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تيدؼ ىذه الدراسة إلى بياف داللة اآليات التشريعية عمى صدؽ الكحي كالنبكة ،كأف اآليات
التشريعية ليست كجيان مف كجكه إعجاز القرآف ،كانما ىي أدلة عمى ً
صدؽ الكحي العظيـ،
كصدؽ النبي الكريـ ؛ كذلؾ ألف ا﵀ تعالى لـ يرد تحدم الناس بيا ،كال تيمثؿ ً
ً
العمة في عجز

ً
المتحدل
الخمؽ عف المجيء بمثؿ القرآف الكريـ مع تكافر الدكاعي لذلؾ ،كال تمثؿ المثمية الكاممة ي
بيا ،كال تكجد في كؿ سكرة مف سكر القرآف.

كتحقيقان لذلؾ كاف ىذا البحث مككنان مف فصؿ تمييدم ،كأربعة فصكؿ ،مرفقان بخاتمة

اشتممت عمى أىـ النتائج كالتكصيات.

نتائج ىذه الدراسة ما يأتي:
كمف أىـ
ً
 -1إعجاز القرآف حقيقة ثابتة في كتاب ا﵀ تعالى ،كىك الدليؿ عمى أف القرآف مف عند ا﵀
تعالى ،كدليؿ عمى صدؽ النبي محمد  في رسالتو كنبكتو ،إنما الخبلؼ في الكجو

الذم كاف بو القرآف معج انز.

 -2سمك الشريعة االسبلمية ككفاؤىا بحاجات البشر في كؿ مكاف كزماف ،كقدرتيا التامة
عمى تحقيؽ الخير كالعدؿ كالسعادة كاألمف كاالستقرار لمناس جميعان.

 -3إعجاز القرآف كأدلة صدؽ الكحي كالنبكة غايتيما كاحدة؛ كىي إثبات أف القرآف الكريـ
كبلـ ا﵀ تعالى حقان ،كاثبات أف محمدان  ىك رسكؿ ا﵀ يقينان.
الدراسة بما يأتي:
أكصت ىذه ِّ
ك ى
 -1تكصي الدراسة بالقياـ بدراسات مكضكعية جديدة تجمع األدلة العممية كالغيبية
كالتشريعية الكاردة في القرآف الكريـ ،كاستنباط أكجو داللتيا عمى صدؽ الكحي كصدؽ

النبكة.

 -2القياـ بمحاضرات كندكات تثقيفية لدارسي ً
العمـ الشرعي لمتأكيد عمى أف اإلعجاز البياني
ىك الكجو الكحيد إلعجاز القرآف الكريـ.

 -3القياـ بمزيد مف البحث في اآليات التشريعية في جميع جكانبيا كأقساميا؛ لمكشؼ عف
أدلة جديدة تدؿ عمى صدؽ القرآف العظيـ ،كصدؽ النبي الكريـ .


ث

Abstract
This study aims to show the significance of the legislative verses on the authenticity
of the revelation and the prophecy ،and that the legislative verses are not one aspect
of the inimitability of the Holy Qur’an ،but rather are evidence of the truthfulness of
the great revelation and the sincerity of the noble Prophet ،because Allah Almighty
did not challenge people by these verses ،and they do not represent the cause of the
powerlessness of Allah’s creation in creating something like the Holy Qur’an ،with
reasons for that.
This research consisted of an introductory chapter ،four chapters ،and a conclusion
that included the most important findings and recommendations.
Among the most important results of this study are the following:
1- The inimitability of the Qur’an is an established fact in the Book of Allah
Almighty ،which is evidence that the Qur’an is from Him ،and a proof the
authenticity of the Prophet Muhammad in his message and Prophethood ،but
the controversy is related to the aspect in which the Qur’an was inimitable.
2- The transcendence of Islamic Sharia and its fulfillment of the needs of people
everywhere and at all times ،and its full ability to achieve goodness ،justice ،
happiness ،security and stability for all people.
3- The inimitability of the Qur’an and the evidence for the truth of the revelation
and the prophecy have one purpose which is to prove that the Holy Qur’an is
truly the word of Allah Almighty ،and that Muhammad is the Messenger of
Allah for sure.
This study recommends the following:
1- Conducting new objective studies that collect scientific ،metaphysical ،and
legislative evidence contained in the Noble Qur’an ،and eliciting aspects of
their significance for the truthfulness of the revelation and the sincerity of the
Prophethood.
2- Conducting educational lectures and seminars for students of Islamic
knowledge to confirm that the rhetorical inimitability is the only aspect of the
Holy Qur’an’s inimitability.
3- Carrying out more research on the legislative verses in all their aspects and
sections to reveal new evidence that show the authenticity of the Holy Qur’an
and the sincerity of the noble Prophet.


ج

اإلىداء
صح األيمة ،نبي الرحمة كنكر العالميف ،سيدنا
 إلى مف بمغ الرسالة ،كأدل األمانة ،ى
كن ى
كمعممنا األكؿ محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ.
ي

 إلى بسمة الحياة كسر الكجكد ،أمي الحبيبة ،أطاؿ ا﵀ في عمرىا كأحسف عمميا.
 إلى ركح كالدم الحبيب الذم أسأؿ ا﵀ سبحانو أف يتغمده برحمتو ،كيسكنو فسيح جناتو،
كيجعؿ كؿ حرؼ في ىذا البحث في ميزاف حسناتو.
 إلى تكأـ ركحي كرفيؽ دربي ،الذم تحمؿ معي المشقة كالعناء ،زكجي الغالي حفظو
ا﵀.
 إلى قرة عيني كنبض فؤادم؛ أكالدم عبد الكىاب كشيد كرغد كمحمد.
المكلى عمييف السعادة كالعافية.
 إلى أخكاتي الغاليات كأبنائيف كبناتيف ،أداـ ى
 إلى أخكاتي في ا﵀ صديقاتي زميبلت ً
العمـ كالدراسة ،ىيسر ا﵀ إلييف طريقان إلى الجنة.

أيىدم ثمرة ىذا الجيد ،كأسأؿ ا﵀ تعالى القبكؿ كالسداد.


ح

شكر كتقدير
يا ربي لؾ الحمد كما ينبغي لجبلؿ كجيؾ كعظيـ سمطانؾ ،كالحمد ﵀ الذم ىدانا ليذا كما كنا

لنيتدم لكال أف ىدانا ا﵀ ،كبعد:

 إلى كؿ مف كاف لو فضؿ عمي في إتماـ ىذا البحث؛ كأخص بالذكر شيخي المشرؼ

فضيمة األيستاذ الدكتكر /رياض محمكد قاسـ ،الذم تكرـ باإلشراؼ عمى ىذه
األيطركحة ،كلـ يدخر جيدان في دعمي كتكجييي؛ ك ً
الحرص عمى متابعتي مف خبلؿ
نصائحو كتكجيياتو القىٍّيمة التي أسيمت في إنجاز ىذا البحث ،كأرجك مف ا﵀ أف يجعؿ
ىذا العمؿ في ميزاف حسناتو.

 كالشكر مكصكؿ إلى فضيمة األيستاذ الدكتكر /عبد السالـ حمداف المكح ،الذم كاف لو
األثر األكبر في اقناعي بفكرة البحث أثناء مرحمة الدراسة.
 كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى أعضاء لجنة المناقشة الكراـ:
 فضيمة األيستاذ الدكتكر :عبد السالـ حمداف المكح حفظو ا﵀.
 فضيمة الدكتكر :عبد الرحمف يكسؼ الجمؿ حفظو ا﵀.
 فضيمة الدكتكر :زىدم محمد أبك نعمة حفظو ا﵀.
 كالشكر العظيـ كاالمتناف الكفير كالتقدير الخالص لزكجي العزيز؛ الذم كاف لو الفضؿ
في تشجيعي عمى إكماؿ طريؽ ً
العمـ الشرعي ،كىك الذم كاف لو الفضؿ األكبر في
طباعة كتنسيؽ الرسالة ،كاخراجيا عمى ىذا الكجو ،فجزاه ا﵀ عني خير الجزاء.
 كما كأتقدـ بالشكر إلى كؿ أساتذتي كمشايخي ،الذيف درسكني في كمية أيصكؿ الديف،
كخاصة في قسـ التفسير كعمكـ القرآف بالجامعة اإلسبلمية.

 كأرجك مف ا﵀ تعالى أف تبقى ىذه الجامعة منارة ً
لمعمـ كالعمماء ،صانعةن ألجياؿ تنفع
نفسيا كأىميا ككطنيا ،كتنشر ديف ا﵀ تعالى في جميع أرجاء األرض.
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ش

بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
المقدمة:
عج انز تىحدل بو األكلًيف ك ً
اآلخريف ًمف
الحمد ﵀ العميـ الحكيـ الذم أنزؿ عمى رسكلو كتابان يم ً ى
اإلنس ك ٍّ
السبلـ عمى ىمف بعثو
الجف عمى ٍ
أف ىيأتكا بمثمو ،ى
الصبلة ك ٌ
فعج يزكا عف ذلؾ عج انز بيٍّنان ،ك ٌ

ً
المعجز ككبلمو المبيف ،ييثبًت بو دعكتو كيؤكد رسالتو ،كيدؿ عمى
ا﵀ رحمة لمعالميف ،ك ٌأيده بقرآنو

و
الديف ،أما
صدؽ نبكتو ،كرضي ا﵀ عف أصحابو كالتابعيف ،كمف اتٌبع سبيميـ
بإحساف إلى يكـ ٌ
بعد:
فالقرآف الكريـ ىك كبلـ ا﵀ تعالى المعجز بمفظو كنظمو كمعناه ،كالمعجز في بيانو
ْ ْ
ُْ َ
َْ َ
اْلن ُس
الخٍمؽ أف يأتكا بمثمو ،قاؿ تعالىٕ ُٔ ﴿ :ه ِ ِ ٚاسخ َٙه ِ
ج ِ
ىع ىج ىز جميع ى
كببلغتو ،كىك الذم أ ٍ
ْ َ َ ُْ ْ َ َُْ َ ْ
َ ْ ََ َ ْ َُْ
َ َ َ َْ ُ ْ ْ
َ ً
آن ل يدح٠ن ة ِ ِٙرَِٖ ِٝول َْ ٠كن بهؾ ُِ ٟٗلِ َه ٍؼ ك ِٟريا ﴾ [اإلسراء.]88:
ر
ِ
إ
ا
ذ
ٞ
ٔ
ر
ٙ
ة
٠ا
ِ
ِ
و ِ
اْلَ ٚع أن يدح ِ ِ
كبقاء ىذا اإلعجاز عمى طكؿ األزماف دلي هؿ عمى صدؽ الرسالة المحمدية ،كأنيا رسالة

عامة لمب ىشرية جمعاء ،كفي بقاء الرسالة بقاء لمشريعة ،فيي شريعة ً
باق ىية خالدة إلى قياـ الساعة.
ه

كقد جاءت التشريعات الربانية في القرآف الكريـ تامة كاممة شاممة لجميع مجاالت الحياة،
فأنشأت مجتمعان ربانيان تحققت فيو السعادة ك ً
العزة كالطمأنينة في أرقى مظاىرىا ،كأبيى صكرىا،
َ
ُ َ ُ
َْ َْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ ََ ْ َ ْ ُ َ َْ ُ
سْ
س ْٗ ِْ ٛه َّٙت َو َ
اْل ْشال َم
ٗ
ٕ
ًج
ؽ
ر
قاؿ تعالى ﴿ :اْل٠م أزٖٙج ٕسٗ دِيٜسٗ وختٙٙج نًٖ
ِ
ِ
ِ
ً
دِيٜا ﴾ [المائدة.]3:
ككمما طبؽ المسممكف ىذا المنيج الرباني ازدادكا ع انز كأمنان كسعادة ،ككمما ابتعدكا عنو ذاقكا
الذؿ كاليكاف كالشقاء ،فبل يمكف إلنساف أيمي أف يأتي بمثؿ ىذه اليدايات الشاممة في شؤكف
الحياة كميا مف عند نفسو ،بؿ ىك الدليؿ عمى أف محمدان  تمقاه مف خالؽ السماكات كاألرض
َ
َ َ َََُ ُْ ْ َ ْ َُ ْ َ
ًِم﴾ [النمؿ.]6:
كما بينيما ،قاؿ تعالىِ ﴿ :إَوَ ّٛلَّٖق إِرآن َِ٘ ٚلن ضًِٓٗ نٖ ٍ
كلآليات التشريعية مكانة عظيمة بيف آيات القرآف الكريـ؛ فيي التي ييستنبط منيا األحكاـ

المقاصد
كالقكانيف التي تىتعمؽ بالفرد كاأليسرة كالمجتمع في كافة المجاالت ،كىي التي تشتمؿ عمى ى


ص

ؽ
األساسية ،كالقكاعد ال يكمٍّية لمشريعة اإلليية ،التي تينظٍّـ كؿ شؤكف الحياة ،كفي الكقت نفسو تيحقٍّ ي
الع ٍدؿ التاـ بيف جميع أطياؼ المجتمع ،فبل ظيمـ كال انحياز تحت مظمة الشريعة الغراء.
ى

كىذا التشريع القرآني شامؿ لجميع المصالح الدنيكية كاأليخركية ،كالفردية كالجماعية ،فيك
تشريع ال يعرؼ الدنيا بدكف اآلخرة ،كال اآلخرة بدكف الدنيا ،إنو تشريع كامؿ كشامؿ كعظيـ،
ْ َ
َ ََْ َ
يسمؾ مسمؾ المكازنة بيف المصالح ٍّ
اب
الدينية كالمنافع الدنيكية ،قاؿ تعالى٘ ﴿ :ا ٌرـٜا ِف إِٓخ ِ
٘ ِْْ َ ٚ
ضعية التي ال تيتـ إال بمصالح الدنيا ،مع
الك
ية
ر
البش
يعات
ر
ش
الت
بعكس
]
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نعاـ:
األ
[
﴾
ء
َش
ٍ
ى ٍ
عجزىا الكاضح عف المكازنة بيف مصالح األفراد كالجماعة.

كتظير ىذه الدراسة أف اآليات التشريعية ليست كجيان مف كجكه إعجاز القرآف (اإلعجاز

التشريعي) كانما ىي أدلة عمى صدؽ الكحي كالنبكة ،كذلؾ ألنيا غير متحدل بيا كال تمثؿ ً
العمة
ي
في عجز الخمؽ عف المجيء بمثؿ القرآف ،كال يمثؿ كؿ حكـ شرعي سكرة كاممة مستقمة متحدل

المتحدل بيا ،لفظان
بيا ،كاإلعجاز إنما يتحقؽ في سكرة كليس في آية ،كال تمثؿ المثمية الكاممة ي
كنظمان كمعنى ،في قدر سكرة مف سكر القرآف الكريـ ،كعميو فإف الكجو الكحيد إلعجاز القرآف

الكريـ ىك (اإلعجاز البياني).
كنظ انر ألىمية ىذا المكضكع كحداثتو فقد اختارت الباحثة مكضكعان لرسالتيا بعنكاف :اآليات
التشريعية كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة "دراسة مكضكعية".
كسكؼ تختار الباحثة في ىذه الدراسة نماذج مف اآليات التشريعية لتثبت مف خبلليا أف
اآليات التشريعية ليست كجيان مف كجكه اإلعجاز إذ ال يتحقؽ في جميع سكر القرآف الكريـ ببل
استثناء ،كانما ىي أدلة عمى صدؽ الكحي كالنبكة.

أكالن /أىمية المكضكع:
تظير أىمية المكضكع مف خبلؿ عدة أمكر ،أذكر أىميا فيما يأتي:
 -1أىمية اآليات التشريعية في القرآف الكريـ؛ لككنيا األيسس كالقكاعد ليذا الديف العظيـ.
 -2حاجة المسمميف في ىذا العصر إلى الفيـ كاليقيف بأف اآليات التشريعية دليؿ عمى إثبات
صدؽ الكحي كصدؽ النبكة.

ض

 -3ىذه الرسالة تزيؿ المبس عند بعض العمماء كالدارسيف بيف الكجو المعجز في القرآف الكريـ،
كبيف ما ىك دليؿ عمى صدؽ الكحي كصدؽ النبكة.
ثانيان /أسباب اختيار المكضكع:
تكجد عدة أسباب الختيار المكضكع ،أذكر أىميا:
 -1خدمة كتاب ا﵀ تعالى مف خبلؿ البحث في معاني التشريعات القرآنية كأحكاميا.
 -2الحاجة إلى إبراز أف التشريعات القرآنية ىي أدلة صريحة عمى صدؽ القرآف العظيـ ،كصدؽ
النبي الكريـ .
 -3الحاجة إلى بياف الفرؽ بيف الكجو المعجز كالدليؿ عمى صدؽ الكحي كالنبكة.
 -4ككف المكضكع جديدان فأردت إثراء المكتبة اإلسبلمية بدراسة تفسيرية مكضكعية تيتـ باآليات
التشريعية؛ ككنيا أدلة جمية عمى صدؽ الكحي كصدؽ النبكة.
ثالثان /أىداؼ الدراسة كالغاية منيا:
 -1االستدالؿ مف خبلؿ اآليات التشريعية عمى صدؽ الكحي كالنبكة.
 -2التأكيد عمى أف التشريعات ىي الكحيدة التي تصمح لبناء المجتمع اإلسبلمي ،ألنيا تتناسب
السكم.
مع فطرة اإلنساف ى
 -3بياف أف مصدر التشريعات األساس ىك كتاب ا﵀ تعالى كسنة نبيو .
 -4سمك الشريعة االسبلمية ككفاؤىا بحاجات البشر في كؿ زماف كمكاف ،كقدرتيا التامة عمى
تحقيؽ الخير كالعدؿ كالسعادة كاألمف كاالستقرار لمناس جميعان.
 -5التأكيد عمى أف اإلسبلـ قد قرر حقكؽ اإلنساف منذ أكثر مف أربعة عشر قرنان.
رابعان /الدراسات السابقة:
بعد البحث في مكتبة الجامعة اإلسبلمية ،كالشبكة العنكبكتية تبيف أف ىذه الدراسة لـ تسبؽ
برسائؿ عممية ماجستير أك دكتك اره ،أك ببحكث عممية محكمة تناكلت ىذا المكضكع مف حيث
استقراء اآليات التشريعية في القرآف الكريـ ،كبياف داللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة.

ط

كمع ذلؾ فقد كجدت رسالة تخدـ الغاية نفسيا التي أردتيا لكف في ميداف آخر غير ميداف
رسالتي ،كىي بعنكاف :األخبار الغيبية القرآنية كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة دراسة
مكضكعية ،رسالة ماجستير لمباحث :أسامة رضكاف2018 ،ـ.
كىناؾ رسالة تحت الدراسة بعنكاف :اآليات الككنية كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة،
لمباحثة :شيريف فسفكس.
ككجدت بعض الرسائؿ التي كاف ليا منيج آخر يختمؼ عف طبيعة دراستي التي تيدؼ إلى
إثبات صدؽ الكحي كالنبكة.
كمف ىذه الرسائؿ:
 -1اإلعجاز القرآني في تشريع الحدكد ،رسالة ماجستير لمباحثة :كائنات عدكاف2001ـ.
 -2اإلعجاز التشريعي في ىحدم السرقة كالحرابة ،كىك بحث مشترؾ لمدكتكر زكريا الزميمي مع
الباحثة كائنات عدكاف 2005ـ.

العيشات،
 -3اإلعجاز البياني كالتشريعي في آيات الحدكد ،رسالة ماجستير لمباحثة :جيياف ى
2005ـ.

 -4اإلعجاز التشريعي آليات الحج في القرآف ،رسالة ماجستير لمباحث :أحمد الكرنز2008 ،ـ.
خامسان /حدكد الدراسة:
 -1دراسة حكؿ مصادر اآليات التشريعية كخصائصيا كمميزاتيا.
 -2بياف الفرؽ بيف مصطمح إعجاز القرآف كأدلة صدؽ الكحي كالنبكة.
 -3دراسة نماذج مف اآليات التشريعية في ً
العبادات ،كبياف داللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة.
المعامبلت ،كبياف داللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة.
 -4دراسة نماذج مف اآليات التشريعية في ي
العقكبات ،كبياف داللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة.
 -5دراسة نماذج مف اآليات التشريعية في ي
 -6دراسة نماذج مف اآليات التشريعية في نًظاـ األسرة ،كبياف داللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة.

ظ

سادسان /منيج الباحثة:
اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج االستقرائي المكضكعي ،كذلؾ باستقراء اآليات
التشريعية ،كاستنباط المعاني كاألحكاـ كفؽ منيج التفسير المكضكعي ،كذلؾ ضمف الخطكات
اآلتية:
 -1كتابة اآليات القرآنية مكضكع البحث مشكمة بركاية حفص عف عاصـ ،ككضعيا بيف قكسيف
مزىريف.
 -2عزك اآليات القرآنية الكاردة في البحث إلى سكرىا ،كذكر رقـ آياتيا ،كذلؾ في المتف تخفيفان
عف الحكاشي.
 -3الرجكع إلى أميات كتب التفسير ،كذكر أقكاؿ المفسريف في تفسير اآليات ثـ بياف رأم الباحثة
في تكجيو ىذه اآليات بما يخدـ مكضكع الدراسة.
 -4الرجكع إلى مظاف األحاديث النبكية التي ليا عبلقة بمكضكع البحث.
 -5تخريج األحاديث النبكية الكاردة في البحث ،كجعميا بيف قكسيف ،كاف كانت في الصحيحيف أك
أحدىما فسأكتفي بالعزك إلييما أك إلى أحدىما ،كاف كانت في غيرىما فيتـ تخريج الحديث
منيا أك مف بعضيا ،مع نقؿ حكـ العمماء عمييا.
 -6الرجكع إلى معاجـ المغة العربية ،ككتب المصطمحات؛ لمتعرؼ عمى المصطمحات كالمعاني
المغكية لممفردات الغريبة الكاردة في البحث.
 -7عند نقؿ النص حرفيان سأضعو بيف عبلمتي تنصيص " "...كأكثؽ ذلؾ في الحاشية.
 -8التكثيؽ في الحاشية بذكر اسـ الكتاب ثـ اسـ المؤلؼ ،مع ذكر الجزء إف كاف ذا أجزاء ،ثـ
رقـ الصفحة ،دكف تفصيؿ ،كباقي البيانات التفصيمية سأذكرىا في فيرس المصادر كالمراجع.
 -9عند تمخيص مجمؿ النص كتدكينو بأسمكب الباحثة ،يكثؽ في اليامش بكممة ( ينظر).
 -10الترجمة لؤلعبلـ المغمكرة بالرجكع إلى كتب التراجـ كاألعبلـ ،كترؾ الترجمة لغير
المغمكريف.

ع

 -11إرداؼ الدراسة بطائفة مف أىـ النتائج كالتكصيات.
 -12إعداد مجمكعة الفيارس البلزمة الخاصة بالدراسة ،كىي كما يمي:
فيرس اآليات القرآنية حسب ترتيبيا في المصحؼ.
أ -ي
فيرس األحاديث النبكية كاآلثار.
ب -ي
المترجـ ليـ.
ت -ي
فيرس األعبلـ ي
ثبت المصادر كالمراجع.
ث -ي
ً
ج-فيرس المكضكعات (كمكانو في ً
الرسالة حسب تكجييات البحث العممي).
بداية
سابعان :ىيكمية الدراسة
اقتضت طبيعة الدراسة أف تتككف مف مقدمة ،كفصؿ تمييدم ،كأربعة فصكؿ ،عمى النحك
اآلتي:
المقدمة كتشتمؿ عمى:
 -1أىمية المكضكع.
 -2أسباب اختيار المكضكع.
 -3أىداؼ الدراسة.
 -4الدراسات السابقة.
 -5حدكد الدراسة.
 -6منيج الباحثة.
 -7ىيكمية الدراسة.


غ

الفصؿ التمييدم
مفيكـ الشريعة كمصادرىا كخصائصيا ،كالفرؽ بيف مصطمح اإلعجاز كأدلة صدؽ الكحي
كالنبكة
كيشتمؿ عمى مبحثيف:
المبحث األكؿ :مفيكـ الشريعة كمصادر األحكاـ التشريعية كخصائصيا
كفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األكؿ :مفيكـ الشريعة في المغة كاالصطبلح.
المطمب الثاني :مصادر التشريع اإلسبلمي.
المطمب الثالث :خصائص الشريعة اإلسبلمية.
المبحث الثاني :اآليات التشريعية بيف مصطمح اإلعجاز كأدلة صدؽ الكحي كالنبكة
كفيو خمسة مطالب:
المطمب األكؿ :تعريؼ اإلعجاز كالمعجزة لغة كاصطبلحان.
المطمب الثاني :الفرؽ بيف الكجو المعجز كأدلة صدؽ الكحي كالنبكة.
المطمب الثالث :القائمكف باإلعجاز التشريعي مف العمماء كالمفسريف.
المطمب الرابع :القائمكف باإلعجاز البياني فقط مف العمماء القدامى كالمعاصريف.
المطمب الخامس :الرد عمى القائميف باإلعجاز التشريعي.
الفصؿ األكؿ
اآليات التشريعية في العبادات كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة
كيشتمؿ عمى أربعة مباحث:

ف

المبحث األكؿ :آيات الصالة كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة
كفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األكؿ :أىمية الصبلة كمكانتيا في اإلسبلـ.
المطمب الثاني :فضؿ الصبلة كالحكمة مف فرضيا عمى المسمميف.
المطمب الثالث :داللة آيات الصبلة عمى صدؽ الكحي كالنبكة.
المبحث الثاني :آيات الزكاة كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة
كفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األكؿ :مشركعية الزكاة كأىميتيا.
المطمب الثاني :آثار كفكائد أداء الزكاة.
المطمب الثالث :داللة آيات الزكاة عمى صدؽ الكحي كالنبكة.
المبحث الثالث :آيات الصياـ كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة
كفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األكؿ :أىمية الصياـ كمكانتو في اإلسبلـ.
المطمب الثاني :فضؿ الصياـ كالحكمة مف فرضو عمى المسمميف.
المطمب الثالث :داللة آيات الصياـ عمى صدؽ الكحي كالنبكة.
الح ِّج كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة
المبحث الرابع :آيات ى
كفيو ثبلثة مطالب:
الح ٍّج كمكانتو في اإلسبلـ.
المطمب األكؿ :أىمية ى
المطمب الثاني :فضؿ الحج كالحكمة مف فرضو عمى المسمميف.

ق

المطمب الثالث :داللة آيات الحج عمى صدؽ الكحي كالنبكة.
الفصؿ الثاني
اآليات التشريعية في أبرز المعامالت كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة
كيشتمؿ عمى أربعة مباحث:
المبحث األكؿ :آيات اإلنفاؽ كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة
كفيو أربعة مطالب:
المطمب األكؿ :أنكاع اإلنفاؽ في القرآف الكريـ.
المطمب الثاني :آداب اإلنفاؽ في سبيؿ ا﵀.
المطمب الثالث :االعتداؿ في اإلنفاؽ.
المطمب الرابع :داللة آيات اإلنفاؽ عمى صدؽ الكحي كالنبكة.
المبحث الثاني :آيات تحريـ الربا كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة
كفيو أربعة مطالب:
المطمب األكؿ :مشركعية تحريـ الربا.
المطمب الثاني :آثار الربا كأض ارره.
المطمب الثالث :عقكبة آكؿ الربا في التشريع اإلسبلمي.
المطمب الرابع :داللة آيات تحريـ الربا عمى صدؽ الكحي كالنبكة.
الديف كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة
المبحث الثالث :آية ى
كفيو أربعة مطالب:
المطمب األكؿً :
الحكمة مف مشركعية الديف.

ك

كـ كتابة الد ٍيف كأىميتو.
المطمب الثاني :يح ي
المطمب الثالث :كسائؿ تكثيؽ الديكف.
المطمب الرابع :داللة آية الديف عمى صدؽ الكحي كالنبكة.
الفصؿ الثالث
اآليات التشريعية المتعمقة بالحدكد كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة
كيشتمؿ عمى ثبلثة مباحث:
المبحث األكؿ :فقو العقكبات في اإلسالـ
كفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األكؿ :مشركعية العقكبات في اإلسبلـ.
المطمب الثاني :أىداؼ كمقاصد العقكبات في اإلسبلـ.
المطمب الثالث :آثار تطبيؽ العقكبات في المحافظة عمى حقكؽ اإلنساف.
المبحث الثاني :الحدكد
كفيو سبعة مطالب:
المطمب األكؿ :ىحد الزنا.
المطمب الثاني :ىحد القذؼ.
المطمب الثالث :ىحد السرقة.
المطمب الرابع :ىحد البغي.
المطمب الخامس :ىحد شرب الخمر.
المطمب السادس :حد ً
الحرابة.
ى

ل

الردة.
المطمب السابع :ىحد ٍّ
المبحث الثالث :داللة آيات الحدكد عمى صدؽ الكحي كالنبكة
كفيو مطمباف:
المطمب األكؿ :أسباب رفع العقكبات.
المطمب الثاني :داللة آيات الحدكد عمى صدؽ الكحي كالنبكة.
الفصؿ الرابع
اآليات التشريعية في أبرز أنظمة األسرة كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة
كيشتمؿ عمى أربعة مباحث:
المبحث األكؿ :أىمية األسرة كأىداؼ تككينيا كدكرىا في تربية األبناء
كفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األكؿ :أىمية األسرة في اإلسبلـ.
المسممة.
المطمب الثاني :أىداؼ تككيف األيسرة ي
المطمب الثالث :دكر األسرة في تربية األبناء.
المبحث الثاني :مشركعية الزكاج كشركطو كالحكمة منو
كفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األكؿ :مشركعية الزكاج في اإلسبلـ.
المطمب الثاني :شركط عقد الزكاج.
المطمب الثالثً :
الحكمة مف الزكاج.
كسبؿ عالجيا
المبحث الثالث :مشكالت الزكاج ي
م

كفيو خمسة مطالب:
المطمب األكؿ :مشكمة النشكز كعبلجيا.
المطمب الثاني :مشكمة الظيار كعبلجيا.
المطمب الثالث :مشكمة المٍّعاف كعبلجيا.
المطمب الرابع :مشكمة اإليبلء كعبلجيا.
المطمب الخامس :مشكمة الطبلؽ كعبلجيا.
المبحث الرابع :داللة اآليات التشريعية في نظاـ األسرة عمى صدؽ الكحي كالنبكة
كفيو مطمباف:
المطمب األكؿ :داللة آيات الزكاج عمى صدؽ الكحي كالنبكة.
المطمب الثاني :داللة آيات مشكبلت الزكاج كعبلجيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة.
ً
التكصيات التي تكصمت إلييا الباحثة.
النتائج ك
أىـ
ً
الخاتمة :كتشتم يؿ عمى ٍّ
الفيارس:
ي
 فيرس اآليات القرآنية الكريمة.
 فيرس أطراؼ األحاديث النبكية الشريفة كاآلثار.
المترجـ ليـ.
 فيرس األعبلـ ي
ثبت المصادر كالمراجع.

ي
فيرس المكضكعات.

ي


ن

الفصؿ التمييدم
مفيكـ الشريعة كمصادرىا كخصائصيا ،كالفرؽ بيف مصطمح
اإلعجاز ،كأدلة صدؽ الكحي كالنبكة.

الفصؿ التمييدم
مفيكـ الشريعة كمصادرىا كخصائصيا ،كالفرؽ بيف مصطمح اإلعجاز
كأدلة صدؽ الكحي كالنبكة
كيشتمؿ عمى مبحثيف:
المبحث األكؿ :مفيكـ الشريعة كمصادر األحكاـ التشريعية كخصائصيا.
المبحث الثاني :اآليات التشريعية بيف مصطمح اإلعجاز كأدلة صدؽ الكحي كالنبكة.
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المبحث األكؿ
مفيكـ الشريعة كمصادر األحكاـ التشريعية كخصائصيا

كفيو ثبلثة مطالب:

المطمب األكؿ :مفيكـ الشريعة في المغة كاالصطبلح.
المطمب الثاني :مصادر التشريع اإلسبلمي.
المطمب الثالث :خصائص التشريع في اإلسبلـ.
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المطمب األك يؿ
ي
مفيكـ الشريعة لغة كاصطالحان
أكالن :الشرع في المغة:
ع :الشيف كالراء كالعيف أصؿ كاحد ،كىك شيء يفتح في امتداد يككف فيو ،مف ذلؾ
" ىش ىر ى
ُّ
ِك
يعة؛ كىي مكرد الشاربة الماء ،كاشتؽ مف ذلؾ الشرعة في الديف" ،قاؿ ا﵀ تعالىٍ ٕ﴿ :
الشر ى
َْ
ُ َ َ َ َْ َ ََ
ُ ْ ْ ًَ ْ ً
َ َ َْ
َع ََش َ
يه ٍث ّ٘ َِ ٚاَ ْمرِ ﴾
َشنث َوَِٟ٘ ٜاسا﴾ [المائدة ،]48:كقاؿ سبحانو ﴿ :ثٗ سهٖٜاك
سهٖٜا ِٜ٘سٗ ِ
ِ
[الجاثية.)1(]18:

الم ٍش ىرعة :ىي المكاضع التي ينحدر الماء منيا ،كىي مكرد الناس
"كالشر ى
يعة كالشراع ك ى

لبلستقاء؛ سميت بذلؾ لكضكحيا كظيكرىا ،كجمعيا شرائع ،ك ىش ىرعى ا﵀ لنا كذا يشرعو؛ أم أظيره
كأكضحو ،كشرع لو األمر بمعنى ىسنو كبيف طريقتو"( ،)2ك ٍّ
الش ٍرىعة :الطريؽ كالمذىب المستقيـ،
كالشريعة :ما شرعو ا﵀ لعباده مف الديف كالعقائد كاألحكاـ ،كالصكـ كالصبلة كالحج كالنكاح
كغيره(.)3
ع بالتشديد ،كالشريعة في
ع بالتخفيؼ ،كالت ٍشريع :مصدر ىشر ى
فالشرع في المغة :مصدر ىش ىر ى

قصد لمشرب ،ثـ استعمميا العرب في الطريقة
أصؿ االستعماؿ المغكم :مكرد الماء الذم يي ى

المستقيمة ،كذلؾ باعتبار أف مكرد الماء سبيؿ الحياة كالسبلمة لؤلبداف ،ككذلؾ الشأف مف الطريقة
م عقكليـ(.)4
المستقيمة التي تيدل الناس إلى الخير ،ففييا حياة أركاحيـ ،كنقاء نفكسيـ ،كر ٍّ
خالصة المعنى المغكم :أف الشريعة في المغة تيطمؽ عمى معنييف:

ُ َ َ َ َْ َ ََ
اك َع
المعنى األكؿ :الطريقة المستقيمة كالمنيج الكاضح ،مف ذلؾ قكلو تعالى ﴿ :ثٗ سهٖٜ
َ َ ّ َ َْْ َ َ َْ ََ ََ ْ َ َْ َ َ َ
َ َ
ِي ٚل َح ْهٖ ُ٠ٙن﴾ [الجاثية ،]18:أم جعمناؾ عمى طريقة
َشيه ٍث ِ٘ ٚاَمرِ ٌاحتِهٟا ول حتتِم أ٠ٞاء اَّل
ِ

) )1معجـ مقاييس المغة ،ابف فارس (ج.)262/3

) )2المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،الفيكمي (ج ،)310/1مختار الصحاح ،الرازم (ص ،)163:بتصرؼ يسير.
) )3ينظر :لساف العرب ،ابف منظكر (ج ،)175/8المعجـ الكسيط ،مصطفى كآخركف (ج.)479/1
))4ينظر:تاريخ التشريع اإلسبلمي" التشريع كالفقو في اإلسبلـ تاريخان كمنيجان" القطاف (ص.)14:
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كسنة كمنياج مستقيـ مثؿ الطريؽ كالمنياج الذم أمرنا بو مف قبمؾ مف الرسؿ ،فاتبع تمؾ
ي

الشريعة التي جعمناىا لؾ ،كال تتبع ما دعاؾ إليو الجاىمكف با﵀ تعالى ،الذيف ال يعرفكف الحؽ

مف الباطؿ(.)1
المعنى الثاني :مكرد الماء الجارم الذل يقصده الناس لسقى دكابيـ ،كمنو قكؿ العرب:
شرعت اإلبؿ إذا كردت شريعة الماء ،كالعرب ال تسمييا شريعة حتى يككف الماء جاريان ال انقطاع
((2
كسمي مكرد الماء بالشريعة؛ لكضكحو كظيكره لجميع
لو ،كيككف ظاى انر ىمعينان ال يسقى بالرشاء
ي
ْ َْ ْ َ ُُ ْ ََْ َ ْ ْ ُ َ ً
َشاع ﴾ [األعراؼ" ،]163:أم :ظاىرة
الناس ،كمنو قكلو تعالى ﴿ :إِذ حأت ًِ ِ ٟٗضًِخاج ٟٗي٠م شبخ ِ ِٟٗ
()3

عمى الماء"

"رافعة رؤكسيا إلى أعمى"(.)4

ثانيان :الشريعة في االصطالح:
تستعمؿ الشريعة كالت ٍشريع بمعنى عاـ :كيراد بيا األيصكؿ التي حمميا الكحي لجميع األنبياء؛
كس ٍّميت بالشريعة لظيكرىا ككضكحيا فبل
مثؿ اإليماف با﵀ كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليكـ اآلخر ،ي

يختمؼ عمييا أحد ،كييرد ليا جميع األحكاـ كالتكاليؼ في العقائد كاألخبلؽ كالعبادات
ُ ً َ
َ
()5
َ َ َ َ ُ ّ َ ّ
ِيَ٘ ٚا َوّص ةِ٠ٛ ِٝضا َواَّلِي
كالمعامبلت  ،كمستند ىذا المعنى قكلو تعالىَ ﴿ :شع ٕسٗ ِ٘ ٚاَل ِ
َْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ّ َ َ َََ ُ
َ َ
أ َ ْو َ
ِيَ ٚول تخٍ َرُ٠ا ذًِ[ ﴾ ِٝالشكرل.]13:
ضًَْٜا إِْلّْ َو َ٘ا َو َغًْ َٜا ةِ ِٝإِةرا ًِٗٞوم٠س ونِحس أن أرًِ٠ٙا اَل
كتستعمؿ الشريعة بمعنى خاص :فيراد بيا األحكاـ العممية في العبادات كالمعامبلت ،كتنظيـ
عبلقة الناس بربيـ ،كعبلقاتيـ بعضيـ ببعض ،كتحقيؽ سعادتيـ في الدنيا كاآلخرة ،كتختمؼ
ُ ْ ْ ًَ
باختبلؼ األنبياء ،كمستند ىذا المعنى الخاص ،قكلو تعالىَ ْ َ َ ّ ُ ٕ ﴿ :
َشنث
ِك سهٖٜا ِٜ٘سٗ ِ
ٍ
َْ ً
َوِٟٜ٘اسا ﴾ [المائدة.]48:

) )1ينظر :جامع البياف في تأكيؿ القرآف ،الطبرم (ج.)70/22
) )2ينظر :لساف العرب ،ابف منظكر (ج.)175/8

) )3معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف ،البغكم (ج ،)242/2النكت كالعيكف :الماكردم (ج.)272/2
) )4الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ج.)305/7
) )5ينظر :الخطاب اإلسبلمي بيف ًشقي الرحى ،ىيكؿ (ص.)111،110:
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فالشريعة ما ىسنو ا﵀ تعالى لعباده مف األحكاـ كالقكاعد عمى لساف رسكؿ مف الرسؿ؛ لتنظيـ
()1

حياة الناس الدينية كالدنيكية

فيقاؿ :شريعة مكسى كشريعة عيسى كشريعة محمد .

