف الحكم لغة وا�صطالح ًا
الحكم لغة  :يقول الفيومي  :هو الق�ضاء وا�صله المنع يقال ( حكمت ) عليه بكذا اذا منعته
()5
من خالفه فلم يقدر علي الخروج من ذلك و ( حكمت ) بين القوم ف�صلت بينهم
و�أما الحكم في اال�صطالح 0 :
فهو خطاب اهلل المتعلق ب�أفعال المكلفين باالقت�ضاء �أو التخيير �أو الو�ضع  ،وبهذا عرفه
()6
الجمهور من الأ�صوليين
المطلب الثاني  :تعريف الغر�س
الغر�س لغة  :يقول �أحمد بن محمد الفيومي  :غر�ست  :ال�شجرة ( غر� ًسا ) من باب �ضرب
فال�شعر ( مغرو�س ) ويطلق عليه اي� ًضا ( غر�س ) و ( غرا�س ) بالك�سر فقال بمعنى مفعول
ومهاد بمعنى مكتوب ومب�سوط وهذا زمن ( الغرا�س ) كما يقال زمن
مثل كتاب وب�ساط
ٍ
()7
الح�صاد بالك�سر .
المطلب الثالث  :تعريف ال�شعر
ال�شعر لغة  :نبتة الج�سم مما لي�س ب�صوف وال وبر للإن�سان وغيره  « ،المعجم الو�سيط «
ال�شعر  :زوائد خيطية علي جلد الإن�سان وغيره من الثديات  ،ويقابله الري�ش في الطيور ،
والخرا�شيف في الزواحف  ،والق�شور في الأ�سماك  ،وجمعه �أ�شعار و�شعور .
()8
ويقال  :رجل �أ�شعر و�شعر و�شعراني اذا كان كثير �شعر الر�أ�س والج�سد
فوائد ال�شعر :
وال�شعر له فوائد كثيرة منها :
-1يحمي الج�سد من الم�ؤثرات الخارجية مثل ال�صدمات التي تحدث للر�أ�س .
-2يحمي الج�سم من الأ�شعة المختلفة وحرارة ال�شم�س .
-3يمنع دخول الأج�سام الغريبة الي فتحتي الأنف  ،وكذلك �صيانة العينين من الأتربة وخالفه .
-5امل�صباح املنري ()140
-6الأحكام للأمدي ( )94/1
-7امل�صباح املنري ( )541
-8املعجم الو�سيط ( )484مادة ( �شعر )
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المطلب  :الغر�س الحاجي
الأول  :الغر�س الحاجي  :وهو كل غر�س ذاتي ت�ستدعيه الحاجة  ،فهو مما يمكن اال�ستغناء
عنه مع بقاء الحاجة  ،ولكن مع الم�شقة والحرج .
ومن �أمثلته :
غر�س الجلدغر�س العظامغر�س االوتار وغيرها كثير .المطلب الثاني  :الغر�س التح�سيني او التكميلي :
وهو كل غر�س ذاتي تتطلبه م�صلحة تح�سينية �أو تكميلية  ،وهي ال تتحرج الحياة بتركها ،
ولكن مراعاتها من مكارم الأخالق  ،او من محا�سن العادات  ،فهي من قبيل ا�ستكمال ما
يليق  ،والتنزه عما ال يليق .
وعليه ف�إن الغر�س الذاتي التح�سيني للأع�ضاء تبقى الحياة من دونه بال اختالل وال حرج ،
ولكي يعمد �إليه من باب ا�ستكمال ما يليق والتنزه عما ال يليق كاالعتدال في المظاهر � ،أو
الظهور �أمام النا�س بمظهر ح�سن ومقبول بما ال يبعث علي الغرابة ولفت الأنظار  ،وهذا
النوع يدخل في نطاق عمليات الجراحة التجميلية .
ومن امثلته :
�إ�صالح �سطح الوجه بعد الحروق�إ�صالح الأنوف البارزة والمنخف�ضة والملتوية .ترقيع ال�شفة الم�شقوقة ِمن فخذ �صاحبها .()9
غر�س �شعر الر�أ�س �أو اللحية في الرجل بحيث يكون نامي ًا  ،وغيرها كثيرالمطلب الثالث  :المق�صود بغر�س ال�شعر :
يذكر الدكتور �سمير ب�أن عملية زراعة ال�شعر تهدف الي نقل ب�صيالت ال�شعر الطبيعية
وال�سليمة من مناطق ال�شعر الدائم خلف الر�أ�س والجوانب الي المناطق الم�صابة بال�صلع .
ت�ستغرق هذه العملية عدة �ساعات يزاول المري�ض عمله في اليوم الثاني للعملية  ،وبعد 24
-9حكم االنتفاع بالأع�ضاء الب�شرية واحليوانية لكمال الدين جمعة (. )188-179
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�ساعة ت�صبح الطعوم المزروعة جزء ًا ا�صلي ًا من الج�سم  ،وتح�صل علي تروية دموية ويلتئم
الجلد المحيط بها .
يبد�أ ال�شعر المزروع في النمو بعد ثالثة �أ�شهر من الزرع  ،ويبدو طبيعي المنظر  ،ولكنه
()10
قليل الكثافة  ،ويمكن زيادة الكثافة  ،ب�إجراء جل�سة ا�ضافية
وذكر دكتور �سمير ب�أن �سر نجاح هذه العملية يمكن بتحلى الطبيب بمهارة فنية وتقنية عالية
تمكنه من انتفاء وزرع �شعيرات تتالئم وطبيعة ال�شعيرات في المنطقة المزروعة  ،بحيث
تتنا�سب تمام ًا مع كثافة �شعر ال�شخ�ص المعني وتقا�سيم وجهه حيث تكون مقدمة ال�شعر
()11
اكماال لعنا�صر الوجه التكوينية ( االنف  ،خط ال�شعر  ...الخ )
ويعرف الدكتور عمر �سعيد العمودي هذه العملية ب�أنها ا�ستئ�صال ال�شعرة من جذورها من
()12
منطقة غزيرة بال�شعر – عادة م�ؤخرة الر�أ�س – وغر�سها في المنطقة ال�صلعاء
جاء في مجلة العربية جواب نخبة من الأطباء حول هذا النوع من العمليات ان ( الحقيقة
ان عمليات زراعة ال�شعر لي�ست زرع ًا لل�شعر فقط بمعنى الكلمة ولكنها زرع لجزء من الجلد
()13
في حالة الحروق مث ًال  ،حيث ي�ؤخذ جلد �سليم ويو�ضع محل جلد م�صاب
بع�ض الأثار الجانبية لهذه العملية :
لي�ست للعملية �أي اثار جانبية بعيدة المدى  ،ولكن هنالك بع�ض الأثار المرحلية التي تختفي
بعد فترة ومنها :
-1االلم  :حيث تجرى تحت تخدير مو�ضعي  ،وهو كفيل بمنع االلم في المنطقة المق�صودة ،
اما بعد العملية فانه يعطى م�سكن االلم وقد ال تحتاج �إليه  ،وهو ما يح�صل لدى غالبية المر�ضى.
-2الإح�سا�س بالحكة او التنميل  ،قد يحدث في �أي جرح ي�شفى .
-3تورم ب�سيط في مقدمة الجبهة حيث عندها ن�سبة  %10من المر�ضى قد يدوم لعدة ايام ثم يختفي .
المطلب الرابع  :حكم غر�س ال�شعر
اختلف العلماء في حكم غر�س ال�شعر وزراعته  ،وقبل ذكر الخالف يجب تحرير هذه
الم�س�ألة هنا  :من ثالثة �أمور :
الأمر الأول  :ان يكون ال�شعر المغرو�س من غير �آدمي �سواء كان طاهر ًا ام نج� ًسا .
� -10سل�سلة البحوث الفقهية املحكمة ( ) 121-021
-11املجلة العربية – عدد (� )272ص ()701
-12جملة �صحتك – العدد االول �ص (.)22
 -13جملة العربي – عدد (� )771ص (.)231
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هذا ف�سيذكر في الف�صل الثاني بعدم جوازه لأنه نوع من الو�صل المنهي عنه .
االمر الثاني  :ان يكون ال�شعر المغرو�س م�أخوذا من �آدمي اخر  ،وهذا ال يجوز اي�ضا الن
ال�شعر الآدمي او جزء منه ال يحل االنتفاع به لكرامته ال لنجا�سته و�ست�أتي هذه الم�س�ألة في
الف�صل الثاني مف�صلة �إن �شاء اهلل تعالى .
االمر الثالث � :أن يكون ال�شعر المغرو�س من االن�سان نف�سه فهذا قد وقع فيه االختالف بين
الفقهاء المعا�صرين ممن بحثوا هذه الم�س�ألة علي قولين :
القول الأول  :عدم جواز هذا النوع من العمليات وغيرها من عمليات التجميل التي يراد بها
الزينة  ،وممن ذهب الي قول د � .شوقي ال�ساهي ( )14ود .عبدال�سالم ال�سكري ( )15وال�شيخ
علي الطنطاوي ( )16ود .محمد بن محمد ال�شنقيطي (. )17
دليل ا�صحاب هذا القول :
ا�ستدل ا�صحاب هذا القول ب�أدلة منها :
-1قول اهلل تعالى عن ابلي�س َ :و َلآ ُم َر َّن ُه ْم َف َل ُي َغ ِّي ُرنَّ َخ ْلقَ اللهَّ ِ ( )18وجه الداللة من الآية انها
وردت في �سياق بيان المحرمات التي يزين ال�شيطان فعلها للنا�س  ،ومنها تغيير خلق
اهلل الذي هو محرم لأنه من عمل ال�شيطان .
وهذا النوع من العمليات الجراحية التجميلية  ،انما هو تغيير لخلق اهلل فال تجوز .
-2ما رواه عبداهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه قال  « :لعن اهلل الوا�شمات والمتن�صمات والمتفلجات
للح�سن المتغيرات خلق اهلل  ،مالي ال لعن من لعن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وهو في كتاب
()19
اهلل « َو َما �آ َتا ُك ُم ال َّر ُ�س ُول َف ُخ ُذو ُه َو َما َنهَا ُك ْم َع ْن ُه َفا ْن َتهُوا «
وجه الداللة من الحديث ان فاعل الأمور المذكورة ملعون لأنه مغير لما خلق اهلل  ،واللعنة ال تكون
()20
اال علي �أمر محرم  ،وهذه العمليات تجميلية ما هي �إال تغيير لخلق اهلل تعالى « فال تجوز
نوق�ش هذا اال�ستدالل بالآية والحديث من ثالثة �أوجه :
الوجه الأول � :أن هذا النوع من العمليات التي فيها التغيير دعت اليه الحاجة  ،فيكون
م�ستثنى من الن�صو�ص الموجبة لتحريم تغيير خلق اهلل وذلك بقول النووي في �شرحه
-14الفكر اال�سالمي والق�ضايا الطبية املعا�صرة (. )136
 -15نقل وزراعة االع�ضاء االدمية من منظور ا�سالمي (. )242
-16فتاوي علي الطنطاوي جمع جماهد ديرانية ( )167
 -17احكام اجلراحة الطبية ( . )193
� -18سورة الن�ساء الآية. 119
� -19سورة احل�شر الآية 7
 -20احكام اجلراحة الطبية ( )194 -193
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لحديث ابن م�سعود ال�سابق  ( :واما قوله « المتفلجات للح�سن « اما لو احتاجت �إليه لعالج
او عيب في ال�سن ونحوه فال با�س ) (. )21
الوجه الثاني  :ان هذا من باب رد ما خلق اهلل تعالى  ،وهو من باب ازالة العيب ولي�س هو
من باب التجمل او الزيادة علي ما خلق اهلل تعالى  ،وبالتالي ال يدخل �ضمن تغيير خلق اهلل تعالى .
ومما يمكن اال�ستدالل به ما جاء في حديث الثالثة  :الأبر�ص والأقرع والأعمى الذين
ابتالهم اهلل عز وجل فبعث اليهم ملك ًا (. )22
الوجه الثالث  :ان هذا النوع من الجراحة التجميلية ال ي�شتمل علي تغيير خلق اهلل تعالى
ً ()23
ق�صد ًا  ،لأن الأ�صل فيه �أنه يق�صد منه ازالة ال�ضرر  ،والتجمل والح�سن جاء تبعا .
القول الثاني  :يجوز عمل مثل هذه العمليات الجراحية التجميلية  ،فال حرج في غر�س
ال�شعر وزراعته  ،وممن ذهب الي هذا القول الدكتور محمود ال�سرطاوي  ،والدكتور عثمان
�شبير والدكتور ح�سين العلي  ،لكنهم ا�شترطوا مثل هذه العمليات �شروط ًا وهي :
�-1أن ال ي�ستعمل فيها مادة نج�سة .
�-2أن ال يكون فيها تدلي�س وغ�ش وخداع .
�-3أن ال ي�ؤدي الي تغيير خلق اهلل تعالى .
�-4أن ال ي�ؤدي الي �ضرر اكبر مماثل ويرجع في تقدير هذا الي ر�أي �أهل االخت�صا�ص.
�-5أن ال يكون بق�صد الت�شبه بالكافرين او اهل ال�شر والفجور .
�-6أن ال يكون بق�صد ت�شبه �أحد الجن�سين بالأخر .
�أدلة هذا القول:
ومن �أدلة هذا القول  :ان عملية زراعة ال�شعر لي�س فيها تغيير لخلق اهلل بل هي من باب رد
ما خلق اهلل ومن باب ازالة العيب  ،ولي�س هو من باب التجميل او الزيادة علي ما خلق اهلل
عز وجل  ،فال يكون من باب تغيير خلق اهلل  ،بل هو من باب رد ما نق�ص  ،وازالة العيب
 )3(24فهو من باب العالج الم�أذون فيه لأنه ا�ستنبات في محله  ،وهو من باب المداواة وطلب
العالج  .الذي يترجح في هذه الم�س�ألة والعلم عند اهلل هو القول الثاني بجواز غر�س ال�شعر
عن طريق الجراحة التجميلية بال�شروط ال�سابقة .
� -21شرح �صحيح م�سلم (. )107/14
-22اخرجه البخاري (  )494/3يف كتاب احاديث االنبياء باب حديث ابر�ص واقرع يف بني ا�سرائيل  ،رقم احلديث
( ، )3464وم�سلم ( )3375/4يف كتاب الزهد والرقائق  ،رقم احلديث (. )2964
-23احكام اجلراحة الطبية ( . )187-186
 -24فتاوي معا�صرة لل�شيخ حممد بن �صالح القيمني – جمع �صالح الدين حممود (. )292
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المطلب الخام�س  :م�شروعية العملية الجراحية التجميلية :
ان فكرة الجمال في الإ�سالم معتبرة اذا لم ت�ؤدي الي مف�سدة  ،فالإن�سان يميل الي الجمال
بفطرته  ،والم�ستلذات والطيبات لها �أثر في نف�سه  ،وكذلك المناظر الجميلة واهلل �سبحانه
وتعالى قد خلق الإن�سان في �أح�سن �صورة كما قال �سبحانه َ ( :و َ�ص َّو َر ُك ْم َف�أَ ْح َ�سنَ ُ�ص َو َر ُك ْم )
غافر الآية  ، 64بل حث �سبحانه وتعالى علي الجمال والتزين كما قال عز وجل ( َيا َب ِني �آ َد َم
ُخ ُذوا زِي َن َت ُك ْم ِع َند ُك ِّل َم ْ�س ِج ٍد ) �سورة االعراف الآية 31
وحث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بقوله  « :ان اهلل جميل يحب الجمال « ( )25ولهذه
االدلة يمكن القول بان الطريق الي الجمال عن طريق الجراحة الطبية جائز وم�شروع في
الجملة لأدلة كثيرة منها :
ا�س َجمِ ي ًعا ) �سورة المائدة الآية 32
-1قوله تعالى في النف�س َ (:و َمنْ �أَ ْح َياهَ ا َف َك�أَ َّن َما �أَ ْح َيا ال َّن َ
 ،فاهلل �سبحانه وتعالى قد مدح من ي�سمى لإحياء النف�س  ،والجراحة الطبية في الغالب
تحقق هذا الهدف الممدوح  ،فتكون م�شروعة لذلك .
-2عموم ًا ما جاء في ال�سنة من �أنواع التداوي ومداواة الجرحى  ،كما في حديث جابر ر�ضي
اهلل عنه ان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم – بعث الي ابن كعب فقطع منه عرق ًا ثم كواه
عليه ( )26وهو نوع من �أنواع العالج الجراحي  ،ومنها �أحاديث الحجامة ( )27وغيرها.
-3القواعد العامة في ال�شريعة تبيح هذه العمليات الجراحية  ،اذ ال�شرع راعى جانب جلب
الم�صالح ودرء المفا�سد والإن�سان مطالب بالمحافظة علي �صحته وعالج ًا والجراحة
()28
التجميلية نوه منها

 -25تقدم تخريجه �ص (. )3
 -26اخرجه م�سلم ( )1730/4يف كتاب ال�سالم باب لكل دواء وا�ستحباب التداوي  ،رقم احلديث (. )2207
�-27صحيح البخاري كتاب الطب  ،كتاب ال�سالم باب لكل دواء وا�ستحباب التداوي  ،و�سنن ابي دواء كتاب الطب باحلجامة .
-28املوقف الفقهي واالخالقي يف ق�ضية زرع االع�ضاء للدكتور حممد البار (. )101
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الف�صل الثاني
حكم و�صل ال�شعر
المبحث االول  :تعريف الو�صل
المطلب الأول  :تعريف الو�صل لغة وا�صطالح ًا :
الو�صل في اللغة  :الواو وال�صاد والالم كما يقول ابن فار�س  :ا�صل واحد يدل علي �ضم �شيء
الي �شيء حتي يعقله (. )29
والو�صل من و�صل ال�شيء بال�شيء ي�صله و�صال و�صلة  ،والو�صل �ضد الهجران  ،والو�صلة :
االت�صال  ،وكل ما ات�صل ب�شيء فما بينهما و�صلة .
()30
وجاء في التنزيل ( َو َل َق ْد َو َّ�ص ْل َنا َل ُه ُم ا ْل َق ْو َل َل َع َّل ُه ْم َيت ََذ َّك ُرونَ )
ويقال  :و�صل الحبال وغيرها تو�صي ًال  :و�صل بع�ضها ببع�ض  ،وفي الحديث ال�شريف  :لعن
اهلل الوا�صلة والم�ستو�صلة  )3(31فالوا�صلة من الن�ساء  :التي ت�صل �شعرها ب�شعر غيرها ،
()32
والم�ستو�صلة  :الطالبة لذلك  ،وهي التي يفعل بها ذلك
�أما الو�صل في اال�صطالح :
ال يخرج المعنى اال�صطالحي للو�صل عن المعنى اللغوي حيث عرف الفقهاء و�صل ال�شعر
()33
بالزيادة فيه من غيره
ومن الحنفية من قال  ( :الوا�صلة التي ت�صل ال�شعر ب�شعر الغير والتي يو�صل �شعرها ب�شعر
()34
اخر زور ًا والم�ستو�صلة التي يو�صل لها ذلك بطلبها ) وهو تعريف ابن عابدين
واما العدوي المالكي فقد عرفه بقوله  « :الوا�صلة « � « :أي التي ت�صل ال�شعر ب�شعر اخر
لنف�سها �أو غيرها  ،كان المو�صول �شعرها او �شعر غيرها « (. )35
ومن ال�شافعية قال النووي  « :الوا�صلة  :التي ت�صل �شعر المر�أة ب�شعر �آخر  ،والم�ستو�صلة
()36
التي تطلب من يفعل بها ذلك  ،ويقال لها مو�صولة «.
 -29معجم مقايي�س اللغة ( )115/6مادة (و�صل ) .
�-30سورة الق�ص�ص الآية . 51
-31خرجه البخاري ( )79/4يف كتاب باب و�صل ال�شعر رقم احلديث ( )9533وم�سلم ( )1676/3يف كتاب اللبا�س
باب حترمي لعل الوا�صلة وامل�ستو�صلة رقم احلديث (. )3133
-32اج العرو�س ( )155/8مادة و�صل .
 -33فتح الباري (. )74/10
-34حا�شية ابن عابدين (. )239/5
 -35حا�شية علي كفاية الطالب الرباين (. )367/3
� -36شرح �صحيح م�سلم (. )103/14

288

جملة ت�أ�صيل العلوم

نظرات العلماء يف حكم غر�س ال�شعر

وقال ابن قدامة من الحنابلة  « :الوا�صلة  « :هي التي ت�صل �شعرها بغيره � ،أو �شعر غيرها ،
والم�ستو�صلة المو�صول �شعرها ب�أمرها « (. )37
ويت�ضح من هذه التعريفات ان الفقهاء متحدون في الجملة علي معنى الوا�صلة والم�ستو�صلة
وهذا عند جميع المذاهب �إال من خالفهم في تف�سير ذلك وهو الماوردي الثاني حيث ذكر
من معناه التي ت�صل بين الرجال والن�ساء بالفاح�شة  ،وهو يقارب في هذا ما ذكره ابن
االثير عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها انها ف�سرت الوا�صلة بالبغي .
المطلب الثاني  :الأدلة الواردة في و�صل ال�شعر
واما االدلة في هذا المطلب فهي علي النحو التالي :
منها قول اهلل تعالى عن ال�شيطان � ( :إِن َي ْد ُعونَ ِمن دُو ِن ِه �إِلاَّ �إِ َنا ًثا َو�إِن َي ْد ُعونَ �إِلاَّ َ�ش ْي َطا ًنا
()38
َّم ِريدً ا الي قوله تعالى َف َق ْد َخ ِ�س َر ُخ ْ�س َرا ًنا ُّم ِبي ًنا )
ذكر القرطبي في تف�سيره لهذه الآية م�سائل متعلقة ب�أحكامها ثم قال  « :الثامنة  :ومن هذا
()39
الباب قوله �صلى اهلل عليه و�سلم  « :لعن اهلل الوا�صلة والم�ستو�صلة ...
ومن ال�سنة  :عن �أ�سماء بنت �أبي بكر ر�ضي اهلل عنهما �أن امر�أة جات الي ر�سول اهلل �صلى
اهلل علية و�سلم فقالت  « :اني انكحت ابنتي ثم ا�صابها �شكوى فتمزق ر�أ�سها وزوجي ي�ستحثني
بها  ،افا�صل ر�أ�سها ؟ ف�سب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم الوا�صلة والم�ستو�صلة (. )40
عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت  « :لي�ست الوا�صلة بالتي تعنون  ،وال ب�أ�س ان تعري المر�أة
عن ال�شعر فت�صل قرن ًا من قرونها ب�صوف ا�سود  ،و�إنما الوا�صلة التي تكون بغي ًا في �شيبتها
()41
 ،فاذا ا�سنت و�صلتها بالقيادة
ً ()42
عن جابر ر�ضي اهلل عنه  :زجر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ان ت�صل المر�أة بر�أ�سها �شيئا
( )44 ()43
عن �سعيد بن جابر قال  :ال ب�أ�س بالقرامل