كمفيكـ الشريعة اإلسبلمية :يطابؽ كيكافؽ معنى كممة (الديف) الكارد في قكؿ ا﵀ تعالى:
َ
ً
ُ َ ُ
َْ َْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ ََ ْ َ ْ ُ َ َْ ُ
س ْٗ ِْ ٛه َّٙت َو َ
سُ
اْل ْشال َم دِيٜا ﴾
ٗ
ٕ
ًج
ؽ
ر
﴿ اْل٠م أزٖٙج ٕسٗ دِيٜسٗ وختٙٙج نًٖ
ِ
ِ
ِ

[المائدة.]3:

كبمغتو رسميو لعباده ،كا﵀
كالشريعة بيذا المعنى الخاص تعني كؿ ما جاء عف ا﵀ تعالى ،ى

تعالى ىك ال ىشارع األكؿ ،كأحكامو ىي التي تيسمى شرعان ،فبل يجكز إطبلؽ الشريعة عمى القكانيف
الكضعية؛ ألنيا مف صنع البشر ،كقد جرل في يعرؼ كثير مف الكاتبيف عمى تسمية القكانيف

الكضعية بالتشريع الكضعي ،كتسمية الكحي اإلليي بالتشريع السماكم ،كالحؽ أف الشرع أك
الشريعة ال يجكز إطبلقيا إال عمى الطريقة اإلليية دكف سكاىا مف طرائؽ الناس كأنظمتيـ(.)2
المطمب الثاني
ي
مصادر التشريع اإلسالمي
مصادر التشريع اإلسبلمي ىي األصكؿ اإلسبلمية التي يستند إلييا العمماء في استنباط
األدلة كاألحكاـ الشرعية؛ كتنقسـ ىذه المصادر الشرعية إلى مصادر أصمية ،كمصادر تبعية،
كأكثر العمماء يركف أف القرآف كالسنة كاإلجماع كالقياس مصادر أصمية ،كما عداىا مصادر
تبعية ،أرشدت إلييا نصكص الكتاب كالسنة ،فالكتاب كالسنة ىما أصبلف لباقي المصادر
األخرل ،كيمييما اإلجماع ثـ القياس ،كىذه األربعة ىي األصكؿ الشرعية المتفؽ عمييا عند
جميكر العمماء(.)3
كاتفؽ العمماء عمى أف مرتبة االستدالؿ باألدلة المتفؽ عمييا تبدأ بالقرآف فالسنة فاإلجماع
فالقياس ،أما غير ىذه المصادر األربعة كأشيرىا سبعة كىي :قكؿ الصحابي ،كاالستحساف ،كسد
العرؼ ،كشرع مف قبمنا ،كالمصالح المرسمة ،فقد اختمؼ العمماء في
الذرائع ،كاالستصحاب ،ك ي
) )1ينظر :المدخؿ إلى الشريعة اإلسبلمية ،الغطاء (ص.)2:
) )2ينظر :تاريخ التشريع اإلسبلمي ،القطاف (ص.)15:

) )3ينظر :المدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية ،زيداف (ص.)182،183:
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حجيتيا كصحة االستدالؿ بيا ،كعمى القكؿ بحجيتيا  -كميا أك بعضيا -فيي تابعة لمكتاب
كالسنة كراجعة إلييما(.)1
كستتناكؿ الباحثة المصادر األربعة الرئيسة بالبحث كالدراسة.
أكالن :القرآف الكريـ:
إف القرآف الكريـ أكؿ مصادر التشريع كأىميا ،كىك عمدة الشريعة ،كأصؿ أدلتيا ،كا ٌف

مصادر التشريع جميعيا ترجع إليو ،إما ألنيا راجعة إليو في البياف كالتكضيح ،كاما ألنيا تي ىعد

كمصدر لداللة القرآف الكريـ عمييا(.)2
حجة
ان
تعريؼ القرآف (لغة):

صحيح يدؿ عمى جمع كاجتماع ،مف ذلؾ القرية؛ سميت
"القاؼ كالراء كالحرؼ المعتؿ أص هؿ
ه

سمي
قرية الجتماع الناس فييا ،كيقاؿ :قريت الماء في المق ارة :أم :جمعتو ،كمنو القرآف؛ كأنو
ٌ
بذلؾ لجمعو ما فيو مف األحكاـ كالقصص"(" ،)3كالقراءة :ضـ الحركؼ كالكممات بعضيا إلي
بعض في الترتيؿ ،كال يقاؿ
َ
لمقراءة ،قاؿ تعالى ﴿ :إِن

القرف :مصدر مرادؼ
جمع قرآف ،كال لجمع كؿ كبلـ قرآف"(" ،)4ك آ
لكؿ و
ْ
ََ
َ َ َ َ َ َ ُ َ
ُ َ
َْ
نًَْٖٜا ِم َه َُ ٝوُ ْرآٌ * ُٝ ٛإِذا ُ َرخٛاهُ ٌاحت ِ ْم ُ ْرآ[ ﴾ ُٝ ٛالقيامة ،]18117:أم

قراءتو"(.)5
اءة كقير و
كالقرآف :التنزيؿ ،كقرأه :ىك ىنصره كم ىنعو ،قىرءان كقراءةن كقرآنان ،فيك قارئ مف قر و
اء
ىي
ى ىي ى ى ي ٍ
ٌ

كمقريةه ،كتقىٌأىر :أم :تىفىقو(.)6
كم ٍق يركةه ى
كقارئيف ،كيقاؿ :صحيفة مقركأةه ى

كق أر الكتاب يقرؤه قراءةن كقرآنان :تبله؛ أم نطؽ بكمماتو المكتكبة جي انر أك س انر ،كأقرأه الكتاب

يي ً
ٍّر قكلو
قرئوي :جعمو يقرؤه ،أك ىعممو قراءتو ،كقيؿ :يطمؽ القرآف مجا انز عمى الصبلة ،كبذلؾ فيس ى
َُ ْ َ َْ ْ َ ُ ْ َ َْ ْ َ َ ْ ً
شرِ َكن َمظ ُ٠ٟدا ﴾ [اإلسراء]78:؛ أم صبلة الفجر ،سميت
تعالى ﴿ :وُرآن إٍشرِ إِن ُرآن إٍ
) )1ينظر :أصكؿ الفقو اإلسبلمي ،كىبة الزحيمي (ص.)200:

) )2ينظر :الكجيز في أصكؿ الفقو اإلسبلمي ،محمد مصطفى الزحيمي (ج.)137/1
) )3معجـ مقاييس المغة ،ابف فارس (ج.)78،79/5

) )4معجـ مفردات ألفاظ القرآف ،الراغب األصفياني (ص ،)413،414:بتصرؼ يسير.
) )5المعجـ الكسيط ،مصطفى كآخركف (ج.)722/2

) )6ينظر :القامكس المحيط ،الفيركزآبادم (ص.)62:
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قرآنان؛ ألنيا ركف ،كما سميت رككعان كسجكدان ،كقيؿ إف كممة قرآف مستعممة في المعنى
الحقيقي(.)1
تعريؼ القرآف (اصطالحان):
عرؼ العمماء القرآف الكريـ بعدة تعريفات ،كأشير ىذه التعريفات عندىـ:
المتحدل
أف القرآف كبلـ ا﵀  ،المنزؿ عمى محمد  المتعبد بتبلكتو ،المنقكؿ بالتكاتر ،ي

بأقصر سكرة منو(.)2

حجية القرآف الكريـ:
اتفؽ المسممكف قاطبة عمى حجية الكتاب الكريـ ،كأنو يجب العمؿ بما كرد فيو ،كالرجكع إليو
لمعرفة حكـ ا﵀ تعالى ،كال يجكز العدكؿ عنو إلى غيره مف مصادر التشريع إال إذا لـ يقؼ العالًـ
عمى الحكـ في القرآف الكريـ ،كذلؾ ألف القرآف العظيـ جاء شامبلن لكؿ مناحي الحياة ،كسائر
ستكر ىاديان كشافيان ،كجعمو خالدان
جتمع ،كلًيذا ىج ىعمىو ا﵀ لمعالىميف يد ان
الم ى
األنظمة التي يقكـ عمييا ي
مر األزماف كاألجياؿ( ،)3كمف األدلة عمى ذلؾ ما يمي:
دائمان عمى ٍّ
 -1القرآف منقكؿ إلينا بالتكاتر ،فيك ثابت قطعان إلى رسكؿ ا﵀  الصادؽ األميف الذم نقمو عف
جبريؿ  عف المكح المحفكظ ،كالتكاتر يفيد العمـ اليقيني القطعي الذم ال يحتمؿ غيره ،كقد
كرد إلينا متكات انر جيبلن عف جيؿ دكف تحريؼ أك تغيير أك تبديؿ ألف ا﵀ تعالى تكفؿ بحفظو
َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ّ ْ َ َ َ ُ ََ ُ َ
ْلاٌ ِل٠ن ﴾ [الحجر ،]9:بخبلؼ الكتب السابقة ،فإف
بقكلو  ﴿ :إِٛا َنٛ ٚزْلا اَّلِْر ِإَوٛا َل
َ َ َ َْ َ ْ َ َ َ ُ ً َ ُ ٌ َْ ُ
٠ر َيس ُٗ ة ِ َٟا
حفظيا يك ًك ىؿ إلى مف جاءت إلييـ ،قاؿ  ﴿ :إِٛا أٛزْلا اَل٠راة ذًِٟا ٞدى وٛ
َ َ َ َ َْ َُ ْ َ َ َ ُ ْ
َ
ّ
اشخُ ْ
٠ن َواََ ْ
طٍ ُل٠ا ْ ِِْ٘ ٚخَ
ار ة َٙا ْ
الر َ
َ
َ
ُ
َ
اب الل ِ ﴾
ت
ض
ًِ
ج
ا
ب
و
اْلبًِ٠ن اَّلِي ٚأشٖ٠ٙا ل َِّلِيٞ ٚادوا
ِ
ِ
ِ

) )1ينظر :معجـ ألفاظ القرآف الكريـ ،مجمع المغة العربية (ج.)197،198/2

) )2زاد بعضيـ عمى ىذه األكصاؼ أكصػافػان أخرل مثػؿ :اإلعػجػاز ،ينظر :المدخؿ لدراسة القرآف الكريـ ،أبك شيبة
(ص ،)19،20:أك الحفظ في الصدكر ،كالمبدكء بسكرة الفاتحة كالمختكـ بسكرة الناس ،ينظر :مناىؿ العرفاف في عمكـ
القرآف ،الزرقاني (ج. )12/1

) )3ينظر :أصكؿ الفقو اإلسبلمي ،شعباف (ص ،)47:فصكؿ في أصكؿ الفقو اإلسبلمي ،سميماف (ص.)10:
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[المائدة]44:؛ لذا أكجب ا﵀ اإليماف بجميع ما جاء فيو ،كمف أنكر آية مف آياتو فيك كافر
كمرتد(.)1
 -2جاءت آيات كثيرة في القرآف الكريـ تنطؽ أف ىذا الكتاب مف عند ا﵀ تعالى ،أنزلو عمى نبيو
َُ َ َ
ً
ُ َ ْ َ َْ ُ َََ َ َْ َ
ّ إِْٓخَ َ
اب ة ْ َ
اْل ّ َِ ُم َػ ّدُِا ل َِٙا
الل ل إ ِ ََل إل  ٠ٞإَح إًِ٠م * ٛزل نًٖ
 منيا قكلو تعالى﴿ :
ِ
َ َْ َ َ ْ ََََْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ
ََََْ َُ َ َْ َ
ّ إِْٓخَ َ
اب
ْنًٔ ﴾ [آؿ عمراف ]213:كقكلو تعالى ﴿ :وخٛزل الل نًٖ
اْل ِ
بّي يدي ِٝوخٛزل اَل٠راة و ِ
ْ ْ َ
ََْ َْ َْ َ
ّ إِْٓخَ َ
اب ة ْ َ
اْل ّ َِ ﴾ [النساء ]105:كقكلو
َواْل ِٓ َٙث﴾ [النساء ]113:كقكلو تعالى ﴿ :خٛزْلا إِْل
ِ
َ ََ َْ َ َْ َ ْ َ َ َْ ً ُّ َ
َشء َو ًُ ٞدى َو َر ْ َ
ْ ْ َ
ّم ًث َوب ُ ْ َ
ْشى ل ِٖ ُٙصٖ ِ ِّٙي ﴾ [النحؿ]89:
ِك ْ ٍ
تعالى ﴿ :وٛزْلا نًّٖ إِٓخاب ح ِبًاٛا ٕ ِ
َْ ّ َ ْ َ َ
الل َاَّلِي َخَ ْ ٛز َل إِْٓخَ َ
كقكلو تعالىُ َ ﴿ :
زيان ﴾ [الشكرل.]17:
اب ةِاْل َِ وال ِٙ
 -3إعجاز القرآف الكريـ ،ىك الدليؿ القاطع عمى ككف القرآف الكريـ مف كبلـ ا﵀ تعالى ،أنزلو
بشير كنذي انر ،كقد أعجز البشر عمى أف يأتكا بمثمو ،أك بسكرة
عمى محمد  ليككف لمعالميف
ان
مف مثمو ،كاذا كاف األمر كذلؾ فيك مف ا﵀ جؿ كعبل ،كبالتالي فقد ثبت أف القرآف حجة
تشريعية ببل خبلؼ(.)2
السنة النبكية:
ثانيان :ي

تي ىعد السنة النبكية الشريفة المصدر الثاني مف مصادر التشريع بعد القرآف الكريـ؛ كذلؾ ألنيا

كمفصمة لقكاعده الكمية التي
كمبينة لمجممو ،ي
كمكضحة لمقاصده ،ي
جاءت شارحة لمقرآف الكريـ ،ي
جاءت في محكـ آياتو ،كلذا يتحتـ عمينا االعتماد عمييا ،كاالىتداء بنكرىا ،كاالستعانة بيا عمى

فىيـ كتاب ا﵀ تعالى.
تعريؼ السنة (لغة):
السيف كالنكف أصؿ كاحد مطرد ،كىك جرياف الشيء كاطٍّراده في سيكلة ،كمما اشتؽ منو
السنة ،كسنة رسكؿ ا﵀  :سيرتو( ،)3كالسنة ىي الطريقة كالعادة ،حسنة كانت أـ سيئة( ،)4كقد
َ
َ َ ْ َ َ َ
استي ٍخًد ىمت بيذا المعنى في القرآف كالسنة ،مف ذلؾ قكلو تعالىُ ﴿ :ش َٜث َ٘ ْْ ُ ٚد أ ْر َشَٖٜا رتّْٖ ٘ ِْٚ
) )1ينظر :المدخؿ إلى الفقو اإلسبلمي كأصكلو ،الحاج كآخركف (ص.)68:
) )2ينظر :تيسير التحرير ،أمير بادشاه (ج.)4/3

) )3ينظر :معجـ مقاييس المغة ،ابف فارس (ج.)60،61/3

) )4ينظر :لساف العرب ،ابف منظكر (ج ،)225/13المعجـ الكسيط ،مصطفى كآخركف (ج.)456/1
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ُُ َ ََ َ ُ ُ َ َ َْ ً
ً
سنٌة
سالـ
اإل
في
سف
َّ
ف
م
[
:

ا﵀
رسكؿ
قكؿ
ك
،
]
77
اء:
ر
[اإلس
﴾
يال
رشٖ ِٜا ول ِ
َتد ل ِصجخِٜا َتِ٠
ي
ى
ً
س َّف
ص مف أجكرىـ شيء ،كمف ى
أجر مف ىعمؿ بيا مف بعده مف غير أف ىي ٍنقي ى
أجرىا ك ي
حسنة فمو ي
في ً
ككزر مف ىع ًم ىؿ بيا مف بعده مف غير أف ىي ٍنقص مف
كزرىا
اإلسالـ ي
ي
سنة سيئة كاف عميو ي
()1
ً
ً
اع ](.)2
اعا ًب ًذ ىر و
س ىن ىف ىم ٍف قىٍبمى يك ٍـ ش ٍب نار ًبش ٍب ور ىكًذ ىر ن
أكزارىـ شيء ]  ،كقكلو  [ :لىتىتًَّب يع َّف ي
تعريؼ السنة (اصطالحان):
اختمؼ العمماء في تعريؼ السنة عمى حسب اختبلؼ أغراضيـ كاختصاصاتيـ ،عمى النحك
التالي:
ً
يف :ما أيثً ىر ىع ٍف النبً ٍّي  مف قكؿ أك فعؿ أك تقرير أك صفة ىخٍم ًقية
الم ىح ٍّدث ى
 -1السنة في اصطبلح ي
أك يخميًقية أك سيرة ،سكاء كاف قبؿ البعثة أك بعدىا ،كىي بيذا ترادؼ الحديث عند بعضيـ(.)3

 -2السنة في اصطبلح األيصكلييف" :ىي ما نقؿ ىع ٍف النبً ٍّي  مف قكؿ أك فعؿ أك تقرير"(.)4

ث بو النبًي  في مختمؼ المناسبات ًمما يتعمؽ بتشريع األحكاـ كقكلو
فمثاؿ القكؿ :ما تى ىحد ى

()5
ىع ىما يؿ ًب ِّ
اف ًبا ٍل ًخ ىي ً
الب ِّي ىع ً
ار ىما لى ٍـ ىيتىفىَّرقىا ](.)6
 [ :إً َّن ىما األ ٍ
النيَّات ]  ،كقكلو  [ :ى

كمثاؿ الفعؿ :ما نقمو الصحابة  مف أفعاؿ النبً ٍّي  في شؤكف العبادة كغيرىا ،كأداء
الصمكات ،كمناسؾ الحج ،كآداب الصياـ ،كالقضاء كغيره.
كمثاؿ التقرير :ما أىقىرهي الرسكؿ  مف أفعاؿ صدرت عف بعض أصحابو؛ بسككت منو مع

داللة الرضى ،أك بإظيار استحساف كتأييد.

) )1صحيح مسمـ :ابف الحجاج ،كتاب الزكاة ،باب الحث عمى الصدقة كلك بشؽ تمرة أك كممة طيبة كأنيا حجاب مف النار
(ج ،)704/2ح (.)1017

) )2صحيح البخارم :البخارم ،كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة ،باب قكؿ النبي  لىتىتبً يعف يسىن ىف ىم ٍف كاف قىٍبمى يك ٍـ
(ج ،)103/9ح ( ،)7320صحيح مسمـ :كتاب العمـ ،باب اتباع سنف الييكد كالنصارل (ج ،)2054/4ح (.)2669
) )3ينظر :تكجيو النظر إلى أصكؿ األثر ،صالح (ص.)2:

) )4السنة كمكانتيا في التشريع اإلسبلمي ،السباعي (ص.)65:

) )5صحيح البخارم :كتاب بدء الكحي ،باب كيؼ كاف بدء الكحي إلى رسكؿ ا﵀  كقكؿ ا﵀ ( :إنا أكحينا إليؾ كما
أكحينا إلى نكح كالنبييف مف بعده) ( ،)6/1ح (.)1

) )6صحيح البخارم :كتاب البيكع ،باب إذا بيف البيعاف كلـ يكتما (ج ،)64/3ح (.)2110
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فمف األكؿ :إق ارره  الجتياد الصحابة في أمر صبلة العصر في غزكة بني قريظة حيف
ص ىر إًالَّ ًفي ىب ًني قيىرٍيظى ىة ]
صمِّ ىي َّف أ ى
الع ٍ
ىح يد يك ٍـ ى
قاؿ ليـ [ :الى يي ى

()1

"فقد فيـ بعضيـ ىذا النيي عمى

حقيقتو فىأىخ ىرىىا إلى ما بعد المغرب ،كفيمو بعضيـ عمى أف المقصكد حث الصحابة عمى اإلسراع

فصبلىا في كقتيا ،كبمغ النبًي ما فعؿ الفريقاف فىأىقىريى ىما كلـ ينكر عمييما"(.)2

ضبًّا قيدِّـ إًلىى َّ
ىف ىيأٍ يكمى يو،
كف أ ٍ
الن ًب ِّي  يد ى
كمف الثاني [ :ما ركم أف خالد بف الكليد  أى ىك ىؿ ى
ى
ً
كؿ ً
ض َّ ً
ض قى ٍك ًمي فىأ ً
س ًبأ ٍىر ً
ىج يد ًني
ا﵀؟ فىقى ى
س ى
فىقى ى
اؿ ىب ٍع ي
اؿ :الى ىكلىكنَّ يو لى ٍي ى
الص ىح ىابة :أ ىىك ىي ٍح يريـ أى ٍكمي يو ىيا ىر ي

ىعافي يو ](.)3
أى

 -3السنة في اصطبلح الفقياء" :ما ثبت ىع ٍف النبً ٍّي  مف غير افتراض كال كجكب ،كتقابؿ
الكاجب كغيره مف األحكاـ الخمسة"(" ،)4كقد تطمؽ عندىـ عمى ما يقابؿ البدعة ،كمنو قكليـ:

ؽ البً ٍد ىع ًة ىك ىذا"(.)5
السن ًة ىك ىذا ،ىكطىبلى ي
طىبلى ي
ؽ ي
أف كؿ طائفة نظرت إلى السنة المطيرة باعتبار ما
كيتضح مف سرد ىذه االصطبلحات ٌ

تحتاجو منيا ،فالمحدثكف نظركا إلى ثبكتيا عف رسكؿ ا﵀  ، كاألصكليكف نظركا إلييا مف جية
يحجيتيا ،كالفقياء نظركا إلييا مف جية داللتيا عمى األحكاـ ،كالذم ىيعنينا ىنا السنة في
اصطبلح األيصكلييف ،ألنيـ يبحثكف في السنة مف ً
جية يحجيتيا كمكانتيا في التشريع(.)6
حجية السنة النبكية الشريفة:
اتفؽ العمماء عمى أف السنة الصحيحة التي صدرت عف رسكؿ ا﵀  حجة عمى المسمميف،
كمصدر تشريعي ليـ متى ثبتت بسند صحيح إما بطريؽ القطع ،أك غمبة الظف ،كاستدلكا عمى
ذلؾ بأدلة كثيرة مف القرآف الكريـ كاألحاديث النبكية كالمعقكؿ ،كاستقر عندىـ يقيف جازـ بأنو ال
) )1صحيح البخارم :كتاب صبلة الخكؼ ،باب صبلة الطالب كالمطمكب راكبان كايماء (ج ،)15/2ح ( ،)946صحيح
مسمـ :كتاب الجياد كالسير ،باب المبادرة بالغزك كتقديـ أىـ األمريف المتعارضيف (ج ،)1391/3ح (.)1770

) )2السنة كمكانتيا في التشريع اإلسبلمي ،السباعي (ص ،)66:بتصرؼ يسير.

) )3صحيح البخارم :كتاب الذبائح كالصيد ،باب الضب (ج ،)97/7ح ( ،)5537صحيح مسمـ :كتاب الصيد كالذبائح
كما يؤكؿ مف الحيكاف ،باب إباحة الضب (ج ،)1543/3ح (.)1945

) )4السنة كمكانتيا في التشريع اإلسبلمي ،السباعي (ص.)66:

) )5إرشاد الفحكؿ إلي تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ ،الشككاني (ج.)95/1
) )6ينظر :السنة كمكانتيا في التشريع اإلسبلمي ،السباعي (ص .)67:
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كمبينة لكتاب
المشرفة؛ فيي يمفسرة ي
فرؽ بيف حكـ ثبت بالقرآف الكريـ ،كحكـ ثبت بالسنة النبكية ي
كمفصمة ألحكامو(.)1
كمقيدة لعمكمو ،ي
ا﵀ تعالى ،ي
حجية السنة مف القرآف الكريـ:
استدؿ العمماء عمى حجية السنة بنصكص القرآف الكريـ ،كذلؾ مف عدة كجكه ،أىميا ما
يمي:
 -1أحاؿ القرآف الكريـ إلى السنة بعبارة صريحة ،حيث طمب ا﵀ تعالى مف رسكلو  أف يبيف
َََْ َْ َْ َ ّ
اَّل ِْْ َر َلِ ُبَ ّ َ
ّي ل َِِٖ ٜ
اس َ٘ا
لمناس ما أينزؿ إلييـ مف أحكاـ القرآف الكريـ ،فقاؿ  ﴿ :وخٛزْلا إِْلّ
ِ
ُ َ َ
ّ ٛزِل إِْل ْ ِ[ ﴾ ْٗ ٟالنحؿ ،]44:فأصبح بياف رسكؿ ا﵀  يحجة بتكميؼ مف ا﵀ تعالى ،كبتفكيض
منو.

َ
ِيَ ٚ
آ٘٠ُٜا أَـ ُ
 -2قرف ا﵀ تعالى طاعتو بطاعة رسكلو في آيات كثيرة ،فقاؿ تعالى ﴿ :يَا خح َٟا َاَّل َ
ًِه٠ا
ىى
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ ْ ُ
ِيَ ٚ
آ٘٠ُٜا أـ ُ
ََ َ ُ َ ُ َ َ
س ْٗ ﴾ [النساء ]59:كقاؿ  ﴿ :يَا خح َٟا اَّل َ
ًِه٠ا
وِل اَمرِ ِٜ٘
الل وأـًِه٠ا الرش٠ل وأ ِ
َ َ َ َ ُ َُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ََ ُْ ْ َ ْ َ ُ َ
٠ن ﴾ [األنفاؿ ]20:كقاؿ تعالى ْٔ ُُ ﴿ :أَـ ُ
ًِه٠ا َ َ
الل
الل ورشَ٠ل ول ح٠ٕ٠ا خ ٜٝوخجخٗ تصٙه
َ َ َ
َ َ ََ َ َ
الر ُش٠ل ذِ ْد أ َـاع
و
الر ُش٠ل﴾ [آؿ عمراف ]32:كجعؿ طاعة الرسكؿ طاعة لو ،فقاؿ ْٚ َ٘ ﴿ :يُفِمِ
ََ

الل ﴾ [النساء.]80:

ُْ ْ ُ ُْ ْ ُ َ ََ َ َ ُ
ِ٠ن
 -3ربط ا﵀ تعالى محبتو باتباع رسكلو  فقاؿ تعالى ُٔ ﴿ :إِن ْٜخٗ َتِت٠ن الل ٌاحتِه ِ
ُْ ْ ُ ُ َُ ْ َ ُ ُُ ُ
الل َويَيٍِ ْر ٕس ْٗ ذ٠ٛبَس ْٗ ﴾ [آؿ عمراف ،]31:فمحبة ا﵀ تعالى كاجبة ،كاآلية دلت
َيتِتسٗ
عمى أف اتباع سنة النبي



الزمة لمحبة ا﵀ الكاجبة(.)2

طاع كتنفيذ طمباتو ،قاؿ
الم ى
 -4أمر ا﵀ تعالى بطاعة رسكلو  ،كالطاعة تفيد االلتزاـ بأمر ي
َ َ َ َ ُ َ َ َ ََ ُ َ َ ََ َ ُ ْ ُ َُ َ
تعالىَ ﴿ :وأَر ُ
الر ُش٠ل ٕهٖسٗ ح ْرّم٠ن ﴾ [النكر.]56:
ًِ٠ٙا الػالة وآح٠ا الزَكة وأـًِه٠ا
كحذر مف مخالفتو ،كىدد المخالفيف ألكامره
 -5نبو القرآف الكريـ إلى مكانة الرسكؿ  التشريعية ،ى
َ َْ ُ ُ
بأنو ستصيبيـ فتنة في الدنيا ،أك عذاب أليـ في اآلخرة ،قاؿ تعالى ﴿ :ل َت َهٖ٠ا د َاع َء

) )1ينظر :شرح الكككب المنير ،ابف النجار (ج.)167/2

) )2ينظر :اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،اآلمدم (ج.)236/1
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ُ ْ َ ْ ً َ ْ َ ْ َ ُ َُ َ َ ََ َ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ً َ َْ ْ
ََْ ُ َ ُ َ ْ
ط َذر َاَّل َ
َ
ِيٚ
الر ُشِ ٠ل ةحٜس ْٗ ْداعءِ َبه ِ
ؾسٗ بهؾا ُد حهٖٗ الل اَّلِي ٚيتصٖٖ٠ن ِٜ٘سٗ ل ِ٠اذا ًٌٖ ِ
َُ ُ َ َ ْ َْ َ ْ ُ َُ ْ ٌَْ َْ ُ َُ ْ َ َ ٌ َ
ٌ
ػًت ٟٗنذاب أ ِْلٗ ﴾ [النكر.]63:
ػًتِ ٌ ٟٗخٜث أو ي ِ
ُيإ ٍِ٠ن خ ٚأمرِه ِ أن ح ِ
 -6أمر القرآف الكريـ األمة باألخذ بما جاء بو رسكؿ ا﵀  كالنيي عما نياىـ عنو ،فقاؿ تعالى:
ََ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ
َ ََ ُ ْ َ ُْ َ َْ
الر ُش٠ل ٌخذوهُ َو٘ا جٟازٗ خٌ ٜٝاجخ ُ٠ٟا ﴾ [الحشر.]7:
﴿ و٘ا آحازٗ
َ ْ
الحكـ إلى ا﵀ كالرسكؿ عند كجكد التنازع كاالختبلؼ ،فقاؿ تعالىٌ ﴿ :إِن
 -7أمر ا﵀ تعالى برد ي
ْ
ْ ُ ُْ ْ ُْ ُ َ َ ْ
ََ َ ْ
َ ْ َُ ُ َ َ
الل ِ َو َ
الر ُشِ ٠ل إِن ْٜخٗ حؤِ٘٠ٜن ةِالل ِ َواْلَ ِْ ٠م اٌخِرِ ﴾ [النساء.]59:
ازخخُ ْٗ ِف َش ٍء ٌردوه إَِل
تٜ
 -8نص القرآف الكريـ عمى كجكب الرضا بقضاء رسكؿ ا﵀  ،كأف يحكمو يممزـ لممسمميف في
جميع أمكرىـ ،دكف خيار ليـ ،فقاؿ تعالىَ ﴿ :و َ٘ا ََك َن ل ُِْ ٙؤَِ٘ ٚو َل ُم ْؤَِٜ٘ث إذَا َُ ََض َ ُ
الل َو َر ُش ُ ُ
َ٠ل
ٍ ِ
ٍ
َ ْ َ ْ َ ُ َ َُ ْ ََُ ْ َ
ْ
ْ
أم ًرا أن يس٠ن ل ُٗ ٟاْل ِرية ِ٘ ٚأمرِ[ ﴾ ِٗٞاألحزاب.]36:
 -9نفى القرآف الكريـ اإليماف عمف يرفض المثكؿ لقضاء رسكؿ ا﵀  ،أك ال يقبمو ،أك يسخط
ََ َ َّ َ َ ُْ ُ َ َ َ َُ ّ
ُ
ٓ َُِ ٙ
ًِٙا َط َ
٠ك ذ َ
ش َر ةَحْ ْٗ ُٟ َٜث َٗ
عميو كال يستسمـ لو ،فقاؿ تعالىٌ ﴿ :ال وربِّ ل يؤِ٘٠ٜن ضّت َي
ً
ّ َ
َ َ
َُْ ْ َ َ ً َ َ َ
ؾًْ َ
ج َوي ُ َصٖ ُِ٠ٙا ت ْصٖ ًِٙا ﴾ [النساء ،]65:فا﵀ تعالى يقسـ بنفسو
ص ِ ٟٗضرسا مِٙا ُ
َي ُدوا ِف خجٍ ِ
ل ِ
الكريمة المقدسة :أنو ال يؤمف أحد حتى ييحكـ الرسكؿ  في جميع األمكر ،فما ىحكـ بو فيك
الحؽ الذم يجب االنقياد لو باطنان كظاى انر؛ كليذا قاؿ( :ثي َّـ ىال ىي ًج يدكا ًفي أى ٍنفي ًس ًي ٍـ ىح ىر نجا ًم َّما
سمًيمان) أم :إذا ىحكمكؾ فيجب عمييـ أف يطيعكنؾ فبل يجدكف في أنفسيـ
ض ٍي ى
قى ى
سمِّ يمكا تى ٍ
ت ىكيي ى

حرجان مما ىح ىكمت بو ،كينقادكف لو في الظاىر كالباطف فيسممكف لذلؾ تسميمان يكميان مف غير
ممانعة كال مدافعة كال منازعة(.)1

إف ىذه النصكص القرآنية  -كغيرىا كثير -تدؿ داللة قاطعة عمى أف ا﵀ تعالى يكجب اتباع
أف تنفيذ أقكاؿ
أف االلتزاـ بطاعة الرسكؿ  كااللتزاـ بطاعة ا﵀ تعالى ،ك ٌ
رسكلو فيما شرعو ،ك ٌ

الرسكؿ  كأكامره كتنفيذ أقكاؿ ا﵀ تعالى كأكامره ،كىي برىاف كدليؿ قاطع عمى يحجية السنة
مصدر مف مصادر التشريع ً
أف أحكاـ السنة تشريع إليي كاجب
كاعتبارىا
ان
اإلسبلمي ،ك ٌ
االتباع(.)2

) )1ينظر :تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج.)349/2

) )2ينظر :الكجيز في أصكؿ الفقو اإلسبلمي ،محمد الزحيمي (ج.)196-194/1
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يحجية السنة مف األحاديث النبكية:
األحاديث الدالة عمى كجكب اتباع النبي  كثيرة كمتنكعة ،كتدؿ بمجمكعيا داللة قطعية
الحجة ،كتنقسـ مكضكعيان إلى ثبلثة أنكاع(:)1
عمى حجية السنة ،كأنيا شقيقة القرآف في ي
َّ
الحجة كاالعتبار ،كال يمكف
النكع َّ
األكؿ :أحا ي
ديث تدؿ عمى أف السنةى مماثمة لمقرآف في ي

ض
الم ٍع ًرض عف السنة ىك يم ٍع ًر ه
استقبلؿ القرآف بالتشريع دكف السنة بأم حاؿ مف األحكاؿ ،كأف ي
عف القرآف العظيـ( )2مثاؿ ذلؾ:
اؿ [ :أىالى إً ِّني أيكًت ي ً
قداـ بف م ٍعًدم  )3(ىع ٍف رس ً
اب
كؿ الم ًو  أىنوي قى ى
 -1ما جاء عف اٍل ًم ى
يت ا ٍلكتى ى
ىي
ى
آف! فىما كج ٍدتيـ ًف ً
ًً
ك ًم ٍثمى يو مع يو ،أىالى ي ً
يو
كش يؾ ىر يج هؿ ى
ش ٍب ىع ي
ي
ىى
ى
اف ىعمىى أ ًىري ىكتو ،ىيقيك يؿ :ىعمى ٍي يك ٍـ ًب ىي ىذا ا ٍلقي ٍر ً ى ى ى ٍ
ىحمكه! كما كج ٍدتيـ ًف ً
و ً
ً
يو ًم ٍف ىح ىرواـ فى ىحِّريمكهي ](. (4
م ٍف ىحالى ؿ فىأ ي ى ى ى ى ٍ
فا﵀ تعالى أعطى نبيو الكريـ  القر ى ً
المماثؿ لمقرآف الذم أعطاه ا﵀
آف كم ٍثمىو معو ،كىذا ي
ْ َُ َ
َ َ َ ْ ُ َ ْ َْ َ
ل َو ْ ٌ
ْح
تعالى إياه ىك السنة ،كيدؿ عمى ىذا قكلو تعالى ﴿ :و٘ا حِ ٜفَ خ ٚال٠ٟى * إِن  ٠ٞإ ِ
َ
يُْ٠ح ﴾ [النجـ ،]413:حيث نفى ا﵀ تعالى عف نبيٍّو الكريـ  اتٍّباعى اليكل ،كأتبع ذلؾ ببياف أف كؿ

و
بيكل أك اجتياد؛
أحكاـ إنما بكحي مف ا﵀ تعالى ،كليس
ما شرعو الرسكؿ  ككؿ ما بمغو مف
ن
لذا كجب عمى المؤمنيف اتٍّباعو فيو ،بتنفيذ أكامره ،كاالنتياء عف نكاىيو.

) )1ينظر :حجية السنة النبكية كمكانتيا في التشريع اإلسبلمي ،السندم (ص ،)81-75:حجية السنة ،عبد الخالؽ
(ص.)308:

) )2ينظر :تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم ،المباركفكرل (ج.)359-354/7
قداـ بف ىم ٍع ًدم :ابف عمرك بف يزيد ،أبك كريمة ،كقيؿ أبك يزيد ،الكندم الشامي ،صاحب رسكؿ ا﵀  ،تكفي سنة
) )3ا ٍل ًم ى
سبع كثمانيف ،كىك ابف إحدل كتسعيف سنة ،كقبره بحمص ،ينظر :سير أعبلـ النببلء ،الذىبي (ج ،)435/4التاريخ الكبير،
البخارم (ج.)429/7

) )4سنف أبي داككد :كتاب السنة ،باب في لزكـ السنة (ج ،)200/4ح ( ،)4604قاؿ األلباني :صحيح ،ينظر ،صحيح
كضعيؼ سنف أبي داكد ،األلباني (ج.)104/10
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 -2ما جاء عف أبي رًاف وع  )1(ىع ًف

ً
ً
ت ًب ًو،
ىم ٍر ي
األ ٍىم ير م ٍف أ ٍىم ًرم؛ م َّما أ ى
اتَّىب ٍع ىناهي ](.)2

اؿ [ :الى أيٍل ًفي َّف أىح ىد يكـ متَّ ًك نئا عمىى أ ًىري ىك ًت ًو ،يأ ًٍت ً
يو
النبً ٍّي  قى ى
ى
ى
ى ى ٍ ي
ت ىع ٍن يو ،فى ىيقيك يؿ :الى ىن ٍد ًرم! ما ىك ىج ٍد ىنا ًفي ًكتى ً
اب المَّ ًو
أ ٍىك ىن ىي ٍي ي
ى

أم يقكؿ ىذا المتكبر :ال أعمـ غير القرآف كال أتبع غيره ،فما كجدناه في القرآف اتبعناه ،كما
كجدناه في غيره ال نتبعو ،كىذا األمر الذم أمر بو النبًي  أك نيى عنو إذا لـ نجده في كتاب
ا﵀ تعالى ال نتبعو(.)3
كف ا ٍل ىج َّن ىة إالَّ ىم ٍف أ ىىبى
 -3ما جاء عف أبي يى ىرٍي ىرةى  أىف ىر يسك ىؿ الم ًو  قاؿ [ :يكؿ أ َّ
يم ًتي ىي ٍد يخمي ى
ط ً
قالكا :يا رس ى ً
ص ًاني فىقى ٍد أ ىىبى ](،)4
كؿ المَّو ،ىك ىم ٍف ىيأ ىٍبى؟ قاؿ :ىم ٍف أى ى ى
اعني ىد ىخ ىؿ ا ٍل ىج َّن ىة ،ىك ىم ٍف ىع ى
ى ي
فطاعة النبي



المكجبة لدخكؿ الجنة ىي في التصديؽ بسنتو ،كالعمؿ بيا كالقرآف تمامان.

ٍّ
َّ
كيحذر مف الفرقة كاالختبلؼ،
أحاديث يأمر فييا النبي  باتٍّباع يسنتًو،
النكع الثاني:
ي
كمعارضة ٍّ
الديف باآلراء الفاسدة ،كمف ذلؾ:
ي
()5
اف
 -1ما جاء عف أبي يى ىرٍي ىرةى  عف النبي  قاؿ [ :ىد يعكًني ىما تىىرٍكتي يك ٍـ  ،إً َّن ىما ىىمى ىؾ ىم ٍف ىك ى
شي وء فى ٍ ً
ً ًً ً
س ىؤالً ًي ٍـ ىك ٍ ً ً ً
ىم ٍرتي يك ٍـ ًبأ ٍىم ور
قى ٍبمى يك ٍـ ًب ي
اجتىن يبكهي ،ىكًا ىذا أ ى
اختالىفي ٍـ ىعمىى أى ٍنب ىيائي ٍـ ،فىإ ىذا ىن ىي ٍيتي يك ٍـ ىع ٍف ى ٍ
ً
استىطى ٍعتي ٍـ ](.)6
فىأٍتيكا م ٍن يو ىما ٍ

) )1أبك رافع :مكلى رسكؿ ا﵀  مف قبط مصر يقاؿ اسمو إبراىيـ ،كقيؿ أنو أسمـ ،كاف عبدان لمعباس فكىبو لمنبي  فمما
أف بشر النبي بإسبلـ العباس أعتقو ،ركل عنو كلده عبيد ا﵀ بف أبي رافع ،كحفيده الفضؿ بف عبيد ا﵀ ،تكفي بالككفة سنة

أربعيف ،ينظر :سير أعبلـ النببلء ،الذىبي (ج.)384/3

) )2سنف الترمذم :أبك عيسى الترمذم ،كتاب أبكاب العمـ ،باب ما نيى عنو أف يقاؿ عنو حديث الرسكؿ ( ج،)334/4

ح ( ،)2663قاؿ الترمذم :حديث حسف ،كقاؿ األلباني :صحيح ،ينظر :صحيح الجامع الصغير كزياداتو ،األلباني

(ج.)1204/2

) )3ينظر :تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم ،المباركفكرل (ج.)354/7

) )4صحيح البخارم :كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة ،باب االقتداء بسنف رسكؿ ا﵀ ( ج ،)2655/6ح (.)6851

(د يعكنًي ىما تىىرٍكتي يك ٍـ) :أم مدة تركي إياكـ بغير أمر بشيء كال نيي عف شيء ،كالمراد بيذا األمر ترؾ السؤاؿ عف شيء
) )5ى
لـ يقع خشية أف ينزؿ بو كجكبو أك تحريمو ،كعف كثرة السؤاؿ لما فيو غالبان مف التعنت ،كخشية أف تقع اإلجابة بأمر
يستثقؿ ،فقد يؤدم لترؾ االمتثاؿ فتقع المخالفة ،ينظر :فتح البارم شرح صحيح البخارم :ابف حجر (ج.)106،107/1

) )6صحيح البخارم :كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة ،باب االقتداء بسنف رسكؿ ا﵀ ( ج ،)2658/6ح (،)6858
صحيح مسمـ :كتاب الحج ،باب فرض الحج مرة في العمر (ج ،)975/2ح (.)1337
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)(1
 -2ما جاء عف اٍل ًع ٍرىب ً
ش ًم ٍن يك ٍـ ىب ٍع ًدم
اض ٍب ًف ىس ًارىيةى  قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :ىم ٍف ىي ًع ٍ
ً
يم ً
ضالى لى هة فى ىم ٍف أ ٍىد ىر ىؾ ىذلً ىؾ ًم ٍن يك ٍـ فى ىعمى ٍي ًو
اخ ًتالىفنا ىك ًث نا
س ىي ىرل ٍ
كر فىًإ َّن ىيا ى
فى ى
ير ،ىكًايَّا يك ٍـ ىك يم ٍح ىدثىات األ ي
الر ً
ًبس َّن ًتي كس َّن ًة ال يخمىفى ً
الن ىك ً
يف ،ىعضكا ىعمى ٍي ىيا ًب َّ
اج ًذ ](.)2
اء َّ
يف ا ٍل ىم ٍي ًد ِّي ى
اش ًد ى
ى ي
ي

ً
ت ًفي يكـ أىمرٍي ًف لى ٍف تى ً
اب المَّ ًو
ضمكا ىما تى ىم َّ
 -3قكؿ النبي  في حجة الكداع [ :تىىرٍك ي
س ٍكتي ٍـ ًب ًي ىما كتى ى
ٍ ٍى
سنَّ ىة ىن ًب ِّي ًو ]( )3فإف في ىذا القكؿ النبكم الكريـ تسكية بيف القرآف الكريـ كالسنة الشريفة في
ىك ي
الحجية.
ي

ً
َّ
كتبميغيا لمناس ،فيذا يدؿ أيضان عمى
األمر بً ًح ٍف ًظ السنة
أحاديث جاء فييا
النكع الثالث:
ي
ي
سمعت رس ى ً
َّر ا﵀
يحجيتيا ،كمف ذلؾ :ما جاء عف ىزٍيًد بف ثىابً وت  قاؿ:
ي ىي
كؿ المو  يقكؿ [ :ىنض ى
بحً
ً
ام أرن س ًمع ًم َّنا ح ًديثنا فىح ًفظى يو حتى يبمِّ ىغ يو ،فىر َّ ً ً و
ام ًؿ ًف ٍق وو
ب ىحام ًؿ ف ٍقو إلى ىم ٍف ىك أى ٍفقى يو م ٍن يو ،ىكير َّ ى
يى
ى
ى
ٍى ى ى
ي
لىيس ًبفى ًق و
يو ](.)4
ى
ً ً
أف ييؤدل
فقد ندب رسك يؿ ا﵀  إلى استماع مقالتو كحفظيا كأدائيا ،فدؿ عمى أنو ال يأمر ٍ

الحجة عمى ىم ٍف أدل إليو؛ ألنو إنما يؤدل عنو حبل هؿ ييؤتى ،أك حرهاـ ييجتنب،
عنو ،إال ما تقكـ بو ي
كيعطى ،أك نصيحةه في و
ديف كدنيا ،كالحاصؿ أف ثبكت يحجية السنة
أك ىح ٌّد ييقاـ ،أك ما هؿ يؤخذ ي
المطيرة كاستقبلليا بتشريع األحكاـ ضركرة دينية ،كال يخالؼ في ذلؾ إال ىمف ال ىحظ لو في ديف
اإلسبلـ(.)5

) )1عرباض بف سارية السممي :يكنى أبا نجيح ،مف أعياف أىؿ الصفة ،ركل عنو عبد الرحمف بف عمرك ،كجبير بف نفير
كغيرىـ ،سكف الشاـ ،تكفي سنة خمس كسبعيف ،ينظر :أسد الغابة في معرفة الصحابة ،ابف األثير (ج ،)19/4سير أعبلـ

النببلء ،الذىبي (ج.)430،431/4

) )2سنف الترمذم :كتاب أبكاب العمـ ،باب ما جاء في اتباع السنف كاجتناب البدع (ج ،)341/4ح ( ،)2676قاؿ
يح ،سنف أبك داكد :كتاب السنة ،باب في لزكـ السنة (ج( ،)200/4ح ،)4607قاؿ األلباني:
الترمذم :ىح ًد ه
ص ًح ه
يث ىح ىس هف ى
صحيح ،ينظر :صحيح سنف أبي داكد ،األلباني (ج.)119/3
) )3مكطأ مالؾ :األصبحي ،كتاب الجامع ،باب النيي عف القكؿ بالقدر ،ح ( ،)1614قاؿ األلباني :صحيح؛ "بمفظ "تركت
فيكـ شيئيف لف تضمكا بعدىما :كتاب ا﵀ كسنتي" ،ينظر :صحيح الجامع الصغير كزيادتو ،األلباني (ج،)566/1

ح (.)2937

) )4سنف الترمذم :كتاب أبكاب العمـ ،باب ما جاء في الحث عمى تبميغ السماع (ج ،)330/4ح ( ،)2656قاؿ الترمذم:
حديث حسف ،سنف أبي داكد :كتاب العمـ ،باب فضؿ نشر العمـ (ج ،)360/3ح ( ،)3662قاؿ األلباني :صحيح ،ينظر:

صحيح سنف أبي داكد ،األلباني (ج ،)411/2ح (.)3662

) )5ينظر :الرسالة ،الشافعي (ص.)403،402:
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حجية السنة مف اإلجماع:
أجمعت أمة اإلسبلـ مف الصحابة  كالتابعيف ،كاألئمة المجتيديف ،كسائر عمماء المسمميف
مف بعدىـ عمى يحجية السنة النبكية ،ككجكب التمسؾ بيا كالعض عمييا بالنكاجذ ،كالتحاكـ إلييا،
كضركرة تطبيقيا ،كالسير عمى ىىدييا في كؿ جكانب حياة المسمميف ،كلـ يي ً
مار في ىذه الحقيقة
الساطعة إال نفر ممف ال يعتد بخركجيـ عمى إجماع األمة مف الخكارج كالركافض ،كمف أحيا

مذاىبيـ مف دعاة اإللحاد في عصرنا ،كال شؾ أف مثؿ ىؤالء ال تؤثر مخالفتيـ في انعقاد إجماع
المجتيديف عمى حجية السنة النبكية ،ككجكب العمؿ بيا حتى صارت مف المسائؿ المعمكمة مف
الديف بالضركرة (.)1
كال يمكف ألحد مف األئمة المقبكليف عند األمة ،أف يتعمد مخالفة رسكؿ ا﵀  في شيء
مف يسنتو دقيؽ كال جميؿ ،فإنيـ متفقكف اتفاقا يقينيان عمى كجكب اتباع الرسكؿ  كعمى أف كؿ
و
لمسمـ أف يدع قكؿ النبي
كيترؾ إال رسكؿ ا﵀  ، (2)كال يمكف
إنساف مف البشر ييؤخذ مف قكلو ي

 لقكؿ أحد مف الناس(.)3
ثالثان :اإلجماع:
 -1اإلجماع لغ نة:

اإلجماع في المغة يطمؽ عمى أحد معنييف:

األكؿ" :العزـ عمى الشيء كالتصميـ عميو ،يقاؿ :أجمع فبلف عمى األمر أم عزـ عميو"( ،)4كمنو
ََ ْ ُ َْ َُ ْ َ ُ ََ َ ُ
ْ
ً
قكلو تعالىٌ ﴿ :أِمِه٠ا أمركٗ وَشَكءزٗ ﴾ [يكنس ،]71:كقكؿ رسكؿ ا﵀  [ :ىمف لىـ ييجمع
ً
بؿ الفى ً
ياـ لى يو ]( )5أم :مف لـ ىيعزـ عميو ىفينكيو.
ِّ
ياـ قى ى
جر ،فىال ص ى
الص ى
) )1ينظر :حجية السنة النبكية كمكانتيا في التشريع اإلسبلمي ،السندم (ص ،)91،92:السنة النبكية في كتابات أعداء
اإلسبلـ ،الشربيني (.)577/1

) (2ينظر :رفع المبلـ عف األئمة األعبلـ ،ابف تيمية (ص.)8،9:

) )3ينظر :إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف ،ابف القيـ (ج.)11/2

) )4لساف العرب (ج ،)57/8المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،الفيكمي (ج ،)108/1بتصرؼ يسير.

) )5سنف الترمذم :كتاب الصكـ ،باب ما جاء ال صياـ لمف لـ يعزـ مف الميؿ (ج،)100/2ح ( ،)730سنف أبي داكد:
كتاب الصكـ ،باب النية في الصياـ (ج ،)329/2ح ( ،)2454قاؿ األلباني :صحيح ،ينظر :صحيح كضعيؼ سنف أبي
داكد ،األلباني ،ح (.)2454
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القكـ عمى كذا؛ أم :اتفقكا عميو"(.)1
كالثاني:
ي
االتفاؽ ،كمنو قكليـ" :أ ٍ
ىج ىم ىع ي
الفرؽ بيف المعنييف أف اإلجماع بالمعنى األكؿ يتصكر مف الكاحد ،كبالمعنى الثاني ال
ك ٍ

يتصكر إال مف اثنيف فأكثر(.(2
 -2اإلجماع اصطالحان:

عرفو جميكر العمماء بأنو" :اتفاؽ المجتيديف مف أمة محمد  في عصر مف العصكر
عمى حكـ شرعي"(.)3
 -3حجية اإلجماع:
استدؿ جميكر العمماء عمى أف اإلجماع حجة ،كمصدر مف مصادر التشريع بأدلة مف
القرآف كالسنة كالمعقكؿ:
 أدلة حجية اإلجماع مف القرآف الكريـ:
كرد في القرآف الكريـ آيات كثيرة تفيد كميا كجكب احتراـ اتفاؽ المسمميف ،كالمنع مف
مخالفتيـ ،كما تدؿ عمى صبلحيـ كتقكاىـ بطريؽ يحيؿ اجتماعيـ عمى ضبلؿ أك خطأ كمف ىذه
اآليات:
ُْ ْ َ ُ ّ
َُ َ
َ
٠ل ٘ َِْ ٚب ْه ِد َ٘ا حَبَ َ َ
ري َ
ّي َ َُل ال ْ َُ ٟدى َويَتَت ْم َد ْ َ
ِّي َِ ٠َ ٛل ِ
ًٔ الٙؤ ِٜ٘
ب
ش
 -1قكؿ ا﵀ تعالىَ ﴿ :و َ٘ ْ ٚيُظاُ َِِ الرش
ِ
ِ
ِ
ً
س ََ َٗ َٜ ٟو َش َ ْ َ
َ٘ا حَ ََِ ٠ل َوْ ُٛػَِٖ ِٝ
ػريا ﴾ [النساء ،]115:فيذه اآلية تدؿ عمى أف إجماع المؤمنيف
اءت م ِ
يحجة ،كأف مخالفتيـ مستمزمة لمخالفة الرسكؿ  ،كأف كؿ ما أجمعكا عميو فبل بد أف يككف فيو
نص عف الرسكؿ  ،فكؿ مسألة ييقطع فييا باإلجماع ،كبانتفاء المنازع مف المؤمنيف ،فإنيا مما

البٍّيف(.)4
كم ىخالؼ مثؿ ىذا اإلجماع يكفر كما يكفر يمخالؼ الن ٍّ
ص ى
بيف ا﵀ فيو الييدل ،ي

) )1القامكس المحيط ،الفيركزآبادل (ج ،)710/1تاج العركس مف جكاىر القامكس ،مرتضى الزبيدم (ج.)75/11
) )2ينظر :الكميات ،الكفكم (ص.)42:

) )3أصكؿ الفقو اإلسبلمي ،كىبة الزحيمي (ص .)490:

) )4ينظر :مجمكع الفتاكل ،ابف تيمية (ج.)179،180/19
18

كليذا تكعد ا﵀ تعالى ىذا المخالًؼ بقكلو( :نيكلِّ ًو ما تىكلَّى كينصمً ًو جي َّنـ كساء ٍت م ً
ير)
ص نا
ى ى ى ى ٍ ىى ى ى ى ى ى
ي
كنزينيا في صدره استدراجان لو كما قاؿ
أم :إذا سمؾ ىذه الطريؽ جازيناه عمى ذلؾ ،بأف ين ىحسنيا ي
َ َ ْ َْ ُ ُ ْ ْ َ ُ َ
َ َ
ََ ْ ََ ْ ُ َ ّ ُ
ِب ة ََ ٟذا ْ َ
ضًْد ل َح ْهٖ ُ٠ٙن ﴾ [القمـ ،]44:كقد
ِيد شجصخدرِسِٚ٘ ٟٗ
اْلد ِ
تعالىٌ ﴿ :ذر ِِن و٘ ٚيسذ ِ
جعؿ ا﵀ جينـ مصيره في اآلخرة؛ ألف مف خرج عف طريؽ الييدل ،كاتباع سبيؿ جماعة

المؤمنيف ،لـ يكف لو طريؽ إال إلى النار يكـ القيامة(.)1

كا﵀  أمر المسمميف برد األمر إلى ا﵀ كالى الرسكؿ  عند التنازع كاالختبلؼ ،فقاؿ
َ ََ َ ْ
َ ْ َُ ُ َ ّ
الل ِ َو َ
الر ُشِ ٠ل ﴾ [النساء ،]59:كأما عند االجتماع
ازخخُ ْٗ ِف َش ٍء ٌردوه إَِل
سبحانوٌ ﴿ :إِن تٜ
فاجتماعيـ كاؼ.
َْ
َْ َ َ ْ ْ َ ُْ َ
ُ ُْ ْ َ َْ َُ ُ ْ
َ ْ ْ
جل َ
س ْ
خر َ
ِِٖ ٜ
وف َوت٠ْ َٟ ٜن ن ِ ٚال ُٜٓٙرِ َوحؤِ٘٠ُٜن
اس حأ ُم ُرون ةِال َٙه ُر ِ
 -2قكلو تعالىْٜ ﴿ :خٗ خري أ٘ ٍث أ ِ
َْ ُ َ
َ
َ َ َ َ ْ ً َُ ْ ُْ ُ ُْ ْ ُ َ ََ ْ َُ ُ
آ٘ َ ٚأ َ ْ ُٔ ٞإِْٓخَ
الل ِ َول َ َْ ٠
َث ُٗ ٞإٍاشِِ٠ن ﴾
اب َٕكن خريا ل ِٟٜٗ٘ ٟٗالٙؤِ٘٠ٜن وأز
ةِ
ِ
[آؿ عمراف ،]110:فيذا كصؼ لممؤمنيف مف أمة محمد  بأنيـ يأمركف بالمعركؼ ،كينيكف
عف المنكر ،كيؤمنكف با﵀ تعالى ،فاستحقكا بذلؾ أف يككنكا خير األيمـ ،ككاف إجماعيـ يحجة

لذلؾ.

َ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ َُ ً َ َ ً َ ُ ُ ُ َ َ َ ََ
ََ ُ َ َ ُ
اء َع اْلَ ِ
الر ُش٠ل
اس ويس٠ن
 -3قكلو تعالى ﴿ :وكذل ِّ سهٖٜازٗ أ٘ث وشفا َلِ ٓ٠ٛ٠ا طٟد
ََْ ُ ْ َ ً
نًٖسٗ ط ًِٟدا ﴾ [البقرة.]143:
فإذا كاف ا﵀ تعالى قد جعؿ المسمميف شيداء لـ يشيدكا بباطؿ ،فإذا شيدكا أف ا﵀ أمر
بشيء فقد أمر بو ،كاذا شيدكا أف ا﵀ نيى عف شيء فقد نيى عنو ،كلك كانكا يشيدكف بباطؿ أك
خطأ لـ يككنكا شيداء ا﵀ في األرض ،بؿ ىزكاىـ ا﵀ في شيادتيـ كما ىزكى األنبياء فيما يبمغكف
عنو أنيـ ال يقكلكف عميو إال الحؽ ،ككذلؾ أيمة المسمميف ال تشيد عمى ا﵀ إال بحؽ(.)2
 أدلة حجية اإلجماع مف السنة النبكية:
ىف َّ
الن ًب َّي  يم َّر ىعمى ٍي ًو ًب ًج ىن ىازوة فىأىثٍ ىن ٍكا ىعمى ٍي ىيا
يح مف حديث أنس بف مالؾ  [ :أ َّ
ت ًفي الص ًح ً
 -1ثىىب ى
اؿ :ىك ىج ىب ٍت ىك ىج ىب ٍت قىاليكا :ىيا
ش ًّار فىقى ى
ىخ ٍي نار فىقى ى
اؿ :ىك ىج ىب ٍت ىك ىج ىب ٍت ثي َّـ يم َّر ىعمى ٍي ًو ًب ًج ىن ىازوة فىأىثٍ ىن ٍكا ىعمى ٍي ىيا ى
) )1ينظر :تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج.)413/2

) )2ينظر :مجمكع الفتاكل ،ابف تيمية (ج.)177،178/19
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اؿ :ىى ًذ ًه ا ٍل ًج ىن ىازةي أىثٍ ىن ٍيتي ٍـ
كؿ المَّ ًو ىما قى ٍكليؾ ىك ىج ىب ٍت ىك ىج ىب ٍت؟ قى ى
س ى
ىر ي
ش ًّار فى يق ٍمت :ىك ىج ىب ٍت لى ىيا
ا ٍل ىج َّن ية ىك ىى ًذ ًه ا ٍل ًج ىن ىازةي أىثٍ ىن ٍيتي ٍـ ىعمى ٍي ىيا ى
ٍاأل ٍىر ً
ض](.)1

ىعمى ٍي ىيا ىخ ٍي نار
َّ
الن يار أى ٍنتي ٍـ

فى يق ٍمت :ىك ىج ىب ٍت لى ىيا
اء المَّ ًو ًفي
ي
ش ىي ىد ي

 -2جاء عف ابف عباس  -رضي ا﵀ عنيما -أف النبي  قاؿ [ :م ٍف أرىل ًم ٍف أ ً
ىم ً
ش ٍي نئا ىي ٍك ىريى يو
يرًه ى
ى ى
ات ًميتى نة ج ً
ص ًب ٍر ىعمى ٍي ًو فىًإنَّ يو ىمف فى ً
اىًميَّ نة ](.)2
ت ،إًَّال ىم ى
اع ىة ًش ٍب نار فى يما ي
ار ي
ى
الج ىم ى
ؽ ى
ىف ٍم ىي ٍ
كؿ الم ًو  ىيقيك يؿ [ :ىال تىىاز يؿ
ت ىر يس ى
 -3جاء عف جابر بف عبد ا﵀  -رضي ا﵀ عنيما  -قاؿ :ىس ًم ٍع ي
ً ً
ؽ ظى ً
اى ًر ى ً
ام ًة ](.)3
كف ىعمىى ا ٍل ىح ِّ
طى ًائفى هة ًم ٍف أ َّ
يم ًتي ييقى ًاتمي ى
يف إلىى ىي ٍكـ ا ٍلق ىي ى
"فإذا أجمعت ىذه األمة عمى شيء فيك حجة قاطعة ،كال تجمع األمة عمى أمر باطؿ؛ ألنيا
أىكرـ األمـ عمى ا﵀ تعالى منذ عيد نبييا  إلى قياـ الساعة ،كمعنى ذلؾ أف األمة معصكمة
عف الكقكع في الضبللة أك الخطأ ،كأف العصمة التي كانت لرسكؿ ا﵀  في حياتو انتقمت بعد
كفاتو إلى ىذه األمة ،كىذا تكريـ مف ا﵀ تعالى لرسكؿ ا﵀  في أمتو"(.)4
 أدلة حجية اإلجماع مف المعقكؿ:
إف أمةن كريمة عمى ا﵀ تعالى ،جاء الثناء عمييا في آيات الذكر الحكيـ ،كفي سنة النبي 
فإف العقؿ يستبعد أف يتفؽ عمماؤىا المجتيدكف عمى خطأ مف غير أف يينقؿ كلك عف كاحد منيـ

استنكار أك مخالفة ليذا الخطأ ،بؿ يحتـ العقؿ أف ىذه األمة معصكمة مف ىذا الخطأ أك

الضبللة؛ ألف اتفاؽ العمماء المجتيديف ال بد لو مف دليؿ شرعي ،فاالجتياد ال يككف عف ىكل،
فمك اتفقكا عمى رأم عممنا قطعان أنيـ كجدكا دليبلن شرعيان يدؿ عمى الرأم الذم اتفقكا عميو ،كثبكت
يحجيتو ،ككجو الحاجة التشريعية إلى األخذ بو ،كاعتباره مف مصادر التشريع األساسية(.)5

) )1صحيح البخارم :كتاب الجنائز ،باب ثناء الناس عمى الميت (ج ،)460/1ح ( ،)1301صحيح مسمـ :كتاب الجنائز،
باب فيمف يثنى عميو خير أك شر مف المكتى (ج ،)655/2ح (.)949

) )2صحيح البخارم :كتاب الفتف ،باب قكؿ النبي  :ستركف بعدم أمك انر تنكركنيا (ج ،)2588/6ح ( ،)6646صحيح
مسمـ :كتاب اإلمارة ،باب ٍاألىمر بً يمز ً
ماعة ًعند ظي ً
يكر ا ٍل ًفتى ًف كتحذير الدعاة إلى الكفر (ج ،)1477/3ح (.)1849
الج ى
كـ ى
) )3صحيح مسمـ :كتاب اإلمارة ،باب ال تزاؿ طائفة مف أمتي ظاىريف عمى الحؽ (ج ،)1524/3ح (.)1923
) )4مجمكع فتاكل كرسائؿ الشيخ محمد بف صالح العثيميف ،ابف العثيميف (ج ،)63/11بتصرؼ يسير.
) )5ينظر :الكجيز في أصكؿ الفقو اإلسبلمي ،محمد الزحيمي (ص.)183:
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رابعان :القياس:
القياس ىك المصدر الرابع مف مصادر التشريع اإلسبلمي بعد القرآف الكريـ كالسنة النبكية
لمحكـ مف الكتاب كالسنة كاإلجماع؛
كاإلجماع ،كانما يي ىعد دليبلن شرعيان عند عدـ كجكد دليؿ شرعي ي

فبل قياس مع كجكد النص.

 -1تعريؼ القياس (لغة):
قاس الشيء بغيره كعمى غيره فانقاس قدره عمى مثالو ،كقايس بيف األمريف مقايسة كقياسان،
كاقتاس الشيء بغيره أم قاسو بو ،يقاؿ قست النعؿ بالنعؿ إذا قدره بو ،كالمقدار مقياس ،كيقاؿ:
قايست فبلنان إذا جاريتو في القياس( ،)1كيقتاس فبلف بأبيو اقتياسان ،أم يسمؾ سبيمو كيقمده كيقتدم
بو(.)2
كخالصة ما يؤخذ مف يكتب األصكؿ مف بياف معنى القياس لغة سبعة و
معاف ىي:
األكؿ :التقدير الحسي :يقاؿ قست األرض بالمتر ،كقست الثكب بالذراع إذا قدرتو بو(.)3
الثاني :أنو مشترؾ لفظي بيف التقدير كالمساكاة كمجمكعيما ،مثاؿ المعنى األكؿ :قست الثكب
بالذراع ،كمثاؿ المعنى الثاني :فبلف ال يقاس بفبلف أم ال يساكيو ،كمثاؿ المعنى الثالث :قست
النعؿ بالنعؿ ،أم :قدرتو بو فساكاه(.)4
الثالث :أنو مشترؾ معنكم ،كىك :ما اتحد لفظو كمعناه؛ بحيث يطمؽ لفظ القياس عمى معنييف:
المعنى األكؿ :استعبلـ القى ٍدر ،أم :طمب معرفة مقدار الشيء ،مثؿ :قست الثكب بالذراع،
كالمعنى الثاني :التسكية في مقدار الشيء ،مثؿ :قست النعؿ بالنعؿ(.)5

) )1لساف العرب ،ابف منظكر (ج ،)186/6مختار الصحاح ،الرازم (ص ،)262:بتصرؼ يسير.