-37املغني (. )67/1
�-38سورة الن�ساء . 119-117
 -39اجلامع لأحكام القر�آن (. )353/5
-40خرجه البخاري ( )79/4يف كتاب اللبا�س باب و�صل ال�شعر رقم احلديث (. )5936
-41اخرجه العقيلي يف ال�ضعفاء الكبري ( )193/3رقم ( )717واورد هذه الرواية ابن االثري يف النهاية ( )193/5ب�صيغة
التمري�ض (روي ) وقد �ضعف هذه الرواية ابن حجر يف فتح الباري ( )375/10والنووي يف �شرح م�سلم (. )104/14
 -42اخرجه م�سلم ( )1679/3يف كتاب اللبا�س بابا حترمي فعل الوا�صلة وامل�ستو�صلة رقم احلديث (. )3136
-43القرامل  :جمع قرمل وهو نبات طويل الفروع  ،لني واملراد به خيوط من حرير او �صوف يعمل �ضفائر ت�صل به املر�أة
�شعرها  ،فتح الباري ( )375/10وعون املعبود (. )338/11
 -44اخرجه ابو دا�ؤود ( )399/4يف كتاب الرتجل باب �صلة ال�شعر رقم احلديث ( )4171و�صح ا�سناده ابن حجر يف
فتح الباري (. )375/10
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المطلب الثالث  :طهورية �شعر الر�أ�س :
�أما �شعر الإن�سان فطاهر حياكان او ميت ًا �سواء كان ال�شعر مت�صال ام منف�ص ًال  ،وعلي هذا
()45
كلمة جمهور الفقهاء
()46
وقد ا�ستدلوا علي طهوريته ب�أدلة منها قوله تعالى َ ( :و َل َق ْد َك َّر ْم َنا َب ِني �آ َد َم )
وجه الداللة :
ان ق�ضية التكريم اال يحكم بنجا�سته بالموت .
ولقوله �صلى اهلل عليه و�سلم  ( :ان الم�ؤمن ال يجن�س ) وفي لفظ الدارقطني ( الم�ؤمن ال
ً ()47
يجن�س حيا �أو ميتا )
وجه الداللة �أن الم�ؤمن طاهر جميع اع�ضائه حيا او ميتا ومن ذلك �شعره .
وقد اتفق الفقهاء ( )48علي عدم جواز االنتفاع ب�شعر االدمي بيع ًا وا�ستعماال لأن االدمي مكرم
()49
لقوله تعالى َ ( :و َل َق ْد َك َّر ْم َنا َب ِني �آ َد َم )
فال يجوز ان يكون �شيء من اجزاءه مهانا مبتذ ًال .
المبحث الثاني  :و�صل ال�شعر وذكر العلة في تحريمه :
المطلب االول  :و�صل ال�شعر بال�شعر :
اختلف الفقهاء في حكم و�صل ال�شعر بال�شعر علي ثالثة �أقوال :
القول الأول  :عدم جوازه وتحريمه  ،فال يجوز و�صل ال�شعر ب�شعر الغير و�إليه ذهب الجمهور
( )50وا�ستدلوا ب�أدلة منها :
-1حديث عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أن ر�سول اهلل �صلي اهلل عليه و�سلم قال  « :لعن اهلل
)2(51
الوا�صلة والم�ستو�صلة «
وجه الداللة من الحديث ظاهر حيث لعن اهلل الوا�صلة والم�ستو�صلة  ،واللعن والطرد من
-45حا�شية ابن عابدين ( )109/1و�شرح الزرقاين علي خمت�صر خليل ( )23/1االن�صاف (� )93/1سل�سلة البحوث
الفقهية املحكمة (. )76
�-46سورة اال�سراء الآية . 70
-47خرجه البخاري ( )109يف كتاب الغ�سل باب عرق اجلنب وان امل�سلم ال يجن�س  ،رقم احلديث ( )274وم�سلم
( )282/1يف كتاب الطهارة باب الدليل علي ان مل�ؤمن ال يجن�س رقم احلديث (. )371
-48حا�شية الد�سوقي ( )49/1ونهاية املحتاج ( )228/1واملغني (. )66/1
� -49سورة اال�سراء الآية. 70
 -50حا�شية عابدين ( ، )239/5والقوانني الفقهية ( )483الفواكه الداين ( )410/3واملغني ( )67/1واملحلي ()75
ومغني املحتاج ( )191/1و�سل�سلة البحوث الفقهية (. )83
 -51تقدم تخريجه .
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رحمة اهلل  ،واللعن ال يكون �إال في �أمر محرم  ،وفي هذا يقول ابن قدامة  « ... :فهذه
الخ�صال – ومنها الوا�صلة والم�ستو�صلة – محرمة لأن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لعن
()52
فاعلها  ،وال يجوز لعن فاعل المباح «
-1حديث جابر ر�ضي اهلل عنه قال  « :زجر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ان ت�ضع امر�أة
بر�أ�سها �شيئ ًا (. )53
وجه الداللة من الحديث ان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم زجر عن الو�صل مطلقا فهو �شامل
لو�صل ال�شعر  ،والزجر بمعنى النهي فهو محرم (. )54
()55
القول الثاني  :جواز و�صل ال�شعر  .وهذا القول من�سوب الي ام الم�ؤمنين عائ�شة ر�ضى اهلل عنها
دليل هذا القول :
ا�ستدل ا�صحاب هذا القول بما روى عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت  « :لي�ست الوا�صلة
بالتي تعنون  ،وال ب�أ�س ان تعري المر�أة عن ال�شعر فت�صل قرن ًا من قرونها ا�سود  ،و�إنما
الوا�صلة التي تكون بغي ًا في �شيبتها فاذا ا�سنت و�صلتها بالقيادة (. )56
وجه الداللة ظاهر في �أن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها لم تر بو�صل ال�شعر ب�أ�سا وف�سرت الوا�صلة
الواردة في الأحاديث البغي  ،مما يدل علي جواز و�صل ال�شعر مطلق ًا .
نوق�ش هذا اال�ستدالل من وجهين :
الأول � :أن هذا الأثر عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ال ي�صح ولم يثبت فقد �ضعفه ابن حجر
والنووي والقا�ضي عيا�ض وغيرهم (. )57
الثاني � :أنه لو �صح قول �صحابية نعار�ض بالأدلة ال�صحيحة ال�صريحة القاب�ضة بتحريم
الو�صل مطلقا.
الثالث  :ان و�صلت ال�شعر ب�شعر ادمي او �شعر غير ادمي نج�س فهو حرام مطلقا � ،إما �أن
و�صلت ال�شعر ب�شعر طاهر غير ادمي ففيه تف�صيل :
�-1إن لم تكن متزوجة ولي�س لها �سيد فهو محرم علي ال�صحيح  ،وفي وجه  :مكروه .
-2و�إن كانت متزوجة او �سيد ففيه ثالثة اوجه :
-52املغني (. )67/1
 -53تقدم تخريجه .
 -54املجموع (. )141/3
�-55شرح �صحيح م�سلم ( )104/14وفتح الباري (. )375/10
-56تقدم تخريجه �ص (. )14
�-57شرح �صحيح م�سلم ( )104/14وفتح الباري ( )375/10واكمال املعلم بفوائد م�سلم (. )653/6
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اال�صح  :ان و�صلت ب�إذنه جاز و�إال حرم  ،والوجه الثاني  :حرام مطلقا  ،والوجه الثالث  :ال
()58
يحرم وال يكره مطلقا  ،وهذا هو مذهب ال�شافعية
دليل هذا القول :
-1يحرم و�صل ال�شعر ب�شعر �آدمي للأمرين :
االول  :انه من كرامته �أن ال ينتفع ب�شيء منه بعد موته وانف�صاله عنه بدل يدفن فالعلة في
ذلك كرامة االن�سان (. )59
الثاني  :ما ذكره الرافعي في العزيز بقوله  « :لأنه ان كان �شعر رجل فيحرم علي المر�أة
ا�ست�صحابه والنظر اليه  ،و�إن كان �شعر امر�أة فيحرم علي زوجها او �سيدها النظر ليه ،
وهذا بتقدير ان يكون �شعر رجل اجنبي عنها  ،او ب�شعر امر�أة اجنبية عن زوجها او �سيدها ،
بتقدير ان الع�ضو المبان يحرم النظر اليه  ،وم�سه فيه وجهان « ( )60ويالحظ �أنهم في هذين
الدليلين يتفقون مع الجمهور علي تحريم الو�صل .
-1يحرم و�صل ال�شعر ب�شعر نج�س لأمرين :
الأول  :ما ذكره الماوردي من �أن الم�صلي م�أمور باجتناب النجا�سة حتي ت�صح �صالته
)3(61
فال�شعر النج�س المو�صل يبطل ال�صالة  ،لأن من �شروط ال�صالة اجتناب النجا�سة
الثاني  :لأنه في غير ال�صالة يكون م�ستعمال لل�شيء النج�س العين في بدنه ا�ستعمال ات�صال
 ،وذلك حرام في ا�صح القولين – كما يقول الرافعي ونظيره االدهان بال�شيء النج�س  ،ولي�س
جلد الميتة والكلب والخنزير  ،واالمت�شاط بم�شط عاج  ،وكل ذلك حرام علي الأ�صح (.)62
-1اما و�صل ب�شعر طاهر فدليله ما يلي :
�أ� /أن ال يكون لها زوج وال �سيد فحرام  ،لعموم الأدلة المحرمة للو�صل ولأنها بذلك تعر�ض
نف�سها للتهمة  ،ولأنها تغير الطالب (. )63
ب /ان يكون لها زوج او �سيد ب�شرط ان ي�أذن لها فيه .
والذي يترجح في هذه الم�س�ألة ما ذهب �إليه الجمهور بتحريم و�صالت بال�شعر مطلقا ولأن
تف�صيل ال�شافعية هذا ال دليل عليه �صحيح �صريح .
-58رو�ضة الطالبني ( )381/1وحا�شية اجلمل علي �شرح املنهج ( )418/1واحلاوي (. )256/2
 -59رو�ضة الطالبني ( )381/1واملجموع (. )140/3
 -60العزيز �شرح الوجيز (. )14/2
-61احلاوي (. )256/2
 -62العزيز ( )14/2واملجموع (. )140/3
 -63العزيز (. )14/2
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المطلب الثاني  :و�صل ال�شعر بغير ل�شعر :
فقد �سبقت الإ�شارة الي حكم و�صل ال�شعر بال�شعر وذكر خالف العلماء فيه وهنالك م�س�ألة
اخرى وهي و�صل ال�شعر بغير ال�شعر كالخيوط او ال�صوف او الخرق وغيرها .
وقد اختلف الفقهاء في هذه الم�س�ألة علي قولين :
()64
الأول  :عدم جواز و�صل ال�شعر بغير ال�شعر وهو مذهب المالكية ورواية عن الإمام �أحمد
وللحنابلة تف�صيل وهو  :جواز الو�صل �إن كان بقدر ما ت�شد به ر�أ�سها  ،و�أما �إن كان اكثر من
()66
ذلك فروايتان  :التحريم والكراهة ( )65وهو مذهب الظاهرية
دليل هذا القول :
-1ا�ستدل ا�صحاب هذا القول علي تحريم و�صل ال�شعر بالأدلة القا�ضية بتحريم الو�صل
مطلقا كحديث جابر  « :زجر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ان ت�صل المر�أة بر�أ�سها �شيء» (. )67
وهو حديث �صريح في تحريم و�صل ال�شعر مطلقا ب�شعر او غيره لأنه قال ( �شيئا ) وهو لفظ
عام يفيد الو�صل ب�أي �شيء .
قال ابن حجر  “ :وهذا الحديث – وهو حديث معاوية – حجة للجمهور في منع و�صل ال�شعر
ب�شيء اخر �سواء كان �شعر ًا ام ال  ،وي�ؤيده حديث جابر  :زجر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ان ت�صل المر�أة بر�أ�سها �شيء (. )68
()69
وكذلك الحكم في الآحاديث الآخرى كحديث ابي هريرة « لعن اهلل الوا�صلة والم�ستو�صلة «
وذكر القرطبي مذهب المالكية وذكر الأدلة العامة القاب�ضة بالتحريم ثم قال  « :وهذا كله
ن�ص في تحريم و�صل ال�شعر ،
وبه قال مالك وجماعة العلماء ،ومنعوا الو�صل بكل �شيء من ال�صوف والخرق وغير ذلك لأنه
في معنى ( و�صلة ال�شعر ) ( )70كما نقل النووي مذهب المالكية وا�ستداللهم بقوله  « :قال مالك
والطبري وكثيرون او الأكثرون :
الو�صل ممنوع بكل �شيء �سواء و�صلته ب�شعر او ب�صوف او خرق « ,احتجوا بحديث جابر الذي
 -64املتلقي ( )276/7وحا�شية العدوي (. )367/2
 -65ك�شاف القناع (. )81/1
-66املحلي (. )75/10
 -67تقدم تخريجه �ص (. )14
 -68فتح الباري (. )75/10
-69تقدم تخريجه �ص (. )13
-70اجلامع لأحكام القر�آن (. )253/252/5
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ذكره م�سلم بعد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم زجر ان ت�صل المر�أة بر�أ�سها �شيء»
نوق�ش هذا اال�ستدالل  :ب�أن هذه االحاديث المحرمة للو�صل عامة مخ�ص�صة باحاديث
( )72
معاوية في ال�شعر خا�صة  ،فتبقى التحريم في و�صل ال�شعر بال�شعر فقط دون غيره
-1اما تف�صيل الحنابلة فقد ذكره ابن قدامة وعلل له  ،ففي المغني  « :اما و�صلة بغير
ال�شعر  ،فان كان بقدر ما ت�شد به ر�أ�سها فال ب�أ�س  ،لأن الحاجة �إليه  ،وال يمكن التحرز منه
 ،وان كان اكثر من ذلك ففيه روايتان :
احداهما  :انه مكروه غير محرم لحديث معاوية في تخ�صي�ص التي ت�صله بال�شعر  ،فيمكن
()73
جعل ذلك تف�سير ًا للفظ العام  ،وبقيت الكراهة لعموم اللفظ في �سائر الأحاديث
فابن قدامة يذكر رواية الحنابلة للكراهة وعلل لها ب�أن الأحاديث المحرمة عامة مخ�ص�صة
بحديث معاوية ال�سابق الذي ام�سك �شعر ًا وانكر الو�صل به  ،فهو مخ�ص�ص للأدلة العامة ،
فيكون الحكم بالتحريم هو و�صل ال�شعر بال�شعر  ،اما و�صلة بغيره فال يحرم .
نوق�ش هذا اال�ستدالل :
ب�أن هناك رواية لحديث معاوية ان رجال �أم�سك بع�صا علي ر�أ�سها خرقه فقال معاوية  :اال
وهذا الزور فدل علي ان التحريم عام في ال�شعر وغيره (. )74
-1اما الرواية الثانية للحنابلة فهي عدم جواز و�صل ال�شعر بغيره  ،ودليلها عموم االدلة
()75
الفا�ضية بمنع الو�صل مطلقا
()77
القول الثاني  :يجوز و�صل ال�شعر بغير ال�شعر وهو مذهب الحنفية ( )76وقول المالكية
ومذهب ال�شافعية ( )78وقول الحنابلة (. )79
دليل ا�صحاب هذا القول :
�-1أن الأدلة التي تدل علي تحريم الو�صل لما فيه من التدلي�س والزور  ،وهذا ظاهر في و�صل
()71

�-71شرح �صحيح م�سلم (. )104/4
- 72املغني (. )67/1
 -73املغني ( . )67/1
 -74فتح الباري (. )377/10
 -75املغني ( . )68-67/1
-76حا�شية ابن عابدين (. )239/5
-77وهو قول القا�ضي عيا�ض  ،حا�شية العدوي (. )367/2
-78املجموع ( . )141/3
-79اختاره ابن قدامة  ،املغني ( . )68/1
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ال�شعر بال�شعر � ،أما و�صل ال�شعر بغيره فلي�س فيه تدلي�س وال زور  .قال في ال�شرح (:)80
« ولأن و�صله بال�شعر فيد تدلي�س  ،بخالف غيره «  .وهذه ال�صلة وهي تحريم التدلي�س
غير موجودة في غير ال�شعر  ،وفي هذا يقول ابن قدامة  « :والظاهر �أي المحرم �إنما هو
و�صل ال�شعر بال�شعر لما فيه من التدلي�س وا�ستعمال المختلف فيه نجا�سته وغير ذلك
ال يحرم لعدم هذه المعاني (. )81
وذكر العلة ابن عابدين بقوله � ( :سواء كان �شعرها او �شعر غيرها لما فيه من التزوير . )82( )...
نوق�ش هذا اال�ستدالل :
ب�أن هذه العلة وهي التزوير لي�ست خا�صة بو�صل ال�شعر بال�شعر  ،بل هي ظاهرة اي�ضا في
و�صل ال�شعر بغير ال�شعر كالخرق وغيرها  ،بل قد يقال ب�أن ذلك في غير ال�شعر �أكثر منه في
ال�شعر  ،وخ�صو�صا في هذا الزمن الذي ي�سهل فيه مماثلة ال�شعر بغيره .
 -1ان في و�صل ال�شعر بغيره من خرق او حرير ونحوهما فيه م�صلحة  ،وهي تجمل وتزين
المر�أة لزوجها  ،فهذا من الزينة التي اباحها اهلل تعالى لقوله ُ ( :ق ْل َمنْ َح َّر َم زِي َن َة اللهَّ ِ
()83
ا َّل ِتي �أَخْ َر َج ِل ِع َبا ِد ِه َو َّ
ات ِمنَ ال ِّر ْز ِق )
الط ِّي َب ِ
قال النووي  ... « :لأنه لي�س يو�صل وال هو في معنى مق�صود الو�صل  ،وانما هو للتجميل
()84
والتح�سين « .
نوق�ش هذا اال�ستدالل :
ب�أن هذه العلة المنتق�ضة بالأدلة الدالة علي تحريم الو�صل مطلقا  ،بل الأحاديث جاءت
في و�صل المر�أة �شعرها من اجل الزينة لزوجها كما في حديث ا�سماء وغيره  ،اذ فيه طلب
الإذن من النبي �صلى اهلل عليه و�سلم للو�صل من �أجل التح�سين للزوج  ،فلعن و�سب النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم الوا�صلة والم�ستو�صلة  ،مما يرد هذه العلة ويبطلها من �أ�صلها .
والذي يترجح – والعلم عبداهلل – عدم جواز و�صل ال�شعر بغيره مطلق ًا .
المطلب الثالث  :هل النهي عن الو�صل محرم مطلقا دون تف�صيل لثبوت خا�ص بالن�ساء ام
هو �شامل للجن�سين اعني الن�ساء والرجال ؟
 -80ال�شرح الكبري (. )137/1
 -81املغني ( . )68/1
 -82حا�شية ابن عابدين ( . )239/5
� -83سورة االعراف الآية .33
 -84املجموع ( . )141/3
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والذي يظهر �أن هذا التحريم �شامل للرجال والن�ساء دون تفريق و�أن الأدلة التي وردت في
خ�صو�ص الن�ساء هي �أدلة تدل علي الواقع والأغلب  ،فالغالب ان الذي ي�صل ال�شعر ويو�صل
به ال�شعر بطلب منه هم الن�ساء طلب ًا للزينة والتح�سين  ،وهذا ال يمنع من كون الحكم ي�شمل
الرجال اي�ضا لعموم الأدلة.
وهذا الحكم – واهلل اعلم – يكاد يتفق عليه الفقهاء وان كان الكثير منهم لم ي�صرح بذلك
 ،لكن �صرح بع�ض فقهاء المذاهب ،ومنهم النقراوي المالكي حيث يقول  « :وينهى الن�ساء
عن و�صل ال�شعر  ،والنهي للحرمة عند مالك لخبر « لعن اهلل الوا�صلة والم�ستو�صلة » ،
وحرمة الو�صل ال تقييد بالن�ساء  ،لما فيه من تغيير لحرمة خلقة اهلل  ،و�إنما خ�ص الن�ساء
لأنهن الالتي يغلب منهن ذلك عند ق�صر او عدم �شعرهن  ،ي�صلن �شعر غيرهن ي�شعرهن
()85
او عند �شيب �شعرهن ي�صلن ال�شعر اال�سود بالأبي�ض ليظهر اال�سود لتغير به الزواج
وقال الجمل ال�شافعي  ... « :وعبارة ال�شوبري  :الو�صل بال�شعر النج�س حرام حتي علي
() 86
الرجال كما �صرحوا به » ...
وفي المجموع  « :قال ا�صحابنا اذا و�صلت �شعرها ب�شعر ادمي فهو حرام بال خالف �سواء
كان �شعر رجل او امر�أة  « ...وقال  ... « :و�ساء في هذين النوعين المر�أة الزوجة وغيرها
()87
من الن�ساء والرجال
المطلب الرابع  :علة تحريم الو�صل
بعد ما �سبقت الإ�شارة الي حكم الو�صل واختالف العلماء في بع�ض الم�سائل المتعلقة به الخ�ص
في هذا المطلب بع�ض العلل التي ذكرها الفقهاء و�س�أوردها من كل مذهب بقول بع�ض �أ�صحابها .
�أوال  :المذهب الحنفي :
قال بن عابدين بعد ان ذكر حرمة الو�صل � « :سواء كان �شعرها او �شعر غيرها لما فيه من
التزوير كما يظهر مما ي�أتي  ،وفي �شعر غيرها انتفاع بجزء االدمي اي�ضا « وقال  « :الوا�صلة
()88
التي ت�صل ال�شعر ب�شعر الغير والتي يو�صل �شعرها ب�شعر اخر زور ًا « ...
()89
وكذلك قال المو�صلي
ثانيا  :المذهب المالكي :
 -85الفواكه الدواين (. )410/2
-86حا�شية اجلمل علي �شرح املنهج ( ) 814/1
 -87املجموع ( . ) 931/3
-88حا�شية بن عابدين (. )239/5
-89الختيار ( . )426/2
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قال النفراوي  ... « :وحرمة الو�صل ال تتقيد بالن�ساء لما فيه من تغيير خلق اهلل
وقال ابن جزي  ( :ال يحل للمر�أة التلبي�س بتغيير خلق اهلل تعالى  ،ومنه ان ت�صل �شعرها
)6(91
الق�صير ب�شعر اخر طويل ) .
ثالثا  :المذهب ال�شافعي :
قال النووي  ( :و�صل المر�أة �شعرها ب�شعر نج�س او ب�شعر ادمي حرام قطع ًا النه يحرم
92
االنتفاع ب�شيء منه لكرامته )
وقد ا�ضاف القفال ال�شا�شي علة ثالثة وهي الغرر �أي التغرير بالزوج فقال :
93
(  ...وان لم يكن لها زوج كره لما فيه من الغرر )
رابعا  :المذهب الحنبلي :
تدور عليه تحريم الو�صل عند الحنابلة علي امرين :
االول  :ما فيه من التدلي�س
الثاني  :ا�ستعمال ما اختلف في نجا�سته
قال ابن قدامة  ( :والظاهر ان المحرم هو و�صل ال�شعر بال�شعر لما فيه من التدلي�س
)3(94
وا�ستعمال المختلف في نجا�سته )
)5(96
وقال مثله البهوتي  )4(95والرحيباني
هذه العلل التي ذكرها فقهاء المذاهب لتحريم الو�صل وخال�صتها ان الو�صل محرم لعلل منها :
�-1أن فيه تلبي�سا وتزويرا وغرورا
�-2أن فيه انتفاعا باجزاء االدمي  ،واالنتفاع باالجزاء االدمي امر محرم لكرامة االن�سان
-3ما فيه من تغيير خلق اهلل  ،وهو امر محرم
-4كونه محال للنجا�سة فيما �إذا كان الو�صل ب�شعر نج�س
وكل هذه العلل �صريحة في تحريم و�صل ال�شعر مطلقا  ،مما ي�ؤكد �أن ما ذكر في المطالب
ال�سابقة ان الو�صل حرام مطلقا علي الرجال والن�ساء وبال�شعر وغير ال�شعر .
)5(90