) )2ينظر :تاج العركس مف جكاىر القامكس ،الزبيدم (ج ،)432/8لساف العرب ،ابف منظكر (ج ،)186/6القامكس
المحيط ،الفيركزأبادم (ج.)569/1

) )3ينظر :حاشية العطار عمى شرح الجبلؿ المحمي عمى جمع الجكامع ،العطار (ج.)239/2

) )4ينظر :المحصكؿ في عمـ األصكؿ ،الرازم (ج ،)20/5اإلبياج في شرح المنياج" :منياج الكصكؿ إلي عمـ األصكؿ
لمقاضي البيضاكم" ،السبكي (ج.)3/3

) )5ينظر :التقرير كالتحبير ،ابف أمير الحاج (ج.)156/3
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الرابع :معناه االعتبار :يقاؿ :قست الشيء إذا اعتبرتو ،أقيسو قيسان كقياسان ،كمنو :قيس الرأم،
كامرؤ القيس؛ العتبار األمكر برأيو(.)1
الخامس :أنو مأخكذ مف المماثمة ،يقاؿ :ىذا قياس ىذا أم مثمو ،ألف القياس الجمع بيف
الحكـ(.)2
المتماثميف في ي
السادس :معناه التمثيؿ كالتشبيو :يقاؿ "قصر مقياسؾ عمى مقياسي أم مثالؾ عمى مثالي"(،)3
"كانما يعتبر التشبيو في الكصؼ أك التعريؼ ال االسـ"(.)4
السابع :أنو مأخكذ مف اإلصابة :يقاؿ" :قست الشيء إذا أصبتو ،ألف القياس يصاب بو
الحكـ"(.)5
ي
 -2تعريؼ القياس (اصطالحان):
يرض عنيا
"اختمؼ األصكليكف في تعريفيـ لمقياس اختبلفان كبي انر ،فعرفو بعضيـ بتعاريؼ لـ ى

اآلخركف ،كما عرفو البعض اآلخر بتعاريؼ اختارىا المحققكف مف األصكلييف ،كذلؾ الشتماليا
عمى األركاف األربعة لمقياس"(.)6
كاذا نظرنا إلى منشأ الخبلؼ بيف العمماء في تعريفيـ لمقياس نجد أنو اختبلؼ راجع إلى
اختبلؼ كجيات نظرىـ فيو ،فمف العمماء مف ىعد أف القياس مف عمؿ المجتيد؛ مف حيث بذؿ

) )1ينظر :البحر المحيط في أصكؿ الفقو ،الزركشي (ج.)6/7
) )2ينظر :المرجع السابؽ (ج.)6/7

) )3لساف العرب ،ابف منظكر (ج.)188/6

) )4البحر المحيط في أصكؿ الفقو ،الزركشي (ج.)6/7

) )5ينظر :الكاشؼ عف المحصكؿ في عمـ األصكؿ ،العجمي (ج ،)135/6نبراس العقكؿ في تحقيؽ القياس عند عمماء
األصكؿ ،المنكف (ص.)11:

) )6إرشاد الفحكؿ إلي تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ ،الشككاني ( ،)89،90/2بتصرؼ يسير.
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الجيد كاستفراغ الكسع ،كقد سمؾ ىذا االتجاه اإلماـ الرازم( ،)1كالبيضاكم( ،)2كالباقبلني(،)3
كغيرىـ.
كمنيـ مف ىعد القياس دليبلن مستقبلن نصبو الشارع عمى الحكـ الشرعي ،سكاء نظر فيو
()4

المجتيد أـ لـ ينظر ،كىؤالء ىعبركا عنو بالمساكاة أك االستكاء كاآلمدم

كابف الحاجب(.)5

أصحاب االتجاه األكؿ :الذيف ىعدكا القياس مف عمؿ المجتيد؛ مف حيث بذؿ الجيد كاستفراغ

الكسع ،كأبي بكر الباقبلني كتبعو البيضاكم كالرازم فقد ىعبركا عف القياس بأنو" :إثبات مثؿ حكـ
معمكـ في معمكـ آخر الشتراكيما في ًعمة الحكـ عند المثبت"(.)6
أك ىك " :ىح ٍمؿ معمكـ عمي معمكـ في إثبات يحكـ ليما أك نفيو عنيما بأمر جامع بينيما مف

) )1محمد بف عمر بف الحسف :اإلماـ فخر الديف الرازم ابف خطيب الرم ،الشافعي المفسر إماـ المتكمميف ،كلد سنة أربع
كأربعيف كخمسمائة ،ذك باع كاسع في الكثير مف العمكـ ،رد عمى طكائؼ المبتدعة كىد قكاعدىـ ،مف كتبو :التفسير الكبير،
كالمحصكؿ في أصكؿ الفقو ،مات بيراة ،سنة ست كست مائة ،ينظر :طبقات الشافعية الكبرل ،السبكي (ج،)81،82/8

طبقات المفسريف ،السيكطي (ص.)115،116:

) )2عبد ا﵀ بف عمر بف محمد :قاضي القضاة ناصر الديف البيضاكم ،إمامان عبلمة ،عارفان بالفقو كالتفسير كالعربية

كالمنطؽ ،كلي أمر القضاء بشيراز ،مف كتبو :منياج الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ ،كالتفسير المسمى بػأنكار التنزيؿ كأسرار

التأكيؿ ،مات سنة خمس كثمانيف كستمائة بتبريز ،ينظر :بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة ،السيكطي

(ج ،)51،50/2شذرات الذىب في أخبار مف ذىب :ابف العماد (ج.)686/7

) )3محمد بف الطيب أبك بكر القاضي :المعركؼ بابف الباقبلني المتكمـ األصكلي األشعرم المالكي ،ييعد مف أكابر
أئمة األشاعرة بعد مؤسسيا أبي الحسف األشعرم ،مف أىؿ البصرة سكف بغداد ،مف كتبو :إعجاز القرآف ،اإلنصاؼ فيما
يجب اعتقاده كال يجكز الجيؿ بو ،مات سنة ثبلث كأربعمائة ،ينظر :تاريخ بغداد ،الخطيب البغدادم (ج.)382-379/5

) )4عمي بف محمد بف سالـ التغمبي ،سيؼ الديف اآلمدم :كلد سنة  ،551أصمو مف آمد (ديار بكر) ،مف كتبو :اإلحكاـ
في أصكؿ األحكاـ ،كمنتيى السكؿ في األصكؿ ،تكفى سنة إحدل كثبلثيف كست مائة ،ينظر :األعبلـ ،الزركمي

(ج ،)332/4ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف ،البغدادم (ج.)692/1

) )5أبك عمرك عثماف بف عمر المالكي :كلد سنة سبعيف كخمس مائة ،بإسنا مف ببلد الصعيد ،حفظ القرآف ،كأخذ بعض
القراءات عف الشاطبي ،كسمع منو "التيسير" مف كتبو :اإليضاح في شرح المفصؿ ،كالكافية ،انتقؿ إلى اإلسكندرية ،كبيا

تكفي سنة ست كأربعيف كست مائة ،ينظر :سير أعبلـ النببلء ،الذىبي (ج ،)430،431/16ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف

كآثار المصنفيف ،البغدادم (ج.)653،654/1

) )6اإلبياج في شرح المنياج ،السبكي (ج.)3/3
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إثبات يحكـ أك صفو ليما أك نفييما عنيما"( ،)1كىذا التعريؼ اختاره أكثر المحققيف مف
األصكلييف(.)2

الحكـ الشرعي،
أصحاب االتجاه الثاني :الذيف ىعدكا القياس دليبلن مستقبلن ،نصبو الشارع عمى ي
فعرفو اآلمدم بأنو" :عبارة عف االستكاء بيف الفرع كاألصؿ في العمة المستنبطة مف يحكـ

و
الحكـ"(.)4
األصؿ"( ،)3كعرفو ابف الحاجب بأنو" :مساكاة فروع
ألصؿ في عمة ي
 -3حجية القياس:

ذىب جميكر العمماء كالفقياء إلى االحتجاج بالقياس مطمقان ،كليـ عمى ذلؾ أدلة مف
الكتاب كالسنة كاإلجماع كالمعقكؿ(.)5
 حجية القياس مف القرآف الكريـ:
َ
َ َْ ُ َ ُ
وِل اَة ْ َػارِ ﴾ [الحشر ،]2:كجو االستدالؿ في اآلية أف قكلو:
 -1قكلو تعالىٌ ﴿ :اخخ ِِبوا يا أ ِ

مأمكر بو،
اعتىًب يركا) أمر مف ا﵀ تعالى باالعتبار ،كاألمر لمكجكب ،فإذا كاف القياس
ان
(فى ٍ
العبكر؛ كىك المجاكزة كاالنتقاؿ مف مكاف إلى آخر،
فالقياس كاجب؛ ألف االعتبار مشتؽ مف ي
يقاؿ :عبرت النير ،كالقياس اعتبار؛ ألنو عبكر مف الفرع إلى األصؿ ،كالحاؽ الفرع باألصؿ
بعد النظر باألدلة ،كال شؾ أف اإللحاؽ بعد النظر ىك مف فعؿ المجتيد كليس مكجكدان قبؿ

ذلؾ(.)6

َْ ّ َ ْ َ َ
الل َاَّلِي َخَ ْ ٛز َل إِْٓخَ َ
 -2قكلو تعالىُ َ ﴿ :
زيان ﴾ [الشكرل ،]17:كجو االستدالؿ :أف
اب ةِاْل َِ وال ِٙ
قايس بو بينيا(.)7
(ا ٍل ًم ى
يز ى
كي ى
اف) ىك ما تكزف بو األمكر ي

) )1المستصفى ،الغزالي (ص ،)280:اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،اآلمدم (ج.)262/3
) )2ينظر :حجية القياس كالرد عمي المخالفيف :عبد الرحمف (ص.)4:
) )3اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ (ج.)271/3

) )4رفع الحاجب عف مختصر ابف الحاجب في أصكؿ الفقو ،السبكي (ج.)166/3

) )5ينظر :البحر المحيط في أصكؿ الفقو ،الزركشي (ج ،)21/7الفقيو كالمتفقو ،الخطيب البغدادم (ج ،)254/1ركضة
الناظر كجنة المناظر في أصكؿ الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ :ابف قدامة (ج.)160-154/2

) )6ينظر :اإلبياج في شرح المنياج ،السبكي (ج ،)9،10/3البحر المحيط في أصكؿ الفقو ،الزركشي (ج ،)28/2شرح
الكككب المنير ،ابف النجار (ج.)216/4

) )7ينظر :شرح مختصر الركضة في أصكؿ الفقو ،الطكفي (ج.)410/2
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 حجية القياس مف السنة النبكية:
 -1أف النبي  كاف يقيس بنفسو كثي انر مف األحكاـ ،كيذكر عمميا ،كالرسكؿ  أسكة كقدكة لنا في
كؿ أعمالو كأقكالو؛ مف ذلؾ ما جاء عف ابف عباس – رضي ا﵀ عنيما  [ :-أف امرأة
جاءت إلى النبي  فقالت :إف أمي نذرت أف تحج فماتت قبؿ أف تحج ،أفأحج عنيا؟ قاؿ:
نعـ ،حجي عنيا ،أرأيت لك كاف عمى أمؾ ديف أكنت قاضيتو؟ قالت :نعـ ،فقاؿ :اقضكا ا﵀
()1
الحج ،عمى ىديف
الذم لو ،فإف ا﵀ أحؽ بالكفاء ] " ،فالنبي  قاس ىديف ا﵀ الذم ىك ى

العباد في كجكب القضاء ،بجامع الدينية في كؿ منيما ،كىذا ىك عيف القياس"(.)2

كلدت يغالمان
ام ىأرىتي ى
 -2جاء عف أبي ىريرة ٌ [ :
أف أعرابيان أتى النبي  فقاؿ :يا رسكؿ ا﵀! ٍ
أىسكد ،كًا ِّني أىٍن ىكرتيو فقاؿ :ىؿ لؾ مف إبؿ؟ قاؿ :نعـ ،قاؿ :ما ألكانيا؟ قاؿ :حمر ،قاؿ :ىؿ
كؿ ً
ؽ لى يو،
س ى
كف ىن ىز ىع يو ًع ٍر ه
ا﵀ ىي يك ي
فييا مف أكرؽ؟ قاؿ :نعـ ،قاؿ :فأنى ىك قاؿ :لى ىعمَّ يو ىيا ىر ي
اؿ لى يو َّ
ؽ لى يو(" ،)4(] )3في الحديث أف الكلد يمحؽ الزكج
فىقى ى
كف ىن ىز ىع يو ًع ٍر ه
الن ًبي  :ىك ىى ىذا لى ىعمَّ يو ىي يك ي
لكنو ،حتى لك كاف األب أبيض كالكلد أسكد أك عكسو لى ًحقىو ،كال يحؿ لو نفيو
لكنو ى
كاف خالؼ ي
بمجرد المخالفة في المكف ،ككذا لك كاف الزكجاف أبيضيف فجاء الكلد أسكد أك عكسو؛

الحتماؿ أنو نزعو ًعرؽ مف أسبلفو ،كفيو إثبات القياس كاالعتبار باألشباه كضرب
األمثاؿ"(.)5
 حجية القياس مف اإلجماع:
ذىب الجميكر مف الصحابة كالتابعيف كالفقياء كالمتكمميف إلى أف القياس الشرعي أصؿ
) )1صحيح البخارم :كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة ،باب مف شبو أصبلن معمكمان بأصؿ مبيف ،قد بيف ا﵀ حكميما،
ليفيـ السائؿ (ج ،)102/9ح ( ،)7315كأخرجو أيضان في كتاب جزاء الصيد ،باب الحج كالنذكر عف الميت ،كالرجؿ يحج

عف المرأة (ج ،)18/3ح ( ،)1852صحيح مسمـ :كتاب الصياـ ،باب قضاء الصياـ عف الميت (ج،)804/2
ح (.)1148

) )2المنخكؿ مف تعميقات األصكؿ ،الغزالي (ص ،)428:بتصرؼ يسير.

)( )3أكرؽ) :ىك الذم فيو سكاد ليس بصاؼ ،كمنو قيؿ لمرماد أكرؽ كلمحمامة كرقاء ،كجمعو ًكرؽ كأحمر كحمر (عرؽ):

المراد بالعرؽ األصؿ مف النسب تشبييا بعرؽ الثمرة ،كمعنى نزعو عرؽ :أشبيو بو إليو ،كأظير لكنو عميو ،كأصؿ النزع

الجذب فكأنو جذبو إليو لشبيو يقاؿ منو نزع الكلد ألبيو ،أك إلى أبيو كنزعو أبكه كنزعة إليو ،ينظر :المنياج شرح صحيح

مسمـ بف الحجاج ،النككم (ج.)133/10

) )4صحيح مسمـ :كتاب الطبلؽ ،باب انقضاء عدة المتكفى عنيا زكجيا كغيرىا بكضع الحمؿ (ج،)1137/2
ح (.)1500

) )5المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،النككم (ج ،)134/10بتصرؼ يسير.
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مف أصكؿ الشريعة ،ييستدؿ بو عمى األحكاـ التي لـ يرد بيا السمع ،كلـ يرد بيا النص(.)1
كثبت عف جمع كثير مف الصحابة  أنيـ كانكا يعممكف بالقياس عند عدـ النص ،حتى بمغ
ذلؾ مرتبة التكاتر عنيـ ،كالعادة تقضي بأف مثؿ ذلؾ العمؿ مف قبؿ الجمع الغفير مف صحابة
رسكؿ ا﵀  ال يمكف أف يحصؿ إال إذا كاف مستندان إلى دليؿ قاطع( ،)2كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة،
منيا:
 -1ما ركل عف أبي بكر الصديؽ  مف أنو سئؿ عف معنى الكبللة في قكلو تعالى:
ْ ََ َ
ْ ُ ٌ َ َ َ َ ْ َ َُ َ ٌَ َ َُ ُ ْ
َْ َُْ َ َ ُ َُ ْ ُ
ج ٌََٖ َٟا ِْ ٛػ ًُ ٘اَ
خ ٌ
الل ُحٍخًِس ْٗ ِف إلَكٕثِ إ ِ ِن امرؤ ٕ ّٖٞحس َل وَل وَل أ
﴿ يصخٍخِٔ ُ ّٛ٠
َ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ َ ٌَ
ح َرك و ٠ٞيرِثٟا إِن لٗ يس ٚلٟا وَل ﴾ [النساء ،]176:فقاؿ" :أقكؿ فييا برأيي ،فإف يكف صكابان
فمف ا﵀ ،كاف يكف خطأ فمني كمف الشيطاف ،أراه ما خبل الكلد كالكالد"( ،)3كمعمكـ أف الرأم
أصؿ القياس ،كالقياس فرع منو.
 -2عندما كتب عمر بف الخطاب  إلى أبي مكسى األشعرم  حيف كاله عمى البصرة يقكؿ:
(اعرؼ األشباه كالنظائر كقس األمكر عند ذلؾ)( ،)4فيك دليؿ ظاىر عمى أمره لو بالقياس.
الحكـ كالشيادة،
قاؿ ابف القيـ" :كىذا كتاب جميؿ تمقاه العمماء بالقبكؿ ،كبنكا عميو أصكؿ ي

كالحاكـ كالمفتي أحكج شيء إليو كالى تأممو كالتفقو فيو"(.)5

()6
ؽ أيمي ً
ً
اجتى ىم ىع
ات ٍاأل ٍىكىالًد)  ،كفي ركايةٍ ( :
 -3قكؿ عمي ٍ ( :
اجتى ىم ىع ىٍأريًي ىكىأر ي
ٍم يع ىم ىر ىعمىى عتٍ ً ى

) )1ينظر :إرشاد الفحكؿ ،الشككاني (ج.)91/2

) )2ينظر :اإلبياج في شرح المنياج ،السبكي (ج.)13/3

) )3سنف الدارمي :الدارمي ،كتاب الفرائض ،باب الكبللة (ج ،)462/2ح ( ،)2972السنف الكبرل :البييقي ،كتاب
الفرائض ،باب حجب اإلخكة كاألخكات مف قبؿ األـ باألب كالجد كالكلد ككلد االبف (ج ،)366/6ح (.)12263

) )4ىذا جزء مف خطاب عمر بف الخطاب ألبي مكسى األشعرم – رضي ا﵀ عنيما – الذم يي ىعد منيجان في آداب
القضاء ،ينظر :السنف الكبرل ،البييقي (ج ،)135/10سنف الدارقطني ،الدارقطني ،كتاب األحباس ،باب كتاب عمر 
إلى أبي مكسى األشعرم (ج ،)206/4ح ( ،)15إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف ،ابف القيـ (ج.)67،68/1

) )5إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف (ج.)68/1

) )6السنف الكبرل :البييقي ،كتاب عتؽ أميات األكالد ،باب الخبلؼ في أميات األكالد (ج ،)583/10ح (.)21794
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ً
ً
ً
يعييف) ،فيذا تصريح
ٍم يع ىم ىر ىعمىى أىف أيميىات ٍاأل ٍىكىالد ىال يي ىب ٍع ىف ،ثيـ ىأرٍىيت ىب ٍع ىد ىذل ىؾ أ ٍ
ىف أىبً ى
ىٍأريًي ىكىأر ي
بالقكؿ بالرأم(.)1
كؿ ما سبؽ يدؿ عمى عمؿ الصحابة  بالقياس كلـ يينكر أحد عمييـ ذلؾ ،كلك كاف

القياس غير مشركع لما تىج أر أصحاب رسكؿ ا﵀  عمى العمؿ بو ،كىذا يدؿ عمى يحجية

القياس ،ككجكب األخذ بو عند عدـ كجكد نصكص كاضحة في المسائؿ الشرعية.
حجية القياس مف العقؿ:

إف العمؿ بالقياس مف ضركريات التشريع ،إذ إف األدلة الشرعية مف الكتاب كالسنة
محصكرة ،كحكادث الحياة غير محصكرة ،فالنصكص الشرعية قاصرة عنيا كال تفي بيا ،فكاف
البد مف مصادر أخرل يمجأ إلييا المجتيدكف في استنباطيـ لؤلحكاـ ،كلذلؾ أصبح القياس
المصدر الذم تيسد بو الحاجة ،كتيستكفى بو األحكاـ ،فيك مف أكسع المصادر التشريعية فركعان،
كجمدت ،كلى ىكقع الناس في
كأكثرىا تشعبان ،كأدقيا مسمكان ،كلكاله لتكقفت حركة التشريع اإلسبلمي ى
الحرج كالمشقة ،إذ يجدكف أنفسيـ أماـ كقائع كحكادث كال أحكاـ ليا(.)2
الضيؽ ك ى
المطمب الثالث
خصائص الشريعة اإلسالمية
و
أم شرائع
تفردت شريعة اإلسبلـ بمجمكعة مف الخصائص كالصفات التي ال تشاركيا فييا ٌ
أك ين و
ظـ أك قكانيف ،كمف ىذه الخصائص:
أكالن :الربانية:
الربانية تعني أف الديف اإلسبلمي ىك مف عند ا﵀ تعالى ،كأف مصدره ىك القرآف الكريـ
كالسنة النبكية الشريفة ،كأنو الديف الذم ارتضاه ا﵀ تعالى ليككف منيجان لمعالميف ،قاؿ تعالى:
َ
ْ َ
ً ََ
َ ّ
ال ُم ﴾ [آؿ عمراف ،]19:كقاؿ َ ﴿ :و َ٘ ٚيَبْخَوِ َد ْ َ
َ ّ َ
اْل ْشال ِم دِيٜا ٌٖٚ
ري
اْلش
ِ
﴿ إِن اَلِي ٚنِٜد الل ِ ِ
) )1المستصفى ،الغزالي (ص ،)287:اتحاؼ ذكم األبصار بشرح ركضة الناظر في أصكؿ الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد
بف حنبؿ :النممة (ج ،)102/4بتصرؼ يسير.

) )2ينظر :نياية السكؿ ،اإلسنكم (ص ،)313-308:إرشاد الفحكؿ ،الشككاني ( ،)91،90/2اإلبياج في شرح المنياج،
السبكي (ج.)21-17/3
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َ َ َْ
اِس َ
ََُْ ُْ ََُ
ي[ ﴾ ٚآؿ عمراف ،]85:كقاؿ  ﴿ :إ ِ ْن ُ ٠َ ٞإ ِ َل َو ْ ٌ
ْح
حِتٔ ِ٘ ٜٝوِ ٠ٞف اٌخِرة ِ ِ٘ ٚاْل ِ ِ

َ
يُْ٠ح ﴾

[النجـ.]4:
كيظير مف التعريؼ أف المقصكد بالربانية أمراف:
أ -الربانية في المصدر:
أم أف مصدر المنيج الذم اختاره اإلسبلـ لمكصكؿ إلى غاياتو كأىدافو ،ىك كحي ا﵀ تعالى
إلى نبيو الكريـ  ،فيك مصدر رباني خالص ،ألنو المنيج الكحيد في العالـ الذم مصدره كممات
ا﵀ كحدىا غير محرفة كال مبدلة كال مخمكطة بأكىاـ كأخطاء كانحرافات البشر( ،)1يقكؿ ا﵀ تعالى:
ً
ُ ُْ َ ٌ ّ َّ ُ ْ ََ َْ َ ُ ُ ً
﴿ يَا َخح َٟا اْلَ ُ
اس َُ ْد َ
ٛزْلَا إِْلْس ْٗ ٠ٛرا ٘تِحٜا ﴾ [النساء ،]174:كىك
ساءزٗ ةرٞان ِ٘ ٚربِسٗ وأ
َ َْ ُ ََ َْ ّ
اَّل ِْْ َر ِإَوَٛا َ ُ
َل
المصدر الذم تكفؿ ا﵀ تعالى بحفظو إلى قياـ الساعة فقاؿ  ﴿ :إِٛا َنٛ ٚزْلا
ََ ُ َ
ْلاٌ ِل٠ن ﴾ [الحجر.]9:
الخاصٌية ٌأنيا شريعةه ال يأتييا الباطؿ مف بيف يدييا كال مف خمفيا ،كال
كمف يمقتىضيات ىذه
ٌ

ألف مصدر
تناقض أك
النقص أك الخطأ ،كال يكجد في أحكاميا
ٌ
يعترييا ٌ
ه
تضاد أك اختبلؼ؛ ذلؾ ٌ

المطمىؽ ،قاؿ
الر ي
ىذه ال ٌشريعة ٌ
حمف  الذم لو األسماء الحسنى ،كالصفات العميا ،كالكماؿ ي
َ ْ ّ ََ َ ُ ْ
ْ َ ً َ ً
ََ َ ََ َ َُ َ ُْ ْ َ
آن َول َ ََْ ٠ك َن ٘ ْ
النساء.]82:
[
﴾
ريا
ر
ْ
ٌا
ال
خ
اخ
ٝ
ًِ
ذ
وا
د
س
٠
ل
الل
ري
د
د
ِٜ
ن
ِٚ
تعالى ﴿ :أٌال حخدةرون إِر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌ
ِ

كيقابؿ الربانية في الشريعة اإلسبلمية ما حدث في األمـ األخرل مف قبكؿ التشريعات
الكضعية؛ التي مف صنع البشر ،كما فعؿ الييكد كالنصارل حيث كصفيـ ا﵀ سبحانو كتعالى
ّ
ََ ُ ْ َ َْ َ ُ ْ َ ُ َْ َُ ْ ََْ ً ّ ُ
ون الل ِ ﴾ [التكبة ،]31:فيـ اتخذكىـ أربابان ألنيـ
د
بقكلو ﴿ :اَّتذوا أضتار ٗٞورٞتاج ٟٗأرباةا ِ٘ٚ
ِ
أحمكا ليـ الحراـ فأحمكه ،كحرمكا عمييـ الحبلؿ فحرمكه ،فتمؾ عبادتيـ إياىـ(.)2

) )1ينظر :الخصائص العامة لئلسبلـ ،القرضاكم (ص.)38:

) )2ينظر :الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ،الزمخشرم (ج.)264/2
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ب -الربانية في الغاية كالقصد:
أم أف اإلسبلـ يجعؿ غاية اإلنساف كىدفو كمقصده في الحياة ىك حسف الصمة با﵀ 
ُْ َ َ َ
()1
ان
كالحصكؿ عمى مرضاتو ،كاليقيف بعطائو ،كنيؿ الثكاب عمى ذلؾ  ،قاؿ تعالى ُٔ ﴿ :إِِ ٛن ٞد ِ
َ
ُ
ً َ ً ّ ََ َْ َ َ ً َ َ َ َ َ ُْ ْ َ ُْ َ
ْ َ
َر ّب إ ََل ِ َ
ِّي * ُٔ إِن َغال ِت َون ُص ِك
ْشك
ِص ٍ
ِ ِ
اط ٘صخِِ ٍ
ًم دِيٜا رًِٙا ِٖ٘ث إِةرا ًِٗٞضًٍِ ٜا و٘ا َكن ِ٘ ٚالِ ٙ
َ
َ
ُ
َ َ َ
يّ َ َُل َوب َذل َِّ أم ِْر ُ
ت َوخَٛا ْ أ َو ُل ال ْ ُْ ٙصَِٖ ٙ
اي َو َم َٙات ِ ّلل ِ َر ّ ْ َ َ َ
َو ََمًَْ َ
ّي ﴾
ِ
ِ
ِ
ب إهال ِّٙي * ل َشِ
ِ
[األنعاـ.]163-161:

ثانيان :الشمكلًية كالكماؿ:
أحكاميا
مكلية؛ حيث تشمؿ
تميزت بيا شريعة اإلسبلـ
خاصٌية ال ٌش ٌ
مف الخصائص التي ٌ
ٌ
ي

اإلسبلميةي مسألة العقيدة التي مف شأنيا
جميعى جكانب الحياة؛ ففي جانب العقيدة تناكلت ال ٌشريعةي
ٌ
أف تعطي المسمـ تصك انر كاضحان عف اإلنساف كنشأتو كمصيره ،كعبلقتو بخالقو ،كعف الككف
كالحياة كأمكر الغيب(.(2

ييـ المسمميف في حياتيـ،
كفي جانب الفقو كاألحكاـ تناكلت ال ٌشريعة
ٌ
اإلسبلمية جميع ما ٌ

الفقيي في المسائؿ المختمفة ،كالقضايا المتنكعة.
الحكـ
كبٌينت ليـ
ى
ى
ٌ

كفي جانب األخبلؽ راعت أفضؿ األخبلؽ؛ فمـ تترؾ فىضيمة مف الفضائؿ إال دعت إلييا
كحثت عمى التمسؾ بيا ،كلـ تدع في نفس الكقت رذيمة مف الرذائؿ إال كحذرت منيا ،كنبيت عف
أخطائيا كأخطارىا ،كأمرت باالبتعاد عنيا ،ألف ىدفيا تربية النفكس تربية قكيمة ،كتنشئتيا عمى
مبادئ الحؽ كالخير ،كتككيف المجتمع القكم الذم يطبؽ بيذه المبادئ كاألسس(.)3
فيك ديف شامؿ في تكجيو نظر اإلنساف إلى الدنيا كاآلخرة معان ،فالدنيا مزرعة لآلخرة ،يزرع
َ َ َ َُ َ َ ْ َ َ
ار اٌخ َِرة َول
فييا اإلنساف ما يرغب في ىجنيو يكـ القيامة ،يقكؿ ا﵀ َ ﴿ :وابْخَوِ ذًِٙا آحاك الل اَل
َْ
َ ََ َ ُ
َ َ َ ْ َ َ َُ َ َ َ َ
َْ َ
َ َ َ َ َ
ّ ٘ َِ ٚاَلجًَْا َوأ َ ْ
الل ل َيِب
الل إِْلّْ َول تتْوِ إٍ َصاد ِف اَ ْر ِض إِن
ضصِْٙ ٚا أضصٚ
ػًت
حجس ِ ٛ
) )1ينظر :الخصائص العامة لئلسبلـ ،القرضاكم (ص.)7:

) )2ينظر :خصائص اإلسبلـ الذم ندعك إليو ،محمد (ص.)20:

) )3ينظر :األخبلؽ في اإلسبلـ كأثرىا في إصبلح الفرد كالمجتمع ،الكزني ،مقاؿ عمى االنترنت ،تاريخ النشر:
2017/7/24ـ ،الرابطhttp://adenobserver.com/read-news/26833 :
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ُْ ْ
صد َ
ديف شام هؿ لئلنساف في مراحؿ حياتو المختمفة ،كفي عبلقاتو
كىك
،
]
77
القصص:
[
﴾
ِيٚ
ٍ
الٙ
ِ
ه
المتعددة ،يكجييا إلى ما فيو صبلحو كرفعتو كحفظو كىدايتو.
فالمقصكد مف الشمكلية :أنيا رسالة عامة لكؿ األزمنة كاألجياؿ ،كليست رسالة مكقكتة
بعصر معيف أك زمف مخصكص؛ ينتيي أثرىا بانتيائو كما كاف الشأف في رساالت األنبياء
السابقيف؛ فقد كاف كؿ نبي يبعث لمرحمة زمنية محدكدة ،حتى إذا ما انقضت بعث ا﵀ نبيان آخر،
أما محمد  فيك خاتـ النبييف كرسالتو ىي رسالة الخمكد التي قدر ا﵀ بقاءىا إلى أف تقكـ
الساعة(.)1
كىي شريعة كاممة تامة ،ال نقص فييا كال زلؿ ،كقد دؿ عمى كماؿ التشريع القرآني قكلو
َ
ً
ُ َ ُ
َْ َْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ ََ ْ َ ْ ُ َ َْ ُ
س ْٗ ِْ ٛه َّٙت َو َِ
سُ
اْل ْشال َم دِيٜا ﴾
ٗ
ٕ
ًج
ؽ
ر
تعالى ﴿ :اْل٠م أزٖٙج ٕسٗ دِيٜسٗ وختٙٙج نًٖ
ِ
ِ
َ ََ َْ َ َْ َ ْ َ َ َْ ً ّ ُّ
ْشى ل ِٖ ْ ُْ ٙصَِٖ ٙ
َش ٍء َو ًُ ٞدى َو َر ّْمَ ًث َوب ُ ْ َ
ِك َ ْ
ّي ﴾
ِ
[المائدة ،]3:كقكلو  ﴿ :وٛزْلا نًّٖ إِٓخاب ح ِبًاٛا ٕ ِ
[النحؿ ،]89:فيك ديف كدكلة ،كىك عقيدة كعبادة ،كىك يحكـ كقضاء ،ك ىشريعة كقانكف ،كمصحؼ
كسيؼ ،كجياد كدعكة ،كسياسة كاقتصاد ،كعمـ كخمؽ كتكجيو(.)2

ثالثان :الكسطية كاالعتداؿ:
إف اإلسبلـ ديف الكسط في كؿ األمكر عقيدة كشريعة كأخبلقنا ،كىك كسط بيف غمك الديانات
ٌ
األخرل كتفريطيا ،كىك كسط يجمع بيف مطالب الركح كالجسد كالفرد كالمجتمع ،فبل يي ىغمٍّب جانبان
عمى آخر إال بما يتناسب مع صبلح الركح كسبلمة الجسد ،كفبلح الفرد كاصبلح المجتمع؛ لذلؾ

كاف جدي انر بالبقاء كاالستمرار عمى اختبلؼ األىزماف كالبيئات؛ ألف طبيعة اإلنساف أنو ال ييطيؽ

المغاالة كالتشدد ،أك ضمف الفكضى كالتفريط(.)3
العيش ضمف ي

) )1ينظر :الخصائص العامة لئلسبلـ ،القرضاكم (ص.)9:

) )2ينظر :الكجيز في الثقافة اإلسبلمية ،سعيد كآخركف (ص.)87:

) )3الخصائص العامة لئلسبلـ ،الريس ،مقاؿ عمى االنترنت ،تاريخ النشر22/12/2007 :
الرابط. https://www.alukah.net/sharia/0/18773:
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فأيمة اإلسبلـ أمة كسط ،شيد ليا بذلؾ خالقيا  كرتب عمى ذلؾ مكانتيا كمنزلتيا كدكرىا
ََ
َ َ َ َ َ َ َْ ُ ُ ً
ً ّ ُ ُ ْ ُ
ُ َ
از ْٗ أ َ٘ث َو َشفا َِلَٓ٠ٛ٠ا ط ََ ٟداء َع اْلَ ِ
اس َويَس٠ن
بيف األمـ فقاؿ سبحانو ﴿ :وكذل ِّ سهٖٜ
َ ُ ََ ُ َ ً
الر ُش٠ل نًْٖس ْٗ ط ًِٟدا ﴾ [البقرة.]143:
كقد تحققت الكسطية في النظاـ اإلسبلمي في األمكر الركحية ،كالمادية ،كالكاقعية ،سكاء
ؼ عف الييكد
الفردية أك الجماعية ،كلـ ييعرؼ ىذا التكازف عند أمة سكل أمة اإلسبلـ ،فقد يع ًر ى
ََ
اإلغراؽ في المادية كحب الدنيا ،حتى كصفيـ ا﵀ تعالى بقكلوَ ﴿ :و ََلَش َد َج ُ ْٗ ٟأ َ ْ
ض َر َص اْلَ ِ
اس َع
ِ
َ
َ َْ َ
ََ َ َ َ َ َْ
ض ُد ُ ْٗ ٞل َ ُْ ٠ح َه َُ ٙر َخٕ ْ ًَ َشَٜث َو َ٘ا ُ ٠َ ٞة َُ ٙز ْ
َش ُك٠ا ْ يَ َ٠د أ َ َ
َ
اب أن ُح َه ََ ٙر َوالل
ذ
ه
إ
ِٚ
٘
ٝ
ض
ز
ض
ضًا ٍة وِ٘ ٚاَّلِي ٚأ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ُ َ
َ
ػ ٌ
ري ة ِ َٙا َح ْه َ٠ٖٙن ﴾ [البقرة ،]96:أما النصارل فقد مالكا إلى الرىبانية ك ىكبت الفطرة ،مف ذلؾ قكلو
ة ِ
َ
الل ِ َذ َٙا َر َن َْٞ ٠ا َ
َ َ َْ َ ً َْ َ ُ َ َ َ َ َْ َ َ َْ ْ َ ْ َ َ ْ َ
ض ََ رِ َاعيَخ ِ َٟا ﴾
ان
تعالى ﴿ :ورٞتاج ًِث ابخدنٞ٠ا ٘ا ْخبٜاٞا نًٖ ِٟٗإِل اةخِياء رِؽِ ٠
[الحديد ،]27:أما كسطية اإلسبلـ فقد كردت في كثير مف األدلة منيا:
 -1ما جاء عف أنس بف مالؾ  ،قاؿ [ :جاء ثالثة رىط إلى بيكت أزكاج النبي  ، يسألكف
عف عبادة النبي  ،فمما أخبركا كأنيـ تقالكىا ،فقالكا :كأيف نحف مف النبي  ؟ قد غفر لو
ما تقدـ مف ذنبو كما تأخر ،قاؿ أحدىـ :أما أنا فإني أصمي الميؿ أبدان ،كقاؿ آخر :أنا أصكـ
الدىر كال أفطر ،كقاؿ آخر :أنا أعتزؿ النساء فال أتزكج أبدان ،فجاء رسكؿ ا﵀  إلييـ،
فقاؿ :أنتـ الذيف قمتـ كذا ككذا ،أما كا﵀ إني ألخشاكـ ﵀ كأتقاكـ لو ،لكني أصكـ كأفطر،
كأصمي كأرقد ،كأتزكج النساء ،فمف رغب عف سنتي فميس مني ](.)1
 -2عف عبد ا﵀ بف عمرك بف العاص – رضي ا﵀ عنيما  -قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ : ىيا ىع ٍب ىد
َّ
ص ٍـ
المَّ ًو ،أىلى ٍـ أ ٍ
كـ المٍَّي ىؿ ؟ قمت :بمى يا رسكؿ ا﵀ ،قاؿ :فىالى تى ٍف ىع ٍؿ ،ي
يخ ىب ٍر أ َّىن ىؾ تى ي
كـ الن ىي ىار ىكتىقي ي
ص ي
ً
ً
س ًد ىؾ ىعمى ٍي ىؾ ىحقًّا ،ىكًا َّف لً ىع ٍي ًن ىؾ ىعمى ٍي ىؾ ىحقًّا ،ىكًا َّف لً ىز ٍك ًج ىؾ ىعمى ٍي ىؾ ىحقًّا ](.)2
ىكأىفٍط ٍر ،ىكقي ٍـ ىكىن ٍـ ،فىًإ َّف ل ىج ى

) )1صحيح البخارم :كتاب النكاح ،باب الترغيب في النكاح (ج ،)2/7ح (.)5063

) )2صحيح البخارم :كتاب النكاح ،باب لزكجؾ عميؾ حؽ (ج ،)31/7ح ( ،)5199صحيح مسمـ :كتاب الصياـ ،باب
النيي عف صكـ الدىر لمف تضرر بو أك فكت بو حقا أك لـ يفطر العيديف كالتشريؽ ،كبياف تفضيؿ صكـ يكـ ،بمفظ" :فصـ

كأفطر ،كنـ كقـ ،كصـ مف الشير ثبلثة أياـ ،فإف الحسنة بعشر أمثاليا ،كذلؾ مثؿ صياـ الدىر" (ج،)812/2

ح (.)1159
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رابعان :مراعاة قكاعد األخالؽ:
األخبلؽ عنصر أصيؿ في تقكيـ شئكف الحياة كصبلح المجتمعات ،كبناء اإلسبلـ يقكـ في
عد مف أكثر األعماؿ كزنان
أصمو عمى أساس مف األخبلؽ الفاضمة الكريمة ،كاألخبلؽ الحسنة تي ٌ
ً
ً
يز ً
ام ًة
ش ٍي هء أىثٍ ىق يؿ ًفي ًم ى
يكـ القيامة؛ يدؿ عمى ذلؾ قكؿ رسكؿ ا﵀  [ :ىما ى
اف ا ٍل يم ٍؤم ًف ىي ٍكىـ الق ىي ى
ش ً
ً
ًم ٍف يخمي و
مء ]( ،)1كا﵀ جؿ كعبل أثنى عمى نبيو  في
س وف ،ىكًا َّف المَّ ىو لى يي ٍب ًغ ي
ض الفىاح ى ى
البذ ى
ؽ ىح ى
َ َ َََ ُ ُ َ
ًم ﴾ [القمـ.]4:
كتابو الكريـ فقاؿِ ﴿ :إَوٕ ّٛهَل خٖ ٍَ ن ِل ٍ
كما أف األخبلؽ الحسنة في ديف اإلسبلـ ،ال تيعد سمككان فقط ،كاٌنما ىي في الحقيقة عبادةه

ييكتب عمييا الثكاب كاألجر مف ا﵀ تعالى ،كما ٌأنيا مف مجاالت التنافس بيف العباد ،كىي مف
ً
ىح ِّب يك ٍـ إً ىل َّي ىكأىق ىٍرًب يك ٍـ ًم ِّني
عكامؿ التفاضؿ بيف الناس يكـ القيامة ،قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :إً َّف م ٍف أ ى
القيام ًة أىح ً
ً
ً
ىخالىقنا](.)2
اس ىن يك ٍـ أ ٍ
سا ىي ٍكىـ ى ى ى
ىم ٍجم ن
كتتجمى ىذه الخصيصة في أحكاـ الديف كتفصيبلت الشريعة؛ فالصبلة تنيى عف الفحشاء
كالمنكر ،كالزكاة فييا التربية عمى سخاء النفس كبذليا كاالبتعاد عف الشح كالبخؿ ،كفي الصكـ
نيي عف الرفث كالفسكؽ كالجداؿ ،كتدريب
تىممس أحكاؿ الفقراء كالشعكر بحاجتيـ ،كفي الحج ه
النفس عمى الصبر كاإليثار ،كالمعامبلت بيف الناس تقكـ عمى الكضكح كاألمانة كالمصمحة
المتبادلة ،كما أف األحكاـ الشرعية تىذـ األنانية كالمكر كالغش كالخداع كاالحتكار ،ككؿ ما فيو
كغ ىرر(.(3
جيالة كغش ى

كقد كاف مف سنف رسكؿ ا﵀  ككصاياه لمف يبعثيـ مف جند اإلسبلـ إلى الغزك في سبيؿ
ا﵀ تعالى ،ما فيو سمك أخبلؽ ىذا الديف؛ فقد كاف  إذا بعث أمي انر عمى جيش أك ىسرية أكصاه

يث
) )1سنف الترمذم :كتاب البر كالصمة ،باب ما جاء في حسف الخمؽ (ج ،)430/3ح ( ،)2002قاؿ الترمذم :ىح ًد ه
يح.
ص ًح ه
ىح ىس هف ى
) )2سنف الترمذم :كتاب البر كالصمة ،باب ما جاء في معالي األخبلؽ (ج ،)438/3ح ( ،)2018قاؿ األلباني :صحيح،
ينظر :صحيح كضعيؼ سنف الترمذم ،األلباني (ج.)18/5

) )3ينظر :الخصائص العامة لئلسبلـ ،الريس ،مقاؿ عمى االنترنت ،تاريخ النشر22/12/2007 :
الرابط. https://www.alukah.net/sharia/0/18773:
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ً
في خاصتو بتقكل ا﵀ تعالى ،كمف معو مف المسمميف خي انر ،ثـ قاؿ [ :ا ٍغ يزكا ًب ً
س ًب ً
يؿ
ٍ
اسـ ا﵀ ،في ى
ا﵀ ،قى ًاتميكا ىم ٍف ىكفى ىر با﵀ ،ا ٍغ يزكا ىكالى تى يغمكا كال تى ٍغ ًد يركا ىكال تي ىمثِّمكا ىكال تى ٍقتيميكا ىكًليدان.)1(]..
كال ييقتىصر التعامؿ باألخبلؽ الحسنة مع المسمميف فقط؛ بؿ يجب التعامؿ بيذه األخبلؽ مع
الناس جميعا ،حتى كلك كانكا مف غير أىؿ اإلسبلـ ،يقكؿ ا﵀ تعالىَ ﴿ :و َل َُتَادِلُ٠ا أ َ ْ َٔ ٞإِْٓخَ
اب
ن
ِ
َ
َ َ
َ ْ َ ُ
اى ندا لى ٍـ ىي ًر ٍح ىرًائ ىح ىة
سا يم ىع ى
إِل ةِإ ِّت ِه أضص[ ﴾ ٚالعنكبكت ،]46:كيقكؿ النبي  [ :ىم ٍف قىتى ىؿ ىن ٍف ن
الج َّن ًة ](.)2
ى
كيذىب اإلسبلـ إلى أبعد مف ذلؾ فيأمر أتباعو باستعماؿ مكارـ األخبلؽ حتى مع األعداء،
ََ
ًَ َ ْ َ
َ َ َ
َ
َ ََ َ
ل َُيِب اْلَانَ ٜ
ِّي ﴾
ِإَو٘ا َّتاذ ٍَ ٠ْ ُ ِٚ٘ ٚم خًَِاٛث ٌاٛتِذ إِْلَْ ْٗ ِٟع َش َ٠اء إِن الل
قاؿ تعالى﴿ :
ِ
[األنفاؿ ،]58:أم :كاما تخافف مف قكـ  -بينؾ كبينيـ عيد  -خيانة فانبذ إلييـ العيد ،أم قؿ ليـ
قد نبذت إليكـ عيدكـ ،كأنا مقاتمكـ ،ليعممكا ذلؾ ،كال تقاتميـ كبينؾ كبينيـ عيد كىـ يثقكف بؾ،
فيككف ذلؾ خيانة كغد انر(.)3
خامسان :الجمع بيف الثبات كالمركنة:
ديف اإلسبلـ يقكـ عمى قكاعد أساسية ثابتة ال تتغير كال تتبدؿ مستمدة مف مصادره األكلى،
َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ّ ْ َ َ َ ُ ََ ُ َ
ْلاٌ ِل٠ن ﴾
فالقرآف محفكظ بحفظ ا﵀ تعالى لو ،قاؿ تعالى ﴿ :إِٛا َنٛ ٚزْلا اَّلِْر ِإَوٛا َل
َ
[الحجر ،]9:كقاؿ َ ﴿ :ل يَأْت ًِْ ِٝاِلَاـ ُِٔ َِ٘ ٚب ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ٌ ّ ْ َ
ًِد ﴾
ًِم ّم ٍ
ّي يدي ِٝول ِ٘ ٚخٍِٖ ِٝحزنِئ ِ٘ ٚضٓ ٍ
ِ
[فصمت ،]42:كمف السنة النبكية المطيرة التي ىي ىك ٍحي مف ا﵀ تعالى لرسكلو  ،قاؿ تعالى:
َ ْ
ْ َُ َ َْ ٌ َ
ْح يُْ٠ح ﴾ [النجـ.]413:
﴿ َو َ٘ا يَِ ٜف َُ ن ِ ٚال َ٠َ ٟى * إِن  ٠ٞإِل و
كتجمع الشريعة اإلسبلمية بيف عنصرم الثبات كالمركنة ،كيتجمى الثبات في أصكليا
ككمياتيا كقكاعدىا ،كتتجمى المركنة في فركعيا كجزئياتيا كتفصيبلتيا ،فالثبات يمنعيا مف

) )1صحيح مسمـ :كتاب الجياد كالسير ،باب تأمير اإلماـ األمراء عمى البعكث ،ككصيتو إياىـ بآداب الغزك كغيرىا
(ج ،)1357/3ح (.)1731

) )2صحيح البخارم :كتاب الديات ،باب إثـ مف قتؿ ذميا بغير جرـ (ج ،)12/9ح (.)6914
) )3ينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ج.)32/8

33

االختبلط كالذكباف في غيرىا مف الشرائع ،كالمركنة تجعميا تستجيب لكؿ كقائع كمستجدات
العصر.
فيك الثبات عمى األىداؼ كالغايات كالمركنة في الكسائؿ كاألساليب ،كالثبات عمى األصكؿ
كالكميات ،كالمركنة في الفيركع كالجزئيات ،كالثبات عمى القيـ الدينية كاألخبلقية ،كالمركنة في
الشؤكف الدنيكية ك ً
العممية(.(1
أمثمة عمى خاصية الجمع بيف الثبات كالمركنة مف القرآف الكريـ:
ُْ ْ ُ َ
َ َ
ي ٚأ َ ْو ِْلَاء ُِ٘ ٚد ْون ال ْ ُْ ٙؤ َِ٘ ٜ
٠ن إ ْ ََكٌ ِر َ
ِّي ﴾
خ ِذ الٙؤِٜ٘
 -1يتمثؿ مبدأ الثبات في قكلو تعالى ﴿ :ل َحخ ِ
ِ
ِ
[آؿ عمراف ،]28:كيتمثؿ مبدأ المركنة في االستثناء مف ىذا الحكـ عند الضركرة في قكلو تعالى
ً
كيقصد ىنا إظيار المكاالة ظاى انر عند الضركرة
في اآلية نفسيا( :إًالَّ أىف تىتَّقيكاٍ م ٍن يي ٍـ تيقىاةن) ،ي
َ َ ْ ُ ْ َ ََْ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
و
ان ﴾
لدفع
اْليِ ٙ
ضرر عاـ أك خاص ،كمثؿ ذلؾ قكلو تعالى ﴿ :إِل ٘ ٚأزرِه وُٖت٘ ٝفٙهِ ٚة ِ ِ

[النحؿ ،]106:كيقصد بو إظيار الكفر عند اإلكراه ،مع ً
صدؽ اإليماف كاالعتقاد باطنان.
ي
 -2يتمثؿ الثبات في قكلو تعالى في كصؼ مجتمع المؤمنيفَ ﴿ :وأ َ ْم ُر ُُ ْٗ ٞط َ
٠رى ةَحْ﴾ ْٗ ُٟ َٜ
َ
َ ُ
[الشكرل ،]38:كفي قكلو لرسكلو َ ﴿ :وطاوِ ْرِ ْٗ ٞف اَ ْم ِر ﴾ [آؿ عمراف ،]159:فالشكرل مبدأ
أساس في المجتمع المسمـ ،ال يقكـ نظاـ اإلسبلـ عمى أساس سكاه؛ فبل يجكز لحاكـ ،كال

لمجتمع ،أف يمغي الشكرل مف حياتو السياسية كاالجتماعية ،كال يحؿ لسمطاف أك زعيـ أف يقكد
الناس رغـ أنكفيـ إلى ما يكرىكف ،بالتسمط كالقكة كالجبركت(.)2
كتتمثؿ المركنة في عدـ تحديد شكؿ معيف لمشكرل ،أك كسيمة الزمة يمتزـ بيا الناس في كؿ
زماف كفي كؿ مكاف فيتضرر المجتمع بيذا التقييد األبدم ،إذا تغيرت الظركؼ بتغير البيئات أك
العصكر أك األكضاع ،فيستطيع المؤمنكف في كؿ عصر أف ينفذكا ما أمر ا﵀ بو مف الشكرل
بالصكرة التي تناسب أحكاليـ كأكضاعيـ ،كتبلئـ مكقعيـ مف التطكر ،كتتـ بو حقيقة الشكرل ال
مظيرىا(.)3
) )1ينظر :الخصائص العامة لئلسبلـ ،القرضاكم (ص.)200-203:
) )2ينظر :في ظبلؿ القرآف ،قطب (ج.)501/4
) )3ينظر :المرجع السابؽ (ج.)501،500/4
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مثاؿ عمى خاصية الجمع بيف الثبات كالمركنة مف السنة المطيرة:
 -3عف أبي سعيد الخدرم  ،عف النبي  قاؿ [ :إًيَّا يكـ كالجميكس عمىى الطرقى ً
ات ،فىقىاليكا :ىما
ٍ ى ي ى ى
ي
ً
لى ىنا بد ،إً َّنما ًىي مجالًس ىنا ىنتىحد ي ً
ًَّ
ييا ،قى ى ً
يؽ ىحقَّ ىيا،
ىعطيكا الطَّ ًر ى
س ،فىأ ٍ
ى
ي
َّث ف ى
الم ىجال ى
ى ى ىى ي
اؿ :فىإ ىذا أ ىىب ٍيتي ٍـ إال ى
السالىًـ ،كأىمر ًبا ٍلمعر ً
قىاليكا :ىك ىما ىحؽ الطَّ ًري ً
كؼ،
ص ًر ،ىك ىكؼ األى ىذل ،ىك ىرد َّ
ؽ؟ قى ى
اؿ :ىغض ى
الب ى
ى ٍي
ى ٍه
الم ٍن ىك ًر ](.)1
ىكىن ٍي هي ىع ًف ي
فقكلو " :إًيا يكـ كالجميكس عمىى الطرقى ً
ات" نيي فيو تحذير كحسـ لمسألة الجمكس عمى قارعة
ٍ ى ي ى ى
ي
الطريؽ ،كىذا مف األمكر البلزمة الثابتة ،فمما قالكا" :ما لنا منيا يب ٌّد" ،كانت المركنة في األمر

يي كاف لئلرشاد إلى األصمح ،كأف دفع المفسدة أكلى مف جمب
الن ٌ
بكم ،فذكر ليـ أف الن ى
المصمحة ،كقكلو  " :ىك ىكؼ األى ىذل" تندرج تحتيا كتتفرع عنيا فركع كأحكاـ كثيرة متجددة ،كيمكف
حدثة في شؤكف الناس المعاشية(.)2
أف ييمحؽ بيا طرائؽ كأمكر يم ى

سادسان :التيسير كعدـ الحرج:
تدؿ األدلة الشرعية داللة قطعية عمى سماحة الشريعة الغراء في التيسير عمى المسمميف،
ُ ُ ُْ ْ َ َ َ
ل يُر ُ
كعدـ المشقة عمييـ في التكاليؼ كالعبادات ،يقكؿ ا﵀ تعالى ﴿ :يُر ُ
يد
يد الل ةِسٗ إحس و
ِ
ِ
َْ ً َ
َ َ ُّ
ُ
س ُٗ إ ْ ُه ْ َ
س ﴾ [البقرة ،]185:كيقكؿ  ﴿ :ل يُسٖ ًِ الل جٍصا إِل ُو ْش َه َٟا ﴾ [البقرة ،]286:كيقكؿ
ةِ
()3
س يركا ،ىكىب ِّ
سهر ،ىكلى ٍف
س يركا ىكالى تي ىع ِّ
النبي  [ :ىي ِّ
ش يركا ،ىكالى تيىنفِّيركا ]  ،كيقكؿ أيضان [ :إً َّف الد ى
ِّيف يي ٍ

) )1صحيح البخارم :كتاب المظالـ كالغصب ،باب أفنية الدكر كالجمكس فييا ،كالجمكس عمى الصعدات (ج،)132/3
ح (.)2465

) )2ينظر :فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ابف حجر (ج.)113/5

) )3صحيح البخارم :كتاب العمـ ،باب ما كاف النبي  يتخكليـ بالمكعظة كالعمـ كي ال ينفركا (ج ،)25/1ح (،)69
صحيح مسمـ :كتاب الجياد كالسير ،باب في األمر بالتيسير ،كترؾ التنفير (ج ،)1358/3ح (.)1732
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ش َّ
ىح هد إًَّال ىغمى ىب يو( ،)2(] ...)1كجاء عف عائشة  -رضي ا﵀ عنيا -أنيا قالت [ :ىما يخ ِّي ىر
يي ى
اد الد ى
ِّيف أ ى
س ىريى ىما ،ىما لى ٍـ ىي يك ٍف إًثٍ نما.)3(] ...
سك يؿ المَّ ًو  ىب ٍي ىف أ ٍىم ىرٍي ًف إًَّال أ ى
ىخ ىذ أ ٍىي ى
ىر ي
كالحكمة في سماحة الشريعة اإلسبلمية أف ا﵀ تعالى جعؿ ىذه الشريعة ديف الفطرة ،كالفطرة
ُ
َ َُّ َ َ ُ
السميمة تنفر مف الشدة كالتعنت ككثرة التكاليؼ ،قاؿ تعالى ﴿ :يُر ُ
يد الل أن ُيًٍِ نٜس ْٗ َوخٖ ََِ
ى
ِ
ً
َ ُ َ
نصان ؽهًٍِا ﴾ [النساء ،]28:كقد أراد ا﵀ تعالى أف تككف ىذه الشريعة الغراء شريعة عامة
اْل
ِ
كباقية كدائمة ،فاقتضى ذلؾ أف يككف تنفيذىا بيف األيمة سيبلن يم ىيس انر ،كال يككف ذلؾ إال إذا انتفى

العنت كالمشقة ،فكانت بسماحتيا أشد مبلءمة لمنفكس ،كأكثر مراعاة لمفطرة(.)4
عنيا ى

اليسر كانتفاء الحرج ًسمة أساسية في ديف اإلسبلـ ،كالتيسير مقصد عظيـ مف
كالحقيقة أف ي
ُ َ ََْ ُ ْ ََ َ ََ َ َْ ُ
س ْٗ ف ّ
ِيِْٚ ٘ ٚ
اَل
مقاصد الشريعة اإلسبلمية ،يقكؿ ا﵀ تعالى ٠ٞ ﴿ :اسختازٗ و٘ا سهٔ نًٖ
ِ
ِ
َ َ
ؽ عميكـ إال جعؿ ا﵀ لكـ
ضر ٍج ﴾ [الحج ،]78:أم :لـ يكمفكـ ما ال تطيقكف ،كلـ ييمزمكـ بشيء فى ىش ى
ضر أربعان
الح ى
فرجان كمخرجان ،فالصبلة  -التي ىي أكبر أركاف اإلسبلـ بعد الشيادتيف  -تجب في ى
ً
صمى رجاالن أك ركبانان ،كالقياـ فييا يسقط بعذر المرض ،فيصمييا
صر إلى ث ٍنتىيف ،كتي ى
كفي السفر تي ٍق ى
المريض جالسان ،فإف لـ يستطع فعمى جنبو ،إلى غير ذلؾ مف الرخص في سائر الفرائض
كالكاجبات(.)5
كرخصة ا﵀ تعالى في الصياـ لممريض كالمسافر ككذلؾ لممرأة الحامؿ ،كالعفك عف األكؿ
كالشرب ناسيان ،ككذلؾ التعجيؿ في اإلفطار ،كالتأخير في تناكؿ السحكر في شير رمضاف دليؿ
َ ُْ ََ َ َ َ َ ُ َ
كاضح عمى التيسير كرفع الحرج عف ىذه األيمة ،قاؿ تعالى ﴿ :طٟر رمؾان اَّلِي أٛزِل ذًِِٝ

(كلى ٍف يي ىشاد) :المشادة بالتشديد المغالبة يقاؿ شاده يشاده مشادة إذا قاكاه كالمعنى :ال يتعمؽ أحد في األعماؿ الدينية
) )1ى
اليسر كاالعتداؿ ،ينظر :فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ابف
ب( ،إال غمبو) :رده إلى ي
كيترؾ الرفؽ إال عجز كانقطع فىيي ٍغمى ي
حجر (ج.)94/1
) )2صحيح البخارم :كتاب اإليماف ،باب الديف يسر (ج ،)16/1ح (.)39

) )3صحيح البخارم :كتاب المناقب ،باب صفة النبي ( ج ،)189/4ح ( ،)3560صحيح مسمـ :كتاب الفضائؿ ،باب
مباعدتو  لآلثاـ كاختياره مف المباح ،أسيمو كانتقامو ﵀ عند انتياؾ حرماتو (ج ،)1813/4ح (.)2327

) )4ينظر :مقاصد الشريعة اإلسبلمية ،ابف عاشكر (ج.)193/3
) )5ينظر :تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج.)455/5
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َ َْ
ّ َ ُْ َ َ ُْ ْ َ َ
َ
َ َ
ُْ ْ ُ
ُ
آن ًُ ٞدى ّٕ َ
َِٖ ّ َ َ ِ ٜ
ان ذ َ ٚٙطَ ِٟد ِٜ٘س ُٗ الظ َْ ٟر ًٌَٖ ُػ َْ ُٝ ٙو ََ٘ ٚكن َمرِيؾا
إِر
اس وبحٍِ ٜ
ات ِ٘ ٚالٟدى وإٍرُ ِ
ُ ُ ُْ ْ َ َ َ ُ ُ ُ
َْ ََ َ َ َ َ ٌ ّ ْ ََ ُ َ َ ُ ُ
س ُٗ إ ْ ُه ْ َ
س ﴾ [البقرة.]185:
أو َع شٍ ٍر ٌهِدة ِ٘ ٚخيا ٍم أخر يرِيد الل ةِسٗ إحس ول يرِيد ة ِ
كالتيسير عمى المسمميف في فريضة الزكاة بجعؿ أصناؼ محددة تجب فييا الزكاة ،كليس
في جميع األصناؼ ،كمف ييسر اإلسبلـ أيضان في أداء ىذه الفريضة أنو لـ يجعؿ دفع الزكاة إال
مرة كاحدة في السنة؛ كذلؾ بعد أف يبمغ النصاب كيحكؿ عميو الحكؿ ،كأف مقدار الماؿ الكاجب

دفعو لمزكاة قميؿ ًّ
جدا بالنسبة لمماؿ الذم تىجب فيو الزكاة ،بحيث ال يؤثر فيو كثي انر ،كال يتأثر
بذلؾ صاحبو(.(1

الحج مرةن كاحدةن في العمر ،كاشتراط االستطاعة بأنكاعيا
كمف التيسير كرفع الحرج كجكب
ٌ
و
الحج يبي و
كسيكلة
سر
المالية كالبدنية كأىمف الطريؽ لكجكب فريضة الحج ،كاعتبار تأدية أعماؿ
ٌ
و
أف أى ٍم ىف الطريؽ كالمسير فيو و
بيسر
كسيكلة ،ىشرطه
شرطه مف شركط االستطاعة ،فقد ىعد الفقياء ٌ

الح ٌج عمى المسمـ حينيا،
الحج ،كبالتالي إف لـ يتحقٌؽ ىذا الشرط فبل يجب ى
مف شركط كجكب ى
ككذلؾ امتبلؾ نفقة الحج ذىابان كمف ىيعكؿ خمفو مف عيالو ،كما يجكز اإلنابة في
ّ ََ
ْ
كاممة؛ لمرض ،أك عجز يم ٍق ًعد( ،)2قاؿ تعالىَ ﴿ :و ِلل ِ َع اْلَ ِ
ج َ٘ ِٚ
اس ضِز اِلًَْ ِ
ً
َشبًِال ﴾ [آؿ عمراف.]97:

أعماؿ الحج
َ َ
ْ
اشخَ َفاع إِْلِْٝ

طبنا رسك يؿ ا﵀  فقاؿ :أىي ىيا َّ
اس
كفي صحيح مسمـ مف حديث أبي ىريرة  ،قاؿ [ :ىخ ى
الن ي
اؿ رج هؿ :أى يك َّؿ ع واـ يا رس ى ً
ت ىحتَّى قىالى ىيا ثىىال ثنا،
س ىك ى
قى ٍد فى ىر ى
ض ا﵀ي ىعمى ٍي يك يـ ا ٍل ىح َّج ،فى يحجكا ،فىقى ى ى ي
كؿ ا﵀؟ فى ى
ى ى ى ي
اؿ رسك يؿ ً
استىطى ٍعتي ٍـ ](.)3
ا﵀  :لى ٍك يق ٍم ي
ت :ىن ىع ٍـ لى ىك ىج ىب ٍت ،ىكلى ىما ٍ
فىقى ى ى ي
كمف التيسير كرفع الحرج أف ا﵀ تعالى رفع التكميؼ عف الضعفاء كالعاجزيف في بعض
َ ََ
ََ
َ
َ ََ ْ َ
َ
األمكر الدينية كالتعبدية ،قاؿ تعالى عف الجيادٕ ﴿ :ح ْ َس َع الؾ َهٍاء َول َع ال َْ ٙرض َول َع
َ ََ
َ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ٌ َ َ َ ُ ْ ّ
َع ال ْ ُْ ٙ
صج َ
لل ِ َو َر ُ
ّي َِ٘ ٚشبًٔ َوالل َد ٍُ ٌ
ِ
ِ
٠ر
ط
ا
٘
َ٠ل
ش
اَّلِي ٚل َيِدون ٘ا ي٠ٍِِٜن ضرج إِذا ٛػط٠ا ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َرض ٌ
ًِٗ ﴾ [التكبة.]91:
) (1ينظر :اليسر كالسماحة في اإلسبلـ ،الصغير (ج .)30/1

) )2ينظر :القكاعد كالضكابط الفقيية المتضمنة لمتيسير ،صالح (ج.)44/1

) )3صحيح مسمـ :كتاب الحج ،باب فرض الحج مرة في العمر (ج ،)975/2ح (.)1337
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ً

كالمراد ب (الض ىعفىاء) العاجزيف عف يمبلقاة العدك ،كتحمؿ المشاؽ كاف كانكا أصحاء كالشيخ
ضى) :فيـ العاجزكف و
يف الى
كالعمى كال ىعرج ،ك(الًَّذ ى
كالصبي كالمرأة ،أما (ا ٍل ىم ٍر ى
بأمر ىع ىر ى
ض ليـ ى

كف ما ي ً
كف) :ىـ الفقراء كلك كانكا أقكياء كأصحاء( (1فكؿ ىؤالء ليس عمييـ إثـ كال ذنب
نفقي ى
ىي ًج يد ى ى ي
إذا تخمفكا عف الجياد في سبيؿ ا﵀ إذا نصحكا ﵀ كرسكلو ،كأخمصكا اإليماف كالعمؿ الصالح فمـ
يرجفكا كلـ يثيركا الفتف كأكصمكا الخير إلى المجاىديف ،فكؿ ىذه األمكر مف باب اإلعانة عمى
الجياد( ،)2ثـ ختمت اآلية بقكلو تعالى( :كالمَّ يو ىغفيكر ر ً
يـ) كمف مغفرتو كرحمتو ،عفا عف
ح
ى
ه ى ه
الح ىرج ،كأثابيـ بنيتيـ الصادقة ثكاب القادريف الفاعميف(.)3
العاجزيف كالضعفاء ،كرفع عنيـ ى
سابعان :التدرج في األحكاـ كقت نزكليا:
كممة التدرج عندما تطمؽ في التشريع اإلسبلمي يراد بيا :نزكؿ الشرائع في عيد النبي 
الحكـ
متدرجة متفرقة عمى عدة مراحؿ ،فكثير مف أحكاـ القرآف لـ تنزؿ جممة كاحدة ،بؿ كاف ي
طكره األخير ،ككجكب الصبلة كالصياـ ،كتحريـ الربا كالخمر.
يأخذ أطكا انر عديدة حتى يصؿ إلى ى

كاذا نظرنا إلى التدرج التشريعي في الصدر األكؿ مف اإلسالـ نجده نكعيف:
النكع األكؿ :التدرج في تشريع األحكاـ جممة.
كالنكع الثاني :التدرج في تشريع الحكـ الكاحد.
فمثاؿ النكع األكؿ :تشريع الصبلة في ليمة اإلسراء قبؿ اليجرة بسنة ،ثـ تشريع األذاف كالقتاؿ
كبعض أحكاـ النكاح كالصداؽ كالكليمة في السنة األكلى مف اليجرة ،كفي السنة الثانية يشرع
كحكلت فييا القبمة كأيحمت الغنائـ لممجاىديف،
الصكـ كصبلة العيديف كنحر األضاحي كالزكاة ،ي
ك يشرع قصر الصبلة في السفر كالخكؼ في السنة الرابعة ،كفييا أيضان شرعت عقكبة ٍّ
الزنى ،كأنزؿ

الحج ،كىكذا إلى اكتماؿ التشريع(.)4
ض ى
ا﵀  أحكاـ التيمـ كالقذؼ ،كفي ًر ى

) )1ينظر :التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ ،طنطاكم (ج.)379/6

البسيط ،الكاحدم
) )2ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني ،األلكسي (ج ،)329/7الت ٍفسير ى
(ج.)593/10

) )3ينظر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ،السعدم (ص.)347:
) )4ينظر:تاريخ الفقو اإلسبلمي ،األشقر (ص.)48:
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كأما النكع الثاني :فمثؿ تحريـ الخمر كالربا ،كفرض الصياـ كالصبلة كالجياد فقد كاف الحكـ
يأخذ أطكا انر كأحكامان مختمفة حتى يصؿ إلى غايتو ،كمف األمثمة عمى ذلؾ:
 -1الصالة :فالصبلة ىي أكؿ ما في ًرض مف عبادات؛ كىي الركف الثاني مف أركاف اإلسبلـ ،لً ىما

و
أىمية في ضبط أفعاؿ العباد ،كغرس ركح الجماعة كاالتحاد كاأليلفة بيف المسمميف،
ليا مف
كىي كذلؾ مف شعائر اإلسبلـ الظاىرة ،كلـ يكتمؿ تشريع الصبلة إال بمر و
احؿ ثبلث:
تعالى:
ُْ َ
إِ ْرآن

المرحمة األكلى :أف ا﵀ تعالى فرض قياـ الميؿ عمى النبي  كالمسمميف عامان كامبلن ،قاؿ
َ
ُ َ َ َ َ ً
ْ َ ُ َ ُ ْ ْ َ ً َ ْ ََ
ْ ُ
ّ
ع ًِِ٘ ُٖ ُٝ ٜال * أ ْو زِد نًَْٖ ِٝو َرح ِِٔ
﴿ يَا خح َٟا ال َُ ٙز ِّ٘ٔ * ُ ِٗ الًْٖٔ إِل ُٖ ًِال * ِ ٛػٍ ٝأوِ اِٛ
ً
َ
ح ْرت ًِال ﴾ [المزمؿ ،]4-1:فشؽ عمييـ ذلؾ حتى تىكرمت أقداميـ ،فنسخ ا﵀ تعالى ذلؾ كأنزؿ
َ َ َ َ ُْ ُ ُ ََ َ َ َ ُ َ ْ ُ
اب نًْٖس ْٗ ٌاُ َرؤوا
التخفيؼ عمى المسمميف بقكلو في آخر السكرة نفسيا ﴿ :نٖ ِٗ أن َٕ ٚتػ٠ه ذخ
َْ
َ َ
َ
َ ْ
ُ َ
َ
َ َ ْ
ُ ُ
ُ
َ ََ َ َ َ ُْ ْ
آن نٖ َِٗ أن َشًَٓ٠ن ِٜ٘سٗ َ٘ ْرض َوآخ ُرون يَْضِبُ٠ن ِف اَ ْر ِض يَبْخَي٠ن ٌِ٘ ٚؾ ِٔ
٘ا ححس ِ٘ ٚإِر ِ
َ َ َ ُ َ َُ ُ َ
َ َ ْ ُ َ ََ َ َ ُْ
َ
ًٔ الل ِ ٌاُ َرؤوا ٘ا ححس ِ٘[ ﴾ ٜٝالمزمؿ ،]20:فصار قياـ الميؿ تطكعان
الل ِ وآخرون حِاح ِٖ٠ن ِف شب ِ ِ
في حؽ المسمميف بعد أف كاف فريضة ،كظؿ األمر كاجبان عمى النبي  كحده(.)1

العشي ،فقد جاء عف عائشة
المرحمة الثانية :كانت الصبلة فييا ركعتيف في الغداة ،كركعتيف في ى
ً
ض ًر
ض المَّ يو َّ
 رضي ا﵀ عنيا  -أنيا قالت [ :فى ىر ىالصالىةى ًح ى
الح ى
يف فى ىر ى
ض ىيا ،ىرٍك ىعتى ٍي ًف ىرٍك ىعتى ٍي ًف ،في ى
ً
السفى ًر ،ك ًز ى ً
ً
ض ًر](.)2
ىك َّ
الح ى
صالىة ى
يد في ى
صالىةي َّ ى
السفى ًر ،فىأيق َّر ٍت ى

المرحمة الثالثة :كىي المرحمة التي اكتمؿ فييا التشريع ،كفرضت الصمكات الخمس عمى
َ
َ ََ ُُ
َ َ
َ
َْ َُ ْ َ َْ ْ َ ُ ْ َ
ْ
َ
المسمميف ،كذلؾ بقكلو تعالى ﴿ :أُ ِ ِٗ الػالة َِلل٠كِ الظِ ٙس إَِل ىص َِ الًٖ ِٔ وُرآن إٍشرِ إِن ُرآن
َْ ْ َ َ ْ ً
شرِ َكن َمظ ُ٠ٟدا ﴾ [اإلسراء ،]78:كىذه اآلية بإجماع مف المفسريف إشارة إلى الصمكات الخمس
إٍ

المفركضة(.)3

 -2الزكاة :فيرضت الزكاة بعد البعثة النبكية في مكة قبؿ اليجرة ،حيث دلت عمى ذلؾ آيات مف
َ
ُ ْ َ َُ َ ََ َ
ََْْ
القرآف نزلت في مكة؛ مثؿ قكلو تعالىَ ﴿ :و َشًُ َ
َتّك ﴾
ش َُ ٜت َٟا اَتَّق * اَّلِي يؤ ِت ٘اَل ح
) )1ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازم (ج ،)682/30الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ج.)37-34/19

) )2صحيح البخارم :كتاب الصبلة ،باب كيؼ فرضت الصبلة في اإلسراء؟ (ج ،)79/1ح (.)350
) )3ينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ج.)303/10
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َ َ ُ ُ َ َ َ َ َُُْ َ َ َ َ ُ ْ
َ
ُ
الزَكة َو ٗٞةِاٌخ َِرة ِ  ْٗ ٞيُ٠ُِٜ ُ٠ن ﴾
[الميؿ ،]18117:كقكلو تعالى ﴿ :اَّلِي ٚيًِِ٠ٙن الػالة ويؤح٠ن
[لقماف ،]4:ككاف ىذا الفرض عمى سبيؿ اإلجماؿ ،كجاء بياف أحكاميا ،كتطبيقيا بعد اليجرة
إلى المدينة المنكرة ،كتي ىعد مرحمة ما بعد اليجرة النبكية أىـ مرحمة في تشريع الزكاة ،حيث

كمصارفيا ،كتكميؼ العامميف عمى تحصيميا،
كاف بياف تفاصيؿ أحكاميا ،كتحديد مقاديرىا ى
َ َ َ ُ ُْ َ
َ
ات ل ٍِِٖ َراء
كمف ثـ صرفيا في مصارفيا( ،)1كما جاء في قكلو تعالى ﴿ :إِج َٙا الػدُ
ّ
الرَُاب َوإ ْ َيار٘ َ
َوال ْ ََ ٙصاِّْي َوإ ْ َهامِٖ َ
الل ِ َواةَْ ٚ
ِّي َوف َ
ِّي َنًَْٖ َٟا َوال ْ َُ ٙؤَٕ ٍَثِ ُُُٖ٠بُ َُ ْٗ ٟوف ّ
ًٔ
ب
الص
ًٔ
ب
ش
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ً ّ َ ّ
ًِٗ َ
ضٓ ٌ
الل ِ َوالل َنٖ ٌ
ًِٗ ﴾ [التكبة.]60:
ٌرِيؾث ِ٘ٚ

 -3الصكـ :لـ يكف الصياـ كاجبان في ابتداء اإلسبلـ ،ثـ لىما قىدـ النبي



المدينة جعؿ يصكـ

ثبلثة أياـ مف كؿ شير ،كيصكـ يكـ عاشكراء كيأمر أصحابو بصيامو ،فقد جاء عف عائشة
اىمًي ً
ش ًفي الج ً
اف
اف ىي ٍكيـ ىعا ي
كم يو قيىرٍي ه
َّة ،ىك ىك ى
 رضي ا﵀ عنيا  -أنيا قالت [ :ىك ىى
اء تى ي
كر ى
ش ى
ص ي
صي ً
ً
رسك يؿ المَّ ًو  يصكم يو ،ىفمى َّما قىًدـ ً
اف تىىر ىؾ
ام ًو ،ىفمى َّما في ًر ى
ض ي
ض ىرىم ى
ىم ىر ًب ى
المدي ىن ىة ى
ى ي
ام يو ،ىكأ ى
صى
ى ى
ى ي ي

اء تىىرىك يو]( ،)2ثـ نزؿ بعد ذلؾ األمر بصياـ شير
ام يو ،ىك ىم ٍف ى
اء ،فى ىم ٍف ى
ىي ٍكىـ ىعا ي
ش ى
اء ى
ش ى
كر ى
ش ى
صى
رمضاف في السنة الثانية مف اليجرة ،كصياـ رمضاف كاف أكؿ األمر عمى التخيير بينو كبيف