-90الفواكه الدواين ( . )410/2
-91قوانني الفقية ( . )482
-92رو�ضة الطالبني ( . )381/1
-93حلية العلماء ( . )61/2
 -94املغني ( . )68/1
-95ك�شاف القناع (. )81/1
 -96مطالب اولى النهي ( . )90/1
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خاتمة :
الحمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صالحات وال�صالة وال�سالم علي ر�سول اهلل الأمين وعلي �أله
و�صحبه اجمعين  .بعد اكمال البحث بعون اهلل تعالى وتوفيقه تو�صلت الي النتائج التالية :
-1جواز غر�س وزراعته  ،وهو من التجميل المباح وفيه �إزالة ل�ضرر معنوي واحيانا ح�سي
للمري�ض  .وفيه تي�سيرا ب�سبب الم�شقة التي وقع فيها ورفعا للحرج عنه  .وهذا جواز
مقيد ب�شروط وهي � :أال يكون ال�شعر م�أخوذا من عورة البدن �إال ل�ضرورة وغلبة ظن
الطبيب  .نجاح هذه العملية وا�شتهار نجاح هذه العملية  ،ظهور الت�شوه الخلقي  ،و�أمن
الخطر من نقل ال�شعر وغر�سه  ،وان يعود ال�شعر الي و�ضعه الطبيعي  ،ان يجرى العملية طبيب
المر�أة والعك�س .
-2ان �شعر الإن�سان طاهر �سواء كان حيا او ميتا  ،وهذا عند جمهور الفقهاء
-3عدم جواز و�صل ال�شعر بال�شعر مطلقا  ،وهو راي جمهور الفقهاء .
-4عدم جواز و�صل ال�شعر بغيره كال�صوف او الوبر او الخيوط ونحوه  ،وهو مذهب المالكية
ورواية عن �أحمد .
�-5أن النهي عن الو�صل ال يخت�ص بالن�ساء فقط دون الرجال بل ي�شمل الرجال دون تفريق
لعموم الأدلة الواردة ولأن الأدلة المحرمة في �سورة الن�ساء هي �أدلة تدل علي الواقع
الأغلب وال تدل علي الح�صر .
فهر�س الم�صادر والمراجع :
او ًال  :القر�آن الكريم :
ثانيا :كتب الحديث :
�-1صحيح البخاري  :لأبي عبداهلل محمد بن ا�سماعيل البخاري – المطبعة ال�سلفية –
القاهرة الطبعة االولى 1400 ،ه.
�-2صحيح م�سلم  :لأبي الح�سن بن حجاج الق�شيري الني�سابوري – تحقيق محمد ف�ؤاد
عبدالباقي – دار احياء الكتب العربية – القاهرة .
-3فتح الباري �شرح �صحيح البخاري  :لأبن حجر الع�سقالني – ترقيم محمد ف�ؤاد
عبدالباقي – دار المعرفة – بيروت .
ثالث ًا  :كتب الفقه :
المذهب الحنفي :
-1الفتاوي الهندية في مذهب االمام االعظم ابي حنيفة النعمان  :لل�شيخ نظام وجماعة من
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علماء الهند – دار احياء التراث العربي – الطبعة الرابعة .

-2االختيار لتعليم المختار  :لعبداهلل بن محمود المو�صلي – تحقيق زهير الجعد – دار االرقم .
-3رد المحتار علي الدرر المختار  ( :حا�شية ابن عابدين ) – دار احياء التراث العربي بيروت.
المذهب المالكي :
-1حا�شية الد�سوقي علي ال�شرح الكبير  :ل�شم�س الدين محمد بن عرفة الد�سوقي – دار
الفكر – بيروت .
�-2شرح الزرقاني علي مخت�صر خليل  :لعبد الباقي الزرقاني – دار الفكر – بيروت –
1398ه – 1978م .
-3القوانين الفقهية  :لمحمد بن احمد بن جزي الكلبي – دار العلم للماليين – بيروت – 1974م.
المذهب ال�شافعي :
1-1حا�شية الجمل علي �شرح المنهج  :ل�سليمان الجمل – دار احياء التراث العربي – بيروت .
2-2المجموع �شرح المهذب  :لأبي زكريا يحى بن �شرف النووي – دار الفكر – بيروت .
3-3العزيز الوجيز  :لعبد الكريم بن محمد الرافعي – تحقيق علي محمد معو�ض وعادل
احمد عبد المحمود – دار الكتب العلمية بيروت – الطبعة االولى – 1417ه – 1997م .
المذهب الحنبلي :
1-1ك�شاف القناع عن متن االقناع  :لمن�صور يون�س اليهوتي – عالم الكتب – بيروت .
2-2مطالب اولى النهي في �شرح غالية المنتهي  :لم�صطفى الرحيباني – الطبعة الثانية 1415ه.
3-3المغني  :لأبن قدامة المقد�سي – دار الفكر – بيروت – الطبعة االولي – 1400ه .
رابعا كتب اللغة :
1-1الم�صباح المنير  :لأحمد بن محمد علي الفيومي – مكتبة لبنان – بيروت .
2-2المعجم الو�سيط  :للدكتور اني�س والدكتور عبدالحليم منت�صر وعطية ال�صوالحي
ومحمد خلف اهلل – الطبعة الثانية – القاهرة .
3-3معجم مقايي�س اللغة  :لأبي الح�سين احمد بن فار�س بن زكريا – تحقيق عبد ال�سالم
محمد هارون – مكتبة الخانجي – م�صر .
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�إع ــداد  :د.حممد ثالث ا�سماعيل

خام�سا  :كتب متفرقة :
 -1الفقه اال�سالمي  :د .محمد عثمان – مكتبة الفالح – الكويت – الطبعة االولى –
1409ه.
� -2أحكام الجراحة الطبية واالثار المترتبة عليها  :د .محمد بن محمد المختار ال�شنقيطي
– جدة – الطبعة الثانية – 1415ه – 1984م .
� -3سل�سلة البحوث الفقهية المحكمة  :للدكتور عادل بن مبارك مكتبة اهل االثار – الكويت
– الطبعة االولى – 1429ه – 2008م .
�ساد�سا  :المجالت :
 -1المجلة العربية – المملكة العربية ال�سعودية – العدد ( – )272ال�سنة  – 24رم�ضان
1420ه – يناير 2000م .
 -2مجلة مجمع الفقه اال�سالمي – منظمة الم�ؤتمر اال�سالمي –جدة – العدد الرابع –
الجزء االول – 1408ه .
 -3مجلة البحوث اال�سالمية – االمانة العامة لهيئة كبار العلماء – العدد (1416 – )45ه
– دار اولى النهي – الريا�ض .
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الم�ســاواة في ال�سيــادة الدولية بين النظرية و التطبيق
(درا�سة ت�أ�صيلية)

د.منى محمد عو�ض يو�سف

1

م�ستخل�ص البحث
نجد �أن مبد�أ الم�ساواة في ال�سيادة بين الدول قد �أثار جد ًال وا�سع ًا بين فقهاء القانون
الدولي والمهتمين بال�ش�ؤون ال�سيا�سية والعالقات بين الدول ،وتباينت حوله الآراء �إثبات ًا
ونفي ًا ،وفريق ثالث ي�أخذ بمبد�أ الن�سبية فيه ،فاعتبر وجوده من حيث الأ�صل� ،إال �أنه قيده
ب�ضوابط تحد من �إطالقه .وبالرغم من هذا االختالف في الآراء ،ف�إن الواقع العملي �أثبت
�أن �إعمال هذا المبد�أ موقوف على �إرادات الدول الحائزة على االمتياز من حيث النفوذ والقوة
الع�سكرية واالقت�صادية.
ومن جانب �آخر ف�إن ال�سيادة في ال�شريعة الإ�سالمية –�إن جاز لنا ا�ستخدام هذا الم�صطلح-
تتخذ بعد ًا �آخر ،وذلك لالرتباط الوثيق بين الدين والدولة ،فهما ال ينفكان عن بع�ضهما
البع�ض ،فالحاكم في ت�صريف �ش�ؤون دولته داخلي ًا وخارجي ًا �إنما ي�ستمد هذا ال�سلطان
من�ضبط ًا ب�أحكام ال�شريعة ومقا�صدها ،وبالتالي فكل من العقيدة الدينية والتوجه ال�سيا�سي
ي�سهمان مع ًا في بناء الفكر الإ�سالمي.
ومن خالل تلك المعطيات خل�ص البحث �إلى جملة من النتائج من �أهمها:
مبد�أ الم�ساواة في ال�سيادة تطور مفهومه خالل الحقب الزمنية المتعاقبة.
يت�أثر مدى وجود وفاعلية مبد�أ ال�سيادة بين الدول وفق ًا للأو�ضاع ال�سيا�سية والم�ؤثرات
الدولية الم�صاحبة.
يهيمن على مبد�أ ال�سيادة بين الدول وجود ًا وعدم ًا القوى العظمى التي تملك النفوذ والقوة،
وبالتالي ت�سعى �إلى فر�ض فكرة الحكومة العالمية.
ال يمكن لنا كم�سلمين الت�سليم بمجرد فكرة وجود حكومة عالمية تفر�ض �سيادتها على كل
دول العالم ،لأن في ذلك هدم لقواعد الدين الإ�سالمي.
�أما في جانب التو�صيات:
البد من وجود اتحاد �إ�سالمي فاعل وم�ؤثر بين الدول ،وال يت�أتى ذلك �إال بتوحيد الكلمة
والجر�أة على اتخاذ القرارات وتجاوز الخالفات الداخلية من �أجل �إعادة �سلطان الدين
الإ�سالمي ،وبالتالي رعاية ال�شعوب الم�سلمة من انتهاك حقوقها و�سيادتها. .
�-1أ�ستاذ م�ساعد – كلية ال�شريعة  -جامعة القر�آن الكرمي وت�أ�صيل العلوم – ال�سودان
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مقدمة:
الحمد هلل رب العالمين ،الحمد هلل الذي �شرفنا ب�أن جعلنا م�سلمين ،و�أ�سبغ علينا نعمه
ظاهرة وباطنه .و�صلى اهلل على �سيدنا محمد وعلى �آله و�صحبه �أجمعين.
وبعد:
�أهمية البحث:
يعتبر مبد�أ ال�سيادة بين الدول من �أهم المبادئ المن�صو�ص عليها في المواثيق الدولية على
الم�ستوى الخارجي وفي الد�ساتير على الم�ستوى الداخلي ،باعتباره ي�شكل ال�ضلع الثالث في
مثلث الدولة بعد ا�ستكمال عن�صري ال�شعب والإقليم ،وتتم�سك الدول بحقها في الم�ساواة
في ال�سيادة ،لأن التنازل عنه م�ؤ�شر لوجود تبعية دولية �أو هيمنة ا�ستعمارية� ،إال �أنه بالرغم
من ذلك نجد �أن هذا المبد�أ الذي يبدو �سامي ًا في ظاهرة لأنه يحقق التكاف�ؤ بين الدول
بغ�ض النظر عن عدد �سكانها �أو م�ساحتها� ،ضعفها �أو قوتها ...متجاوز ًا جميع االعتبارات،
�إال �أنه في الواقع المعي�ش تمت م�صادرته ب�صورة ا�ستبدادية نق�ضته من �أ�سا�سه.
م�شكلة البحث:
الأ�صل �أنه لي�س لدولة �أن تفر�ض �سلطانها على دولة �أخرى ،لأن ذلك يعد انتهاك ًا ل�سيادتها،
وبالتالي انهيار �أحد دعائمها� ،إال �أن هذا الأ�صل �أ�صبح مجرد نظرية وجدت مكانها في
المواثيق والعهود الدولية ،ولكنها من حيث التطبيق الفعلي حددت م�سارها وقيدتها
الدول التي تملك النفوذ والقوة واند�سرت معالم هذه النظرية وما يترتب عليها من حقوق
وواجبات.
�أ�سئلة البحث:
ت�شكلت نظرية الم�ساواة في ال�سيادة نتيجة لبع�ض العوامل التي �أدت �إلى �إيجادها وتقررت
من خاللها عدد من الحقوق والواجبات الدولية ن�ستعر�ضها من خالل الأجوبة عن الأ�سئلة التالية:
1-1ما هو مفهوم الم�ساواة في ال�سيادة بين الدول؟
2-2ما هي الأ�سباب والعوامل التي �أدت �إلى ظهور مبد�أ الم�ساواة في ال�سيادة؟
3-3ما هو مفهوم ال�سيادة في الفقه الإ�سالمي؟
4-4ما هي الحقوق المترتبة على مبد�أ الم�ساواة بين الدول؟
5-5ما هي �آراء فقهاء القانون حول مبد�أ الم�ساواة؟
6-6هل تتطابق الن�صو�ص الدالة على مبد�أ الم�ساواة في ال�سيادة الدولية مع الواقع العملي؟
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منهج البحث:
اقت�ضت طبيعة هذا البحث المزاوجة بين عدد من المناهج ،وهي المنهج التاريخي بغر�ض
الوقوف على ن�ش�أة مبد�أ الم�ساواة في ال�سيادة وتطوره حتى و�صل لمفهومه المتعارف عليه
الآن مقارنة مع الفقه الإ�سالمي ،وذلك لأن النظم القانونية ال يمكن �أن تدرك حقيقتها
�إال �إذا �أ�سندت �إلى العوامل التي �أدت �إلى ظهورها� ،إ�ضافة للمنهج اال�ستقرائي التحليلي
للن�صو�ص التي ت�ؤمن على هذا المبد�أ ،و�أخير ًا المنهج الو�صفي من خالل الم�شاهدات
الواقعية على ال�ساحة الدولية.
هيكل البحث:
جاء البحث في ثالثة مباحث اندرج تحت كل منها عدد من المطالب على النحو الآتي:
المبحث الأول :مفهوم الم�ساواة في ال�سيادة الدولية.
المطلب الأول :المفهوم اللغوي واال�صطالحي للم�ساواة في ال�سيادة الدولية.
الفرع الأول :مفهوم الم�ساواة
الفرع الثاني:مفهوم الدولة
الفرع الثالث:مفهوم ال�سيادة
المطلب الثاني :ن�ش�أة نظرية ال�سيادة ومفهومها في اال�صطالح .
الفرع الأول :ن�ش�أة نظرية ال�سيادة.
الفرع الثاني :مفهوم ال�سيادة في اال�صطالح القانوني.
المطلب الثالث :المفهوم اال�صطالحي لل�سيادة في الفقه الإ�سالمي.
المبحث الثاني :الحقوق المترتبة على مبد�أ الم�ساواة بين الدول و�آراء فقهاء القانون الدولي.
المطلب الأول :الحقوق المترتبة على مبد�أ الم�ساواة بين الدول.
المطلب الثاني� :آراء فقهاء القانون الدولي حول مبد�أ الم�ساواة.
المبحث الثالث :الم�ساواة في ال�سيادة الدولية بين الن�ص والواقع.
المطلب الأول� :إثبات مبد�أ الم�ساواة في ال�سيادة الدولية ن�ص ًا.
المطلب الثاني� :شواهد تطبيقية على االنحراف عن مبد�أ الم�ساواة في ال�سيادة الدولية.
الخاتمة ،وت�شمل النتائج والتو�صيات.
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المبحث الأول
مفهوم الم�ساواة في ال�سيادة الدولية
المطلب الأول :المفهوم اللغوي واال�صطالحي للم�ساواة في ال�سيادة الدولية:
الفرع الأول�:أو ًال :الم�ساواة لغة:
�سوا� :سواء ال�شيء مثله ،والجمع � ْأ�سواء� ،أن�شد اللحياني:
ترى القوم �أْ�سواء� ،إذا جل�سوا مع ًا وفي القوم زيف مثل زيف الدراهم
و�أن�شد �آخر:
هل كو�صل ابن عمار توا�صلني لي�س ال ِّرجال و�إن ُ�س ُّووا ،ب� ْأ�سوا ِء
وا�ستوت ،و�سا ْويتُ بينهما �أي�َ :س َّو ْيت
وت�ساوت الأمور ْ
وا�ستوى ال�شيئان وت�ساويا :تماثال ،وفي قوله ع ّز وج ّل :ﭽﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍﭼ(الكهف� ،)٩٦:أي َ�س َّوى بينهما حين رفع ال�سد ،ويقال� :ساوى ال�شيء �إذا عادله.
وقوم �سواء لأنه م�صدر اليثنى وال يجمع ،قال تعالى :ﭽ ﮬ ﮭﮮ ﭼ(�آل عمران� ،١١٣ (:أي
لي�سوا م�ستويين ،وقوله ع ّز وج ّل :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ(ال�شعراء� ،)٩٨:أي َن ْع ِد ُل ُكم
()2
فنجعلكم �سواء في العبادة
ومت�ساوي الزمن :ثابت الدورة الزمنية ،ثابت المدة ،ومت�ساوي الإرتفاع :خط مر�سوم على
خريطة الت�ضاري�س يربط النقاط التي يكون ارتفاعها واحد ًا �أي :مت�ساوي ًا.
ومذهب الم�ساواة :مذهب يهدف �إلى الم�ساواة المدنية وال�سيا�سية واالجتماعية بين النا�س.
والم�ساواة �أ�سا�س الإن�صاف� :أي عن�صره الأ�سا�س.وعلى قدم الم�ساواة :بالت�ساوي دون
تف�ضيل �أحد على غيره(.)3
ثاني ًا:المفهوم اال�صطالحي للم�ساواة:

/1الم�ساواة في القانون:

مبد�أ يق�ضي ب�أن يكون النا�س �سوا�سية �أمام القانون ،وفي الحقوق والواجبات ب�صرف النظر
عن مركزهم االجتماعي وعقيدتهم وثرواتهم( .)4وهذا التعريف ين�صرف �إلى الم�ساواة بين
 -2ل�سان العرب ،ابن منظور ،م�ؤ�س�سة التاريخ العربي ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثالثة1413 ،هـ-
1993م ،مج� ،6ص(.)445-442
-3معجم اللغة العربية املعا�صرة� ،أ.د�.أحمد خمتار عمر ،عامل الكتب ،القاهرة ،الطبعة الأولى1429 ،هـ2008-م ،مج،2
�ص(.)1142-1141
 -4معجم امل�صطلحات القانونية ،عبدالواحد كرم ،دار الكتب القانونية ،م�صر ،الطبعة الأولى1995 ،م� ،ص(.)378
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�آحاد النا�س ،وما يعنينا في هذا البحث الم�ساواة بين الدول والتي عرفت ب�أنها:
الم�ساواة في الحقوق والواجبات التي تقررها القواعد الدولية التي ترتب مجموعة من
الآثار القانونية الملزمة ل�ضبط العالقات التي تن�ش�أ بين �أع�ضاء الجماعة الدولية(.)5
/2الم�ساواة في الفقه الإ�سالمي:
الم�ساواة في الإ�سالم تقوم على اعتبارين:
الأول :الم�ساواة في القيمة الإن�سانية الم�شتركة� ،أي من حيث طبيعتهم الب�شرية،
ويقوم التفا�ضل بينهم على �أمور خارجة عن طبيعتهم و�سالالتهم مثل الكفاية والعلم
والأخالق والأعمال وما �إلى ذلك( ،)6قال تعالى :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﭼ(لحجرات.)١٣:
الثاني� :أن النا�س مت�ساوون في حقوق الحياة في هذا العالم بح�سب الفطرة ،وال �أثر لما
بينهم من اختالف في الجن�س �أو اللون �أو العرق.)7()...
وقد ذكر الإمام ابن عا�شور� :أن مق�صد الم�ساواة متفرع عن الفطرة ،فكل ما �شهدت الفطرة
قا�ض به ،ومعنى ذلك �أن الفطرة معيار في �ضبط الموانع
بالت�ساوي فيه �أو التفاوت فيه فال�شرع ٍ
المعتبرة� ،إما في �إجراء الم�ساواة �أو في عدم �إجرائها ،والعوار�ض التي تمنع �إجراءها ال تخلو
من �أمرين� :إما ظهور م�صلحة راجحة في الإلغاء ،و�إما ظهور مف�سدة عند �إجراء الم�ساواة(.)8
ومما هو معلوم �أن ال�ضابط في الم�صلحة والمف�سدة في الفقه الإ�سالمي ينبني على مقا�صد
ال�شريعة وغاياتها ،بينما في القانون الو�ضعي فهو ينبني على اعتبارات قانونية بحته .وهذا هو
المعيار الفا�صل بين التعريفين في الفقه الإ�سالمي والقانون الو�ضعي.
الفرع الثاني� :أو ًال :الدولة لغة:
َ
دالَ ،يدُول ،د ُْلَ ،د ْو ًال و َد ْو َلة ،فهو دائل ،والمفعول مدول له ،والدولة ا�سم ال�شيء الذي يتداول.
دال الأمر :انتقل من حال �إلى حال َ
َ
–دال الدهر -دالت الأيام بكذا :دارت ،دالت دولة
 -5القانون الدويل العام ،د.حامد �سلطان .د.عائ�شة راتب .د�.صالح الدين عامر ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة ،الطبعة
الأولى1978 ،م� ،ص(.)695
� -6أهداف الت�شريع الإ�سالمي ،د.حممد ح�سن �أبويحيى ،دار الفرقان ،عمان ،الأردن ،الطبعة الأولى1405 ،هـ1985-م� ،ص(.)186
�-7أهداف الت�شريع الإ�سالمي ،د.حممد ح�سن �أبويحيى ،مرجع �سابق� ،ص(.)187
-8نظرية املقا�صد عند الإمام حممد الطاهر بن عا�شور �إ�سماعيل احل�سيني ،املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي ،الطبعة
الأولى1316 ،هـ 1995م� ،ص(.)274
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اال�ستبداد :زالت وولت ،دالت له ال ّدولة :تحولت �إليه و�صارت ،و�أ َّدال ال�شيء جعله مداولة،
وتداولوا ال�شيء :تبادلوه ،تداولوا الملك وتداولته الأيدي :تعاقبته ،ومنه قوله تعالى:
ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ(�آل عمران.)١٤٠:
ود ّول الأمر :جعله دولي ًا يخ�ضع لإ�شراف دول مختلفة ،ود ّول المدينة :جعل �أمرها م�شترك ًا
بين الدول كلها ،وقالوا دواليك� :أي مداولة على الأمر ،قال الحجاج�( :إن الأر�ض �ستدال منا
كما �أدلنا منها)� :أي �سنكون في بطنها كما كنا على ظهرها)(.)9
ثاني ًا :المفهوم اال�صطالحي للدولة:
/1الدولة في اال�صطالح القانوني:
هي نظام قانوني و�سيا�سي يتكون من مجموعة من الأفراد يقيمون ب�صفة دائمة في �إقليم
معين وت�سيطر عليهم هيئة حاكمة ذات �سيادة تتولى �ش�ؤونهم وت�سيطر على الإقليم(.)10
�/2أما الدولة في الفقه الإ�سالمي:
لم ي�شع ا�ستعمال الفقهاء لهذا الم�صطلح ،و�سار الفقهاء عند الكالم عن اخت�صا�صات
الدولة على �إدراجها �ضمن �صالحيات الإمام واخت�صا�صة ،حيث اعتبروا �أن الدولة ممثلة
في �شخ�ص الإمام الأعظم �أو الخليفة وما يتبعه من واليات وحقوق وواجبات( ،)11وقد ذكر
ن�صه ...( :لما تبين �أن حقيقة الخالفة نيابة عن �صاحب ال�شرع
ابن خلدون في مقدمته ما ّ
في حفظ الدين و�سيا�سة الدنيا� ،أما في الدين فبمقت�ضى التكاليف ال�شرعية التي هو م�أمور
بتبليغها وحمل النا�س عليها ،و�أما �سيا�سة الدنيا فبمقت�ضى رعايته لم�صالحهم في العمران
كاف في ح�صول هذه الم�صالح( ،)12ويرى الإمام ابن عا�شور
الب�شري ،و�أن الملك و�سطوته ٍ
�أن ال�صالح العمراني متحقق ب�ضبط ت�صرفات الجماعات الإ�سالمية بع�ضهم مع بع�ض على
وجه يحفظ الم�صلحة الكلية(.)13
 -9كتاب العني ،اخلليل بن �أحمد الفراهيدي ،مكتبة لبنان ،الطبعة الأولى2004 ،م� ،ص( .)589-588معجم اللغة العربية
املعا�صرة� ،أ.د�.أحمد خمتار عمر ،مرجع �سابق ،مج� ،1ص(.)787
-10القانون الدويل العام ،د.حامد �سلطان و�آخرون ،مرجع �سابق� ،ص( .)335القانون الدويل العام ،د.علي �صادق
�أبوهيف ،من�ش�أة املعارف ،الإ�سكندرية( ،د.ت)( ،د.ط)� ،ص(.)95
 -11املو�سوعة الفقهية ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،الكويت ،الطبعة الرابعة1426 ،هـ2006-م ،ج� ،21ص(.)36
 -12مقدمة ابن خلدون ،ت�أليف العالمة عبدالرحمن بن حممد بن خلدون ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،لبنان،
(ب.ت)( ،ب.ط)� ،ص(.)218
 -13نظرية املقا�صد ،ابن عا�شور ،مرجع �سابق� ،ص(.)229
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الفرع الثالث :ال�سيادة لغة:
و�س�ؤددا فهو �سائد و�س ِّيد ،والمفعول َم ُ�سود (للمتعدي).
�سادَ� /سا َد على� /سا َد فيَ :ي ُ�سود�ُ ،سدْ� ،سيادة ُ
�ساد ال�شخ�صَ :ع ُظم َوم َج َد َ
و�ش ُرف ،و�ساد النظام :ا�ستقر و�أطرد.
�ساد على قومه :ملك و�سيطر� ،أ�صبح �سيد ًا وحاكم ًا ،و�س ّيد :كل من افتر�ضت طاعته كالملك
والمتولي للجماعة الكثيرة ،والمولى ذي الخدم والعبيد( ،)14جاء في التنزيل :ﭽﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ(الأحزاب ،)٦٧:وفي الحديث
قوله �( :أنا �سيد النا�س يوم القيامة وال فخر)(� ،)15أراد �أنه �أول �شفيع و�أول من يفتح
له باب الجنة ،قال ذلك �إخبار ًا عما �أكرمه اهلل به من الف�ضل وال�س�ؤدد ،وتحدث ًا بنعمة اهلل
عليه ،و�إعالم ًا منه ليكون �إيمانهم به على َح َ�سبه وموجبه(.)16
وت�أتي ال�سيادة بمعنى� :سلطة ،هيمنة وغلبة و�سيطرة ،وحرية الت�صرف ،ودولة ذات �سيادة:
دولة م�ستقلة ،و�سيادة القانون :احترامه وتطبيقه على الجميع.
و�أي� ًضا �سيادة :لقب احترام وت�شريف ي�ستعمل لبع�ض �أ�صحاب المنا�صب العالمية �أو المقامات
الرفيعة (�سيادة الرئي�س ،القائد ،الوزير� )...،أ�صحاب ال�سيادة :الر�ؤ�ساء والملوك(.)17
ومن بين هذه المعاني اللغوية لمدلول ال�سيادة ف�إن المعني المراد في هذا البحث هو
ال�سيادة بمعنى �أن تكون الدولة م�ستقلة لها �سلطتها وهيمنتها ومطلق الحرية في الت�صرف
في �ش�ؤونها و�س�أتناول المعني اال�صطالحي في المطلب التالي لأجل ا�ستعرا�ض بع�ض
الظروف التي �أ�سهمت في ايجاده.
المطلب الثاني :ن�ش�أة نظرية ال�سيادة ومفهومها في اال�صطالح :
الفرع الأول :ن�ش�أة نظرية ال�سيادة:
قبل الولوج في تحديد البعد اال�صطالحي لل�سيادة الدولية ،يجدر بنا ت�سليط ال�ضوء على
الخلفية التاريخية التي ن�ش�أ عنها هذا الم�صطلح.
نجد �أن هذه الفكرة قد ن�ش�أت �أثناء ال�صراع الذي خا�ضته الملكية الفرن�سية في الع�صور
-14معجم اللغة العربية املعا�صرة� ،أ.د�.أحمد خمتار عمر ،مرجع �سابق� ،ص(.)1130
-15كتاب الإميان ،ح رقم((.)82امل�ستدرك على ال�صحيحني� ،أبي عبداهلل حممد بن عبداهلل احلاكم الني�سابوري ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الأولى1422 ،هـ2002-م� ،ص(.)83
 -16ل�سان العرب ،ابن منظور ،مرجع �سابق� ،ص(.)424-422
-17معجم اللغة العربية املعا�صرة� ،أ.د�.أحمد خمتار عمر ،مرجع �سابق� ،ص(.)1132-1131
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الو�سطى( ،)18بق�صد تحقيق ا�ستقاللها الخارجي في مواجهة الإمبراطور والبابا( ،)19وبق�صد
تفوقها الداخلي على �أمراء الإقطاع ،فالملوك الفرن�سيون –في �صراعهم �ضد الإمبراطورية
الرومانية التي كانت تهدف �إلى ب�سط نفوذها على كل الدول الم�سيحية و�إلى �إخ�ضاع كل
الملوك لها -كانوا ي�ؤكدون دائم ًا �أنهم ال يعترفون ب�أي �سلطة عليا ،و�أن ملك فرن�سا هو
الإمبراطور في مملكته( ،)20ولكي ينت�صر الملك على العقبات التي �أقامها النظام الإقطاعي
في الداخل ويب�سط �سلطانه على كل المملكة ،فقد كان بحاجة لأن ي�ؤكد على �سلطته على
�سلطة �أمراء الإقطاع( ،)21وهكذا تكونت حركة فكرية �أ�س�ست لمفهوم ال�سيادة وحاولت تحديد
معناه وتعيين مدلول ما يدخل فيه �أو يتفرع عنه من حقوق ،وقد كان من معالم الحركة
الفكرية التي عنيت بمبد�أ ال�سيادة في القرون الو�سطى هي تلك التي بد�أت في كتابات
القرن الثاني ع�شر ،والتي ان�صرفت �إلى �إبراز زاويتين ،الأولى :ت�أكيد ا�ستقالل الملك عن
الإمبراطور وهذه هي الناحية الدولية .والثانية� :أن الملوك لهم على �شعوبهم �سلطات تماثل
�سلطات الإمبراطور ذاته( ،)22ثم �أعقب ذلك في القرن الثالث ع�شر تف�صي ًال �أكثر لمبد�أ
ال�سيادة على يد القدي�س (توما الأكويني) الملقب بالدكتور المالئكي ،وهو لم ي�ستعمل لفظ
ال�سيادة ،بل ا�ستعمل لفظ الأمارة .وقد تلخ�صت نظريته في �أن الدول جميع ًا تعد من الأجزاء
في جماعة الب�شرية العالمية ،ولها جميع ًا هدف م�شترك وقانون طبيعي م�شترك يجب �أن
تتفق الت�شريعات الداخلية مع مبادئه و�أحكامه ،وفي هذه الحدود ومع احترام القيد الذي
يفر�ضه القانون الطبيعي( )23على �أحكام الت�شريع في الدولة .وللأمير –داخل دولته -حق
-18مل يكن تاريخ بداية ونهاية الع�صور الو�سطى من الأمور املتفق عليها بني امل�ؤرخني ،وطبق ًا للر�أي الراجح متتد هذه
الع�صور �إلى ما يزيد على الع�شرة قرون ،تبد�أ من �سقوط الإمرباطورية الرومانية الغربية عام476م الى مطلع ع�صر
النه�ضة (يف القرن اخلام�س ع�شر) ،وو�صفها بالو�سطى لأنها و�سط بني الأزمنة القدمية وبني ع�صر النه�ضة الذي يعد
مبثابة مرحلة انتقال (�أو مرحلة متهيدية) للع�صور احلديثة التي تبد�أ بالقرن ال�سابع ع�شر(.مبادئ نظام احلكم يف
الإ�سالم ،عبداحلميد متويل ،من�ش�أة املعارف ،الإ�سكندرية ،الطبعة الثانية1974 ،م� ،ص(.)111
-19كان لرئي�س الكني�سة الكاثوليكية يف �أوربا (البابا) نفوذ ًا كبري ًا ،ال �سيما يف الع�صور الو�سطى ،والبابوية هي نظام
كن�سي ركز ال�سلطة العليا با�سم اهلل يف يد البابا ،وق�صر حق تف�سري (الكتاب املقد�س) على البابا و�أع�ضاء جمل�سه ،وبلغ
من نفوذه ال�سيا�سي �أال يتولى �أباطرة الدولة الرومانية العر�ش وال يتم اعالنهم ر�سمي ًا �إال بعد تتويج البابا(.املرجع ال�سابق� ،ص(.)111
 -20الدولة وال�سيادة يف الفقه الإ�سالمي (درا�سة مقارنة) ،د.فتحي عبدالكرمي ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،الطبعة الثانية،
1404هـ1984-م� ،ص(.)22
-21املرجع ال�سابق� ،ص(.)24
 -22القانون الدويل العام ،د.حامد �سلطان و�آخرون ،مرجع �سابق� ،ص(.)669
-23القانون الطبيعي له عدة تعريفات من �أهمها �أنه( :جمموعة القواعد الثابتة وغري املكتوبة والواجبة على كل الأفراد يف كل
املجتمعات نظر ًا لأنها جتد م�صدرها يف الطبيعة ذاتها ،فهي نوع من الأخالقية الواجبة الإنطباق يف كل مكان وزمان مثل �أفكار العدالة
وامل�ساواة ،وهذا النوع من القانون لي�س من �صنع الب�شر ،و�إمنا هو مت�أ�صل يف الطبيعة الب�شرية.)https:ar.m.wikipedia.org/wiki(.
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الت�شريع ،وحق فر�ض ال�ضرائب لتحقيق الم�صالح العامة ،وفر�ض العقاب على المجرمين،
وحق �إعالن الحرب .وللدولة في النطاق الخارجي ،حق اال�ستقالل من حيث المبد�أ ،وحق
الم�ساواة مع غيرها من الدول ،والحق في �أن تعمل م�ستقلة للو�صول �إلى االكتفاء الذاتي في
الميدان االقت�صادي .والدولة � -أي هذه الجماعة الإن�سانية الكاملة –ي�سودها العقل وال�سلطة
مع ًا بق�صد الو�صول �إلى الخير الم�شترك من غير ما تحكم وال �سيطرة وال ا�ضطهاد(.)24
ومما تجدر الإ�شارة �إليه �أن القانون في الع�صور الو�سطي كان له مفهوم خا�ص يختلف
عن مفهومه في الع�صر الحديث ،فالقانون في الع�صر الحديث هو مجموعة الأوامر التي
ت�صدرها ال�سلطة المخت�صة بالت�شريع� ،أما في الع�صور الو�سطى فهو عبارة عن مجموعة
المبادئ العرفية ال�سابقة على وجود الحاكم والتي ال ي�ستطيع الم�سا�س بها� .أما �أوامر
ال�سلطة فلم تكن تتدخل �إال لإثبات العرف �أو تقنينه .ولكن حدث بعد ذلك تطور ًا كبير ًا �أثر
في المكانة التي كانت للعرف نتيجة لل�ضغط الفكري الذي �صاحب ع�صر النه�ضة ،و�أخذ
الفكر ال�سيا�سي يدعو �إلى االعتراف للملوك ب�سلطة اتخاذ قرارات تنظيمية وا�سعة المدى
والم�ضمون .وهكذا تولى الملوك ال�سلطة الت�شريعية ،و�أ�صبح القانون �شيئ ًا م�صنوع ًا بعد �أن
كان �أمر ًا مفرو� ًضا(.)25
وبا�ستقراء ما �سبق نالحظ �أن ع�صر النه�ضة قد �شكل منعطف ًا تاريخي ًا له ت�أثيره الوا�ضح
في حياة ال�شعوب ،ب�أن جعل للملك هيمنة وا�سعة المجال و�سلطة مطلقة في �سن الت�شريعات،
وهذه قطع ًا �إن لم يتم التحكم في توجيهها ب�صورة مثلى فهي قد تخ�ضع لهوى النف�س ويكون
بالتالي ال�شعب هو �ضحية هذه الت�شريعات.
ومن هذا المنطلق اتجه التفكير نحو الف�صل بين الملك وال�سلطة ،وقد تزعم هذا الأمر المفكر
الفرن�سي (جان بودان) والذي ارتبطت نظرية ال�سيادة با�سمه من خالل م�ؤلفه الذي �أخرجه
في العام1577م بعنوان (الكتب ال�ستة للجمهورية) ،وتتلخ�ص نظريته في المبادئ الآتية:
/1العن�صر الرئي�س في تكوين الدولة هو وجود ال�سلطة العليا التي تتركز فيها كل ال�سلطات
الأخرى ،فالمركزية في ال�سلطات هي عمود الدولة.
/2ال�سلطة العليا المركزية في الدولة ال تر�أ�سها �سلطة �أخرى ت�سمو عليها وهي تبا�شر
�سلطاتها على المواطنين من غير قيد يحدها.
 -24القانون الدويل العام ،د.حامد �سلطان و�آخرون ،مرجع �سابق� ،ص(.)671-670
 - 25الدولة وال�سيادة يف الفقه الإ�سالمي ،د.فتحي عبدالكرمي ،مرجع �سابق� ،ص(.)85-75
العدد الثاين ع�رش  -رجب 1438هـ � -أبريل 2017م 309

الم�ساواة في ال�سيادة الدولية بين النظرية و التطبيق

/3ال�سلطة �صاحبة ال�سيادة داخل الدولة ال تخ�ضع للقوانين التي ت�صدرها هي لتنظيم
�ش�ؤون الأفراد ،وذلك لأنها �سلطة مطلقة تخت�ص ب�إ�صدار الت�شريع لكنها ال تخ�ضع لأحكامه.
/4ال�سلطة �صاحبة ال�سيادة في الدولة تخ�ضع للقانون الطبيعي ولقانون الأمم ،وذلك لأنه ال
توجد �سلطة في الدنيا ت�ستطيع �أن تحيا مع غيرها �أو �أن ي�ستمر التعاي�ش بينها �إذا لم يحد من
�سلطانها في الت�صرف �أحكام القانون الذي تفر�ضه الطبيعة� ،أو يفر�ضه قانون الأمم(.)26
وقد تزامن مع بذرة الف�صل بين الملك وال�سيادة التي و�ضعها (بودان) في هذا الوقت �أن
بد�أت الدولة ت�أخذ �شكلها الحديث وتخرج �إلى حيز الوجود ،حيث تكونت الممالك الحديثة في
�أوربا على �أنقا�ض النظام الإقطاعي الذي �ساد الع�صور الو�سطى ،وبمجرد �أن اكتملت لهذه
الدولة وحدتها ال�سيا�سية والقانونية و�أ�صبح لها د�ستورها الملزم الذي ينظم �إ�سناد ال�سلطة
فيها ،وتم الف�صل نهائي ًا بين الملك وال�سيادة .و�أ�صبحت ال�سيادة ملك ًا للدولة والمعيار المميز
لها ،بمعنى �أن الدولة �صاحبة �سلطة �سيا�سية عليا و�آمرة ،نابعة من ذات الدولة وم�ستقلة،
ويخ�ضع لها كل من عداها في الداخل وال تخ�ضع هي ل�سلطة �أخرى من الخارج(.)27
نخل�ص مما �سبق �أن م�صطلح ال�سيادة قد تطور في مدلوله خالل الحقب الزمنية
المتعاقبة ابتداء من الع�صور الو�سطى مرور ًا بع�صر النه�ضة انتهاء بالع�صر الحديث ،وقد
كان له في كل حقبة مفهوم ًا مغاير ًا وفق ًا للأو�ضاع ال�سيا�سية وتبع ًا للم�ؤثرات الم�صاحبة
التي �أ�سهمت بمجموعها في �إيجاد الدولة بمفهومها الحديث والذي تعتبر ال�سيادة �أحد
�أركانه.
الفرع الثاني :تعريف ال�سيادة في اال�صطالح القانوني:
ُعرفت ال�سيادة من وجهة نظر فقهاء القانون بعدد من التعريفات نورد بع�ضها فيما يلي:
ُع ّرفت ال�سيادة ب�أنها( :حق النفوذ وال�سلطان ،والأمر والنهي ،وما يتبع ذلك من جزاء ،وهي
قوة تمثل حق الجماعة فيما يخت�ص بموقفها حيال المواطنين داخل حدودها ،وفي عالقتها
مع الأ�سرة الدولية)(.)28
وع ّرفت �أي� ًضا ب�أنها( :تلك ال�سلطة العليا ،التي ال نجد �سلطة �أعلى منها ،بل وال نجد
ُ
م�ساوي ًا �أو مناف� ًسا لها في ال�سلطة داخل الدولة)(.)29
ومن التعريفات �أنها( :حق الدولة في �أن ت�أتي ما تراه من الت�صرفات في �سبيل الدفاع
 -26القانون الدويل العام ،د.حامد �سلطان و�آخرون ،مرجع �سابق� ،ص(.)682
 -27الدولة وال�سيادة يف الفقه الإ�سالمي ،د.فتحي عبدالكرمي ،مرجع �سابق� ،ص(.)61-60
 -28الإ�سالم و�أ�صول احلكم ،د.حممود اخلالدي ،عامل الكتب احلديث ،الطبعة الأولى1426 ،هـ2005-م� ،ص(.)25
 -29مبد�أ ال�شورى يف الإ�سالم ،د.عبداحلميد متويل ،عامل الكتب ،الطبعة الثانية1972 ،م� ،ص(.)39
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عن كيانها وحفظ بقائها ،وهو حق مطلق �إال �إذا قام الدليل على تقييده)(.)30
وع ّرفت �أي� ًضا ب�أنها ( :حق مرتبط بالدولة وجود ًا وعدم ًا ،وال يوجد �شخ�ص ما ،غيرها
ُ
�سواء دولي �أو غير دولي ،يتمتع بهذا الحق الذي يرتب حقوق ًا �أخرى تتمثل في اخت�صا�صاتها
الداخلية والدولية دون حاجة �إلى تعقيب من جهة �أخرى ،طالما �أن ذلك يتم في �إطار
القواعد القانونية الدولية)(.)31
ومن خالل التعريفات ال�سابقة نجد �أن ال�سيادة تمثل ما للدولة من �سلطان تواجه به
الأفراد داخل �إقليمها وتواجه به الدول الأخرى في الخارج ،ومن مقت�ضيات هذا ال�سلطان
�أن يكون مرجع ت�صرفات الدولة في مختلف �ش�ؤونها �إرادتها وحدها ،وتعبر عن هذه الإرادة
الهيئة التي تتولى الحكم في كل دولة وفق ًا لنظامها ال�سيا�سي(.)32
وبا�ستقراء ما �سبق يت�ضح لنا �أن �سيادة الدولة تعمل في اتجاهين .الأول :داخل حدودها
الجغرافية من خالل ب�سط �سلطانها ونفوذها على رعاياها .والثاني :وهو مو�ضوع هذا
البحث� ،سيادتها الخارجية باعتبارها دولة م�ستقلة حائزة على �إقليم معين ،ولها �شعبها
ومعترف لها دولي ًا بوجودها وكيانها الم�ستقل .وبالتالي فالمنطق يقودنا �إلى �أنه لي�س لأي
دولة �أخرى �سلطان عليها في توجيهها و�إمالء �إرادتها عليها وذلك للتكاف�ؤ بينهما من حيث
العنا�صر المكونة للدولة ،ولكن ال�س�ؤال الذي �سنحاول الإجابة عنه من خالل هذا البحث
هل ي�شكل ما ذكرناه �ضمان ًا ب�أال تتعدى على �سيادتها دولة �أخرى �أو حتى ت�ضعف منها ؟
المطلب الثالث :المفهوم اال�صطالحي لل�سيادة في الفقه الإ�سالمي:
كانت المدينة المنورة (يثرب) بداية �إقليم الدولة الإ�سالمية ،وقد كانت يثرب حرام ًا
جوفها ،حرمها ر�سول اهلل وجعلها حرم ًا( ،)33و�أر�سل بع�ض �أ�صحابه ليبنوا �أعالم ًا على
حدود حرم المدينة من جميع الجهات ،وحدود المدينة بين البتيها �شرق ًا وغرب ًا ،وبين
جبل ثور في ال�شمال وجبل نمير في الجنوب .ثم ات�سع هذا الإقليم بات�ساع الفتح ،ودخول
�شعوب البالد المفتوحة في الإ�سالم حتى عم م�ساحة وا�سعة من الأر�ض والبحر وما يعلوهما
 -30الأحكام العامة يف قانون الأمم ،د.حممد طلعت الغنيمي ،من�ش�أة املعارف ،الإ�سكندرية( ،ب.ت)( ،ب.ط)� ،ص(.)34
 -31تدخل الأمم املتحدة يف النزاعات امل�سلحة غري ذات الطابع الدويل ،د.م�سعد عبدالرحمن زيدان ،دار الكتب
القانونية ،م�صر ،الطبعة الثانية2008 ،م� ،ص(.)505
 -32القانون الدويل العام ،د.علي �صادق �أبوهيف ،مرجع �سابق� ،ص(.)103
 -33احلرم هو ما ال يحل انتهاكه ،فال يقتل �صيده ،وال يقطع �شجره ،واحلرم موا�ضع معروفة حمددة خارجها حل،
وداخلها حرم.
العدد الثاين ع�رش  -رجب 1438هـ � -أبريل 2017م 311