الصدقة؛ مف شاء صامو ،كمف شاء أفطر كأطعـ مسكينان فأج أز ذلؾ عنو( ،)3كما قاؿ تعالى:
َ َ َ َ َ َُ ْ ُ َ َ َْ ُ ُ ّ َ ُ َ َ ُ َ ََ
َ
ُ َ َ ُ َ ُ َ
َع َاَّل َ
ِي ِٚ٘ ٚرتْٖ ِس ْٗ ٕ َهٖس ْٗ ت َخِ٠ن *
الػًام ْٙا ْخِب
﴿ يا خحٟا اَّلِي ٚآ٘٠ٜا ْخِب نًٖسٗ ِ
ً َْ ََ َ َ َ َ ٌ ّ ْ ََ ُ َ َ َ ََ
َ
ُ َ
َ َ
ََ ً َ ْ ُ َ
ُ
َع َاَّل َ
ِي ٚيُ ِفًُِٝ ٛ٠
ات ذ ََ ٚٙكن ِٜ٘سٗ َ٘رِيؾا أو َع شٍ ٍر ٌهِدة ِ٘ ٚخيا ٍم أخر و
خيا٘ا ٘هدود ٍ
ُ
َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ ْ ً َ ُ َ َ ٌْ َُ ََ َ ُ ُ ْ َ ٌْ َ ُ
ٌَْ َ َ ُ ْ
ري ٕس ْٗ إِن ْٜخُ ْٗ ت ْهٖ ُ٠ٙن ﴾
ِّي ذ ٚٙتف٠ع خريا ذ ٠ٟخري َل وأن حػ٠م٠ا خ
ٌ ِديث ـهام مِصٓ ٍ
كم ىبٍّينان فيو مف
[البقرة ،]1841183:ثـ بعد ذلؾ انتقؿ صكـ التخيير إلى صكـ الفرض يم ىخصصان ي

يحؽ لو بعذر أف يفطر ليقضي بعدىا صكمان بعدد األياـ التي أفطر فييا ،بعد أف يزكؿ
َ ُْ ََ َ َ َ َ ُ َ
ُْ ْ ُ
آن ًُ ٞدى ّٕ َ
اس َوبَحَّٜ
ِ
ات
ِٖٜ
ر
ِ
إ
ٝ
ًِ
ذ
ل
ِ
ِ ٍ
العذر ،فيقكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى ﴿ :طٟر رمؾان اَّلِي أٛزِ
َْ
ً َ ََ َ َ
ّ َ ُْ َ َ ُْ ْ َ َ
َ
َ
َ َ
ُ
ان ذ َ ٚٙط َِ ٟد ِٜ٘س ُٗ الظ َْ ٟر ًٌَٖ ُػ َْ ُٝ ٙو ََ٘ ٚكن َمرِيؾا أ ْو َع َشٍ ٍر ٌهِ َدةٌ ّ٘ ِْٚ
ِ٘ ٚالٟدى وإٍرُ ِ
ُ ُ ُْ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ُ َُّ ْ َ ََ
ُ ُ ُْ ْ َ َ َ
ََ ُ َ
َع ٘اَ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
خيا ٍم أخر يرِيد الل ةِسٗ إحس ول يرِيد ةِسٗ إهس وَلِ ٓ ِ٠ٖٙا إهِدة وَلِ ٓ ِِبوا الل

) )1ينظر :تاريخ الفقو اإلسبلمي ،األشقر (ص.)48:

) )2صحيح البخارم :كتاب الصكـ ،باب صياـ يكـ عاشكراء (ج ،)44/3ح (.)2002
) )3ينظر :تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج.)498/1
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َ َ ُ َْ ُ َ
َ
ُ
َ ٞداز ْٗ َوٕ َهٖس ْٗ تظٓ ُرون ﴾ [البقرة]185:؛ فكاف إلزامان بصكـ رمضاف إال لممسافر
كالمريض(.(1
 -4الجياد :فيرض الجياد في سبيؿ ا﵀ في السنة الثانية مف اليجرة ،لكف ىذا التشريع لمجياد لـ
يكف دفعة كاحدة بؿ كاف عمى أربع مراحؿ ،ىي(:)2
أكالن :مرحمة كؼ األيدم عف القتاؿ :كانت ىذه أيكلى المراحؿ التي ىمر بيا تشريع الجياد ،فعندما

دعا النبي  الناس إلى اإلسبلـ في مكة كذبكه كآذكه ،كذاؽ أصحابو أذل شديدان مف المشركيف،
ككانكا ىي ٍشككف ذلؾ إلى النبي  كيقكلكف :ائذف لنا في قتاليـ يا رسكؿ ا﵀ ،فيقكؿ ليـ النبي :

يكفكا أيديكـ فإني لـ أيؤ ىمر بقتاليـ ،كاشتغمكا بإقامة شعائر دينكـ مف الصبلة كالزكاة( ،)3فأنزؿ ا﵀
ً
ً
الصالىةى ىكآتيكاٍ َّ
الزىكاةى ﴾ [النساء.]77:
يمكاٍ َّ
يف ًق ى
تعالى ﴿ :أىلى ٍـ تىىر إًلىى الًَّذ ى
يؿ لى يي ٍـ يكفكاٍ أ ٍىيد ىي يك ٍـ ىكأىق ي
ثانيان :مرحمة اإلذف بالقتاؿ :عندما اشتد األذل عمى الرسكؿ  كأصحابو  ،أىًذ ىف ا﵀ لو أف

يياجر مف مكة إلى المدينة المنكرة ،بصحبة أبي بكر الصديؽ  بعد بيعة العقبة الثانية قاؿ
ْ ُ ُ
َْ
ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َْْ ْ ُ
َ َ ُ ُ ُ ََ ْ َ َ َُ
ّي إِذ َٙ ٞا ِف إيارِ إِذ َحِ٠ل
تعالى ﴿ :إِل حُٜصوه ذِد ُٛصه الل إِذ أخرس ٝاَّلِي ٚزٍروا ذ ِ
ان اذج ِ
َ
َ
َ ََْ ْ َ َ
ٛز َل الل َشًِٓجَخَ َُ ٝنًََْٖ ِٝوخيَ َدهُ ِِبٍُ ٠ُٜد َٕ ْٗ حَ َر ْو َٞا َو َس َه َٔ ََك ََِ ٙث َاَّلِيَٚ
الل َ٘ َه َٜا ٌَأ َ
ضتِ ِٝل َتزن إِن
ل َِػا ِ
َ َُ ْ َْ ََ َُ ّ
يز َ
ضٓ ٌ
ه إ ْ ُهًَْٖا َوالل َنز ٌ
الل ِ ِ َ
ًِٗ ﴾ [التكبة ،]40:كعندما استقر النبي  في
زٍروا الصٍَل وَك ِٙث
ِ
ُ َ
المدينة شعر أنو بحاجة إلى قكة لمدفاع عف اإلسبلـ ،فأذف ا﵀ لو بالقتاؿ ،قاؿ تعالى ﴿ :أذِن
َُ َُ َ َ
َ ََ ََ
َع ْ َٛ
٠ن ةد َج ُُ ْٗ ٟكٖ ُ
ل ََِّل َ
ُصَِ َٕ ِْٗ ٞد ٌ
ِير ﴾ [الحج.]39:
الل
ِإَون
٠ا
ِٙ
ٖ
اح
ِ
ح
ِيٚ
ِ
ِ
ثالثان :مرحمة فرض الجياد عمى المسمميف :أًىذف ا﵀ تعالى لنبيو  كلممؤمنيف بالقتاؿ في المدينة
في السنة الثانية اليجرة؛ دفاعان عف أنفسيـ ،كتأمينان لدينيـ ،كدفعان لمظمـ كالعدكاف الكاقع عمييـ،
الب ٍدء بو ،كعدـ التعرض لمف كؼ عف قتاليـ ،قاؿ ا﵀ :
مع ضركرة رد العدكاف كعدـ ى
ّ َ َ َُ ُ َ ُ ْ َ َ ََُْ ْ َ َ َ ُ ّ
ََ ُ ْ َ
ِب ال ْ ُْ ٙهخَد َ
ِي[ ﴾ ٚالبقرة ،]190:كقاؿ
ًٔ الل ِ اَّلِي ٚحِاح ِٖٛ٠سٗ ول تهخدوا إِن الل ل َي ِ
﴿ وُاح ِٖ٠ا ِف شب ِ ِ
ََْ ُْ ُ ُ
َ ََْ ُ ُ َُ َ َ َ َْ َُ ُ ُ
َ ُ ْ َ ََ ُ
٠ك ْٗ ف ّ
وْٗٞ
س٠كٗ ِّ٘ ٚدِيارِكٗ أن تِب
ِي ٚولٗ ُي ِر
اَل
تعالى ﴿ :ل حٟٜازٗ الل ن ِ ٚاَّلِي ٚلٗ حِاح ِٖ
ِ
ِ

) )1ينظر :مفاتيح الغيب ،الفخر الرازم (ج.)242/5

) )2ينظر :مكسكعة الفقو اإلسبلمي ،التكيجرم (ص.)436:
))3ينظر :التحرير كالتنكير ،ابف عاشكر (ج.)338/25
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ّ ََ ْ َ ُ ُ
ََ ََْ ُ ُ َُ َ َ َ َ َُ ُ
َُْ ُ َْ ْ َ ََ ُ
ُْ ْ
صف َ
٠ك ْ
ِي ٚوأخرس٠كٗ
اَل
ف
ٗ
ٖ
اح
ُ
ِيٚ
اَّل
ٚ
ن
الل
ٗ
از
ٟ
ٜ
ح
ا
ٙ
ج
إ
*
ّي
ِ
ٙ
ال
ِب
َي
وتِصِف٠ا إِْل ِٟٗإِن الل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َُ َ َ ُ َ
ُ َ َ َ ُ
ّ َ ُ ْ ََ َ ُ ََ ْ َ
سس ْٗ أن ح ََ ْٗ ٞ٠ْ ٕ٠و ََ٘ ٚحخَ َ٠ل ٌُ ْٗ ٟأ ْوٕهِّ  ُٗ ٞإلال ُِ٠ٙن ﴾ [الممتحنة.]918:
ِ٘ ٚدِيارِكٗ وكاٞروا َع إِخرا ِ
رابعان :مرحمة األمر بقتاؿ الكفار كافٌة :في ىذه المرحمة أى ىم ىر ا﵀  رسكلو  كالمؤمنيف بقتاؿ
َ َ ُ ْ ُْ ْ َ َ ًَ َ
َ ُ َ ُ
ِّي ْآٌث ْ َٙا ُحِاح ِٖٛ٠س ْٗ
ْشك
الكفار كافٌة؛ ليككف الديف كمو ﵀  ،قاؿ تعالى ﴿ :وُاح ِٖ٠ا الِ ٙ
َ َ ُ َ ْ ٌ
َ ًَ َ َُْ ْ ََ َ
ََ ُ ُ
َ ْٗ ٞ٠
الل َ٘ َم ال ْ َُ ٙخِ َ
ض َّت ل حس٠ن ٌ ِخَٜث
ّي ﴾ [التكبة ،]36:كقاؿ  ﴿ :وُاح ِٖ
ْآٌث وانٖ٠ٙا أن
ِ
ََ ُ َ ّ ُ ّ َ
ََ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ََ َ
إلالَِ ٙ
ّي ﴾ [البقرة.]193:
ِيِ ٚلل ِ ٌإ ِ ِن اٛخ٠ٟا ٌال ندوان إِل َع
ويس٠ن اَل
ِ
كقاؿ النبي  [ :أ ً
ىف أيقى ًات ىؿ َّ
ىف يم ىح َّم ندا
ىف الى إًلى ىو إًَّال المَّ يو ،ىكأ َّ
اس ىحتَّى ىي ٍ
ش ىي يدكا أ ٍ
ت أٍ
يم ٍر ي
الن ى
ً ً
ً
ً
َّ ً
الصالىةى ،ىكيي ٍؤتيكا َّ
اء يى ٍـ ىكأ ٍىم ىكالى يي ٍـ إًَّال
يمكا َّ
ص يمكا م ِّني د ىم ى
الزىكاةى ،فىًإ ىذا فى ىعميكا ىذل ىؾ ىع ى
ىر ي
سك يؿ المو ،ىكييق ي
اإل ً ً
س ياب يي ٍـ ىعمىى المَّ ًو ](.)1
ًب ىح ِّ
ؽ ً ٍ
سالىـ ،ىكح ى
فقد أكجب ا﵀ تعالى الجياد عمى المسمميف لًكسر شككة أعداء الديف ،كحماية ببلد
ضعؼ المسمميف ،كسيطرة أعداء ا﵀ مف
المسمميف ،ألف ترؾ الجياد كترؾ إعداد القكة يؤدم إلى ى
الحكـ كالببلد كالعباد؛ مما يترتب عميو تعطيؿ أحكاـ ا﵀ تعالى كالغاء شريعة اإلسبلـ
الكفار عمى ي
مف كاقع الحياة.

 -5شرب الخمر :جاء اإلسبلـ في و
كقت كاف الناس في المجتمع القيرشي ىيشربكف الخمر كليا
أدمنكىا ،فمـ يدخؿ معيـ في صداـ مباشر كيأمرىـ
سمطاف عمى عقكليـ ،كقد تعكدكا عمييا ك ى

بتركيا ،كعدـ االتجار فييا ،بؿ مر تحريـ الخمر في أربع مراحؿ تدرج فييا التشريع لينقؿ

الناس مف األخؼ إلى األشد تدريجيان ،كتمؾ خطة تربكية ناجحة ،فمك قيؿ ليـ دفعة كاحدة :ال
تشربكا الخمر ،لقالكا جميعان :ال ندع الخمر ،فنزؿ تحريـ الخمر متدرجان مراعاةن ألحكاليـ ،كما
ىـ عميو مف حب الخمر كالتعمؽ بيا ،كالحكمة في كقكع التحريـ عمى ىذا الترتيب :أف ا﵀
تعالى عمـ أف القكـ كانكا قد ألفكا شرب الخمر ،ككاف انتفاعيـ بيا كثي انر ،فعمـ



أنو لك

) )1صحيح البخارم :كتاب اإليماف ،باب{ :فإف تابكا كأقامكا الصبلة كآتكا الزكاة فخمكا سبيميـ} [التكبة( ،]5:ج،)14/1
ح (.)25
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منعيـ دفعة كاحدة لشؽ عمييـ ،لذلؾ أخذىـ بالرفؽ كالتدرج ،كىيأ نفكسيـ شيئان فشيئان

ً
لتركيا( ،)1كىذه المراحؿ ىي:

أكالن :مرحمة التمميح :في العيد المكي نزؿ التمميح بحرمة شرب الخمر ،كلـ ً
يأت التصريح كاألمر
ََ ُ َ ُْ َ َ ً َ ْ ً
َ
َ َْ
خَ
خذون ِ٘ ٜٝشٓرا ورِزُا
ٜ
ًٔ واَ
اب تخ ِ
ات اْلَ ِ
المباشر بمنع شربيا ،قاؿ تعالىَ ﴿ :وِ٘ ٚث ََ ٙر ِ
ِ
خ ِ
ي
َ َ ً َ
َ َ ًَ َّ ْ َ ْ ُ َ
ضصٜا إِن ِف ذل ِّ ٌيث ٕ ٍِِ ٠م حهِِٖ٠ن ﴾ [النحؿ ،]67:فيك تمميح لمسامع بالكصؼ غير الحسف؛ ألنو
قاؿ في كصؼ (الرزؽ) بأنو حسف ،في حيف لـ ي ً
ؼ السكر بأنو ىح ىسف ،فمعنى ذلؾ أنو ليس
ص ٍ
ى
ىى
ً
إف لـ ي يك ٍف ىح ىسنان فيك قبيح ،فإذا ما جاء أمر التحريـ بعد
بالح ٍسف؛ ألنو ٍ
حسنان ،فا﵀  لـ يص ٍفو ي

ذلؾ فقد نبو عميو مف بداية األمر(.)2

ْ
َْ َُ َ َ َ
اْلَ ْٙر َوال ْ َٙح ْ ِس ُُ ْٔ ذًَِٙ ٟا إثْ ٌٗ َْت ٌ
ري َو ََٜ٘اٌ ُِم
ٚ
ن
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ثانيان :مرحمة الترجيح :قاؿ تعالى ﴿ :يصدلِ ّٛ٠
َْ
ُُْ َ َ ْ
ل َ
زَُ
ِِٖ ٜ
ِب ِ٘ ٚجٍهِ َِٙ ٟا ﴾ [البقرة" ،]219:نزلت ىذه اآلية في عمر بف الخطاب كمعاذ بف
اس ِإَوثٟٙٙا أ
جبؿ كنفر مف الصحابة  ،أتكا رسكؿ ا﵀  فقالكا :أ ٍفتًىنا في الخمر كالميسر ،فإنيما مذىبة

لمعقؿ ،مضيعة لمماؿ ،فأنزؿ ا﵀ تعالى ىذه اآلية"( ،)3فأقمع بعضيـ عف شرب الخمر ،كبقي
آخركف عمى االتجار فييا كاالنتفاع بيا ،كالمفيكـ مف ذكر "اإلثـ كالمنافع" لمخمر كالميسر ترجيح
جانب المفسدة في الخمر عمى جانب المصمحة ،كيككف كصفيا بما فييا مف اإلثـ كالمنفعة تنبييان
ليـ ،كتعريضان كتمييدان لتحريميا ،إذ كانكا ال يذكركف إال محاسنيا ،فيككف تييئة ليـ إلى ما سيرد
مف التحريـ بشأنيا(.)4
َ َ َ َ َ َُ ْ َ
ثالثان :مرحمة التحريـ المؤقت :نزؿ بعد ذلؾ في سكرة النساء قكلو تعالى ﴿ :يا خحٟا اَّلِي ٚآ٘٠ٜا ل
ََُْ ْ َ َ
َ ََ ََْ ْ َ َُ ُ َ
الةَ َوأَٛخُ ْٗ ُش ََك َ
نيي مف ا﵀ تعالى
فذلؾ
،
ّت تهٖ ُ٠ٙا ٘ا تِ٠ل٠ن ﴾ [النساء]43:
ض
ى
ر
تِرب٠ا الػ
ه

لممؤمنيف مف أف يقربكا الصبلة كىـ في حاؿ الس ٍكر مف الشراب ،ليككف التحريـ مؤقتان كمرىكنان

) )1ينظر :التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ،الزحيمي (ج.)270،271/2
) )2ينظر :تفسير الشعراكم – الخكاطر ،الشعراكم (ج.)8048/13

) )3البحر المحيط في التفسير ،أبك حياف (ج ،)402/2بتصرؼ يسير.
) )4ينظر :التحرير كالتنكير ،ابف عاشكر (ج.)340/2
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بالتقدـ إلى الصبلة ،فكانكا يمتنعكف عف شرب الخمر في أكقات الصبلة؛ فيمسككف عف شربيا
ً
ً
اء ](.)1
نيا انر ،كيشربكنيا ليبلن ،ليذا قاؿ عمر [ :المَّ يي َّـ ىب ِّي ٍف لى ىنا في ا ٍل ىخ ٍم ًر ىب ىيانا شفى ن
رابعان :مرحمة التحريـ النيائي :نزؿ تحريـ الخمر في سنة ثبلث مف اليجرة بعد مكقعة أيحد،
َ
كبعد أف دعا عمر " :الميـ بيف لنا في الخمر بيانا شافيا" نزؿ قكؿ ا﵀ تعالى ﴿ :يَا خح َٟا َاَّل َ
ِيٚ
ن
ن
ي
َ
َ
ْ
َ ُ َ ْ َ
َ
َ ْ َ
َ َ ُ
الظًْ َفان ٌَ ْ
ل ُم ر ْ
س ٌس ّ٘ َِْ ٚخ َ
س َ
اْلَ ُْ ٙر َوال ْ َٙح ْ ِ ُ
اسخَجِتُ٠هُ ٕ َهٖس ْٗ
ٔ
ٙ
ز
اَ
و
اب
ٛػ
اَ
و
آ٘٠ُٜا إِج َٙا
ِ
ِ
ِ
ُْ
َ
تٍٖ ُِط٠ن ﴾ [المائدة ،]90:فصارت الخمر حرامان عمييـ بنص شرعي قاطع( ،)2حتى كاف بعضيـ
يقكؿ :ما حرـ ا﵀ شيئان أشد عمينا مف الخمر؛ كذلؾ لما فيمكه مف التشديد فيما تضمنتو ىذه اآلية
مف الزكاجر كالكعيد لشاربيا ،كأنيا مف كبائر الذنكب(.)3
"كقد قرف ا﵀ تعالى تحريـ الخمر بتحريـ عبادة األكثاف كاألصناـ؛ تغميظان ألمرىا ،كزيادة في
س ِّم ٍف ىع ىم ًؿ َّ
الش ٍيطى ً
إظيار قيبحيا ،كمبالغةن في النيي عف شربيا"( ،)4كسميت ً
اف) كذاؾ غاية
(ر ٍج ه
البشاعة كالقبح ،كأى ىم ىر باجتنابيا يكميان؛ كىك أشد تنفي انر مف مجرد النيي أك لفظ التحريـ ،ثـ جعؿ
كف).
اجتىًن يبكهي لى ىعمَّ يك ٍـ تي ٍفمً يح ى
اجتنابيا سببان لمفبلح كالفكز كالنجاة بقكلو( :فى ٍ

ثـ بيف ا﵀ تعالى سبب ىذا الزجر كالتشديد في تحريـ الخمر كالميسر فقاؿ  ﴿ :إ َج َٙا يُر ُ
يد
ِ
ِ
ى
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ َ
َ َْ ُ
ّ
ُ َ ََْ ُ ُ َ َ ََ َ َ ْ َ
َْ َ َْ ََ ُ َ ُ ْ َ
الل ِ َو َن ِ ٚالػالة ِ
الظًفان أن يِ ُ٠م ةحٜسٗ إهداوة واِليؾاء ِف اْلٙرِ والٙح ِ ِ
س ويػدزٗ ن ٚذِْرِ
ََْ َ
َُ َ
ُ
ذ ٟٔأٛخٗ ٜ٘خ٠ٟن ﴾ [المائدة ،]90:أم إف الشيطاف يريد بتزيينو المنكرات لكـ أف يكقع بينكـ العداكة
كالبغضاء؛ بأف يقطع ما بينكـ مف ً
صبلت ،كيثير في نفكسكـ األحقاد كالضغائف بسبب تعاطيكـ
لمخمر كالميسر؛ كذلؾ ألف شارب الخمر إذا ما استكلت الخمر عمى عقمو أزالت رشده ،كأفقدتو
كعيو ،كجعمتو ييسيء إلى ىم ٍف أحسف إليو ،كيعتدل عمى صديقو كجميسو ،كذلؾ يكرث أشد ألكاف
العداكة كالبغضاء بيف الناس(.)5

) )1سنف أبي داكد :كتاب األشربة ،باب في تحريـ الخمر (ج ،)325/3ح ( ،)3670سنف الترمذم :كتاب تفسير القرآف،

باب كمف سكرة المائدة (ج ،)103/5ح ( ،)3049قاؿ األلباني :صحيح ،ينظر :صحيح كضعيؼ سنف الترمذم (.)49/7

) )2ينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ج.)285،286/6

) )3ينظر :فتح القدير ،الشككاني (ج.)85/2
ً
الب ًس ٍيط :الكاحدم (ج ،)510/7بتصرؼ يسير.
) )4الت ٍفس يير ى
) )5ينظر :التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ ،طنطاكم (ج.)278/4
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إيذاف بأف األمر في الردع كالمنع قد بمغ الغاية ،كأف
كف)
كقكلو تعالى( :فى ىي ٍؿ أى ٍنتي ٍـ منتى يي ى
ه

الزجر فيو بميغ يفيده االستفياـ الداؿ عمى التقريع كالتكبيخ ،كلىما سمع عمر  قكؿ ا﵀ تعالى:
كف) قاؿ" :انتيينا يا رب"" ،انتيينا يا رب"(.)1
(فى ىي ٍؿ أى ٍنتي ٍـ منتى يي ى

كىكذا لـ ً
ت
يأت تحريـ الخمر كمنع تناكليا أك تداكليا فيما بيف المسمميف إال بعد أف ثىب ى

النبي  أركاف العقيدة في نفكسيـ ،كخمع منيـ تقاليد الجاىمية ،كأرسى دعائـ المجتمع اإلسبلمي؛
الذم يقكـ عمى أساس التكحيد ﵀ بالعبكدية كالتشريع ،فأكؿ نص قرآني حكؿ الخمر كاف مكيان
كآخر نص قرآني حكلو كاف مدنيان ،أم أف ىذا التشريع اكتمؿ بعد تكطيد أركاف المجتمع
اإلسبلمي كثىىبات دعائمو(.)2
كقد كردت أحاديث نبكية كثيرة تنيى عف شرب الخمر ،كتبيف أخطارىا عمى المسمميف،
منيا:
اقييا ،كب ًائعيا ،كم ٍبتىاعيا ،كع ً
اربيا ،ك ً
اص ىرىىا،
قىك ىؿ ىر يسك يؿ الم ًو  [ :لى ىع ىف المَّ يو ا ٍل ىخ ٍم ىر ،ىك ى
س ىى ىى ى ى ى ي ى ى ى ى
ش ًى ى ى ى
صرىىا ،كح ً
ً
اممى ىيا ،ىكا ٍل ىم ٍح يمكلى ىة إًلى ٍي ًو ](.)3
ىك يم ٍعتى ى ى ى
كجاء عف جابر بف عبد ا﵀  -رضي ا﵀ عنيما -أنو سمع رسكؿ ا﵀  يقكؿ عاـ الفتح
الخم ًر ،كالم ٍيتى ًة ك ً
الخ ٍن ًز ً
ىص ىن ًاـ.)4(] ...
ير ىكاأل ٍ
سكلى يو ىح َّرىـ ىب ٍي ىع ى ٍ ى ى ى
كىك بمكة [ :إً َّف المَّ ىو ىك ىر ي
م عف ابف عمر -رضي ا﵀ عنيما -أنو قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :يكؿ
كرًك ى
ي
ك يكؿ م ً
ات ىك يى ىك يي ٍد ًم ين ىيا لى ٍـ ىيتي ٍب لى ٍـ
اـ ىك ىم ٍف ى
ب ا ٍل ىخ ٍم ىر ًفي الد ٍن ىيا فى ىم ى
ش ًر ى
ي ٍ
ى
سك ور ىح ىر ه
()5
ٍاآل ًخ ىرًة ] .

س ًك ور ىخ ٍمهر
يم ٍ
ش ىرٍب ىيا ًفي
ىي ٍ

) )1ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني ،األلكسي (ج.)122/5
) )2ينظر :الطب في القرآف الكريـ كالسنة المطيرة ،العبيدم (ص.)30:

) )3سنف أبي داكد :كتاب األشربة ،باب العنب يعصر لمخمر (ج ،)326/3ح ( ،)3674قاؿ األلباني :صحيح ،ينظر:
صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد ،األلباني (ج.)174/8

) )4صحيح البخارم :كتاب البيكع ،باب بيع الميتة كاألصناـ (ج ،)84/3ح ( ،)2236صحيح مسمـ :كتاب المساقاة ،باب
تحريـ بيع الخمر ،كالميتة ،كالخنزير ،كاألصناـ (ج ،)1207/3ح (.)1581

) )5صحيح مسمـ :كتاب األشربة ،باب بياف أف كؿ مسكر خمر كأف كؿ خمر حراـ (ج ،)1587/3ح (.)2003
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المبحث الثاني
ي
اآليات التشريعية بيف مصطمح اإلعجاز كأدلة صدؽ الكحي كالنبكة
كفيو خمسةي مطالب:
المطمب األكؿ :تعريؼ اإلعجاز كالمعجزة لغة كاصطبلحان.
المطمب الثاني :الفرؽ بيف الكجو المعجز كأدلة صدؽ الكحي كالنبكة.
المطمب الثالث :القائمكف باإلعجاز التشريعي مف العمماء القدامى كالمعاصريف.
المطمب الرابع :القائمكف باإلعجاز البياني فقط مف العمماء القدامى كالمعاصريف.
المطمب الخامس :الرد عمى القائميف باإلعجاز التشريعي.
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المطمب األكؿ
تعريؼ اإلعجاز كالمعجزة لغة كاصطالحان
تمييد
يجب التنبيو قبؿ الخكض في معنى "المعجزة كاإلعجاز" أف ىذيف المفظيف بمعناىما
االصطبلحي لـ ييستعمبل في عيد النبي  كالصحابة  كالتابعيف ،بدليؿ خمك القرآف الكريـ

ظير في كقت متأخر؛ عندما يد ٌكنت العمكـ -كمنيا عمكـ
ا
كالسنة النبكية المطيرة منيما ،كانما
العقائد -في أكاخر القرف الثاني اليجرم كبداية القرف الثالث ،لذا نجد أف لفظ "المعجزة كاإلعجاز"
لـ ً
يأت في القرآف الكريـ إنما جاء فيو ألفاظ مقاربة منيا" :آية كبينة كسمطاف كبرىاف" كما يمي(:)1
صدد إعطاء الدالئؿ لمرسؿ  -عمييـ الصبلة كالسبلـ -
استعمؿ القرآف كممة (اآلية) ،في ى
َ
َ
َ
ٌ
َ ْ
َ ْ َ ُ ْ ّ
الل ِ َ
ساءت ُ ْٗ ٟآيَث
س َْ ٟد خ ْح َٙإ ْٗ ِٟ ِ ٛهِٚ
ًإلقامة ال يحجة عمى أقكاميـ ،يقكؿ ا﵀ تعالى ﴿ :وأُص٠ٙا ة ِ
َ ّ ََ ُْ ُ ُ ْ َََ َ َ ْ َ ْ َ
ِن ة َٟا ُُ ْٔ إ َج َٙا اٌيَ ُ
َُ ْ َُ
ساءت ل يُؤِ٘٠ُٜن ﴾ [األنعاـ ،]109:فيـ
ات نِٜد الل ِ و٘ا يظهِرزٗ خجٟا إِذا
ِ
ْلؤ٘ ِ
قد أقسمكا إف جاءتيـ الرسؿ بحجة كدليؿ عمى صدؽ رسالتيـ أف يصدقكا كيؤمنكا ،فمما جاءتيـ
اآليات المعجزات كفركا كتىىكلكا.

َ
ٌ
َْ ُ
ساءحس ْٗ ةَحَِّٜث ٘ ِْٚ
(البٍّينة) ،كما جاء في قكلو تعالىْ ُ ﴿ :د
كما استعمؿ القرآف الكريـ لفظة ى
َُ َ َ ُ ْ ًَ
َّ ُ ْ
البٍّي ىنة ىي الحجة كالداللة الكاضحة عمى صدؽ
ربِسٗ ِ ٞذه ِ ٛاُث الل ِ ٕسٗ آيث ﴾ [األعراؼ" ،]73:ك ى

الدعكل"(.)2

َ
َ َ ُْ
ٞاٛان ٘ َِْ ٚربِّّ إَِل
كاستخدـ القرآف الكريـ لفظة (البرىاف) ،كما في قكلو تعالىٌ ﴿ :ذا ِّ ٛةر ِ
ٌ ِْر َن َْ ٠ن َو َم َالن ِٝإ َج َُ ْٗ ٟك٠ُٛا َُ ْ٘٠ا ً ٌا ِشِ َ
ّي ﴾ [القصص ،]32:أم :دليبلف قاطعاف كاضحاف عمى قدرة
ِ
ِ ِ
الفاعؿ المختار ،كصحة نبكة مف جرل ىذا األمر الخارؽ عمى يديو(.)3

) )1ينظر :مباحث في إعجاز القرآف ،مسمـ (ص.)13:

) )2التحرير كالتنكير ،ابف عاشكر (ج ،)218/8بتصرؼ يسير.
) )3ينظر :تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج.)235/6
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َ
ُ ُ َ
َكن َح ْهتُدُ
ون أ َ ْن ح َ ُػدوٛا َخٙاَ
كجاء في القرآف أيضان لفظة (السمطاف) ،قاؿ تعالى ﴿ :حرِيد
ُ ْ
ُ َُْ
ُ
ّي ﴾ [إبراىيـ ،]10:أم بحجة ظاىرة كاضحة تدؿ عمى صحة ما تدعكنو،
آةاؤٛا ٌدحٛ٠ا بِصٖ ٍ
فان ٘ت ِ ٍ
مجئنا إلى تصديقكـ كاإليماف بما جئتـ بو(.)1
تي ي

يقكؿ ابف تيمية" :كاآليات كالبراىيف الدالة عمى نبكة محمد  كثيرة متنكعة ،كىي أكثر
ً
كيسمييا ىمف ييسمييا مف النظار (معجزات) ،كتسمى (دالئؿ
كأعظـ مف آيات غيره مف األنبياء ،ي
نبكة) ،ك(أعبلـ النبكة) ،كىذه األلفاظ إذا سميت بيا "آيات األنبياء" كانت أدؿ عمى المقصكد مف
لفظ المعجزات ،كليذا لـ يكف لفظ (المعجزات) مكجكدان في الكتاب كالسنة ،كانما فيو لفظ (اآلية)
ك(البينة) ك(السمطاف) ك(البرىاف)"(.)2
مما سبؽ ييعمـ أف مصطمح "المعجزة" لـ ىيرد في القرآف الكريـ لكف كردت ألفاظ مقاربة كىي:

"آية كبينة كسمطاف كبرىاف" كمف الصعب جدان أف ينحدد الزماف أك المكاف أك األثر الذم استيعممت

فيو كممة معجزة أك إعجاز أكؿ مرة بيذا المعنى االصطبلحي الفني(.)3

"ع ىجز" في ستة كعشريف مكضعان في كتاب ا﵀ تعالى كما ذكرىا
كقد كردت مشتقات لفظ ى

الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في معجمو( ،)4كميا قريبة مف المعنى المقصكد لممعجزة ،لكنيا ال
تساكييا تمامان في المعنى.
اإلعجاز كالمعجزة لغة كاصطالحان
أكالن :اإلعجاز لغة كاصطالحان
اإلعجاز في المغة:
(ع ىج ىز) في معاجـ المغة العربية إلى معنييف اثنيف" :أحدىما ىيد يؿ عمى
ترجع مادة ى
اآلخر عمى يم ىؤخ ًر الش ٍي ًء"(.)5
الض ٍعؼ ،ك ى
) )1ينظر :فتح القدير ،الشككاني (ج.)117/3

) )2الجكاب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيح (ج.)412/5

) )3ينظر :فكرة إعجاز القرآف منذ البعثة النبكية حتى عصرنا الحاضر ،الحمصي (ص.)7:
) )4ينظر :المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ ،عبد الباقي (ص.)446:
) )5معجـ مقاييس المغة ،ابف فارس (ج ،)232/4بتصرؼ يسير.
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جزت ىعف طمبو كادراكو"( ،)1يقاؿ :أعجزت فبلنان إذا
فاألكؿ :الض ٍعؼ " ،ى
فبلف ،إًذا ىع ي
أعجزني ه
َ
جعمتو عاج از أك ضعيفا ،كأعجزه الشيء :عجز عنو ،كمنو قكلو تعالىَ ﴿ :و َ٘ا أٛخُٗ ة ُْ ٙهشز َ
يِ ٚف
ن
ن
ى ىى
ِ ِ ِ
َ
َ
َ
َ ً
الل ف ْاَ ْر ِض َوَٕ ٚج ْ
ْاََ ْر ِض ﴾ [العنكبكت ،]22:كقكلو تعالىَ ﴿ :وخَٛا َكَٜ َٜا أن َٕٛ ٚهش َز َ َ
ش َزهُ َ ٞربا ﴾
ه
ِ
ِ
ِ
ؼ عنو ،كاإلعجاز يى ىك اٍلفى ٍكت كالسبؽ ،كالتعجيز:
ض يع ى
[الجف" ،]12:ك ىع ىج ىز ىي ٍع ىج يز عف األمر إذا ى
ِيَ ٚش َه ْ٠ا ف آيَاح َِٜا ُ٘ َهاسز َ
التثبيط ،كالنسبة إلى العجز"( ،)2كبو فسٍّر قكلو تعالىَ ﴿ :و َاَّل َ
ي﴾ ٚ
ِ
ِ ِ
ي ى

[سبأ ،]5:أم ظانيف أنيـ يعجزكننا ،ألنيـ ظنكا أنيـ ال ييبعثكف كأنو ال جنة كال نار ،فيـ يعاجزكف

()3
زت المرأة :إذا
العجز " ،كيقاؿ ىع ىج ٍ
صٍّيركىـ إلى ى
أنبياء ا﵀ كأكلياءه؛ أم يقاتمكنيـ كيمانعكنيـ يلي ى

صارت عجك انز ،أم كبيرة السف ،سميت بذلؾ لعجزىا ،أم :ضعفيا كعدـ قدرتيا في كثير مف
األمكر"(.)4

أعجاز و
أمكر قد
كالثاني :يم ىؤخ ًر الش ٍي ًء ،يقاؿ :ىع يج ًز األمر ،كأى ٍع ىجاز األمكر ،كيقاؿ " :ىال تى ىدبركا
ى
أمر فبل تتبعو نفسؾ متحس انر عمى ما فات"( ،)5كالجمع أى ٍع ىجاز ،كما
كلت ي
صدكرىا" أم :إذا فاتؾ ه
َََُ ْ َ ْ َ ُ َْ َْ
از َن ٍٔ ُِٜ٘هِ ٍر ﴾ [القمر]20:؛ فاألعجاز ىي األصكؿ ببل فركع قد
في قكلو تعالىْ ﴿ :دج ٟٗأنش

انقمعت مف مغارسيا ،ألف الريح كانت تقطع رؤكس الكافريف ،فتبقييا أجسادان ببل رؤكس،
فأشبيت أعجاز النخؿ التي انقمعت مف جذرىا ك ىم ٍغرسيا(.)6

اإلعجاز اصطالحان:
ؼ اإلعجاز العديد مف العمماء قديمان كحديثاى بعدة تعريفات كميا تدكر في ىفمىؾ كاحد،
ىعر ى

كسأذكر بعضان منيا:

 -1عرفو الجرجاني في كتابو "التعريفات" بقكلو" :ىك أف يرتقي الكبلـ في ببلغتو إلى أف يخرج
كيعجزىـ عف معارضتو"(.)7
عف طكؽ البشر ،ي
) )1تيذيب المغة ،اليركم (ج.)219/1

) )2لساف العرب ،ابف منظكر (ج ،)369،370/5تيذيب المغة ،األزىرم (ج.)220/1
( )3ينظر :لساف العرب ،ابف منظكر (ج.)370/5
) )4مختار الصحاح ،الرازم (ص.)200:

) )5معجـ مقاييس المغة ،ابف فارس (ج ،)233/4لساف العرب ،ابف منظكر (ج.)369،370/5

) )6ينظر :البحر المحيط في التفسير ،أبك حياف (ج ،)42/10الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ج.)136/17
) )7التعريفات (ص.)83:
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الع ٍجز الذم ىك زكاؿ القدرة عف اإلتياف بالشيء؛ مف عمؿ أك
 -2كعرفو الفيركز أبادم بأنو" :مف ى
رأل أك تدبير"(.)1

 -3كعرفو عبد الجبار اليى ٍمداني في كتابو "المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ" بقكلو" :معنى قكلنا
المتقدميف في الفصاحة ًفع يؿ ً
ٍّ
مثمو ،في القدر الذم
أف يتعذر عمى
في القرآف ٌإنو معجزٍ :
اختص بو").(2

كعرفو مصطفى صادؽ الرافعي بقكلو" :كاٌنما اإلعجاز شيئاف :ضعؼ القدرة اإلنسانية في
ٌ -4
محاكلة المعجزة ،كمزاكلتو عمى شدة اإلنساف ،كاتٌصاؿ عنايتو ،ثـ استمرار ىذا الضعؼ عمى

فكأف العالـ كمو في العجز إنساف كاحد ليس لو غير مدتو المحدكدة
تراخي الزمف كتقدموٌ ،

بالغةن ما بمغت"(.)3

 -5كقاؿ مناع القطاف" :كالمراد باإلعجاز ىنا" :إظيار صدؽ النبي  في دعكل الرسالة بإظيار
عجز العرب عف معارضتو في معجزتو الخالدة كىي القرآف كعجز األجياؿ بعدىـ"(.(4
ضع الباحثة تعريفان لإلعجاز بأنو:
مف خالؿ التعريفات السابقة يمكف أف ت ى
الخمؽ جميعان في كؿ زماف كمكاف عف اإلتياف بمثؿ ببلغة القرآف كبيانو كنظمو ،مع
ىع ٍج يز ى

تكفر الدكاعي كاألسباب لذلؾ.