الم�ساواة في ال�سيادة الدولية بين النظرية و التطبيق

من ف�ضاء( ،)34وهي دولة ينطبق عليها التعريف القانوني الدولي والد�ستوري وذلك لوجود
الإقليم وهو المدينة و�شعب يقيم فيها وحولها ووجود �سلطة حاكمة هي �سلطة الدولة التي
يتوالها الر�سول.
وقد كانت الظروف التي ن�ش�أت فيها الدولة الإ�سالمية و�سلطتها تختلف كلية عن الظروف
التي ن�ش�أت فيها فكرة ال�سيادة ،وذلك �أن الإرتباط الوثيق بين العقيدة الدينية والعقيدة ال�سيا�سية
قد لعبت الدور الأول في بناء الفكر الإ�سالمي الذي ال يعرف فكرة االزدواج في ال�سلطة ،وال يقر
وجود �سلطتين منف�صلتين �أحدهما للأمور الدينية ،والأخرى للأمور الدنيوية(.)35
و�إذا كان الفقه الإ�سالمي لم يتطرق لم�سمى ال�سيادة على النحو ال�سابق� ،إال �أنه
تحدث عن ال�سلطة وال�سلطان ،والتي وردت في القر�آن الكريم في عدد من الآيات ،منها
قوله تعالى :ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ(الإ�سراء،٣٣(:
وال�سلطان هو الحجة وقدرة الملك والوالي ،و�أي� ًضا في قوله تعالى :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴﭼ(�آل
عمران� ،١٥١(:أي حجة وبيان ًا ،وعذر ًا وبرهان ًا ،ومن هذا قيل للوالي �سلطان ،لأنه حجة اهلل
ع ّز وج ّل في الأر�ض .ونجد �أي� ًضا �أن الدليل العقلي على فكرة ال�سلطة العامة معروفة في
النظام الإ�سالمي ،فكل دولة تت�ضمن بال�ضرورة �سلطة عامة تفر�ض نف�سها على كل الرعايا
ل�ضمان تنفيذ �أوامرها عند االقت�ضاء(.)36
ن�صه( :جاء ال�شرع بتفوي�ض الأمور �إلى وليه في الدين) ،قال ع ّز
وقد ذكر الماوردي ما ُّ
وج ّل :ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿﭼ(الن�ساء،)٥٩:
ففر�ض علينا طاعة �أولي الأمر فينا وهم الأئمة المت� ِّأمرون علينا( ،)37ف�إذا اجتمع �أهل العقد
والحل لالختيار ت�صفحوا �أحوال �أهل الإمامة الموجودة فيهم �شروطها ،فقدموا للبيعة
منهم �أكثرهم ف�ض ًال و�أكملهم �شروط ًا ،ومن ي�سرع النا�س �إلى طاعته ،وال يتوقفون عن بيعته،
ف�إذا تع ّين لهم من بين الجماعة من �أ ّداهم االجتهاد �إلى اختياره عر�ضوها عليه ،ف�إن �أجاب
 -34معامل الدولة الإ�سالمية ،د.حممد عبدال�سالم مدكور ،مكتبة الفالح ،الطبعة الأولى1403 ،هـ1983-م� ،ص(.)112
 -35الدولة وال�سيادة يف الفقه الإ�سالمي ،د.فتحي عبدالكرمي ،مرجع �سابق� ،ص(.)145-138
 -36املرجع ال�سابق� ،ص(.)149-148
 -37الأحكام ال�سلطانية ،الإمام �أبي احل�سن حممد بن حبيب الب�صري املاوردي ،دار احلديث ،القاهرة1427 ،هـ2006م،
�ص(.)16
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�إليها بايعوه عليها وانعقدت ببيعتهم له الإمامة( .)38ومن هنا فالحاكم م�س�ؤول عن ت�صرفاته
�أمام رعيته ،كما �أنه ي�شعر بخطر هذه الم�سئولية العظمى �أمام اهلل في الدار الآخرة لقوله
ع ّز وج ّل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭼ(الأنفال ،٢٧(:وقال ( :ما من عبد ي�سترعيه اهلل رعية يموت يوم يموت
وهو ٌ
غا�ش لرعيته� ،إال حرم اهلل عليه الج ّنة)( ،)39ولذلك فال�سيادة في الإ�سالم مبنية على
حق �إن�ساني نا�شئ عن جعل �شرعي ،بمعنى �أن ال�سيادة في �أ�صلها هلل تعالى ،فيرجع �إليه في
الأمر والنهي ،وال�سيادة العملية م�ستمدة من ال�شعب الذي يعين �أهل الحل والعقد �أ�صحاب
الر�أي واالجتهاد في �ضوء مبادئ ال�شريعة ،فالخليفة ي�ستمد �سلطانه من الأمة متمثلة في
�أهل الحل والعقد ،ويعتمد في بقاء هذا ال�سلطان على ثقتهم به ونظره في م�صالحهم(.)40
ومما تجدر الإ�شارة �إليه �أن من المبادئ الحاكمة والموجهة لعالقات الدولة الإ�سالمية
بغيرها من الدول والجماعات التي ال تدين بالإ�سالم تقوم على فكرة �أ�سا�سية مفادها �أن
الدعوة التي ت�شكل مناط هذه العالقات عبر مختلف الو�سائل والأدوات ال�سلمية والقتالية،
تتوخى تب�صير النا�س بحقيقة الإ�سالم و�صو ًال لإعالء كلمة اهلل تعالى و�سيادة النظام
الإ�سالمي( )41من �أجل انتظام المعمورة وعمارة الكون وفق ًا ل�ضوابط المنهج الم�ستقيم كما
حددته وبينت معالمه ال�شريعة الإ�سالمية ،ولذلك فقد ذكر الماوردي �أنه� :إذا ق ّلد الخليفة
�أمير ًا على �إقليم �أو بلد كانت �أمارته على �ضربين :عامة وخا�صة ،ف�أما العامة على �ضربين:
�/1أمارة ا�ستكفاء :وهي التي تنعقد عن اختياره ،فت�شتمل على عمل محدود ونظر معهود،
والتفوي�ض فيها يكون والية على جميع �أهل الإقليم ونظر ًا في المعهود من �سائر �أعماله.
�/2أمارة ا�ستيالء :وهي التي تعقد عن ا�ضطرار وي�ستولى الأمير بالقوة على بالد يقلده
�أمارتها ويف ّو�ض �إليه تدبيرها و�سيا�ستها ،فيكون الخليفة با�ستيالئه م�ستبد ًا بال�سيا�سة
والتدبير ،والخليفة ب�إذنه منفذ ًا لأحكام الدين.
�أما الأمارة الخا�صة :فهو �أن يكون الأمر مق�صور الأمارة على تدبير الجي�ش و�سيا�سة الرعية وحماية
 -38املرجع ال�سابق� ،ص(.)25
 -39باب النهي عن طلب الأ ّمارة ،كتاب الأمري العادل وعقوبة اجلائر ح رقم(�(.)1830صحيح م�سلم ب�شرح النووي،
م�ؤ�س�سة مناهل العرفان( ،ب.ت)( ،ب.ط) ،ج� ،10ص(.)214
 -40الفقه الإ�سالمي و�أدلته� ،أ.د.وهبة الزحيلي ،دار الفكر ،دم�شق ،الطبعة ال�ساد�سة2008 ،م ،ج� ،6ص(.)631
 -41العالقات الدولية بني الأ�صول الإ�سالمية وبني خربة التاريخ الإ�سالمي ،د�.أحمد عبدالوني�س �شتا و�آخرون ،مركز
البحوث والدرا�سات ال�سيا�سية ،الطبعة الأولى2000 ،م� ،ص(.)133
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البي�ضة وال َّذبِّ عن الحريم ،ولي�س له �أن يتعر�ض للق�ضاء والأحكام ولجباية الخراج وال�صدقات(.)42
وال يفوتنا في هذا المقام �أن نذكر �أن الدعوة للإ�سالم تقوم على كفالة الحرية الدينية في
ظل ال�سيادة الإ�سالمية ،وذلك بتخيير غير الم�سلمين المخاطبين بالدعوة الإ�سالمية بين
اعتناق الإ�سالم وبين ارت�ضاء الخ�ضوع لل�سيادة الإ�سالمية ،والخ�ضوع ل�سيادة الإ�سالم يق�صد
به في معناه العام التزام �أحكام الإ�سالم ذات ال�صلة بتنظيم �ش�ؤون المجتمع قاطبة ،و�إدارة
عالقات �أفراده مع بع�ضهم البع�ض ،و�أن تتوفر للدولة الإ�سالمية مظاهر العزة واال�ستقالل
دون �أن يكون لأي �سلطة �أخرى الحق في �أن تنتق�ص من ذلك� ،أو �أن تتدخل في �ش�ؤونها(.)43
ويتبين لنا مما �سبق �أن مفهوم ال�سيادة في القانون يختلف عنه في الفقه اال�سالمي
وذلك �أن ال�سيادة في ال�شريعة اال�سالمية ت�ستمد �سلطتها وحاكميتها من م�صادر الت�شريع
اال�سالمي ،وبالتالي ال تنفك الدولة عن الدين على العك�س في القوانين الو�ضعية التي ترى
�أن الربط بينهما ي�شكل خل ًال في �أنظمة الحكم.

 -42الأحكام ال�سلطانية ،املاوردي ،مرجع �سابق� ،ص(.)66-63
 -43العالقات الدولية بني الأ�صول الإ�سالمية وبني خربة التاريخ الإ�سالمي ،د�.أحمد عبدالوني�س �شتا ،مرجع �سابق،
�ص(.)135
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المبحث الثاني
الحقوق المترتبة على مبد�أ الم�ساواة بين الدول و�آراء فقهاء القانون الدولي
المطلب الأول :الحقوق المترتبة على مبد�أ الم�ساواة :
يعتبر الت�شريع الدولي من �أهم الميادين التي نجحت فيها الأمم المتحدة( ،)44وقد
تم التو�صل �إلى جملة من االتفاقات الدولية متعددة الأطراف تدخل في �إطار اهتمامات
الدول المختلفة ،وتتميز بكونها �إلزامية للدول التي �صادقت عليها ،وال تنفي دور الإعالنات
واالتفاقات العامة التي ن�صت على معايير معينة للعالقات الدولية االقت�صادية واالجتماعية
والتي تنعك�س على العالقات الثنائية والإقليمية ،وعلى �شعور الأفراد المتزايد ب�أن لهم
حقوق ًا و�أن القواعد القانونية الدولية ت�ؤمن لهم الحماية(.)45
وقد حدد ميثاق الأمم المتحدة عدد ًا من المبادئ التي ينبغي للهيئة و�أع�ضائها
الإلتزام بها ،وما يعنينا من بين هذه المبادئ هو مبد�أ الم�ساواة في ال�سيادة ،فقد ن�صت
المادة( )1/2من الميثاق على �أن( :تقوم الهيئة على مبد�أ الم�ساواة في ال�سيادة بين جميع
�أع�ضائها) ،وقد حدد م�ؤتمر �سان فران�س�سكو( )46عنا�صر هذا المبد�أ فيما يلي:
(�أ)الدول مت�ساوية قانون ًا.
(ب)كل دولة تتمتع بكامل الحقوق المترتبة على ال�سيادة الكاملة.
(ج)�شخ�صية الدولة م�صونة وكذلك �سالمة �إقليمها وا�ستقاللها ال�سيا�سي.
(د)على الدول �أن تنفذ التزاماتها الدولية التي �أخذتها على عاتقها بموجب الميثاق بح�سن نية(.)47
ووفق ًا لتلك العنا�صر ف�إن مبد�أ الم�ساواة هو نتيجة منطقية لمبد�أ ال�سيادة ،بل �إن الخط
 -44ا�ستعمل ا�صطالح الأمم املتحدة �إ�شارة للدول التي ا�ستجابت للمبادئ الواردة يف ميثاق الأطلنطي الذي جنم عن
اجتماع على ظهر باخرة حربية يف املحيط الأطلنطي وا�ستهدف تن�سيق التعاون بني كل من �إجنلرتا و�أمريكا ،ووقعت
عليه الدولتان ثم وقعت كل من ال�صني وفرن�سا واثنني وع�شرين دولة  .على �أن اال�صطالح الأمم املتحدة ا�ستعمل بعد
ذلك للإ�شارة �إلى املنتظم الدويل اجلديد الذي اتفق على ان�شائه بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية�(.أنظر الأمم املتحدة
واملنظمات غري احلكومية ،د.م�صطفى �أحمد ف�ؤاد ،دار الكتب القانونية ،م�صر ،الطبعة الأولى2004 ،م� ،ص(.)23
 -45العالقات الدولية ،د.رميون حداد تقدمي ال�شاذيل القليبي ،دار احلقيقة ،بريوت ،الطبعة الأولى2000 ،م� ،ص(.)441
 -46هو امل�ؤمتر الدويل الذي عقد يف مدينة �سان فران�س�سكو بالواليات املتحدة كمرحلة �أخرية من مراحل �صياغة امليثاق
الأممي حتت م�سمى م�ؤمتر الأمم املتحدة للتنظيم وا�شرتكت يف �أعماله خم�سون دولة.
وقد اتفق املجتمعون بعد مفاو�ضات ا�ستمرت قرابة ال�شهرين على مفردات امليثاق الذي احتوى على مائة و�إحدى وع�شرين مادة
ف�ض ًال عن النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية ،ودخل امليثاق دور النفاذ اعتبار ًا من �24أكتوبر1945م�(.أ�صول القانون
الدويل العام ،د.حممد �سامي عبداحلميد ،من�ش�أة املعارف ،الإ�سكندرية ،الطبعة اخلام�سة1989 ،م ،ج� ،1ص(.)431-430
 -47الو�سيط يف املنظمات الدولية .د.ر�شاد عارف ال�سيد ،املكتبة الوطنية ،عمان ،الأردن ،الطبعة الأولى2006 ،م� ،ص(.)57
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الفا�صل بين م�ساواة الدول من ناحية و�سيادة كل منها من ناحية �أخرى �أمر ي�صعب
تحديده ،فهما وجهان لعملة واحدة ،والإعتراف للدولة بال�سيادة يقت�ضي تعاونها مع �سائر
الدول الأع�ضاء في الجماعة الدولية ،وال يعني ب�أي حال خ�ضوعها لها ،وتعاون الدول �أ�سا�سه
الم�ساواة –مهما يكن �أ�صلها وم�ساحتها و�شكل حكومتها -و�إال خ�ضعت �أحداها للأخرى
وفقدت بالتالي ا�ستقاللها و�سيادتها(.)48
وت�أكيد ًا لما �سبق ذكره نجد �أن الجمعية العامة للأمم المتحدة( ،)49ت�ؤمن على المبادئ
التي وردت في ميثاق الأمم المتحدة ب�إ�صدارها لعدد من القرارات معلنة فيها لمبادئ
القانون الدولي ،ومن ذلك ما جاء في القرار رقم( )2652ال�صادر في �أكتوبر1970م�( :أن
الجمعية العامة و�إذ تالحظ �أن التغييرات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية الكبيرة
التي طر�أت على العالم منذ �إقرار الميثاق والتقدم العلمي الذي �شهده في تلك الفترة
قد زادت من �أهمية تلك المبادئ ،ومن �ضرورة تطبيقها ب�صورة �أف�ضل في �سلوك الدول
حيثما مار�سته) .ومما يلينا في هذا البحث ما جاء في القرار قولها( :و�إذ ت�ؤكد من جديد
الأهمية الأ�سا�سية لمبد�أ الم�ساواة في ال�سيادة ووفق ًا للميثاق ،و�إذ ت�شدد على �أن مقا�صد
الأمم المتحدة ال يمكن �أن تتحقق �إال �إذا تمتعت الدول بالم�ساواة في ال�سيادة ،و�إذا لبت
في عالقاتها الدولية مقت�ضيات هذا المبد�أ تلبية تامة)( ،)50كما �أعلنت الجمعية العامة
ب�صورة ر�سمية جملة من المبادئ منها مبد�أ الم�ساواة في ال�سيادة بين الدول ،ون�صت على
�أن( :تتمتع جميع الدول بالم�ساواة ولها حقوق وواجبات مت�ساوية ،وهي �أع�ضاء مت�ساوية
في المجتمع الدولي بغ�ض النظر عن االختالفات ذات الطبيعة االقت�صادية �أو االجتماعية
�أو ال�سيا�سية �أو غيرها) ،كما �أعلنت �أن جميع ما �أعلنته من مبادئ مترابطة في تف�سيرها
وتطبيقها وي�ؤول كل مبد�أ منها في �ضوء المبادئ الأخرى ،و�أن هذه المبادئ تمثل المبادئ
الأ�سا�سية للقانون ،وهي تنا�شد بالتالي جميع الدول �أن ت�ستر�شد بهذه المبادئ في �سلوكها
الدولي و�أن تنمي عالقاتها المتبادلة على �أ�سا�س المراعاة الدقيقة لهذه المبادئ(.)51
 -48القانون الدويل العام ،د.حامد �سلطان و�آخرون ،مرجع �سابق� ،ص(.)695
 -49اجلمعية العامة هي هيئة التداول الرئي�سة للأمم املتحدة ،تت�ألف من ممثلي جميع الأع�ضاء لكل منهم �صوت واحد،
ويتطلب اتخاذها للقرارات املهمة مثل ق�ضايا الأمن وال�سالم ،وقبول الأع�ضاء اجلدد ،واملوا�ضيع املتعلقة بامليزانية� ،أغلبية
ثلثي الأع�ضاء ،بينما يتم اتخاذ القرارات بامل�سائل الأخرى عن طريق الأغلبية الب�سيطة.
(.)http:www.islmmemo.cc/org/1UN SUB UN
 -50مو�سوعة القانون الدويل ،د.عي�سى دباح ،دار ال�شروق ،عمان ،الأردن ،الطبعة الأولى2003 ،م� ،ص(.)82-81
 -51مو�سوعة القانون الدويل ،د.عي�سى رباح ،مرجع �سابق� ،ص(.)88
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المطلب الثاني� :آراء فقهاء القانون الدولي حول مبد�أ الم�ساواة بين الدول:
نجد �أنه من مقت�ضيات فكرة ال�سيادة يجي مبد�أ الم�ساواة بين الدول كركيزة �أ�سا�سية تحكم
العالقات الدولية ،وحق الم�ساواة في معناه المطلق المجرد يعني �أن ت�ساهم الدول في الجماعة
الدولية بالحقوق والواجبات ذاتها فال يكون لأي منها ميزة على الأخرى( .)52ا ّال �أن �سهام النقد قد
بد�أت تنهال على مبد�أ الم�ساواة منذ مطلع القرن الحالي .فمن الفقهاء من ذهب �إلى اعتباره زائف ًا
غير واقعي و�أنه يقوم على �أ�سا�س فكرة افترا�ضية بحته هي في الحقيقة فكرة خيالية تتنافى مع
الواقع والأو�ضاع القائمة ويتحتم ا�ستبدالها بغيرها لكي ي�ستمر التنظيم الدولي قائم ًا وم�ستمر ًا(.)53
وي�ضيف هذا الفريق �أنه مع الت�سليم ب�إقرار الدول وتقدي�سها لمبد�أ الم�ساواة ،ف�إن �إعمال
المبد�أ المذكور �سوا ًء من خالل الن�صو�ص القانونية �أو الممار�سات الدولية يظهر �أن هناك قدر ًا
من تواجد ظاهرة عدم الم�ساواة بين الدول في مجاالت متعددة( ،)54ومن ذلك المجادلة ب�أن
الح�صانة التي تتمتع بها الدول الخم�س الكبرى( ،)55ال ت�ؤثر في الجهاز القانوني لميثاق االمم
المتحدة ،وفي �أ�سو�أ الحاالت تكون هذه الدول مخالفة للقانون ومخلة بنظام �سيظل قائم ًا و�ساري ًا
لبقية المجتمع الدولي ،وهذا الر�أي يجب �أن يقبل نظامين قانونيين دوليين� ،أحدهما � :أن الدول
الخم�س الكبرى التي ت�سيطر على ن�سبة �ساحقة من القوة الع�سكرية وال�صناعية في العالم،
والآخر :لبقية دول العالم .ومن جهة �سيا�سية ال يعتمد الحفاظ على ال�سالم في هذه الحاالت
على العقوبات القانونية ،ولكن على توازن القوى بين الدول الكبرى( ،)56وهذا هو واقع الحال(.)57
ومن ناحية �أخرى يرى هذا الفريق �أن التم�سك بمبد�أ الم�ساواة القانونية بين الدول الأع�ضاء في
 -52ازدواجية املعاملة يف القانون الدويل العام ،د.م�صطفى �سالمة ح�سني ،دار اجلامعة ،الإ�سكندرية2007 ،م� ،ص(.)155
 -53النظرية العامة لقرارات املنظمات الدولية ،د.حممد �سعيد الدقاق ،من�ش�أة املعارف ،الإ�سكندرية1973 ،م� ،ص(.)122
 -54ازدواجية املعاملة يف القانون الدويل العام ،د.م�صطفى �سالمة ح�سني ،مرجع �سابق� ،ص(.)155
 -55هي الدول التي تتمتع بالع�ضوية الدائمة يف جمل�س الأمن الدويل وتتمتع تبع ًا لذلك بحق الفيتو (الت�صويت ال�سلبي ب
«ال») ،وقد مت ذكرها ح�صر ًا يف امليثاق وهي جمهورية ال�صني ،وفرن�سا ،واحتاد اجلمهورية اال�شرتاكية ال�سوفيتية (وقد
ورثته رو�سيا االحتادية) ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�شمال �إيرلندا ،والواليات املتحدة الأمريكية.
 -56مفهوم توازن القوى �أريد به على م ّر الزمن �ضمان ا�ستقرارية اخل�صائ�ص البنيوية للنظام ال�سيا�سي الدويل ،وذلك من خالل
احليلولة دون تطلع �إحدى القوى امل�ؤثرة �إلى زيادة قوتها بن�سب �أعلى من قوة غريها وباالجتاه الذي يتيح لها ال�سيطرة على النظام
ال�سيا�سي الدويل القائم وحتويله بعد ذلك �إلى نظام �آخر .وتوازن القوى ال ي�ستدعي �أن تكون القوة موزعة بني الأطراف الأ�سا�سية
توزيع ًا متوازن ًا مطلق ًا و�إمنا ن�سبي ًا  ،بيد �أن الذي ي�ؤدي �إلى الإخالل بالتوازن وتكاف�ؤ العالقة هو �إما تناق�ص قوة �أحد طريف معادلة
التوازن� ،أو تزايدها ب�صورة تهدد ا�ستمرارية هذه املعادلة ودميومتها(العالقات ال�سيا�سية الدولية وا�سرتاتيجية �إدارة الأزمات،
د.ثامر كامل حممد اخلزرجي ،دار جمدالوي للن�شر والتوزيع ،الطبعة الأولى1425 ،هـ2005-م� ،ص(.)269-268
 -57تطور القانون الدويل .د.ولفغانغ فريد مان  Wolfgang Frled manترجمة جلنة من الأ�ساتذة اجلامعيني ،دار الآفاق
اجلديدة ،بريوت1964 ،م� ،ص(.)72
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المنظمات الدولية فيما يتعلق بعدد ووزن الأ�صوات التي تعطى لكل منها تجعل مبد�أ الم�ساواة غير ذي
م�ضمون ،فمن الوجهة النظرية قد يكون مت�صور ًا �صدور قرار �ساندته الدول ال�صغرى باعتبارها عادة
الدول الأكثر عدد ًا في المنظمات الدولية ،على �أن الآثار العملية لمثل ذلك القرار تظل رهينة برد فعل
الدول الكبرى ،فهذه الأخيرة هي التي تقرر في النهاية حدود الآثار الواقعية التي تنتج عن القرار(.)58
ويت�أكد �أي� ًضا مبد�أ عدم الم�ساواة في اتفاقية البحار الجديدة لعام1982م والتي جاءت في
بدايتها لت�ؤكد على �إقامة نظام عالمي جديد يت�أ�س�س على الم�ساواة بين الدول� ،إال �أن انفراد
الدول المتقدمة بو�ضع ترتيبات دولية خا�صة بقاع البحار خارج نطاق االتفاقية المذكورة ،وكذلك
ا�ستئثارها بنظام الإ�ستثمار الرائد� ،شكل هذا الأمر رجوع ًا عن �إقرار مبد�أ الم�ساواة(.)59
بل �إننا نجد �أن البع�ض قد ت�شكك في جدوى اعتبار هذا المبد�أ من قبيل المبادئ الأ�سا�سية
للقانون الدولي ،فحيث ال تكون الأمم غير مت�ساوية في نفوذها وقدراتها و�إمكانياتها في
تحقيق الم�صالح الدولية ،وحيث ال يتماثل دورها في �إر�ساء وتف�سير وت�أكيد قواعد القانون
الدولي ف�إنه ي�صبح من العبث �أن نجعل من مبد�أ الم�ساواة �إحدى المبادئ الأ�سا�سية في
القانون الدولي ،وعندئذ ف�إن ما يدعى اعتباره حق ًا للم�ساواة ،ينبغي �أن يخت�صر في �أب�سط
�صورة بحيث ي�صبح مجرد �إحدى قواعد المجاملة وح�سن ال�سلوك(.)60
وفي جميع �صور عدم الم�ساواة الواقعية ،قد نجد �أن هناك �آثار ًا معينة تنتج في �إطار
العالقات القانونية بين �أطراف العالقة غير المت�ساوين واقعي ًا ،وبناء على ذلك يذهب
جانب من الفقه �إلى القول ب�أن �إرادة الطرف الأقوى هي التي يكتب لها الغلبة في فر�ض قبول
الطرف الآخر للت�صرف القانوني وقبول ما ينجم عنه من �آثار� ،أو �أن يوجه �سلوك �أ�شخا�ص
القانون الدولي نحو خلق بع�ض القواعد القانونية التي ت�سير في ذات االتجاه وتكون �أكثر
ا�ستجابة لم�صالحه ،الأمر الذي طرح ت�سا�ؤ ًال� :ألي�س القانون الدولي في نهاية الأمر تكري� ًسا
للمراكز الواقعية القائمة على التفاوت في عنا�صر القوة بين �أع�ضاء المجتمع الدولي(.)61
ونخل�ص مما �سبق �إلى �أن هذا الوجود النظري لمبد�أ الم�ساواة بين الدول ال يمكن الت�سليم به
ب�صورة مطلقة ،لأنه مناه�ض بمجريات الحقائق في ال�ساحة الدولية ،وبالتالي فهو ي�ؤ�س�س �أي� ًضا �إلى
�أن مبد�أ الم�ساواة في ال�سيادة بين الدول غير واقعي ،وهذا ما �سنحاول تناوله في المبحث التالي.
 -58النظرية العامة لقرارات املنظمات الدولية ،د.حممد �سعيد الدقاق ،مرجع �سابق� ،ص(.)122
 -59تطور القانون الدويل العام ،د.م�صطفى �سالمة ح�سني ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة1992 ،م� ،ص(.)325-324
 -60النظرية العامة لقرارات املنظمات الدولية ،د.حممد �سعيد الدقاق ،مرجع �سابق� ،ص(.)124
 -61القانون الدويل العام ،د.حممد �سعيد الدقاق ،دار املطبوعات اجلامعية( ،د.ت)( ،د.ط)� ،ص(.)29
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المبحث الثالث
الم�ساواة في ال�سيادة الدولية بين الن�ص والواقع
المطلب الأول :اثبات مبد�أ الم�ساواة في ال�سيادة الدولية ن�ص ًا
نجد �أن اقرار ميثاق الأمم المتحدة لمبد�أ الم�ساواة في ال�سيادة بين الدول هو اعتراف
�صريح ب�سيادة كل دولة ،وبعدم اعتبار الأمم المتحدة دولة فوق الدول ،ولهذا �سارع بع�ض
الباحثين �إلى و�صف الأمم المتحدة ب�أنها نظام توافقي تحتفظ الدول فيه بكامل �سيادتها(.)62
و�أن ال�سيادة هي المعيار الأ�سا�س للدولة ك�شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون الدولي ،وكعماد للنظام
القانوني جميعه ،وبالتالي فال�سيادة هي القاعدة والحد منها هو الإ�ستثناء ،ويعززون هذه الر�ؤية بما
جرى عليه العمل الدبلوما�سي( ،)63والمعاهدات الدولية و�أحكام المحاكم الدولية( ،)64بينما يرى فريق
�آخر ب�أنه يجب عدم االنخداع بظواهر الن�صو�ص .وبالرغم من �أن الميثاق يعترف ب�سيادة الدول ،لكن
هذا االعتراف ال يعني مطلق ًا �أن ال�سيادة قائمة ب�صورة كاملة مطلقة في حظيرة المنظمة الدولية،
و�أن الميثاق نف�سه يفر�ض على الدول الأع�ضاء التزامات متعددة تتعار�ض والتمتع الكامل بال�سيادة
التامة ،فالقرارات التي ت�صدر عن مجل�س الأمن ب�أغلبية ت�سعة �أ�صوات على الأقل دون اعترا�ض من
الدول الخم�س الكبرى ُتلزم الجميع ،وهذا ما حدا بالبع�ض �إلى القول ب�أن هذه الدول هي الوحيدة التي
احتفظت بكامل �سيادتها ،في حين �أن �سيادة البقية من الأع�ضاء قد انتق�صت( ،)65بالإ�ضافة �إلى ذلك
ف�إن اعتبار ال�سيادة �سلطة مطلقة تترتب عليها نتائج خطيرة من �ش�أنها هدم قواعد القانون الدولي
ب�أكملها ،فالدولة بهذا االعتبار ال يمكن �أن ت�سلم بوجود �أي قوة فوق �إرادتها ولو كانت قوة القانون
وقواعد الأخالق ،ف�إرادتها ورغبتها هي قانونها الأعلى ,ويتبع هذا �أن التعهدات التي قد ترتبط بها ال
تلزمها �إال بالقدر الذي تريده ،وبهذا تختلط فكرة القوة بفكرة الدولة وال يمكن �أن تقوم دولة حقيقية
�إال �إذا توافرت لديها القوة المادية الكافية لفر�ض �إرادتها وتحقيق �أغرا�ضها(.)66
 -62التنظيم الدويل (النظرية واملنظمات العاملية والإقليمية املتخ�ص�صة) ،د.حممد املجذوب ،من�شورات احللبي
احلقوقية ،الطبعة ال�سابعة2002 ،م� ،ص(.)194
ً
 -63لي�س لدولة �أن تدعي لنف�سها حق التقدم وال�صدارة ا�ستنادا �إلى مركزها ال�سيا�سي �أو نفوذها �أو قوتها ،وقد ظلت
م�س�ألة ال�صدارة وترتيب الدبلوما�سيني يف احلفالت الر�سمية وغريها مثار ًا للنزاع بني الدول� ،إال �أن العرف جرى على �أن
يكون الرتتيب وفق ًا لدرجة املبعوث ذاته� ،سفري �أو وزير مفو�ض �أو قائم ب�أعمال ،ف�إن ت�ساوت درجاتهم كان ترتيبهم ح�سب
�أقدميتهم .وحتت�سب من تاريخ �إخطار املبعوث للدولة لديها بنب�أ و�صوله ر�سمي ًا(.القانون الدويل العام ،د.علي �صادق
�أبوهيف ،مرجع �سابق� ،ص(.)202-201
 -64الأحكام العامة يف قانون الأمم (التنظيم الدويل) ،د.حممد طلعت الغنيمي ،مرجع �سابق� ،ص(.)112
 -65التنظيم الدويل ،د.حممد املجذوب ،مرجع �سابق� ،ص(.)195
 -66القانون الدويل العام ،د.علي �صادق �أبوهيف ،مرجع �سابق� ،ص(.)103
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ومن جانب �آخر ف�إنه من �أكثر المو�ضوعات التي �أثارت جد ًال في ال�ساحة الدولية م�س�ألة
التدخل في ال�ش�ؤون الداخلية للدول ،فقد ن�صت المادة( )7/20من ميثاق الأمم المتحدة
على �أنه( :لي�س في هذا الميثاق ما ي�سوغ للأمم المتحدة �أن تتدخل في ال�ش�ؤون التي تكون
من �صميم ال�سلطان الداخلي لدولة ما ،ولي�س فيه ما يقت�ضي الأع�ضاء �أن يعر�ضوا مثل
هذه الم�سائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق ،على �أن هذا المبد�أ ال يخل بتطبيق تدابير القمع
الواردة في الف�صل ال�سابع)(.)67
ونجد �أن هذا الن�ص لم ي�ضع تعريف ًا وا�ضح ًا لهذا ال�سلطان ،وات�سع الغمو�ض عندما
وجدت الأمم المتحدة نف�سها �أمام فئتين من الدول الأع�ضاء تعتمد كل منها على ن�ص
في الميثاق لتدافع عن وجهة نظرها ،ففي كل مرة كان يطرح فيها �أمام الجمعية العامة
مو�ضوع يتعلق باال�ستعمار كانت الدول الكبرى القائمة ب�إدارة الم�ستعمرات تدافع عن نف�سها
بالإعتماد على مبد�أ االخت�صا�ص الوطني البحت� ،أو مبد�أ ال�سلطان الداخلي وفق ًا للن�ص
ال�سابق (م ،)7/2/في حين �أن الدول الأخرى المعار�ضة كانت تثير مبد�أ حق تقرير الم�صير
الذي ن�صت عليه المادة ( )68()2/1ب�أن من مقا�صد الأمم المتحدة (�إنماء العالقات الودية
على �أ�سا�س احترام المبد�أ الذي يق�ضي بالت�سوية في الحقوق بين ال�شعوب و�أن يكون لكل
منها تقرير م�صيرها ،وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى المالئمة لتعزيز ال�سلم العام).
وبا�ستقراء الن�صو�ص ال�سابقة نالحظ �أن ميثاق الأمم المتحدة قد �أ�شار �إلى مبد�أ
ال�سيادة و�ضرورة عدم االعتداء عليه ب�أي �صورة من ال�صور التي من �ش�أنها االنتقا�ص
منه ،و�إن كان قد قيدها في المادة( )7/2بتدابير القمع الواردة في الف�صل ال�سابع ،وهذه
التدابير عبارة عن �أحكام جزائية تترتب على �إتيان �أي عمل من �ش�أنه الإخالل بالأمن
وال�سلم الدوليين ،ولتحديد الحالة التي تخل بهذا ال�سلم والأمن يخ�ضع التقدير للدول
العظمى التي منحت نف�سها هذا الحق بموجب الميثاق ،فهي التي تحدد الكيفية التي تدار
بها الأزمة الدولية التي ت�سببت فيها دولة ما� ،أو عدة دول ،وت�صوت على اتخاذ القرار فيها،
ومما يجدر الإ�شارة �إليه �أن اتخاذ القرار مرهون ب�إجماعها على الت�صويت ،ف�إذا ما تعار�ض
هذا القرار مع م�صلحة �أحداها فلها الحق في ا�ستخدام حق الفيتو ،وهو الت�صويت ال�سلبي
(ب ال) ،وهنا يتوقف �إ�صدار القرار ،وهنا ت�أتي المفارقة الكبرى ،فبعد �أن يتم تقرير و�ضع
ب�أنه مخل بالأمن وال�سلم يتعطل اتخاذ قرار ب�ش�أنه حتى ال تت�أثر م�صلحة دولة ما ،من الدول
.https:// ar.m.wikipedia.org wiki -67