ثانيان :المعجزة لغة كاصطالحان:
المعجزة لغة:
اسـ فاعؿ مف ً
(اإل ٍع ىجاز) ،كىي ما أيعجز بو الخصـ عند التحدم ،كالياء لممبالغة ،كما

كنسابة ،كجمعيا معجزات ،كىي خاصة باألنبياء– عمييـ الصبلة كالسبلـ،)5( -
في قكليـ عبلمة ى

) )1بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز (ج.)65/1
) )2المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ (ص.)210:
) )3إعجاز القرآف كالببلغة النبكية (ص.)98:
) )4مباحث في عمكـ القرآف (ص.)265:

) )5ينظر :القامكس المحيط ،الفيركزأبادم (ص ،)663:مختار الصحاح ،الرازم (ص.)200:
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"كسميت معجزة لً ىع ٍج ًز الثقميف عف ً
اإلتياف بمثميا"( ،)1تقكؿ ىع ىج ىز فبلف عف قكؿ أك فعؿ يمعيف؛ إذا
حاكلو كلـ يستطعو ،أك لـ يحاكلو العتقاده عدـ استطاعتو لو ،كالقدرة عميو.

فالمعنى المغكم السابؽ ييناسب حاؿ العرب عندما طيمب منيـ يمعارضة القرآف؛ ألنيـ انقسمكا

كضعفكا عف معارضتو كاإلتياف بمثمو ،أك أنيـ طمبكا ذلؾ كحاكلكه
إلى حاليف :فإما أنيـ ىجبنكا ى
فأعيتيـ المحاكلة حتى أصبحكا بمنزلة المتأخريف عنو.

المعجزة اصطالحان:
عرؼ العمماء المعجزة بعدة تعريفات منيا:
بالتحدم سالـ مف المعارضة"(.)2
 -1عرفيا السيكطي بقكلو" :المعجزة أمر خارؽ لمعادة مقركف
ٌ
 -2كعرفيا عبد القاىر البغدادم فقاؿ" :ظيكر أمر خارؽ لمعادة في دار التكميؼ إلظيار صدؽ
ذم نبكة مف األنبياء أك ذم كرامة مف األكلياء مع نككؿ مف يتحدل بو عف معارضة
مثمو"(.)3
 -3كقاؿ فضؿ عباس" :المعجزة في االصطبلح ىي ما يدؿ عمى تصديؽ ا﵀ تعالى لممدعي في
دعكاه الرسالة ،أك ىي تأييد ا﵀ مدعي النبكة بما يؤيد دعكاه ليصدقو المرسؿ إلييـ"(.)4
 -4كقاؿ مصطفى مسمـ" :المعجزة أمر خارؽ لمسنة التي أكدعيا ا﵀ سبحانو كتعالى في الككف
كال تخضع لؤلسباب كالمسببات كال يمكف ألحد أف يصؿ إلييا عف طريؽ الجيد الشخصي
كالكسب الذاتي ،كانما ىي ىبة مف ا﵀ سبحانو كتعالى يختار نكعيا كزمانيا ليبرىف بيا عمى
صدؽ رسكؿ ا﵀ الذم أكرمو بالرسالة"(.)5

) )1مجمع الحديث لتفسير مفردات ألفاظ القرآف الكريـ ،الزيف (ج.)567/1
) )2اإلتقاف في عمكـ القرآف (ج.)3/4
) )3أصكؿ الديف (ص.)193:

) )4إعجاز القرآف الكريـ (ص.)21:

) )5مباحث في إعجاز القرآف (ص.)15:
51

كالتعريؼ األشمؿ كاألدؽ  -حسب رأيي -ىك تعريؼ األستاذ الدكتكر عبد السبلـ المكح
كىك" :أف المعجزة أمر خارؽ لمعادة ،يظيره ا﵀ عمى يد مدعي النبكة ،عمى كفؽ مراده تصديقان لو
في دعكاه ،مقركنان بالتحدم مع عدـ معارضتو ،كذلؾ كمو في زمف التكميؼ"(.)1
ثالثان :تعريؼ إعجاز القرآف:
عرؼ العمماء إعجاز القرآف بعدة تعريفات كميا متقاربة في المعنى ،كمف ىذه التعريفات:
 -1يقكؿ الشيخ الزرقاني" :إعجاز القرآف مركب إضافي ،معناه بحسب أصؿ المغة :إثبات القرآف
عجز الخمؽ عف اإلتياف بما تحداىـ بو"(.)2
 -2ك ىعرفو الكفكم بأنو" :ارتقاؤه -أم القرآف -في الببلغة إلى أف يخرج عف طكؽ البشر،
كيعجزىـ عف معارضتو"(.)3

 -3كعرفو ً
الحمصي بأنو" :أمر خارؽ لمعادة ،لـ يستطع أحد معارضتو رغـ تصدم الناس
لو"(. (4
 -4كعرفو محمد حسيف الذىبي فقاؿ" :إثبات عجز العرب كغيرىـ عف اإلتياف بمثمو ،فيظير
بذلؾ صدؽ النبي  في دعكاه الرسالة ،كأف القرآف ليس مف كبلمو ،كال ىك في مقدكر أحد،
كانما ىك كبلـ ا﵀ عزكجؿ"(.)5
 -5كقاؿ الخالدم" :إعجاز القرآف ىك عدـ قدرة الكافريف عمى معارضة القرآف ،كقصكرىـ عف
اإلتياف بمثمو ،رغـ تكفر ىممى ىكتً ًيـ البيانية ،كقياـ الداعي عمى ذلؾ ،كىك استمرار تحدييـ،
كتقرير عجزىـ عف ذلؾ"(.)6

) )1اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ :كاألكلى أف يسمى" :األدلة العممية عمى صدؽ الكحي كالنبكة" (ص.)9:
) )2مناىؿ العرفاف في عمكـ القرآف (ج.)331/2
) )3الكميات (ص.)149:

) )4فكرة إعجاز القرآف منذ البعثة النبكية إلى عصرنا الحاضر (ص ،)9:بتصرؼ يسير.
) )5الكحي كالقرآف الكريـ (ص.)65:

) )6إعجاز القرآف البياني كدالئؿ مصدره الرباني (ص.)17:
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المطمب الثاني
الفرؽ بيف الكجو المعجز كأدلة صدؽ الكحي كالنبكة
أكالن :الكجو المعجز لمقرآف الكريـ:
عند الحديث عف الكجو المعجز لمقرآف الكريـ البد مف بياف أمريف:
األكؿ :األمر الذم كقع بو التحدم؛ فالقرآف تحدل العرب بما اشتيركا بو؛ كقد اشتيركا بالببلغة
كالفصاحة كالبياف(.)1
فقد أنزؿ ا﵀ تعالى القرآف الكريـ عمى نبينا محمد  ،ككاف ذلؾ في زماف ىس ىما فيو شأف

كعرفكا بالفصاحة كالببلغة ،كظؿ رسكؿ ا﵀  يتحداىـ
كجمت مكانتو في صدكر أىمو ،ي
البياف ،ى
()2

بما كانكا يعتقدكف في أنفسيـ القدرة عميو ،كالتمكف منو

كلـ يزؿ ييعجزىـ كيكشؼ عف ضعفيـ،

كيقرعيـ أشد التقريع ،كيكبخيـ غاية التكبيخ ،كيسفو أحبلميـ ،كيحط مف قىدر أعبلميـ ،كيذـ
آليتيـ كآباءىـ ،كىـ في كؿ ىذا ناكصكف عف معارضتو ،عاجزكف عف يمجاراتو ،يم ٍحجمكف عف
مماثمتو ،يخادعكف أنفسيـ بالتشغيب كالتكذيب كاالفتراء ،كيقكلكف) :إف ىذا إال قكؿ البشر) ،ك(إف
ىذا إال سحر يؤثر) ،ك(إفؾ افتراه) ،ك(أساطير األكليف) ،حتى استكانكا كيذلكا ،كصاركا حياؿ
فصاحتو في أمر مريج(.(3
لقد جاء القرآف الكريـ أفصح كبلمان كأبمغ لفظان كأسمكبان كمعنى؛ ليفحـ العرب ،حيث كاف رأس

ماليـ ببلغتيـ كفصاحتيـ التي ىب ىرزكا بيا ،كال يمكف أف يي ٍفحميـ القرآف إال إذا كاف أقكل منيـ فيما
الضعؼ كاالضطراب ،شعك انر ال حيمة فيو لمخديعة
بالعجز ك ى
ىـ أقكياء فيو ،بحيث يشعركف ى
كالتمبيس عمى النفس(.)4

) )1ينظر :الفتح الرباني في كجو اإلعجاز القرآني ،المكح (ص.)36:

) )2ينظر :مقدمة أحمد صقر لكتاب :إعجاز القرآف لمباقبلني (ص.)5:

) )3ينظر :شرح الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى" لمقاضي عياض" ،اليركم (ج.)280/1
) )4ينظر :إعجاز القرآف كالببلغة النبكية ،الرافعي (ص.)116:
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يقكؿ عبد ا﵀ دراز ":كلتكف عنايتنا أكفر بناحيتو المغكية؛ ألنيا ىي التي كقع مف جيتيا
التحدم بالقرآف جممةن كتفصيبلن في سكروة منو"(.)1
البي ً
ٍّف عندنا أف اإلعجاز الذم كقع بو التحدم كىك المراد مف
كيقكؿ عدناف زرزكر" :مف ى

صرفان"(.)2
اإلعجاز عند اإلطبلؽ بالطبع كاف كجيو بيانيان ى

ً
ب مف الكفار أف
كيقكؿ صبلح الخالدم" :مكضكع التحدم ىك البياف القرآني؛ ألف الذم طيم ى

يأتكا بمثمو ىك البياف القرآني ،كالمثمية في التحدم ىي مثمية بيانية  ...كىذا معناه أف مضاميف
القرآف كمكضكعاتو لـ تكف مكضكع التحدم ،كلـ تكف مطمكبة في التحدم ،كيترتب عمى ىذا أنيا
ال ارتباط ليا في اإلعجاز ،أم أنيا ليست كجكىان لئلعجاز"(.)3

األمر الثانيً :
العمة التي كقفت سدان منيعان في كجو الخمؽ جميعان عف معارضة القرآف بمثمو،
الحد األدنى لمتحدم،
بحيث كانت متحققة في كؿ سكرة مف سكر القرآف ببل استثناء؛ باعتبارىا ى
كىي األمر التي كقع بو التحدم ،كىي الجانب البياني المغكم(.)4

ؼ عمى أىؿ الفىيـ مف العرب أنو ليس مف ىن ىم ًط فصاحتيـ ،كال جنس ببلغتيـ،
فمـ ىي ٍخ ى

فعجزكا عف اإلتياف بمثمو ،كىكلكا عنو مدبريف ،كليذا لما سمع الكليد بف المغيرة مف النبي  قكؿ
َ َ
الل يَأ ْ ُم ُر ةإ ْ َه ْدل َواْل ْ
ض َ
ان ﴾ [النحؿ ،]90:قاؿ" :كا﵀ إف لو لحبلكة ،كاف عميو
ص
ا﵀ تعالى ﴿ :إِن
ِ
ِ
ِ ِ
لطبلكة ،كاف أسفمو لمغدؽ ،كاف أعبله لمثمر ،ما يقكؿ ىذا بشر"(.)5

َ ْ ْ
ُْ
اغ َدع ة ِ َٙا حؤ َم ُر ﴾ [الحجر ]94:فسجد ،كعندما يسئؿ
كيذ ًك ىر أف أعرابيان سمع رجبلن يق أرٌ ﴿ :
َََ ْ ََْ ُ ْ ُْ َ َ ُ ْ
عف سبب سجكده قاؿ :سجدت لفصاحتو ،كسمع آخر رجبلن يق أرٌٖٙ ﴿ :ا اشتًأش٠ا ِ٘ ٜٝخٖػ٠ا
َ ً
ْن ًّا ﴾ [يكسؼ ،]80:فقاؿ :أشيد أف مخمكقان ال يقدر عمى مثؿ ىذا الكبلـ(.)6
ِ

) )1النبأ العظيـ (ص.)79:

) )2مدخؿ إلى تفسير القرآف كعمكمو (ص.)157:

) )3إعجاز القرآف البياني كأدلة مصدره الرباني (ص ،)110:بتصرؼ يسير.
) )4ينظر :الفتح الرباني في كجو اإلعجاز القرآني ،المكح (ص.)36:

) )5تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج ،)267/8الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ج ،)74/19بتصرؼ يسير.
) )6ينظر :شرح الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى" لمقاضي عياض" ،اليركم (ج.)280/1
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فمـ ييعجزىـ أمر آخر غير ببلغة القرآف كفصاحتو ،كاف كاف قد أي ٍش ىكمت عمى كثير مف

أمكر قد حسبكىا ًعمة في العجز عف معارضة القرآف ،لكنيا في الحقيقة
العمماء قديمان كحديثان ه
ليست كجكىان إلعجازه؛ بؿ أدلة عمى صدؽ الكحي كصدؽ النبكة.

كقد قرر األستاذ محمكد شاكر – رحمو ا﵀  -أنو ال مناص لكؿ يمتكمـ في إعجاز القرآف
مف أف يبيف حقيقتيف عظيمتيف قبؿ حديثو عف اإلعجاز ،كأف يفصؿ بينيما فصبلن ظاى انر بدكف
لىبس.
األكلى :إعجاز القرآف دليؿ النبكة ،فقد كاف إعجاز القرآف الكريـ دليبلن عمى نبكة محمد  ،ككاف
التحدم المكجو إلى الكفار تحديان بمفظ القرآف كبيانو ،كلـ يكف إعجا انز بالعمـ أك الغيب أك التشريع
ت أف محمدان  ىك رسكؿ ا﵀.
ت أنو كبلـ ا﵀  ،كثىىب ى
ت إعجاز القرآف ،ثىىب ى
الذم فيو ،فإذا ثىىب ى
الثانية :إثبات الكحي كالنبكة كأف القرآف كبلـ ا﵀ ال ييثبت إعجاز القرآف؛ ألف الكتب السابقة –
عمكـ
كم ه
التكراة كاإلنجيؿ كالزبكر – مف كبلـ ا﵀ تعالى لكنيا ليست يمعجزة ،كلـ يقع بيا التحدم ،ى
الم ٍع ًجز ،كقد شاء ا﵀ تعالى أف يخص القرآف الكريـ كحده
أف القرآف الكريـ ىك كتاب ا﵀ الكحيد ي
باإلعجاز مف بيف سائر كتبو(.)1

"فالقرآف المعجز ىك البرىاف الساطع عمى صحة النبكة ،أما صحة النبكة فميست برىانان عمى
إعجاز القرآف"(.)2
مف خالؿ ما سبؽ يمكف تعريؼ الكجو المعجز بأنو:
ىك" ذلؾ األمر الذم كقع بو التحدم ،كمثؿ عمة العجز ،ككقؼ ىسدان منيعان أماـ الخمؽ

جميعان عف مماثمة القرآف ،كىك متحقؽ في كؿ سكرة مف سكر القرآف ببل استثناء"(.)3
ثانيان :أدلة صدؽ الكحي كالنبكة:

ىي األدلة عمى أف القرآف الكريـ كبلـ ا﵀ تعالى ،كأف محمدان  رسكؿ ا﵀ ،كىي متحققة
في كتاب ا﵀ تعالى بشكؿ كبير؛ مثؿ األخبار الغيبية التي تحقؽ كقكعيا كما أخبر القرآف الكريـ؛
) )1ينظر :مقدمة شاكر لكتاب :الظاىرة القرآنية ،ابف نبي (ص.)23،24:
) )2المرجع السابؽ (ص.)26:

) )3الفتح الرباني في كجو اإلعجاز القرآني ،المكح (ص.)99:
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سكاء كانت غيبان في الماضي أك الحاضر أك المستقبؿ ،كالحقائؽ الككنية ،كاإلشارات العممية التي
لـ تكف معركفة زمف نزكؿ القرآف ،فبل يصح أف ينسمي ىذه األدلة كجكىان لئلعجاز القرآني؛ كذلؾ
ألنيا غير متحدل بيا ،كألف كثي انر منيا خاصة اإلشارات ً
العممية لـ تكف معركفة في زمف نزكليا،
ي
فكيؼ يتحدل ا﵀ تعالى الناس بما ال يعرفكف؟ كما أنيا ال تمثؿ ً
العمة التي ىي ًسٍّر اإلعجاز في
ضعفيـ
القرآف الكريـ ،كالتي ألجميا انقطع الناس عف معارضة القرآف ،كاإلتياف بمثمو ،فثبت ى
كعجزىـ(.)1
ى

يقكؿ الخطابي" :زعمت طائفة أف إعجازه إنما ىك فيما تضمنو مف أخبار عف الككائف في
مستقبؿ الزماف  ...كلكنو ليس األمر العاـ المكجكد في كؿ سكرة مف سكر القرآف ،كقد جعؿ
سبحانو في صفة كؿ سكرة أف تككف معجزة بنفسيا ،ال يقدر أحد مف الخمؽ أف يأتي بمثميا...
كقد دؿ ذلؾ عمى أف المعنى فيو غير ما ذىبكا إليو"(.)2
تصديؽ لقكلو
كفي كؿ يكـ ىي ًجد جديد ليضيؼ دليبلن جديدان عمى صدؽ الكحي كالنبكة ،كىذا
ه
َ ََ ََ
ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َْ َ َ
ْ
َ ُ ْ َ َ
اْلَ أ َول ْٗ يَس ًِ ة ِ َر ّبِّ خَ ُٝ ٛع
ص ِ ٟٗضّت يتتّي ل ٟٗخٝٛ
اق و ِف أِ ٍٛ
تعالى ﴿ :شُنِي ِ ٟٗآياح ِٜا ِف اٌٌ ِ
ُّ
َشء َطٌ ٟ
ك َ ْ
ًد ﴾ [فصمت ،]53:أم أف ا﵀ سيظير لممشركيف كلغيرىـ طائفة مف آياتو؛ ما يتبينكف
ٍ ِ
ِ
بيا أف القرآف مف عند ا﵀ حقان فبل يسعيـ إال اإليماف بو كتصديقو ،كالمراد باآليات في قكلو:

ً
( ً
آف
ى
آيات ىنا) الدالئؿ كالبراىيف الدالة عمى كحدانيتو سبحانو كتعالى كعمى صدؽ رسكلو  ،فالقر ي
حؽ ىبٍّي هف كستظير دالئؿ ذلؾ في اآلفاؽ البعيدة عنيـ كفي أنفسيـ ،فتتظاىر الدالئؿ عمى أنو
ه

الحؽ كالصدؽ ،فبل يجدكا إلى إنكارىا سبيبلن(.)3

كمعنى قكلو( :أىكلىـ ي ٍك ً
يد) أم :ألـ ىي ٍكفيـ عمى أف القرآف
ش ٍي وء ى
ؼ ًب ىرِّب ىؾ أىنَّ يو ىعمىى يك ِّؿ ى
ش ًي ه
ى ٍ ى
حؽ ،كأف ىم ٍف جاء بو صادؽ ،بشيادة المٌو تعالى ،فإنو قد شيد لو بالتصديؽ ،كىك سبحانو أصدؽ

الشاىديف ،كأف ىذه الدالئؿ الكثيرة التي أكضحيا كقررىا ا﵀  في ىذه السكرة كفي كؿ سكر
القرآف تدؿ داللة يقينية عمى التكحيد كالتنزيو كالرسالة كالنبكة؟(.)4
) )1ينظر :المرجع السابؽ (ص.)102:

) )2ثبلث رسائؿ في إعجاز القرآف" :بياف إعجاز القرآف" (ص ،)23،24:بتصرؼ يسير.

) )3ينظر :التحرير كالتنكير ،ابف عاشكر (ج ،)18/25التفسير الكسيط ،طنطاكم (ج.)366/12

) )4ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازم (ج ،)574/27تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ،السعدم (ص.)752:
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أكجو التفريؽ بيف الكجو المعجز كأدلة صدؽ الكحي كالنبكة:
مما سبؽ نستطيع أف نضع أكجو التفريؽ كاالتفاؽ بيف الكجو المعجز كأدلة صدؽ الكحي
كالنبكة بما يأتي:
 -1الكجو المعجز متحقؽ في كؿ سكرة مف سكر القرآف الكريـ ببل استثناء ،كقد جعؿ ا﵀ تعالى
كؿ سكرة معجزة قائمة بنفسيا ،أما أدلة صدؽ الكحي كالنبكة فبل يشترط كجكدىا في كؿ
سكرة.
 -2الكجو المعجز ىك ىمناط التحدم ،أما أدلة صدؽ الكحي كالنبكة فمـ يقع بيا التحدم.
 -3الكجو المعجز ىك الذم يحقؽ ً
المثمية الكاممة التي تتضمف المفظ كالنظـ كالمعنى ،أما أدلة
صدؽ الكحي كالنبكة فيي تتعمؽ بجانب دكف آخر ،كتحقيؽ المعنى دكف المفظ كالنظـ مثبلن.
 -4الكجو المعجز ناتج عف ً
العمة كالسر في عجز الخمؽ جميعان عف معارضة القرآف بمثمو ،كلكال
ىذه العمة لجاءكا بمثمو كما استحاؿ عمييـ معارضتو ،أما أدلة صدؽ الكحي كالنبكة فبل عبلقة
ليا بيذه العمة المانعة مف المعارضة ،فقد يكتشؼ العمماء مف يسنف ا﵀ تعالى في الككف ما

يتكافؽ مع معاني اآليات القرآنية.

كيدرؾ معانيو ،أما أدلة صدؽ الكحي كالنبكة
 -5الكجو المعجز خاص بمف يفيـ لغة القرآف الكريـ ي
فتصمح لمعرب كغيرىـ ممف ال يعرفكف لغة القرآف ًم ىف األعاجـ.
صب
"أما كجو االتفاؽ بيف الكجو المعجز كدليؿ صدؽ الكحي كالنبكة فيك أف الكجو المعجز ىي ي

في ىميداف األدلة عمى صدؽ الكحي كالنبكة ،إذ ثمرتو إثبات صدؽ الكحي كالنبكة ،كأف القرآف
الكريـ قطعان كبلـ ا﵀ تعالى ،كأف محمدان  ىك رسكؿ ا﵀ ،أما دالئؿ صدؽ الكحي كالنبكة
فبل يصح أف تككف كجكه إعجاز"(.)1
كبيذا ندرؾ رحمة ا﵀ تعالى بالذيف ال يتكممكف المغة العربية؛ ألنو جعؿ ليـ طريقان غير
اإلعجاز البياني لمداللة عمى صدؽ الكحي كالنبكة ،مف خبلؿ أدلة عممية أك غيبية أك تشريعية؛

) )1الفتح الرباني في كجو اإلعجاز القرآني ،المكح (ص ،)107:بتصرؼ يسير.
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الحجة عمييـ ،كال عذر ألحد منيـ إف لـ
لمكصكؿ إلى ثمرة اإلعجاز كغايتو ،كبيذه األدلة تقاـ ي
يؤمنكا بالقرآف العظيـ ،كبالنبي محمد .

المطمب الثالث
ي
القائمكف باإلعجاز التشريعي مف العمماء كالمفسريف
القائمكف باإلعجاز التشريعي مف العمماء يقصدكف أف القرآف الكريـ تميز عف غيره مف الكتب
نظـ كتشر و
السماكية بما يقدمو مف و
يعات كمبادئ في مختمؼ مجاالت الحياة بصكروة ال يمكف ألحد
مف البشر ىغير يم ىؤيد بالكحي أف يأتي بمثميا ،كبالتالي إثبات عجز البشر جميعان عف المجيء
بمثؿ تشريعات القرآف كأحكامو في إصبلح حياة الناس ،كتنظيـ أمكرىـ ،كسيظؿ ىذا العجز

كالقصكر مستم انر في كؿ األزمنة كالعصكر إلى قياـ الساعة.
كحكؿ ىذا المعنى يقكؿ سيد قطب" :الذيف يدرسكف النظـ االجتماعية ،كاألصكؿ التشريعية،
كيدرسكف النظاـ الذم جاء بو ىذا القرآف ،يدرككف أف النظرة فيو إلى تنظيـ الجماعة اإلنسانية
كمقتضيات حياتيا مف جميع جكانبيا ،كالفرص المدخرة فيو لمكاجية األطكار كالتقمبات في يسر
كمركنة  ...كؿ أكلئؾ أكبر مف أف يحيط بو عقؿ بشرم كاحد ،أك مجمكعة العقػكؿ في جيؿ
كاحد ،أك في جميع األجياؿ"(.)1
كحتى نتعرؼ عمى آراء العمماء القائميف باإلعجاز التشريعي سأعرض آراء العمماء القدامى
في ىذه المسألة ثـ آراء العمماء المعاصريف:
أكالن :القائمكف باإلعجاز التشريعي مف العمماء القدامى:
بالنظر إلى آراء العمماء كالمفسريف القيدامى نجد أنو لـ يتطرؽ أحد منيـ إلى الحديث عف
اإلعجاز التشريعي عمى أنو كجو منفرد مف كجكه اإلعجاز في القرآف الكريـ ،كلـ يتحدثكا عف
العبلقة بيف اإلعجاز كالتشريع بشكؿ كاضح كمباشر ،بؿ أشاركا مف خبلؿ حديثيـ عف كجكه
اإلعجاز إلى إعجاز التشريعات القرآنية ككماليا ،كعجز البشر عف اإلتياف بتشريعات تشمؿ ىذا
المستكل مف العدؿ كالمساكاة كالشمكؿ لكؿ زماف كمكاف ،كمف العمماء الذيف أشاركا إلى اإلعجاز
التشريعي:
) )1في ظبلؿ القرآف (ج.)187/3
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 -1اإلماـ الباقالني:
ؼ اإلماـ الباقبلني في القرف الخامس اليجرم كتابان سماه "إعجاز القرآف" ذكر فيو أف
أىل ى

إعجاز القرآف يظير مف ثبلثة كجكه :األكؿ :اإلخبار عف غيكب المستقبؿ ،الثاني :اإلخبار
عف غيكب الماضي ،الثالث :أنو بديع النظـ عجيب التأليؼ متناه في الببلغة إلى الحد الذم
يعمـ عجز الخمؽ عنو ،كذكر اإلماـ الباقبلني أف الذم يشتمؿ عميو بديع نظـ القرآف
المتضمف لئلعجاز عشرة كجكه :تحدث في الكجو السابع منيا عف المعاني التي تضمنيا
القرآف الكريـ فقاؿ" :إف المعاني التي تضمنيا في أصؿ كضع الشريعة كاألحكاـ كأصؿ الديف
 ...ثـ إذا كجدت األلفاظ كفؽ المعنى ،كالمعاني كفقيا ال يفضؿ أحدىما عمى اآلخر فالبراعة
أظير كالفصاحة أتـ"(.)1
إف عبارة الباقبلني ال تنص عمى اإلعجاز التشريعي صراحة ،كلكنيا تحكم في طياتيا إشارة
إلى اعتباره كجيان مف كجكه اإلعجاز؛ فقد ذكر أف المعاني التشريعية التي جاء بيا القرآف الكريـ
اختير ليا ألفاظ بارعة مكافقة ليا ،كىذا مما يتعذر عمى البشر
جديدة لـ تكف مألكفة مف قبؿ ،ك ٍ
اإلتياف بمثمو.
م ال ىكمبي(:)2
 -2ابف يج ىز ٌ
خصص ابف جزم الكمبي بابان في مقدمة تفسيره "التسييؿ لعمكـ التنزيؿ" بعنكاف" :إعجاز
القرآف كاقامة الدليؿ عمى أنو مف عند ا﵀  ،"ىع ىرض فيو كجكه اإلعجاز كجعميا عشرة؛

األكؿ :فصاحتو التي امتاز بيا عف كبلـ المخمكقيف ... ،إلى أف قاؿ" :الكجو السابع :ما
كبي ىف مف الحبلؿ كالحراـ ،كىدل إليو مف مصالح الدنيا كاآلخرة ،كأرشد
ىش ىر ى
ع فيو مف األحكاـ ى
إليو مف مكارـ األخبلؽ ،كذلؾ غاية الحكمة كثمرة العمكـ"(.)3

) )1إعجاز القرآف (ص.)42:

م بضـ الجيـ كفتح الزام بعدىا ياء ساكنة ،كيكنى بأبي القاسـ الكمبي،
كي ٍع ي
م :ي
رؼ بابف يج ىز ٌ
) )2محمد بف أحمد بف يج ىز ٌ
يرجع نسبو إلى قبيمة ىك ٍمب بف كبرة إحدل القبائؿ اليمنية ،كلد عاـ 693ق ،في مدينة غرناطة عاصمة األندلس ،مف كتبو:
تقريب الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ ،تكفي741ىػ ،ينظر :الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة ،ابف حجر (ج،)446/3

األعبلـ ،الزركمي (ج.)325/5

) )3التسييؿ لعمكـ التنزيؿ (ج.)26/1
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م التي ذكرىا في الكجو السابع مف كجكه اإلعجاز في تفسيره ىي إشارة
فعبارة ابف يج ىز ٌ
كاضحة عمى ما اصطيمًح عمى تسميتو فيما بعد إعجا انز تشريعيان.
المعاصريف:
ثانيان :القائمكف باإلعجاز التشريعي مف ي

ىح ًظ ىي اإلعجاز التشريعي – كما يسميو البعض – في القرآف الكريـ بعناية كبيرة مف عمماء
المعاصريف ،كلىًق ىي عندىـ الكثير مف االىتماـ ،كرأل بعضيـ أف ىذا الكجو مف أبرز
المسمميف ي
كجكه اإلعجاز؛ ألف التشريع القرآني مف أكمؿ التشريعات كأفضميا لتنظيـ حياة البشر.
المعاصريف:
كسأذكر القائميف بيذا الكجو مف العمماء ي
 -1محمد رشيد رضا(:)1
ُ ُْ َْ
ب
تحدث الشيخ محمد رشيد رضا عند تفسيره لقكلو تعالى في سكرة البقرةِ ﴿ :إَون ْٜخٗ ِف ري ٍ
ْ
ّ َ ََ َْ ََ
ّ
ُ ّ ُ
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ٗ
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[البقرة ،]23:عف كجكه إعجاز القرآف الكريـ كقد جعؿ لذلؾ فصبلن بعنكاف" :فصؿ في تحقيؽ
كجكه اإلعجاز بمنتيى االختصار كاإليجاز" كجعميا سبعة كجكه ،الخامس منيا :إعجازه
بعمكمو الدينية كتشريعاتو ،فيقكؿ" :الكجو الخامس :اشتمالو عمى العمكـ اإلليية ،كأصكؿ
العقائد الدينية ،كأحكاـ العبادات كقكانيف الفضائؿ كاآلداب ،كقكاعد التشريع السياسي كالمدني
ضؿ كؿ ما سبقو مف الكتب السماكية ،كمف
كاالجتماعي المكافقة لكؿ زماف كمكاف ،كبذلؾ ىي ٍف ي

المنصفكف مف جميع
الشرائع الكضعية ،كمف اآلداب الفمسفية ،كما يشيد بذلؾ أىؿ العمـ ي

مي،
األمـ الشرقية كالغربية ،مف آمف منيـ بككنو مف عند ا﵀ تعالى أنزلو عمى رسكلو األي ٌ
كمف لـ يؤمف بذلؾ"(.)2

ثـ يي ىعقٍّب عمى ما سبؽ مف كبلمو فيقكؿ" :كال شؾ أف ىذا الكجو مف أظير كجكه اإلعجاز،

فإف عمكـ العقائد اإلليية كالغيبية كاآلداب كالتشريع الديني كالمدني كالسياسي ىي أعمى العمكـ،
) )1محمد رشيد بف عمي رضا شمس الديف القممكني :البغدادم األصؿ ،الحسيني النسب كلد 1282ىػ كنشأ في القممكف
بطرابمس الشاـ ،صاحب مجمة (المنار) كأحد رجاؿ اإلصبلح اإلسبلمي ،كمف العمماء بالحديث كاألدب كالتاريخ كالتفسير،

مف كتبو :الكحي المحمدم ،كتفسير القرآف الكريـ ،طيبً ىع مف تفسيره اثنا عشر مجمدان ،كتكفي كلـ يكممو ،تكفي بمصر
سنة 1354ىػ ،ينظر :األعبلـ ،الزركمي (ج.)126،127/6

) )2تفسير القرآف الحكيـ (تفسير المنار) (ج.)171/1
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كقمما ينبغ فييا مف الذيف ينقطعكف لدراستيا السنيف الطكاؿ إال األفراد القميمكف ،فكيؼ يستطيع
يمي لـ يق أر كلـ يكتب كال نشأ في بمد و
رجؿ أ ٍّ
عمـ كتشريع أف يأتي بما في القرآف منيا تحقيقان
ككماالن ،كيؤيده بالحجج كالبراىيف بعد أف قضى ثيمثي عمره ال يعرؼ شيئان منيا ،كلـ ينطؽ بقاعدة
كال أصؿ مف أصكليا ،كال ىح ىكـ بفرع مف فركعيا إال أف يككف ذلؾ كحيان مف ا﵀ تعالى؟"(.)1
كقد نص صراحة عمى أف ذلؾ ال يككف إال كحيان مف ا﵀ تعالى ،أليس ىذا اعتراؼ صريح
بأنو دليؿ عمى صدؽ الكحي مف ا﵀ تعالى كصدؽ النبكة؟.
صٍّرح أف مف أظير كجكه إعجاز القرآف الكريـ اشتمالو عمى العمكـ الدينية،
فالشيخ رضا يي ى

ضؿ تشريعات البشر؛ ألنيا تميزت بالكماؿ كالشمكؿ ،كالمكافقة لكؿ
كالقكاعد التشريعية التي تى ٍف ي

زماف كمكاف.