 -68التنظيم الدويل ،د.حممد املجذوب ،مرجع �سابق� ،ص(.)202
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الكبرى .وهذا يقودنا �إلى نتيجة وا�ضحة �أن مبد�أ ال�سيادة و�إن كان قد تقرر ن�ص ًا �إال �أنه في
الواقع العملي مرهون ب�إرادات �أخرى حازت على القوة والنفوذ وال�سلطان.
وت�أكيد ًا لما �سبق ذكره ،ما ذكره الكاتب «زبغنيو بريجن�سكي»(� )69أن مفهوم الأمن ال�شامل
في ع�صر العولمة يعد خرافة وال يمكن التو�صل �إليه والم�س�ألة الحقيقية هي :ما هو مقدار
انعدام الأمن الذي يمكن �أن تتعاي�ش معه الواليات المتحدة فيما تقوم بتعزيز م�صالحها في
عالم يتزايد ت�شابك ًا وتفاع ًال ؟ و�أ�ضاف قائ ًال� :أن �أمريكا هي المجتمع الذي يحول العالم،
بل �إنه ثوري من حيث وقعه الهدام على ال�سيا�سات الدولية الم�ستندة �إلى ال�سيادة( .)70ومما
هو معلوم �أن الواليات المتحدة هي �إحدى الدول العظمى وت�شكل مركز ثقل من حيث القوة
والنفوذ مما جعل البع�ض ي�سمي هذا الع�صر ع�صر القطبية الأحادية �إ�شارة �إليها بعد �أن
كان ع�صر ثنائية القطبية الذي انتهى بتفكك االتحاد ال�سوفيتي القطب الآخر.
و�أي� ًضا من القرارات التي ت�ؤكد على مبد�أ عدم التدخل في ال�ش�ؤون الداخلية قرار
الجمعية العامة للأمم المتحدة1980م الذي ن�ص على( :و�إذ ت�ؤكد من جديد �أن �إعداد
�إعالن ب�ش�أن عدم التدخل في ال�ش�ؤون الداخلية للدول �سوف يمثل �إ�سهام ًا هام ًا في زيادة
�إر�ساء مبادئ تعزيز التعاون المن�صف والعالقات الودية بين الدول على �أ�سا�س الت�ساوي في
ال�سيادة واالحترام المتبادل)(.)71
وبا�ستقراء جميع هذه القرارات ال نجد �أي �إ�شارة لتف�سير �أو وجود ا�ستثناء لمبد�أ عدم
التدخل �إال ما تمت الإ�شارة �إليه ،فيما يتعلق بتدابير القمع من �أجل ال�سلم والأمن الدوليين،
بالرغم من ذلك نجد �أن بع�ض الأمناء الذين تعاقبوا على الأمم المتحدة كانت لهم ر�ؤية
حول مفهوم ال�سيادة الدولية ،فنجد «د.بطر�س غالي» الأمين الأ�سبق للأمم المتحدة ذهب
�إلى �أن ال�سيادة لم تكن �أبد ًا مبد�أ مطلق ًا بالدرجة المت�صورة نظري ًا ،ومن المقت�ضيات
الفكرية الرئي�سة لزماننا ،ولذا يجب �أن نعيد التفكير في م�س�ألة ال�سيادة ،ال من �أجل
�إ�ضعاف جوهرها الذي له �أهمية حا�سمة في الأمن والتعاون ،و�إنما بق�صد الإقرار ب�أنها
 -69كان يعمل حتى تاريخ �إ�صدار م�ؤلفه هذا ( )2004م�ست�شار ًا يف مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدولية و�أ�ستاذ ًا
لل�سيا�سة اخلارجية بجامعة هونز هوبكنز ،وقد كان م�ست�شار َا للأمن القومي يف عهد الرئي�س «كارتر» وكتب ثمانية كتب
�سابقة ،منها الكتاب الأكرث مبيع ًا (الإخفاق الكبري) ( )The Grand Failureولوحة ال�شطرجن الكبرية The Grand
 Chessboardالذي ترجم �إلى ت�سع ع�شرة لغة(.الرتجمة م�أخوذة من كتاب امل�ؤلف �أدناه.
 -70االختيار :ال�سيطرة على العامل �أم قيادة العاملThe choice: Global Domination or Global ،
 leadershipت�أليف زبيغنيو بريجن�سكي ،ترجمة عمر الأيوبي ،دار الكتاب العربي ،بريوت2004 ،م� ،ص(.)28-27
 -71مو�سوعة القانون الدويل .د.عي�سى دباح ،مرجع �سابق� ،ص(.)116
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يمكن �أن تتخذ �أكثر من �شكل ،و�أن ت�ؤدي �أكثر من وظيفة ،وهذه الر�ؤية يمكن �أن ت�ساعد على
حل الم�شاكل� ،سواء داخل الدول �أو فيما بينها .كما �أن حقوق ال�شعوب ت�ستند �إلى ال�سيادة
العالمية التي تملكها الب�شرية قاطبة(.)72
و�إذا كان الأمين العام يرى �أن ال�سيادة الدولية لم تكن مطلق ًا بالدرجة المت�صورة نظري ًا ،ففي
تقديري �إن الإ�ستناد �إلى الحفاظ على حقوق ال�شعوب من خالل ما ي�سمى بالحكومة العالمية
�أو ال�سيادة العالمية هي �أكثر نظرية و�أبعد ما تكون عن الواقعية وذلك بح�سب المعطيات التي
نعاي�شها في عالمنا اليوم من �صراع القوى وت�ضارب الم�صالح ،ولي�س �أدل على ذلك من �سعي
بع�ض الدول لتملك الأ�سلحة النووية و�أ�سلحة الدمار ال�شامل ،والعقوبات االقت�صادية التي تعتبر
�سيف ًا م�سلط ًا على الحكومات والتي ال يدفع �ضريبتها �إال ال�شعوب ،و�سبحان القائل :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ(هود.)١١٨:
ونجد �أي� ًضا الأمين العام ال�سابق للأمم المتحدة «كوفي �أنان» قد ذكر في تقريره �إلى
الجمعية العامة للأمم المتحدة في �سبتمبر1999م� :أنه �إذا كان التدخل الإن�ساني يمثل
حق ًا تعدي ًا غير مقبول على ال�سيادة ،فعلى �أي نحو ينبغي علينا �أن ن�ستجيب لحاالت �شبيهة
برواندا و�سربيرينت�شا ولالنتهاكات الج�سمية لحقوق الإن�سان والتي تمثل تعدي ًا على كل مبد�أ
من مبادئ �إن�سانيتنا الم�شتركة ،ومن الم�ؤكد �أنه ما من مبد�أ قانوني ،حتى مبد�أ ال�سيادة
نف�سه ،يمكن �أن يحمي الجرائم �ضد الإن�سانية ،و�أنه ينبغي �أن يظل التدخل الم�سلح بمثابة
ملج�أ �أخير ،ولكنه خيار ال ينبغي التخلي عنه في مواجهة القتل الجماعي( .)73وا�ستجابة لهذا
النداء� ،أعلن رئي�س الوزراء الكندي في ذلك الحين «جون كريتيان» في م�ؤتمر الألفية الذي
عقد في �سبتمبر2000م عن �إن�شاء لجنة دولية معنية بالتدخل وال�سيادة ،تكون مهمتها دعم
نقا�ش عالمي �شامل يقوم على �أ�سا�س التوفيق بين واجب المجتمع الدولي الذي يحتم عليه
التدخل لمواجهة االنتهاكات الوا�سعة للقواعد الإن�سانية و�ضرورة احترام �سيادة الدول .وقد
انتهت اللجنة في دي�سمبر2001م بعمل تقرير يدور حول م�س�ؤولية الحماية ،من هنا كان �أول
ظهور لفكرة م�س�ؤولية الحماية التي تعد تطور ًا لمبد�أ التدخل الإن�ساني(.)74
 -72تدخل الأمم املتحدة يف النزاعات امل�سلحة غري ذات الطابع الدويل ،د.م�سعد عبدالرحمن زيدان ،مرجع �سابق،
�ص(.)521-520
 -73الأمم املتحدة من التدخل الإن�ساين �إلى م�س�ؤولية احلماية ،وليد ح�سن فهمي ،جملة ال�سيا�سة الدولية ،العدد(،)170
�أكتوبر2007م ،جملد� ،42ص(.)34
 -74املرجع �سابق� ،ص(.)34
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ومما �سبق يت�ضح لنا �أن مثل تلك التقارير و�إن �أوجدت مبرر ًا للتدخل الدولي �إال �أن هذا
في واقع الأمر ي�شكل تراجع ًا عن مبد�أ الم�ساواة في ال�سيادة ،وبالنظر �إلى الأو�ضاع الدولية
نجد �أن هذا التدخل بدعوى الإن�سانية وفي كثير من الحاالت قد يزيد من ت�أزم الموقف،
ف�ض ًال عن رف�ض العديد من الدول الت�سليم بم�شروعية هذا التدخل.
ومن جانب �آخر نجد �أن محكمة العدل الدولية في كثير من الق�ضايا قد ذهبت �إلى
�أن احترام ال�سيادة الإقليمية فيما بين الدول يعد �أ�سا� ًسا جوهري ًا من الأ�س�س التي تقوم
عليها العالقات الدولية ،فقد جاء في قرار المحكمة بخ�صو�ص النزاع الداخلي في دولة
نيكاراجوا �إلى �أنه (يحظر على الدول الأخرى �أن ي�أخذوا موقف ًا من الم�سائل التي تحتفظ
الدولة تجاهها بحرية الت�صرف طبق ًا لمبد�أ ال�سيادة ،وكل موقف مخالف لذلك مرفو�ض
قانون ًا ،ولو كان بق�صد المحافظة على حقوق الإن�سان ،لأن القول بغير ذلك يعني تفريغ مبد�أ
ال�سيادة والم�ساواة بين الدول من معناه)(.)75
ونخل�ص مما �سبق �أن مبد�أ الم�ساواة في ال�سيادة الدولية بالرغم مما يحمله من �سمو الفكرة
وفخامة الم�سمى� ،إال �أنه كان وما زال محل �شد وجذب بين الآراء الفقهية والق�ضائية المختلفة،
وما جاء هذا االختالف �إال نتيجة للقراءة الناقدة لمجريات الأحداث بين ما هو من�صو�ص ،بل
وم�صدق عليه دولي ًا ،وبين ما هو ي�شكل واقع ًا معي� ًشا ،وت�أكيد ًا لهذا ن�سوق بع�ض النماذج العملية
ال�شاهدة على �إهدار هذا المبد�أ واقعي ًا على �سبيل المثال ولي�س الح�صر في المطلب التالي.
المطلب الثاني� :شواهد تطبيقية على الإنحراف بمبد�أ ال�سيادة الدولية:
نجد �أنه رغم وجود الأمم المتحدة كمنظمة للأمن الجماعي� ،إال �أن التزامات الدول
الكبرى وواجباتها ظلت بمن�أى عن الرقابة الجماعية ،وكان ذلك اعتراف ًا من الدول التي
�شاركت في و�ضع الميثاق بعدم الم�ساواة الفعلية الموجودة فيما بينها ،ويزيد من حدة هذا
الو�ضع غير الطبيعي المخالف لمبد�أ الم�ساواة في ال�سيادة بين الدول ،امتالك بع�ض هذه
الدول واحتكارها للأ�سلحة النووية ،وقد �أدى التفوق في الت�سليح الذري لبع�ض الدول الكبرى
الى التمتع بمركز ممتاز �أدى �إلى زيادة �سيطرتها على العالقات الدولية ،و�إلى تحللها فع ًال
من الإلتزام بالقيود والقواعد القانونية الواردة في الميثاق على �أ�سا�س قدراتها المتبادلة
على التدمير( ،)76وال�شواهد على هذا االنحراف بال�شرعية الدولية كثيرة نورد منها:
 /1التهديدات التي �صدرت من الرئا�سة الأمريكية �ضد العراق ،وا�ستطاعت �أن تجعل
 -75تدخل الأمم املتحدة يف النزاعات امل�سلحة ،د.م�سعد عبدالرحمن زيدان ،مرجع �سابق� ،ص(.)528-527
 -76القانون الدويل العام ،د.حامد �سلطان و�آخرون ،مرجع �سابق� ،ص(.)701
العدد الثاين ع�رش  -رجب 1438هـ � -أبريل 2017م 323

الم�ساواة في ال�سيادة الدولية بين النظرية و التطبيق

مجل�س الأمن ي�صدر قراره رقم( )715في 1991/10/12م الذي يق�ضي بعر�ض برامج
�أكثر �صرامة على الأ�سلحة في العراق ،وقد و�صف المراقبون هذا القرار ب�أنه ي�صادر
حق الحكومة العراقية في ممار�سة �سيادتها الكاملة على �إقليمها ،وعلى ال�شعب العراقي
نف�سه ،وي�ستهدف القرار منع العراق من �إعادة بناء تر�سانة الأ�سلحة بعد تدميرها بالكامل،
ومنعه من �إعادة بناء من�ش�آت البحث العلمي في مجالها ،ويق�ضي القرار بمنح مراقب
الأمم المتحدة وفرق التفتي�ش حرية مطلقة للتحرك في �أي مكان داخل العراق ،مما جعل
المراقبون في نيويورك ي�صفون قرار مجل�س الأمن ب�أنه ي�صادر ال�سيادة العراقية(،)77
وقد �أ�صدرت وزارة الدفاع الأمريكية بيان ًا �أو�ضحت فيه �أن الواليات المتحدة الأمريكية
يجب �أن تلعب دور ًا قيادي ًا في العالم ،و�أن تكون قوة عظمى في العالم ،و�أن تتمكن من ردع
اليابان واوربا ودول �أخرى عن مناف�ستها على ال�سيطرة الدولية( ،)78وهذا ما حدث �إلى حد
بعيد عندما قرر الكونغر�س الأمريكية في العام2002م �إطالق يد الرئي�س لل�شروع في عمل
ع�سكري �ضد العراق بتفوي�ض من الأمم المتحدة �أو بدونه ومن غير الحاجة �إلى الح�صول
على الموافقة من الكونغر�س .ويعتبر تنازل الكونغر�س عن حقه في �إعالن الحرب م�ؤ�شر ًا
لمدى انحراف �ضروريات قوة الهيمنة عن التوازن الد�ستوري المحدد بدقة بين فرعي
الحكومة الأ�سا�سية اللذين يحددان �سيا�ستها(.)79
وتعتبر عقوبات الأمم المتحدة التي فر�ضت على العراق هي الأطول والأ�شمل والأكثر
جد ًال في تاريخ العالم فقد �أدت �إلى �إ�ضعاف القدرات الع�سكرية العراقية ،و�أجبرت العراق
على قبول التفتي�ش والمراقبة وفازت بتنازالت من بغداد في الق�ضايا ال�سيا�سية ،و�سدت
الطريق �أمام ا�ستيراد المواد الحيوية( ،)80ومن جانب �آخر نجد �أن القرار قد خال من
�أي �إ�شارة �إلى التزامات مجل�س الأمن تجاه العراق مع المفت�شين والوكالة الدولية للطاقة
الذرية ،وبين رفع الح�صار المفرو�ض على العراق ،وهذا غير منطقي ،لأن عدم الربط بين
الإلتزام العراقي بال�شرعية وبين الح�صار المفرو�ض عليه يولد االعتقاد ب�أن الق�صد من
هذا هو تدمير العراق(.)81

 -77النظام الدويل اجلديد وال�شرعية الدولية ،د.عبدالعزيز حممد �سرحان ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة1413 ،هـ1993 -م� ،ص(.)9
 -78املرجع ال�سابق� ،ص(.)7
 -79االختيار :ال�سيطرة على العامل �أم قيادة العامل ،د.زيبغنيو بريجن�سكي ،مرجع �سابق� ،ص(.)226
 -80تطور دور جمل�س الأمن الدويل يف حفظ ال�سلم والأمن الدوليني ،د�.أحمد عبداهلل �أبوالعال ،دار الكتب القانونية،
م�صر ،املجلة الكربى ،الطبعة الأولى2005 ،م� ،ص(.)322
 -81فاعلية عقوبات الأمم املتحدة ( )Efficacy of UN sanctionsت�أليف �أندرو مالك� ،إعداد �أمل ف�ؤاد،
مركز الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية ،العدد(� ،)1أكتوبر2002م� ،ص(.)19
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وي�شير بع�ض النقاد �إلى هذه الحقيقة وي�ؤكدون �أن الأهداف الأ�سا�سية لمجل�س الأمن
والأهداف الإن�سانية ال ي�سيران في خطوط متوازية ،وقد انعك�س هذا الر�أي بو�ضوح في
التقرير ال�سنوي لأعمال منظمة الأمم المتحدة لعام1998م الذي قدمه الأمين العام «كوفي
�أنان» ،والذي جاء فيه( :يجب �أن يفيق المجتمع الدولي من وهم نظام العقوبات لأهداف
�إن�سانية ،فالتطبيق ال�صارم وال�شامل للعقوبات ي�صعب معه تجنب المعاناة ال�شديدة لعامة
ال�شعب ،فالعقوبات المفرو�ضة على العراق كانت لها �آثار مدمرة على االقت�صاد ،ت�ضاءلت
دون التقليل من حدته جميع برامج تخفيف العقوبات)(.)82
وبا�ستقراء ما �سبق يت�ضح لنا �أن تقييد مبد�أ ال�سيادة بين الدول بدعوى التدخل
العتبارات �إن�سانية ما هو �إال غطاء لعدم الم�شروعية تحقق من خالله الدول الحائزة على
ال�سلطان والنفوذ م�صالحها ولي�س �أدل على ذلك من النتائج ال�سالبة لهذا التدخل بما
هو م�شاهد من زعزعة �أمن وا�ستقرار الدول وت�شريد مواطنيها وانعدام مقومات الحياة
الب�شرية ،وف�ض ًال عن هذا انتهاك �سيادة الدول.
 /2و�أي� ًضا من ال�شواهد الجديرة بت�سليط ال�ضوء عليها بع�ض الأحداث في دولة ال�سودان
نذكر منها:
(�أ)ق�صف م�صنع ال�شفاء :وذلك عندما �أقدمت الواليات المتحدة دونما �سند قانوني،
�أو خلفية �شرعية معلومة بق�صف م�صنع ال�شفاء للأدوية بال�سودان في �أغ�سط�س1998م
ب�صواريخ كروز ،معللة هذا الت�صرف ب�أن الغر�ض منه تدمير م�صنع يقوم ب�إنتاج الأ�سلحة
الكيماوية ا�ستناد ًا �إلى معلومات م�شكوك في �أ�صلها وم�صدرها ،وعلى خلفية �أنه قد �سبق
للواليات المتحدة �أن قامت بو�ضع ال�سودان في قائمة الدول الإرهابية ،وفر�ضت عليه
جزاءات اقت�صادية بما في ذلك منع �صندوق التمويل الدولي من التعامل معه(.)83
ومما هو معلوم �أن الدول تعترف بوجود القانون الدولي ،و�أنها ملزمة بمراعاته� ،إال �أنها
عندما تخرق قواعد هذا النظام ال تدافع عن هذا االعتداء ب�أنه خرق للقانون ،و�إنما تدافع
عن �سلوكها بجميع الو�سائل منها الإنكار ب�أن الذي خرقته هو قاعدة قانونية باللجوء �إلى
فر�ضية �أن حقها في المحافظة على كيانها فوق القانون(.)84
 -82املرجع ال�سابق� ،ص(.)21
 -83النظام العاملي اجلديد (قوة القانون �أم قانون القوة) ،د.م�صطفى عثمان �إ�سماعيل ،دار الأ�صالة للن�شر ،الطبعة
الأولى2003 ،م� ،ص(.)37
 -84تطور القانون الدويل ،ولفغانغ فريد مان ،مرجع �سابق� ،ص(.)73
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وفي تقديري �أن هذا الحدث ال ي�شكل تقلي ًال �أو انتقا�ص ًا ل�سيادة الدولة ،و�إنما هو �إهدار
لها بالكلية وخروج ًا على ماي�سمى بال�شرعية الدولية من خالل هذا الت�صرف المنفرد
والم�ستبد من دولة تملك القوة والنفوذ ،ويقف الجانب الأ�ضعف عاجز ًا عن رد هذا العدوان.
(ب)ومن ال�شواهد �أي� ًضا والذي ما زال يثير جد ًال وت�سا�ؤالت وحرك �أقالم العديد من
الكتاب� ،سواء كانوا مخت�صين في المجال �أم مراقبين من الخارج ،وهو ق�ضية دارفور،
وبالطبع ال ن�ستطيع الإحاطة بجميع تفا�صيلها وتداعياتها في هذا البحث ،ولكن ن�شير �إلى
ما له �صلة بمو�ضوع الم�ساواة في ال�سيادة بين الدول.
ظهرت م�شكلة دارفور على م�سرح الأحداث العالمية عندما عقدت ندوة في متحف
ذكرى المحرقة اليهودية في وا�شنطن تحت عنوان( :ال�صراع في دارفور) ،تولى قيادة هذه
الندوة والحملة الإعالمية �أمريكية تدعى (جبيرة دون) ت ّدعي �أنها متخ�ص�صة في ال�ش�أن
ال�سوداني ،وب�أثر هذه الحملة تحركت الواليات المتحدة ب�إقناع مجل�س الأمن بتكوين لجنة
لتق�صي الحقائق ،ومحاكمة بع�ض رموز ال�سلطة في ال�سودان ومنع اال�سترقاق( ،)85ون�سبة
لأن الواليات المتحدة �أقحمت نف�سها في ال�ش�أن ال�سوداني ،فقد قامت ب�إر�سال (كولن باول)
وزير خارجيتها �إلى دارفور والخرطوم في منت�صف العام2004م لبحث م�شكلة الإقليم على
الواقع ،و�صرح «باول» بعد زيارته هذه �أن النا�س يموتون في �إقليم دارفور ،و�أن معدل الوفيات
قد �شهد ارتفاع ًا كبير ًا ،ومن ثم بد�أت المنظمات الحكومية وال�شعبية في الواليات المتحدة
الأمريكية تتخذ مواقف وت�صدر بيانات مناه�ضة للحكومة ال�سودانية ،وللقبائل العربية في
درافور( ،)86و�صعد بعد ذلك الأمين العام ال�سابق «كوفي �أنان» من لهجته �ضد الحكومة
ال�سودانية في تقريره ال�صادر في �سبتمبر2004م قائ ًال� :أن الكوارث الإن�سانية المتعاقبة
في درافور بال�سودان �أدت �إلى تركيز االهتمام لي�س على ح�صانات الدول ذات ال�سيادة ،بل
على م�س�ؤولياتها تجاه مواطنيها �أنف�سهم �أو تجاه المجتمع الدولي ،لذلك فقد ظهر اعتراف
متزايد ب�أن الم�س�ألة لي�ست هي حق التدخل ،من جانب �أي دولة ،بل هي م�س�ؤولية الحماية
التي تقع على عاتق كل دولة عندما يت�صل الأمر بمعاناة ال�سكان من كارثة يمكن تفاديها(.)87
وحقيقة الأمر �أن �أزمة دارفور مزمنة ،وال�صراع بين القبائل العربية الرعوية والقبائل
 -85م�شكلة دارفور (اجلذور التاريخية -الأبعاد االجتماعية -التطورات ال�سيا�سية) ،د.زكي البحريي ،عربية للطباعة
والن�شر ،الطبعة الأولى2006 ،م� ،ص(.)222
 -86املرجع ال�سابق� ،ص(.)223
 -87الأمم املتحدة من التدخل الإن�ساين �إلى م�س�ؤولية احلماية ،وليد ح�سن فهمي ،مرجع �سابق� ،ص(.)35
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الأفريقية المزارعة موجود منذ مئات ال�سنين ،وهو يرجع لأ�سباب اقت�صادية واجتماعية
وتاريخية متعددة ،وعندما اندلعت �أعمال التمرد وجدت القوى الغربية فر�صتها لتحقيق
�أهدافها من خالل التدخل في ال�ش�أن ال�سوداني ،وتتمثل هذه الأهداف في ا�ستغالل �إمكانات
ال�سودان االقت�صادية وفتح ثغرة في قلب القارة الأفريقية ت�سعى من خالله �إلى باقي دول
القارة ،بالإ�ضافة �إلى محا�صرة منطقة ال�شرق الأو�سط من العمق الأفريقي(.)88
من خالل تلك الإ�شارات يت�ضح لنا �أن التدخل من جانب الواليات المتحدة تحت مظلة
حماية �سكان دارفور لي�س مق�صود ًا لذاته ،و�إنما و�سيلة لتحقيق �أهداف كانت ت�سعى لها،
وهيئت لها الظروف الحادثة في �إقليم دارفور مناخ ًا �صالح ًا لتنفيذ مخططاتها ،ومما ي�ؤكد
هذه الحقائق هو �أننا كيف ن�سلم بح�سن نوايا الواليات المتحدة ونحن نرى ما يحدث في
فل�سطين والعراق وال�صومال وغيرها ،وفي ذات الوقت ال ن�ستطيع �أن ننكر وجود ق�ضية
حقيقية في دارفور جديرة باالعتراف بوجودها من قبل الدولة �أو ًال ،ثم �إيجاد �آليات لو�ضع
الحلول المنا�سبة ولكن في �إطار داخلي ومعاونة الحلفاء والأ�صدقاء من الدول العربية
والأفريقية ،تجنب ًا للم�شاكل التي �أثارتها وجود قوات حفظ ال�سالم والتي �أدت �إلى ت�صعيد
الأزمة ورف�ض �سكان الإقليم لها �أكبر �شاهد على ذلك.
ومن �أكثر مخرجات �أزمة دارفور انتهاك ًا لل�سيادة هو �صدور قرار ب�إحالة الم�شتبه
في ارتكابهم جرائم حرب في دارفور �إلى المحكمة الجنائية الدولية ،وهي المرة الأولى
التي يحال فيها ملف ق�ضية �إلى المحكمة منذ ت�أ�سي�سها في العام1998م .ومما زاد الأمر
تعقيد ًا �صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 4مار�س2009م ب�إلقاء القب�ض
على الرئي�س ال�سوداني عمر الب�شير ،وذلك بتهمة ارتكاب (جرائم حرب وجرائم �ضد
الإن�سانية واعتبرته م�س�ؤو ًال جنائي ًا ،باعتباره مرتكب ًا غير مبا�شر �أو �شريك ًا غير مبا�شر عن
تعمد توجيه هجمات �ضد عدد كبير من ال�سكان المدنيين في �إقليم دارفور ،كما اعتبرته
م�س�ؤو ًال عن عمليات القتل والإبادة واالغت�صاب والتعذيب والتهجير الق�سري للمدنيين ونهب
ممتلكاتهم .والجدير بالذكر �أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها المحكمة الدولية
ب�إ�صدار �أمر بالقب�ض على رئي�س دولة ال يزال في الحكم)(.)89
وظلت المحكمة تالحق الرئي�س الب�شير وقد كان �آخر حدث بهذا الخ�صو�ص ما تناولته
و�سائل الإعالم المختلفة من طلب وزيرة خارجية االتحاد الأوربي على ل�سان المتحدث با�سم
 -88م�شكلة دارفور ،د.زكي البحريي ،مرجع �سابق� ،ص(.)221
.www.sasapost.com -89
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خارجيتها «كاثرين �أ�شتون» ل�سلطات مالوي باعتقال الرئي�س ال�سوداني لدى م�شاركته في
القمة ال�سنوية لل�سوق الم�شتركة لأفريقيا الغربية والجنوبية ،وفي المقابل اعتبرت الحكومة
ال�سودانية �أن هذا الطلب ي�شكل انتهاك ًا ل�سيادة الدول الأفريقية ،وخا�صة �أن ال�سودان ع�ضو
في مجمع الكومي�سا االقت�صادي ،وهو تجمع �أفريقي مح�ض ،ومالوي دولة ذات �سيادة،
وتت�صرف وفق �سيادتها و�أن مثل هذه الأحاديث ت�ؤكد ما ظلت الحكومة تردده ب�أن الذي
يجري من الدول الغربية حول المحكمة الجنائية هو محاولة لت�سيي�س العدالة الدولية(.)90
ولعل هذا الحدث وما �صاحبه من �أخذ ورد قد كانت له نتيجة �إيجابية انعك�ست من خالل
قوة و�صالبة الموقف الأفريقي في حماية الرئي�س الب�شير ،ولو حدث العك�س لكانت الأمة
العربية والأفريقية قاطبة تتجرع ك�ؤو�س الهوان والذل ،وهي تزداد وهن ًا على وهن في مواجهة
القوة والنفوذ الغربي ،ومن الناحية الداخلية ف�إنه مما يثلج ال�صدور وقفة ال�شعب ال�سوداني
على قلب رجل واحد برغم تنوع الأطياف ال�سيا�سية واختالف وجهات النظر� ،إال �أنه عندما
تعلق الأمر ب�سيادة الدولة ممثلة في رئي�سها توحدت كلمتها من �أجل �سالمة و�سيادة الوطن.
ومن خالل النماذج ال�سابقة يت�ضح لنا �أن مبد�أ الم�ساواة في ال�سيادة ال يتعدى حدود
الن�صو�ص الم�شتملة عليه� ،أما فعلي ًا فهو وخا�صة في ظل التطورات الدولية الراهنة ،وت�صدر
بع�ض الدول لمراكز امتياز في القوة االقت�صادية والقوة الع�سكرية وهيمنتها و�شراكتها في
�صنع القرار ،ال يمكن �أن نحكم بوجود م�ساواة في ال�سيادة ،ولعل مجريات الأحداث على
ال�ساحة الدولية هي �أكبر دليل على ذلك ،بل قد ال تحتاج �إال تعقيب �أو نقد �أو تحليل قانوني
لها ،فهي تقف بنف�سها �شاهد على عدم الم�ساواة الفعلية بين الدول في ال�سيادة.
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خاتمة:
الحمد هلل حمد ًا يليق بجالل وجهه وعظيم �سلطانه ،و�صلى اهلل على �سيدنا محمد
المبعوث رحمة للعالمين وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
ت�شمل خاتمة هذا البحث على عدد من النتائج والتو�صيات على النحو الآتي:
�أو ًال :النتائج:
	•مبد�أ الم�ساواة في ال�سيادة تطور مفهومه خالل الحقب الزمنية المتعاقبة ابتدا ًء من
الع�صور الو�سطى ،مرور ًا بع�صر النه�ضة ،انتها ًء بالع�صر الحديث.
	•يت�أثر وجود مبد�أ ال�سيادة وفاعليته وفق ًا للأو�ضاع ال�سيا�سية ال�سائدة والم�ؤثرات الدولية
الم�صاحبة والتي �أ�سهمت بمجموعها في ت�شكيل قواعد القانون الدولي.
	•يهيمن على مبد�أ ال�سيادة بين الدول وجود ًا وعدم ًا القوى العظمى التي ت�سيطر على
دول العالم بما تمتلكه من نفوذ وقوة مادية وع�سكرية ،وبالتالي ت�سعى �إلى فر�ض فكرة
الحكومة العالمية.
	•ال يمكن لنا كم�سلمين الت�سليم بمجرد فكرة وجود حكومة عالمية تفر�ض �سيادتها على
كل دول العالم ،لأن في ذلك هدم لقواعد الدين الإ�سالمي.
	•القول بوجود م�ساواة في ال�سيادة بين الدول مبد�أ دعمته المواثيق الدولية وهدمه
الواقع العملي.
ثاني ًا :التو�صيات:
البد من وجود اتحاد �إ�سالمي فاعل وم�ؤثر يعتمد الأ�صول ال�شرعية ويتخذها منهاج ًا حتى
يكون له الأثر الإيجابي ويتغلب على الغزو والهيمنة الفكرية والع�سكرية الغربية.
البد من وجود �آلية لجمع �شتات الفكر الإ�سالمي في بوتقة واحدة تتوحد فيها الكلمة ويكون
لها الجر�أة على اتخاذ القرار لحماية ال�شعوب الإ�سالمية الم�ست�ضعفة.
البد للحكومات الإ�سالمية من تجاوز الخالفات الداخلية بينها حتى ت�ستطيع مواجهة التيار
الذي ال يعدم مبرراته النتهاك حقوقها ال�سيادية.
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1111تدخل الأمم المتحدة في النزاعات الم�سلحة غير ذات الطابع الدولي ،د.م�سعد
عبدالرحمن زيدان ،دار الكتب القانونية ،م�صر ،الطبعة الثانية2008 ،م.
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2000م.
1919العالقات الدولية ،د.ريمون حداد تقديم ال�شاذلي القليبي ،دار الحقيقة ،بيروت،
الطبعة الأولى2000 ،م
2020العالقات ال�سيا�سية الدولية وا�ستراتيجية �إدارة الأزمات ،د.ثامر كامل محمد
الخزرجي ،دار مجدالوي للن�شر والتوزيع ،الطبعة الأولى1425 ،هـ2005-م.
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2222الفقه الإ�سالمي و�أدلته� ،أ.د.وهبة الزحيلي ،دار الفكر ،دم�شق ،الطبعة ال�ساد�سة،
2008م ،ج.6
2323القانون الدولي العام ،د.حامد �سلطان .د.عائ�شة راتب .د�.صالح الدين عامر ،دار
النه�ضة العربية ،القاهرة ،الطبعة الأولى1978 ،م.
2424القانون الدولي العام ،د.علي �صادق �أبوهيف ،من�ش�أة المعارف ،الإ�سكندرية( ،د.ت)( ،د.ط).
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3535المو�سوعة الفقهية ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،الكويت ،الطبعة الرابعة،
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2003م.
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تقرير عن الندوة العلمية العالمية الأولي
الم�صطلحات المعا�صرة و�أثرها علي تكوين الر�أي العام -ر�ؤية ت�أ�صيلية
د�.شاهين الهادي ابراهيم محمد

()1

مقدمة
الحمداهلل الذي خلق الموت والحياة وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون
 ،اللهم �صلي علي محمد وعلي �آل محمد كما �صليت علي �إبراهيم وعلي �آل �إبراهيم وبارك
علي محمد وعلي �آل محمد كما باركت علي �إبراهيم وعلي �آل �إبراهيم �إنك حميد مجيد.
�أما بعد :
في �إطار �سعي مركز الت�أ�صيل لن�شر ثقافة الت�أ�صيل وبناء الجانب الفكري للأمة ال�سودانية
خا�صة والأمة الإ�سالمية علي وجه العموم � ،إنطلقت الندوة العلمية العالمية الأولي تحت
عنوان ( الم�صطلحات المعا�صرة و�أثرها في تكوين الر�أي العام – ر�ؤية ت�أ�صيلية ) .

او ًال  :البيان الختامي والتو�صيات

الجا ِن ِب الفكري للأم ِة
عي َم ِ
لوم ل ِن�شر ً ثقاف ِة ال ّت� ِأ�ص ِيل وبنا ِء َ
في �إطا ِر َ�س ِ
ركز َت� ِأ�ص ِيل ال ُع ِ
العموم ،نبعت فكر ُة الندو ِة لمناق�ش ِة َمو�ضو ِع
ال�سودانية خا�ص ًة ،والأم ِة الإ�سالمي ِة على وجه
ِ
الم�صطلحات المعا�صر ِة.
جاءت هذه الندو ُة التي انعقدت في الفترة من التا�سع والع�شرين من �شهر �صفر والأول من
�شهر ربيع الأول 1438هـ الموافق له التا�سع والع�شرون والثالثون من �شهر نوفمبر2016م،
بقاعة ق�صر ال�ضيافة بودمدني -والية الجزيرة ،بعنوان :الم�صطلحات المعا�صرة و�أثرها
الجمهورية ،ممثل ًة في
في تكوين الر�أي العام (ر�ؤية ت�أ�صيلية) ،برعاي ٍة كريم ٍة من رئا�س ِة ُ
العالي
إ�شراف وزير ِة
رئي�س الجمهورية الأ�ستاذ :ح�سبو محمد عبدالرحمن ،و� ِ
ِ
نائب ِ
التعليم ِ
ِ
والبحث العلمي �أ.د�.سمية محمد �أحمد �أبو ك�شوة ووالي والية الجزيرة ،د.محمد طاهر �إيال
ِ
أهداف الآتية:
 ،وم�شارك ٍة فاعل ٍة من الباحثين والمهتمين،
لتحقيق ال ِ
ِ
ُ
التعريف بالم�صطلح.
أ�سباب ن�ش�أة الم�صطلح.
� ُ
أثير الم�صطلح على الر� ِأي العام.
مدى ت� ِ

.1ا�ستاذ م�ساعد رئي�س ق�سم التحرير والن�شر  -مركز ت�أ�صيل العلوم -جامعة القر�آن الكريم وت�أ�صيل العلوم  -ال�سودان
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أُ .
إ�سالم من هذه الم�صطلحات.
موقف ال ِ
وذلك في ثالثة محاور هي:
إ�سالم ال�سيا�سي.
أ.ال ُ
ب.النظام العالمي الجديد.
ُ
ت.العولم ُة.
جنة العليا للندوة
االفتتاحي ِة ،التي خاط َبها
وقد بد�أت فعالياتُ الندو ِة ،بالجل�س ِة
رئي�س ال ُل ِ
ّ
ُ
َ
المراحل
د.عثمان �أحمد محمد الب�شير ؛ ُمو�ضح ًا �أهمي َة الم�صطلحات المعا�صرة ،متناو ًال
وتحكيم
ا�ستكتاب للعلماء في محاو ٍر الندو ِة،
التي مرت بها الندو ُة� ،إلى �أن و�صلت �إلى نهايتها من
ِ
ِ
البحوث.
ِ

وا�شتملت فعالياتُ الندوة على �أربع جل�سات ُعر�ضت فيها البحوث المقدمة ،حيث �شملت
�أربع ع�شرة ورق ًة علمي ًة ،منها ُ
ثالث �أوراقٍ من خارج ال�سودان.
كما خاطب الجل�سة ،ال ُأخ مدي ُر الجامعة� ،أ.د.محمود مهدي ال�شريف خالد ،معبر ًا عن �شكره
لدعم ورعاي ِة
وتقديره لرئا�سة الجمهورية ،ووزار ِة التعليم العالي ،وحكوم ِة والية الجزيرةِ ،
�ست�سهم في تحديد ر�ؤي ٍة وا�ضح ٍة للر�أي العام،
م�شروعات الجامع ِة ،و�أو�ضح �أن هذه الندو َة
ِ
ُ
ت�ستند لم�صا ِد ِر المعرف ِة والت�شري ِع الإ�سالمي ،م�ستعر� ًضا �أدو َار الجامع ِة في م�سيرتها في
ت�أ�صيل العلوم.
ثم خاطب الجل�سة ال ُأخ وزي ُر الدول ِة بوزارة التعليم العالي� ،أ.د.التجاني م�صطفى محمد
�صالح ،والذي �أو�ضح �أن م�سيرة الت�أ�صيل المعرفي الإ�سالمي �ست�ص ُل �إلى غايا ِتها  ،و�أ ّكد
المجال ،كما ث ّمن
ؤ�س�سات العامل ِة بهذا
اهتمام الوزارة بق�ضايا ت�أ�صيل العلوم ،في �إ�شارة للم� ِ
ِ
َ
نتائج
دو َر الجامع ِة في
االهتمامم بق�ضايا الت�أ�صيل ،معبر ًا عن �أمله في �أن ت ِف�ضي ال ّندو ُة �إلى َ
ِ
�شك ُل �إ�ضافة فكرية وعلمي ًة كبير ًة.
ٍ
وتو�صيات ُت ِ
واختتمت الجل�س ُة االفتتاحي ُة بمخاطب ِة ال ِأخ والي والي ِة الجزيرة الدكتور :محمد طاهر
المعنوي والما ّد ّي
للدعم
التعليم العالي
لوزير الدول ِة بوزارة
ايال ،موجه ًا �شك َره
ّ
الخا�ص ِ
َّ
ِ
ِ
لجهودها في ت�أ�صيل
رفان للجامعة،
وع ٍ
ِ
�شكر ِ
ِل َج ِ
امعات والي ِة الجزيرة ،و�أي� ًضا وجه �صوتَ ٍ
تقوم
دعم الوالي ِة لكافة
العلوم في �إطا ِر
ِ
ِ
التحديات التي تواج ُة الأم َة ،و�أ ّكد َ
الم�شروعات التي ُ
مخرجات الندو ِة.
التزامه �أي� ًضا بتبني
بها الجامع ُةفي الوالي ِة ،و�أكد
ِ
َ
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للتو�صيات الآتية:
وتو�صلت الندو ُة في خ ِتام جل�سا ِتها
ِ
� -1أن َ
أ�صيل
الجمهوري ِة م�شرو َع المكتب ِة الإلكتروني ِة المتخ�ص�ص ِة
بمركز ت� ِ
ِ
تمول رئا�س ُة ُ
أ�صيل الم�صطلحات المعا�صرة ِ.
العلوم و ُتعنى بت� ِ
ِ
مناه ِج التعليم.
أ�صيل
الجهات
�	-2أن توج َه رئا�س ُة الجمهورية
ِ
ِ
الم�صطلحات في ِ
المخت�ص َة بت� ِ
ّ
والبحث العلمي وحكوم ِة والي ِة الجزيرة
الجمهورية ووزار ِة التعليم العالي
ِ
دعم رئا�س ِة ُ
ِ -3
الم�صطلحات.
أ�صيل
ِ
م�شرو َع قنا ِة الت� ِأ�ص ِيل الف�ضائي ِة خدمة لت� ِ
المراكز
والبحث العلمي �إن�شا َء هيئة تقوم بالتن�سيق بين
التعليم العالي
 -4تتبنى وزار ُة
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ا�ضر.
وتعالج
الم�ستقبل
ت�ست�شرف
البحثي ِة لإيجا ِد م�صطلحات
م�شكالت ِ
ِ
الح ِ
ُ
 -5اعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مركز ت�أ�صيل العلوم بجامعة القر�آن الكريم
وت�أ�صيل العلوم مرجعي ًة للت�أ�صيل.
للبحوث المتميزة في مجال الم�صطلحات المعا�صرة من قبل وزارة التعليم
ر�صد جوائز ت�شجيعي ًة
-6
ِ
ِ
العالي والبحث العلمي.
� -7أن َ
تمول حكوم ُة والي ِة الجزيرة ترجم َة وطباع َة ون�شر ُبحوث الندوة.

عجم
�	-1أن يتبنى مرك ُز ت�أ�صيل العلوم بجامعة القر�آن الكريم وت�أ�صيل العلوم �إعداد ُم ٍ
عدد من اللغات.
للم�صطلحات المعا�صرة وترجمتها �إلى ٍ
الدورات التدريبي ِة في
وت�صميم
الندوات العلمي َة العالمي َة
�	-2أن يعقد مرك ُز ت�أ�صيل العلوم
ِ
ِ
َ
ت�أ�صيل الم�صطلحات المعا�صرة.
أق�سام المتخ�ص�ص ُة بت�أ�صيل الم�صطلحات المعا�صرة.
�	-3أن تهتم كليات الإعالم وال ُ
أ�صيل الم�صطلحات المعا�صرة.
�	-4أن تهتم و�سائل الإعالم بت� ِ

واهلل الموفق،،،
د.كمال عبد اهلل �أحمد المهالوي
عميد مركز ت�أ�صيل العلوم -مقرر اللجنة العليا
ثاني ًا  :تقرير عن الندوة العلمية العالمية

وقدمت فيها العديد من الإوراق العلمية المحكمة.
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�أو ًال � :أثر العولمة في تكوين الر�أي العام قدمها دكتور محمد �صالح يون�س �ضواي من
جامعة الملك في�صل –ت�شاد كتب في محور العولمة  ،ناق�ش فيها الباحث مفهوم العولمة
وطبيعتها و�آثارها علي الر�أي العام وواجب الأمة الم�سلمة تجاه ذلك وقد اختلف المفكرين
والأعالميين والتربويين في ت�صورهم لمفهوم العولمة وفي طبيعتها  ،فمنهم من يري �أنها
حالة طارئة علي الب�شرية  ،وانها ا�ستعمار جديد في ثوب جديد  ،ومنهم من يري �أنها عبارة
عن تطور طبيعي لمراحل تطور الفكر الب�شري .
ثاني ًا  :وقدم الدكتور �إبراهيم علي جماع البا�شا من جامعة القر�آن الكريم وت�أ�صيل العلوم
–ال�سودان كتب في محور العولمة ورقة بعنوان العولمة الإقت�صادية في النظام الر�أ�سمالي
والنظام الإ�سالمي «درا�سة مقارنة»  ،حيث �أو�ضح الباحث �سيطرة الدول الر�أ�سمالية بقيادة
الواليات المتحدة الأمريكية علي موارد العالم بغر�ض تنظيم م�ستوى الأرباح لديها دون
مراعاة لظروف الدول الأخرى  ،مقارنة بالعولمة الأ�سالمية التي ت�ضمن حرية العمل
والإنتاج في �أي مكان على الكرة الأر�ضية وما يقدمه الإ�سالم لكثير من الم�شكالت كم�شكلة
البطالة والديون الربوية  .وقد خل�ص البحث الي بع�ض التو�صيات التي تدعوا الواليات
المتحدة الأمريكية ليكون لديها موقف ان�ساني ناحية الدول الفقيرة .
ثالث ًا � :أما الدكتور محمد عبداهلل �سليمان ال�صديق –جامعة الملك في�صل – المملكة
العربية ال�سعودية كتب في محور العولمة  ،فقد تطرق للعولمة ووقاية ال�شباب من �آثارها «
ر�ؤية ت�أ�صيلية « مو�ضح ًا �أهم �سلبياتها علي �سلوك ال�شباب وخل�صت �إلى �أن العولمة خطر
يهدد كيان الأمة الم�سلمة وي�شكك في معتقداتها وتحاول الق�ضاء على منظومة قيمها
وهويتها  .وفي ظل هجمة الثقافة الوافدة والف�ضاء المفتوح تقوم الثقافة الأ�سالمية بدور
�إيجابي وفاعل بما تحمله من قيم وم�ضامين فا�ضلة  ،و�أ�س�س ح�ضارية راقية وما تهدف
�إليه من تر�سيخ مفاهيم واتجاهات ايجابية ي�ستطيع ال�شباب من خاللها مجابهة تحديات
العولمة .
رابع ًا � :أما في الجانب ال�سيا�سي فقد تناول الدكتور محمد الفا�ضل �أحمد جامعة �سنار –
ال�سودان  ،كتب في محور الإ�سالم ال�سيا�سي ورقة بعنوان الم�صطلحات المعا�صرة و�أثرها
في تكوين الر�أي العام ( الإ�سالم ال�سيا�سي نموذج ًا )  .وركزت الورقة علي ال�شبهات التي
تثار حول الإ�سالم ب�أنه دين ًا همجي ًا تروج له �أجهزة الإعالم الغربي وكيف ا�ستغلت هذه
الو�سائل هذه الم�صطلحات لتحقيق �أغرا�ض م�شبوهه حول الدين الإ�سالمي  .ومن �أهم
التو�صيات :
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� /1إن م�صطلح الإ�سالم ال�سيا�سي يق�صد به الت�شوي�ش علي غير المخت�صين من الم�سلمين
وغيرهم بغر�ض الت�ضليل .
� /2إ�ستخدام م�صطلح الإ�سالم ال�سيا�سي بطريقة ممنهجة �ضد الإ�سالم .
� /3إ�ستخدام الم�صطلحات الف�ضفا�ضة جاء نتيجة لدرا�سة وخطط معمقة ..
كما �أو�صت الورقة باالتي :
� /1أهمية ك�شف غمو�ض بع�ض الم�صطلحات والمفاهيم .
 /2ت�سخير الإعالم لن�شر الوعي بم�ضامين الم�صطلحات .
خام�س ًا  :وقدم الأ�ستاذ الدكتور عبدالعاطي �أحمد مو�سي القدال من جامعة القر�آن الكريم
وت�أ�صيل العلوم – ال�سودان  ،كتب في محور العولمة ورقة بعنوان (العولمة و�آثارها ال�سالبة
علي النظام التربوي والتعليمي في العالم الإ�سالمي ركز فيه الباحث علي المفهوم وخلفيته
التاريخية و�أهداف العولمة وخ�صائ�صها مو�ضح ًا �أثارها علي النظام التربوي والتعليمي
ومقترح ًا الحلول للحد من الآثار ال�سالبة  .وكانت �أهم النتائج التي تو�صل لها البحث
:العولمة مفهومها غام�ض وغير مكتمل .
�ساد�س ًا  :وجاءت ورقة الدكتور محمد زرمان من جامعة باتنة بالجزائر ،كتب في محور
الإ�سالم ال�سيا�سي ورقة عن �أزمة المنظومة الم�صطلحية في الخطاب الإ�سالمي المعا�صر
حيث �أو�ضح الباحث الأزمة الم�صطلحية في الخطاب الإ�سالمي المعا�صر  ،حيث لم يقدم
هذا الخطاب منظومة م�صطلحية �أ�صيلة تعبر عن خ�صو�صية المجتمع الح�ضارية والفكرية
لذلك �إن�ساق وراء الم�صطلحات الإجنبية التي فر�ضت نف�سها الفكر والثقافة الإ�سالمية .
وقع بع�ض المفكرين الم�سلمين في �أ�سر هذه الم�صطلحات و�أ�صبحوا يتباهون ب�أ�ستعمالها
ويحاولون ت�أ�صيلها .
ولعل �أبرز معالم الأزمة الم�صطلحلية التي تع�صف بالخطاب الإ�سالمي المعا�صر تكمن في الآتي
:
� /1إ�ستعارة الم�صطلح الإجنبي دون �ضوابط دقيقة .
� /2إ�ستن�ساخ الم�صطلح التراثي االجنبى.
/3تعدد الم�صطلحات لمفهوم واحد.
 /4العجز التام عن ابداع او انتاج تروة م�صطلحية ب�سبب الركود و التوقف الح�ضارى.
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�سابع ًا  :تناول الدكتور محمد الأمين بلة الأمين الحاج من معهد �إ�سالم المعرفة بجامعة
الجزيرة –ال�سودان – كتب في محور العولمة ورقة بعنوان العولمة و�آثارها في �إعادة
ت�شكيل الوعي الثقافي للطفل الم�سلم حيث اقترح الباحث �ضرورة تربية وتثقيف الإطفال
بما يتالءم ومراحل نموهم وتوجيه ثقافتهم نحو الهوية المميزة للطفل الم�سلم وا�ستغالل
مختلف الو�سائط الحديثة ك�أجهزة الحا�سوب و�ألعاب الأطفال والإنترنت وقنوات التلفزيون
حتي ي�شكل ذلك حاجز ًا �ضد الغزو الثقافي الإجنبي .
ثامن ًا  :الدكتورة و�صال عبداهلل محمد �أحمد من جامعة القر�آن الكريم وت�أ�صيل العلوم –
ال�سودان كتبت في محور النظام العالمي الجديد ورقة بعنوان النظام العالمي الجديد حيث
�أ�شارت الباحثة �إلي �ضرورة تعميق الفهم ال�سيا�سي للنظام ال�سيا�سي وربطه بالقر�آن الكريم
وال�سنة النبوية والدعوة �إلي �أ�سلمة العلوم و�أن النظام العالمي الجديد ي�شكل خطورة على
�سيادة الدول مو�ضحة �أهم معالمه وماهو البديل المنا�سب له  .ومن �أهم النتائج :
� /1إن النظام العالمي الجديد له مخاطر علي �سيادة الدول .
� /2إن الإ�سالم الح�ضاري هو البديل للنظام العالمي الجديد .
تا�سع ًا  :وتناول الدكتور حامد �أحمد عبداللطيف محمد من جامعة القر�آن الكريم وت�أ�صيل
العلوم – ال�سودان  ،كتب في محور العولمة ورقة بعنان العولمة �ضرورة لعالمية الدين
الإ�سالمي �أو�ضح فيه �أن العولمة ظاهرة حتمية للتطور التقني في عالم الإت�صاالت مما جعل
الأر�ض قرية �صغيرة يتم فيها تبادل الثقافات والمعلومات بين �شعوب العالم  ،الأمر الذي
يخلق حوار ًا بين هذه ال�شعوب تن�ش�أ عنه قوا�سم ومعايير م�شتركة للحكم على الخير وال�شر
مما ي�ؤدي �إلى �سيادة الح�ضارات الأف�ضل  ،الدين الأ�سالمي بما يمتلكه من منظومة فكرية
متقدمة ومباديء �سامية �سوف يكون مناف� ًسا قوي ًا علي ال�ساحة في ظل العولمة .
عا�شر ًا  :وتناول الدكتور �إبراهيم ال�صادق �سالم من جامعة القر�آن الكريم وت�أ�صيل العلوم
– ال�سودان  ،كتب في محور الإ�سالم ال�سيا�سي ورقة بعنوان الإ�سالم ال�سيا�سي �ضرورة
�شرعية وطريقة ح�ضارية �أو�ضح فيه مفهوم الإ�سالم ال�سيا�سي و�أو�ضح �أنه حركة م�ستمرة
دائمة التطور والتغيير كلما ارتقي العقل الإن�ساني و�أنه يعمل علي تلخي�ص العقيدة من ادارن
ال�شرك والجكم من لوثات الظلم  .ومن �أهم النتائج :
 /1الإ�سالم ال�سيا�سي عملية حركية م�ستمرة دائمة التطور والتغيير .
 /2تج�سيد القيم في نماذج حياتية ت�ستوعب حركة المجتمع .
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ومن �أهم التو�صيات :
 /1ت�أ�صيل الم�صطلحات وتو�ضيح حقائق المفاهيم .
 /2العمل علي التكامل المعرفي بين مكونات الم�صطلح .
حادي ع�شر  :وجاءت ورقة الدكتور فرج حمد �سالم الزبيدي من جامعة الح�سين بن
طالل (الإردن) ،كتب في محور الإ�سالم ال�سيا�سي ورقة بعنوان تحقيق م�صطلح الإ�سالم
ال�سيا�سي  ،مو�ضح ًا مفهومه ون�ش�أته وتاريخه والم�صدرية الفكريه له والأهداف والمخاطر
التي يرمي اليها ومدي توافقه مع م�صدرية الفكر الإ�سالمي  .ومن �أبرز �أهداف الم�صطلح
(الإ�سالم ال�سيا�سي):
 /1علمنة الإ�سالم و�إخراجه من �إدارة �ش�ؤون الم�سلمين .
� /2إيهام الر�أي العام ب�أن الحكم وال�سيا�سة لي�س من �صلب الإ�سالم بل دخيله عليه .
 /3ت�شويه �سمعة الإ�سالم والم�سلمين.
ثاني ع�شر  :وقدم الدكتور محمد خليفة �صديق من جامعة �إفريقيا العالمية-ال�سودان ،
كتب في محور الم�صطلحات ورقة بعنوان تكوين وت�شكيل الر�أي العام  ،مقاربة ت�أ�صيلية
معرف ًا مفهوم الر�أي العام باعتباره م�صطلح ًا تابع الإ�ستخدام في عالمنا المعا�صر  ،عر�ض
فيه الباحث مفهوم ًا ت�أ�صيلي ًا للر�أي العام والعوامل التي ت�ؤدي �إلي تكوين وت�شكيل الر�أي
العام  .م�صطلح الر�أي العام ال يخرج عن غيره من الم�صطلحات الم�شاعه في عالم اليوم ،
وهو قديم قدم الجماعة الإن�سانية � ،أو�صي البحث ب�ضرورة ت�أ�سي�س مركز بحثي ي�أخذ علي
عاتقه �إجراء بحوث و�إ�صدارات درا�سات جادة حول الدرا�سات الم�صطلحية .
ثالث ع�شر  :وكتب الدكتور فتح الرحمن عدالن مو�سي من جامعة القر�آن الكريم وت�أ�صيل
العلوم –ال�سودان  ،كتب في محور النظام العالمي الجديد ورقة بعنوان النظام العالمي
الجديد و�أثره علي ال�شرق الأو�سط  ،مو�ضح ًا وموقعه الإ�ستراتيجي و�أن النظام العالمي
الجديد كان له الدور الأكبر في الت�أثير علي دول ال�شرق الأو�سط �سيا�سي ًا مو�ضح ًا دوره في
�إ�شعال الحروب منه بحجج واهية مثل محاربة الأرهاب م�ستق ًال �آلية الإعالمية ال�ضخمة
وم�ؤثر ًا علي الر�أي العام في �شعوب هذه المنطقة  .ومن �أهم التو�صيات  :ن�شر الوعي بين
�أو�ساط الم�سلمين بخطر م�صطلح ال�شرق الإو�سط .
رابع ع�شر  :وتناول الدكتور �أزهري محمد جبارة العولمة –جامعة القر�آن وت�أ�صيل العلوم – ال�سودان
ً
مو�ضحا مفهوم
 ،كتب في محور العولمة ورقة بعنوان العولمة وتحدياتها وكيفية مواجهة �سلبياتها ،
العولمة والتحديات التي تنتج عنها و�أن مواجهة ذلك تكون بالإ�سالم الذي ي�صلح لكل زمان ومكان.
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د�.شاهني الهادي ابراهيم حممد
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الطابعون
الفرقان

مطبعة الفرقان باخلرطوم

أكرث من مطبعة

ال�سودان  -اخلرطوم
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