 -2سيد قطب(:)2
اعتبر سيد قطب التشريعات القرآنية كجيان مف كجكه اإلعجاز ،كربط بينيا كبيف كجكه
اإلعجاز األخرل ،فعند تفسيره آلية الديف في سكرة البقرة نراه يربط بيف كجو اإلعجاز
التشريعي ككجو اإلعجاز البياني فيقكؿ" :كاف اإلنساف ليقؼ في عجب كفي إعجاب أماـ
التعبير التشريعي في القرآف حيث تتجمى الدقة العجيبة في التعبير التشريعي ،كحيث يربط
التشريع بالكجداف الديني ربطان لطيؼ المدخؿ عميؽ اإليحاء قكم التأثير ،دكف اإلخبلؿ
بترابط النص القرآني ،كحيث ال ينتقؿ مف نقطة إلى نقطة إال كقد استكفى النقطة التشريعية
بحيث ال يعكد إلييا إال حيث يقع ارتباط بينيا كبيف نقطة جديدة يقتضي اإلشارة إلى الرابطة
بينيما"(.)3

) )1المرجع السابؽ (ج.)172/1

) )2سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاذلي :كلد في قرية صغيرة مف قرل محافظة أسيكط بمصر سنة 1906ـ ،تمقٌى دراستو
االبتدائية في قريتو ثـ سافر إلى القاىرة ،كبعدىا إلى أمريكا ،مف كتبو :التصكير الفني في القرآف ،كفي ظبلؿ القرآف،
اعتقؿ عدة مرات بتيمة التآمر عمى قمب نظاـ الحكـ كاغتياؿ جماؿ عبد الناصر ،كصدر حكـ اإلعداـ عميو كتـ تنفيذه

بسرعة

في

تاريخ

(1966/8/29ـ)

http://www.odabasham.net/

ينظر:

مكقع

) )3في ظبلؿ القرآف ،قطب (ج.)334/1
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رابطة

أدباء

الشاـ

عمى

اإلنترنت،

الرابط:

إف اإلعجاز في صياغة آيات
ثـ يتابع حديثو عف اإلعجاز في آيات التشريع قائبلنٌ " :

التشريع ىنا ليك اإلعجاز في صياغة آيات اإليحاء كالتكجيو  ...ألف الغرض ىنا دقيؽ يحرفو

لفظ كاحد ،كال ينكب فيو لفظ عف لفظ ،كلكال اإلعجاز ما حقؽ الدقة التشريعية المطمقة ،كالجماؿ
الفني المطمؽ عمى ىذا النحك الفريد" إلى أف يقكؿ" :إف القرآف الكريـ دستكر تشريعي كامؿ،
سيظؿ إعجازه التشريعي يقيـ الحياة اإلنسانية عمى أفضؿ صكرة ،كأرقى مثاؿ"(.)1
 -3عبد الستار سعيد(:)2
تحدث الدكتكر عبد الستار فتح ا﵀ سعيد عف اإلعجاز التشريعي في كتابو " :المدخؿ إلى
كبي ىف أف عمـ
التفسير المكضكعي" باعتباره كجيان مف كجكه اإلعجاز في القرآف الكريـ ،ى
اإلعجاز التشريعي لـ يكف لو نصيب و
كاؼ مف قبؿ العمماء مثؿ كجكه اإلعجاز األخرل،
كحث العمماء عمى ضركرة الكتابة فيو ،كاعتبر أف مف العجيب اىتماـ العمماء في كجو
إعجاز القرآف بنظمو كلفظو كأساليبو البيانية بشكؿ مستفيض ،مع أف كجو اإلعجاز األصمي
كاألكؿ لمقرآف ىك الكجو التشريعي؛ ألف تشريعات القرآف ىي المعجزة الدائمة التي تتحدل
البشرية في كؿ زماف كمكاف(.)3
 -4فضؿ حسف عباس( :)4خصص الدكتكر فضؿ عباس الفصؿ الثالث مف كتابو "إعجاز
القرآف الكريـ" لمحديث عف اإلعجاز التشريعي ،كأكد أف القرآف الكريـ معجزة تشريعية كما ىك
معجزة بيانية ،كأكضح أف فىيـ اإلعجاز التشريعي لمقرآف الكريـ يتكقؼ عمى ثبلثة أمكر:

) )1المرجع السابؽ (ج ،)335/1بتصرؼ يسير.

) )2عبد الستار فتح ا﵀ سعيد :مف عمماء األزىر الشريؼ ،كعضك سابؽ بمكتب إرشاد جماعة اإلخكاف المسمميف بمصر،
كصاحب أكؿ دكتكراه مف داخؿ السجكف المصرية ،كلد بمحافظة البحيرة عاـ1350ىػ ،عمؿ مدرسان لممكاد الشرعية ،ثـ عمؿ

أستاذان بجامعة اإلماـ بالرياض ،مف كتبو :المنياج القرآني في التشريع ،كالمدخؿ إلى التفسير المكضكعي ،اليزاؿ الشيخ

يكاصؿ مسيرتو الدعكية بكؿ ىمة كعزيمة كثبات ،ينظر :مكقع جبية عمماء األزىر عمى االنترنت ،الرابط:

https://ar.wikipedia.org/wiki/

) )3ينظر :المدخؿ إلى التفسير المكضكعي ،سعيد (ص.)48،49:

) )4فضؿ حسف عباس :كلد سنة  1932في بمدة صفكرية في فمسطيف ،رحؿ إلى األردف ليعمؿ مدرسان ككاعظان ،مف
مؤلفاتو :إعجاز القرآف الكريـ ،كالقصص القرآني ،يعٌيف مدرسان في كمية الشريعة بالجامعة األردنية ،كبقي في األردف يمقي
الدركس المختمفة في التفسير كتبلكة القرآف الكريـ لحيف كفاتو سنة 2011ـ ،ينظر :مكقع كيكيبيديا
الرابطhttps://ar.wikipedia.org/wiki/ :
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األكؿ :الكقكؼ مع تشريعات القرآف الكريـ في شتى مناحي الحياة كفي مختمؼ جياتيا مع اإللماـ
السنة شارحة كمكضحة لما جاء في القرآف الكريـ.
بما في السنة المطيرة مف تشريعات؛ ألف ي
الثاني :دراسة ما كصؿ إليو العقؿ البشرم مف قكانيف كأنظمة في مختمؼ مناحي الحياة المختمفة
كجكانبيا المتعددة.
الثالث :عقد مكازنة منصفة بيف تشريعات القرآف الكريـ ،كبيف غيره مف التشريعات البشرية.
ثـ اختار عرضان لنماذج مف تشريعات القرآف المتعددة ،كىي :الزكاة كالرؽ ،كنظاـ اإلرث،
كالطبلؽ(.)1
 -5الدكتكر مصطفى مسمـ(:)2
عقد الدكتكر مسمـ فصبلن عف اإلعجاز التشريعي في كتابو "مباحث في إعجاز القرآف " تناكؿ
فيو اشتماؿ القرآف الكريـ عمى األنظمة كالتشريعات التي يحتاجيا البشر في حياتيـ المعاشية،
كلـ يدع جانبان مف جكانب الحياة إال كانت لو نظرتو الخاصة ،كتشريعو المستقؿ بحيث ينتج
َْ َْ َ ْ
ز َْٖٙجُ
مف مجمكع أنظمتو تشريع متكامؿ لمناحي الحياة كميا كما قاؿ تعالى ﴿ :اْل٠م أ
ُ َ ُ ُ ْ ْ َ ً
َ ُ ْ َ ُ
س ْٗ َو َختْ َْ ُ َ َ ُ ْٙ ٙ
الم دِيٜا ﴾ [المائدة.)3(]5:
اْلش
ٕسٗ دِيٜ
ج نًْٖس ْٗ ِ ٛه َِّ ٙت َو َر ِ
ؽًج ٕسٗ ِ
كذكر أف القرآف الكريـ أرسى دعائـ المجتمع اإلسبلمي عمى أسس متينة كشرع لنا مف
التشريعات المستمدة مف العقيدة الراسخة ما يكفر لو السعادة كالطمأنينة كيسمك بو نحك الكماؿ
البشرم ،كما كتمتزج ىذه التشريعات بالعقيدة امتزاج الركح بالجسد ،كيمكف تممس ىذه النتائج
العظيمة مف خبلؿ التطبيؽ التاـ ألحكاـ القرآف الكريـ ،كأحداث التاريخ التي ممئت بيا بطكف

) )1ينظر :إعجاز القرآف الكريـ (ص.)217-381:

) )2مصطفى مسمـ محمد :كلد في محافظة حمب شماؿ سكرية عاـ1940ـ ،حصؿ عمى شيادة الماجستير كالدكتك اره في
التفسير كعمكـ القرآف مف جامعة األزىر بمصر ،مف كتبو :مباحث في إعجاز القرآف كمباحث في التفسير المكضكعي،

معاصر كمازاؿ يعمؿ خبي انر في مركز تفسير لمدراسات القرآنية ،كعميدان لجامعة الزىراء في تركيا ،ينظر :مكقع رابطة أدباء
ه
الشاـ عمى اإلنترنت ،الرابطhttp://www.odabasham.net/ :

) )3ينظر :مباحث في إعجاز القرآف ،مسمـ (ص.)231:
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الكتب مف ًس ىير السمؼ الصالح خير شاىد عمى مدل نجاح ىذه التشريعات في تكفير السعادة
كالطمأنينة كالرفاه لمبشرية(.)1

المطمب الرابع
القائمكف باإلعجاز البياني فقط مف العمماء القدامى كالمعاصريف
أجمع الباحثكف عمى القكؿ باإلعجاز البياني ،كأف القرآف يمعجهز بببلغتو كأسمكبو كبيانو
كنظمو ،كىذا يثبت أف القرآف كبلـ ا﵀ تعالى ،كليس كبلـ أحد مف البشر.
كفي حيف أف كثي انر مف العمماء ىيركف تعدد كجكه اإلعجاز مثؿ :اإلعجاز التشريعي

كاإلعجاز العممي كاإلعجاز الغيبي ،كاإلعجاز العددم ،كغير ذلؾ مف كجكه اإلعجاز.

كعدكه الكجو الكحيد إلعجاز القرآف؛
عمماء
اكتفى
محققكف بالقكؿ باإلعجاز البياني فقط ،ى
ى
ي

المنكريف ،كطالبيـ باإلتياف بمثؿ القرآف في بيانو كببلغتو ،فعجزكا عف ذلؾ،
ألف القرآف تحدل ي
المحققكف مف العمماء كالدارسيف
كما قالو الفريؽ اآلخر مف كجكه إعجاز أيخرل في القرآف ىعدىا ي
أدلة عمى مصدر القرآف الرباني ،كأدلة عمى صدؽ محمد  ،كلـ يعدكىا مف كجكه اإلعجاز؛
تحد لمكافريف في الماضي ،كال يمكف أف يككف فييا و
ألنو ليس فييا و
تحد لمكافريف فيما بعد ،فالقرآف
لـ ييطالب المشركيف أف يأتكا بتشريع مثؿ الذم في القرآف ،كال بغيب مثؿ الذم في القرآف ،كال
بعمـ كالذم في القرآف(.)2

كىذه األدلة تشير عمى أف القرآف الكريـ كبلـ ا﵀ تعالى ،كأف محمدان  رسكؿ ا﵀ ،كىي
متحققة في كتاب ا﵀ تعالى بشكؿ كبير؛ مثؿ أحكاـ التشريع ،كاألخبار الغيبية التي تحقؽ كقكعيا
كما أخبر القرآف الكريـ ،كالحقائؽ الككنية ،كاإلشارات العممية التي لـ تكف معركفة زمف نزكؿ
القرآف ،فبل يصح أف ينسمي ىذه األدلة كجكىان لئلعجاز القرآني؛ إنما جميعيا أدلة كبراىيف عمى

صدؽ الكحي العظيـ ،كصدؽ النبي الكريـ ؛ كذلؾ ألنيا غير يمتحدل بيا ،كألف كثي انر منيا
العممية لـ تكف معركفة في زمف نزكليا ،كما أنيا ال تمثؿ ً
خاصة اإلشارات ً
العمة التي ىي ًسٍّر

) )1ينظر :المرجع السابؽ (ص.)238:

) )2ينظر :إعجاز القرآف البياني كدالئؿ مصدره الرباني ،الخالدم (ص.)6،7:
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اإلعجاز في القرآف الكريـ ،كالتي ألجميا انقطع الناس عف معارضة القرآف ،كاإلتياف بمثمو ،فثبت
كعجزىـ ،فظير بذلؾ أف الكجو الكحيد إلعجاز القرآف ىك الكجو البياني الببلغي(.)1
ضعفيـ ى
ى
المعاصريف
كحتى نتعرؼ عمى أصحاب ىذا الرأم سأعرض آراء العمماء القدامى ك ي

القائميف بإعجاز القرآف البياني فقط ،كأدلتيـ عمى ذلؾ:

أكالن :القائمكف باإلعجاز البياني فقط مف العمماء القدامى:
 -1عمـ الديف السخاكم(:)2
ألؼ اإلماـ السخاكم رسالة في إعجاز القرآف أسماىا" :اإلفصاح المكجز في إيضاح
المعجز" ،كىي مضمنة في كتابو" :جماؿ القراء ككماؿ اإلقراء".
كبدأ السخاكم كبلمو عف اإلعجاز بالتركيز عمى مسألة كجكد مقتضى يمعارضة المشركيف
لمقرآف الكريـ ،كالدافع ليذه المعارضة ،ثـ انتيى إلى أف الكجو المعجز الذم أعجز العرب عف
اإلتياف بمثؿ القرآف ىك الكجو البياني ،فقاؿ" :فبل ريب إذا في أنيـ رامكا ذلؾ فما أطاقكه ،كحاكلكه
فما استطاعكه ،ك ٌأنيـ أركا نظمان عجيبان خارجان عف أساليب كبلميـ ،كرصفان بديعان مباينان لقكانيف
ببلغتيـ كنظاميـ ،فأيقنكا بالقصكر عف معارضتو ،كاستشعركا العجز عف مقابمتو ،كىذا ىك الكجو

في إعجاز القرآف"(.)3
كبي ىف أف
كرد السخاكم في رسالتو عمى ما اعتبره بعض العمماء مف كجكًه إعجاز القرآف ،ى

ىذه الكجكه ال تصمح أف تككف كجكه إعجاز؛ ألنو ليس مما تحدل ا﵀ تعالى بو الناس ،فقاؿ:
تحداىـ بو ،كلكنو دليؿ
مما ٌ
"كأما ما تضمنو القرآف العزيز مف األخبار عف المغيب؛ فميس ذلؾ ٌ

عمى صدؽ الرسكؿ  ،كأنو كبلـ عبلـ الغيكب ،ككذلؾ أيضان داللة حاؿ الرسكؿ  في ككنو

أميان ال معرفة لو كال ييحسف أف يق أر  ،كال كقؼ عمى شيء مف أخبار األمـ السالفة ،ثـ ٌإنو قد أتى

) )1ينظر :الفتح الرباني في كجو اإلعجاز القرآني ،المكح (ص.)102:

الديف أبك الحسف عمي بف محمد اليمداني ،المقرئ النحكم الشافعي ،كلد سنة 558ق ،في سخاك مف
) )2السخاكم :عمـ ٌ
قرل مصر ،ق أر القراءات عمى ال ٌشاطبي كغيره حتى فاؽ أىؿ زمانو في القراءات ،كانتيت إليو رئاسة اإلقراء كاألدب بدمشؽ،
تكفي سنة 643ق ،كدفف بقاسيكف ،ينظر :شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ،ابف العماد الحنبمي (ج.)385،386/7

) )3جماؿ القراء ككماؿ اإلقراء (ج.)206/1
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بأخبار القركف الماضية كاألمـ الخالية ،كبما كاف مف أكؿ خمؽ األرض كالسماء إلى انقضاء
الدنيا ،كىـ يعممكف ذلؾ مف حالو كال يشككف فيو فيذه الحاؿ دليؿ قاطع بصدقو .)1("
كقرر السخاكم أف إعجاز القرآف مف ًقىب ًؿ أنو خارج في بديع نظمو كغرابة أساليبو عف

معيكد كبلـ البشر ،مختص بنمط غريب ال يشبو شيئان مف القكؿ في النظـ كالترتيب ال ىك مف
قبيؿ الشعر ،كال ىك مف ضركب الخطب كالسجع ،يعمـ مف تأممو أنو خارج عف المألكؼ ،مبايف
لممعركؼ ،متناسب في الببلغة ،متشابو في البراعة ،برمء مف التكمؼ ... ،كال قدرة ألحد مف
البشر عمى أف يأتي بمثمو في أحكاـ معانيو كانتظاـ ألفاظو كبديع مناىجو ،كلقد عجزت العرب
عف معارضتو بسكرة كاحدة ،كقد أعمميـ أنيـ ال يقدركف عمى ذلؾ ،فنطؽ لساف الحاؿ بعجزىـ،
ككقكع يأسيـ مف الكصكؿ الى شيء منو ،كانحرفكا إلى القتاؿ كبذؿ األمكاؿ في المعاندة ،فالقرآف
إذان ليذا السبب :أعظـ آياتو  ،كأكضح األدلة عمى صحة ينبكتو(.)2
مما سبؽ يتبيف لنا أف اإلماـ السخاكم ييثبت أف الكجو الكحيد إلعجاز القرآف ىك الكجو

البياني الببلغي ،المتمثؿ بنظـ القرآف كبديع أسمكبو ،كيرد كجكه اإلعجاز األخرل التي قاؿ بيا
كيسمييا أدلة عمى صدؽ الكحي كصدؽ النبكة.
بعض العمماء ،ي
 -2المؤيد با﵀ الطالبي(:)3

ألؼ الشيخ يحيى الطالبي كتابان في إعجاز القرآف أسماه" :الطراز ألسرار الببلغة كعمكـ
حقائؽ اإلعجاز" ،كالكتاب مككف مف ثبلثة أجزاء ،تكمـ الطالبي في الجزء الثالث في الفصؿ
كبيف أف األقاكيؿ اضطربت في بياف الكجو المعجز،
الثالث منو عف الكجو المعجز في القرآفٌ ،
فقاؿ" :اعمـ أف الكبلـ في الكجو الذم ألجمو كاف القرآف معج انز دقيؽ ،كمف ثـ كثرت فيو األقاكيؿ
كاضطربت فيو المذاىب ،كتفرقكا عمى أنحاء كثيرة"(.)4

) )1جماؿ القراء ككماؿ اإلقراء (ج.)207/1

) )2ينظر :المرجع السابؽ (ج.)209-207/1

العمكم الطالبي :مف أكابر أئمة الزيدية كعممائيـ في اليمف ،المؤيد با﵀،
) )3يحيى بف حمزة بف عمي بف إبراىيـ ،الحسيني
ٌ
كلد 669ق ،مف تصانيفو :نياية الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ ،تكفي 745ق ،ينظر :األعبلـ ،الزركمي (ج.)143/8
) )4الطراز ألسرار الببلغة كعمكـ حقائؽ اإلعجاز (ج.)216/3
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كبدأ الطالبي حديثو عف المذاىب في كجكه اإلعجاز بذكره األسباب المحتممة لككف القرآف
معج انز ،كختـ كبلمو بممخص لمكجكه المحتممة التي قاؿ بيا بعض العمماء ،فقاؿ" :فظير بما
لخصناه مف الحصر أف ككف القرآف معج انز إما أف يككف لمصرفة ،أك لمنظـ ،أك لسبلمة ألفاظو
مف التعقيد ،أك لخمكه عف التناقض ،أك ألجؿ اشتمالو عمى المعاني الدقيقة ،أك الشتمالو عمى
اإلخبار بالعمكـ الغيبية ،أك ألجؿ الفصاحة كالببلغة ،أك لما يتركب مف بعض ىذه الكجكه ،أك
مف كميا"(.)1
ثـ رد بعد
ثـ شرع في إبطاؿ األقساـ التي ذكرىا بعض العمماء فأبطؿ القكؿ بالصرفةٌ ،
كمف زعـ أف كجو إعجازه إنما ىك خمكه
ذلؾ عمى ىمف زعـ أف الكجو في إعجازه ىك األسمكب ،ى
عف المناقضة ،كمف زعـ أف الكجو في اإلعجاز اشتمالو عمى األمكر الغيبية بخبلؼ غيره ،كمف
زعـ أف الكجو في اإلعجاز ىك الفصاحة ،كمف زعـ أف الكجو في اإلعجاز إنما ىك اشتمالو عمى
كمف زعـ أف الكجو في إعجازه الببلغة ،كفسر الببلغة
الحقائؽ ،كتضمنو لؤلسرار كالدقائؽ ،ى
باشتمالو عمى كجكه االستعارة ،كالتشبيو ،كغير ذلؾ مف فنكف الببلغة(.)2

كرد كذلؾ قكؿ ىمف زعـ أف الكجو في إعجازه ىك النظـ فقط ،فقاؿ" :فإف عنيتـ بو أف
فإف
نظمو ىك المعجز مف غير أف يككف بميغان في معانيو ،كال فصيحان في ألفاظو ،فيك خطأٌ ،

اإلعجاز شامؿ لو باإلضافة إلى كبل األمريف جميعان"(.)3

المختار مف اآلراء لكجو اإلعجاز ،كذكر أف الكجو المعجز
بعد ذلؾ شرع في بياف المذىب ي

لمقرآف لو ثبلث خكاص ،ىي:

 فصاحة األلفاظ ،كاتقاف الكبلـ. ببلغة المعاني ،كدقة األيسمكب. جكدة النظـ ،كحسف السياؽ(.)4) )1المرجع السابؽ (ج.)217/3

) )2ينظر :الطراز ألسرار الببلغة كعمكـ حقائؽ اإلعجاز (ج .)223/3

) )3المرجع السابؽ (ج.)223/3

) )4ينظر :الطراز ألسرار الببلغة كعمكـ حقائؽ اإلعجاز (ج.)224/3
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كنبلحظ أف الشيخ الطالبي يكافؽ في نظرتو لئلعجاز اإلماـ الخطابي الذم جعؿ المثمية
ألم مف ىذه األركاف الثبلثة.
المعجزة لمثقميف ىي ألفاظ القرآف كمعانيو كنظمو ،دكف إسقاط و
ثـ برىف الطالبي عمى نظرتو لئلعجاز بأف اآليات التي يذكر فييا التحدم كاردة عمى
جية اإلطبلؽ ليس فييا تحد بجية دكف جية؛ ألنو لـ يذكر فييا أنو تحداىـ ،ال بالببلغة كال
بالفصاحة ،كال غير ذلؾ ،كانما قاؿ :بمثمو ،كبسكرة ،كبعشر سكر عمى اإلطبلؽ ،ككذلؾ العرب
لـ يستفيمكا عما يريد بتحدييـ في ذلؾ ،كال قالكا ما ىك المطمكب في تحدينا ،بؿ سكتكا عف ذلؾ،
المقررة بيف
فكجب أف يككف سككتيـ عف ذلؾ ال كجو لو إال لما قد يعمـ مف اطراد العادات ي
أظيرىـ أف األمر في ذلؾ معمكـ أف ال يقع إال بما ذكرناه مف الببلغة كالفصاحة كجكدة السياؽ
كالنظـ(.)1
المعاصريف:
ثانيان :القائمكف باإلعجاز البياني فقط مف العمماء ي

 -1أحمد البدكم(:)2

أصدر األستاذ أحمد البدكم دراسة قرآنية بعنكافً " :مف ببلغة القرآف" كتحدث في مقدمة ىذه
الدراسة عف إعجاز القرآف الكريـ.
فذكر بعض مذاىب العمماء في السبب الذم مف أجمو عجز العرب عف المجيء بمثؿ
القرآف ،كأرجعيا إلى أربعة كجكه إلعجازه ،رفض بعضيا ،كقبؿ منيا كجيان كاحدان ،كذلؾ كما
يأتي.
الكجو األكؿ :الصرفة ،كقد رد ىذا القكؿ ،كأثبت بطبلنو.
الكجو الثاني :ما تضمنو مف اإلخبار بالغيب ،كالحديث عف الماضي ،كقد رد ىذا الكجو أيضان،
كبيف أنيما ال يصمحاف أف ييسميا كجو إعجاز ،كانما يصمحاف ليككنا دليميف عمى صدؽ الكحي
ٌ
كالنبكة ،فقاؿ" :غير أف التنبؤ بالغيب كالحديث عف الماضيف :إف اتي ًخذا دليبلن عمى نبكة الرسكؿ ،
) )1ينظر :المرجع السابؽ (ج.)225/3

) )2أحمد عبد ا﵀ البيمي البدكم :كلد في مدينة دمياط عاـ (1324ق) ،لو مشاركات أدبية كشعرية في الصحؼ المصرية،
ككاف يمقي المحاضرات في اإلذاعة المصرية كالمنتديات األدبية ،لو مؤلفات في األدب كتاريخو ،تكفي في القاىرة عاـ

(1384ق) ،ينظر :مكقع المكتبة الشاممة عمى اإلنترنت ،الرابط
https://shamela.ws/index.php/author/1420
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لـ يصمحا برىانان عمى إعجاز القرآف ،ذلؾ أف معظـ القرآف ليس تنبؤان كال قصصان ،فمك كاف الكجو ما
ذكر ،لفقد معظـ القرآف صفة اإلعجاز ،ألف التحدم كقع بأقصر سكرة منو ،كىى ال تحكل مف
التنبؤ كالقصص شيئان"(.)1
الكجو الثالث :خمك القرآف مف التناقض :كقد رد ىذا الكجو أيضان بقكلو" :كذلؾ غير مقبكؿ أيضان،
ألف اإلجماع منعقد عمى أف التحدم كاقع بكؿ سكرة مف سكر القرآف ،كقد يكجد في كثير مف
الخطب كالشعر كغيرىا ما يككف في مقدار السكرة خاليان مف التناقض"(.)2
الكجو الرابع :كىك الكجو الذم عده األستاذ أحمد البدكم الكجو الكحيد إلعجاز القرآف الكريـ،
ألنو يتحقؽ في كؿ قىدر مف القرآف ،كىك نظـ القرآف كببلغتو ،فقاؿ" :أما الكجو الذم نرتضيو
إلعجاز القرآف ،فيك ما يتحقؽ في كؿ قدر مف القرآف تحدل بو ،كىك أنو بديع النظـ ،عجيب
التأليؼ ،متناه في الببلغة إلى الحد الذم يعمـ عجز الخمؽ عنو"(.)3
المعجز الكحيد لمقرآف
مما سبؽ يتبيف لنا أف األستاذ أحمد البدكم ممف يقكلكف بأف الكجو ي

الكريـ ىك الكجو الببلغي ،كما سكاه مما ىيعده بعض العمماء كجكىان لئلعجاز ىي دالئؿ عمى صدؽ

الكحي كالنبكة.

 -2محمكد محمد شاكر(:)4
كتب األستاذ محمكد شاكر مقدمة لكتاب" :الظاىرة القرآنية" لًمالؾ بف نبي ،بعنكاف( :فصؿ في
إعجاز القرآف) ،ذكر فييا حقائؽ أساسية حكؿ مسألة اإلعجاز في القرآف الكريـ.
كقرر محمكد شاكر أنو ال مناص لكؿ يمتكمـ في إعجاز القرآف مف أف ييبيف حقيقتيف عظيمتيف

قبؿ حديثو عف اإلعجاز ،كأف يفصؿ بينيما فصبلن ظاى انر بدكف لىبس.

الحقيقة األكلى :إف إعجاز القرآف دليؿ النبكة ،فقد كاف إعجاز القرآف الكريـ دليبلن عمى نبكة محمد
 ،ككاف التحدم المكجو إلى الكفار تحديان بمفظ القرآف كبيانو ،كلـ يكف إعجا انز بالعمـ أك الغيب أك
) )1مف ببلغة القرآف (ص.)46:
) )2المرجع السابؽ (ص.)47:

) )3مف ببلغة القرآف (ص.)47:

) )4محمكد محمد شاكر :بف أحمد بف عبد القادر مف أسرة أبي عمياء الحسينية في جرجا بصعيد مصر ،أبك فير ،أديب

مصرم ،كلد في اإلسكندرية سنة 1327ىػ ،مف كتبو :مداخؿ إعجاز القرآف ،تكفي سنة 1418ىػ ،ينظر :مكقع كيكيبيديا

عمى اإلنترنت ،الرابط https://ar.wikipedia.org/wiki
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ت أف محمدان  ىك رسكؿ
ت أنو كبلـ ا﵀  ،كثىىب ى
ت إعجاز القرآف ،ثىىب ى
التشريع الذم فيو ،فإذا ثىىب ى

ا﵀.

الحقيقة الثانية :إف إثبات الكحي كالنبكة كأف القرآف كبلـ ا﵀ ال ييثبت إعجاز القرآف؛ ألف الكتب

السابقة – التكراة كاإلنجيؿ كالزبكر – مف كبلـ ا﵀ تعالى لكنيا ليست يمعجزة ،كلـ يقع بيا التحدم،
الم ٍع ًجز ،كقد شاء ا﵀ تعالى أف يخص القرآف الكريـ
كم ه
عمكـ أف القرآف الكريـ ىك كتاب ا﵀ الكحيد ي
ى
كحده باإلعجاز مف بيف سائر كتبو(.)1

ثـ يحدد األستاذ محمكد شاكر المراد بأدلة صدؽ الكحي كالنبكة في النتيجة التي ذكرىا
بعد بياف الحقيقتيف فيؤكد عمى أف القرآف المعجز ىك البرىاف القاطع عمى صحة النبكة ،أما صحة
النبكة فميست برىانان عمى إعجاز القرآف ،كأف الخمط بيف ىاتيف الحقيقتيف ،كاىماؿ الفصؿ بينيما
في التطبيؽ كالنظر ،كفي دراسة إعجاز القرآف ،قد أفضى إلى تخميط شديد في الدراسة قديمان
كحديثان ،بؿ أدل ىذا الخمط إلى تأخير عمـ "إعجاز القرآف" عف الغاية التي كاف ينبغي أف ينتيي
إلييا ،كىذا يقتضي أف جممة ما في القرآف مف حقائؽ األخبار عف األمـ السابقة؛ مف أنباء
الغيب ،كمف دقائؽ التشريع ،كمف أسرار الككف ،كؿ ذلؾ بمعزؿ عف اإلعجاز المتمثؿ في النظـ
كالبياف ،كأف ما كاف في القرآف مف ذلؾ كمو يعد دليبلن عمى أنو مف عند ا﵀ تعالى ،كلكنو ال يدؿ
عمى أف نظمو كبيانو مبايف لنظـ كبلـ البشر كبيانيـ ،كأنو بيذه المباينة كبلـ رب العالميف ،ال
كبلـ بشر مثميـ(.)2
مما سبؽ يظير لنا أف الشيخ محمكد شاكر ممف يقكلكف بأف كجو اإلعجاز الكحيد في القرآف
كيبيف أف
ىك البياف كالنظـ ،كيرد الكجكه األخرل التي ييسمييا بعض العمماء كجكه إعجاز ،ي

الصكاب تسميتيا أدلة عمى صدؽ الكحي كالنبكة كليس إعجا انز.
 -3عدناف محمد زرزكر(:)3

) )1ينظر :مقدمة شاكر لكتاب :الظاىرة القرآنية ،ابف نبي (ص.)23،24:
) )2ينظر :المرجع السابؽ (ص.)24-17:

) )3عدناف محمد زرزكر :يمعاصر مف مكاليد مدينة دمشؽ عاـ (1358ىػ 1939 -ـ( ،درس العمكـ الشرعية في العديد
مف الجامعات في مصر كاإلمارات كقطر كغيرىا ،لو مؤلفات كثيرة منيا :مدخؿ إلى تفسير القرآف كعمكمو ،ينظر :مكقع
المكتبة الشاممة ،الرابط https://shamela.ws/index.php/author/2436
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ألؼ الدكتكر عدناف زرزكر كتابان أسماه" :مدخؿ إلى تفسير القرآف كعمكمو" ،كتحدث في
الفصؿ األكؿ كالثاني منو عف إعجاز القرآف الكريـ.
كبدأ الدكتكر زرزكر حديثو عف أف القرآف الكريـ ىك معجزة النبي الكبرل أك الرئيسة ،كدليمو
عمى النبكة ،كأنو ال ينطؽ عف اليكل؛ ألنو ىك كحي مف عند ا﵀ تعالى ،كأف ىذه المعجزة يجب
أف تككف ناقضة لمعادة ،كمخالفة لممألكؼ ،كمف خصائص رسالتو  أف ا﵀ سبحانو كتعالى ىيأ
لو معجزة عقمية عممية بيانية يدركيا اإلنساف ،أك يزداد عممان بآفاقيا كميادينيا بمقدار إمعانو في
العقؿ كالفىيـ ،كبمقدار ما يقؼ عميو مف قكانيف الككف كسنف الطبيعة .)1(..
كبأم كجو أصبح
ثـ تحدث الدكتكر زرزكر عف اختبلؼ الناس في كجكه إعجاز القرآف،
ٌ

القرآف معج انز ،كأظير أف اإلعجاز البياني ىك الكجو الكحيد إلعجاز القرآف ،فقاؿ" :إف اختبلؼ
الكبلمييف كالببلغييف كسائر العمماء كالدارسيف عمى كجو العمكـ في تفسير اإلعجاز ،أك في
تعييف الكجو الذم صار بو القرآف معج انز حتى استحاؿ عمى الثٌقميف جميعان أف يأتكا بسكرة مثمو
التحدم إنما كاف كجيا بيانيان أك ببلغيان صرفان ،كعمى
 ...مع تسميمنا بأف اإلعجاز الذم كقع بو
ٌ
الرغـ مف تسميـ الكثيريف بيذا الرأم ٌإال أف بعضيـ ال يمتنع مف الحديث عف "اإلعجاز الغيبي"؛
بمعنى ما أشار إليو القرآف مف أمكر عمى أنيا ستقع في المستقبؿ ،ككاف كما أخبر ،كعف
"اإلعجاز العممي"؛ أم ما أشار إليو القرآف مف عمكـ كمعارؼ ككنية ،كعف "اإلعجاز التشريعي"؛
ٍّ
التحدم"(.)2
مف أحكاـ القرآف كتشريعاتو ،ليذا قمنا :اإلعجاز الذم كقع بو
ثـ شرع ببياف معنى اإلعجاز الذم كقع بو التحدم فقاؿ" :ىذا اإلعجاز ما كجيو ،كما
كبـ صار القرآف مباينا لكبلـ العرب؟ ىؿ صار مباينان ليذا الكبلـ مف كجو بياني صرؼ؟
حقيقتو ،ى
أـ بخصائص مكضكعية تتصؿ باألمكر الغيبية كالتشريعية األخرل التي جاء بيا القرآف الكريـ،
كالتي لـ يكف في كسع أحد -كائنان مف كاف -أف يأتي بيا في بمد كمكة ،كظرؼ كالظرؼ الذم
كجد فيو محمد .)3("

) )1ينظر :مدخؿ إلى تفسير القرآف كعمكمو (ص.)146:

) )2مدخؿ إلى تفسير القرآف كعمكمو (ص ،)157:بتصرؼ يسير.
) )3مدخؿ إلى تفسير القرآف كعمكمو (ص ،)153:بتصرؼ يسير.
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كقاؿ أيضان" :إف في كسعنا أف نقيـ الدليؿ لغير العرب عمى أف ىذا الكتاب الخالد ىك كبلـ
ا﵀ تعالى مف كجكه كثيرة ،كلكف عمينا أف ينبقي اإلعجاز الذم كقع بو التحدم في إطاره الصحيح
ال نخرج بو عنو"(.)1

كيبيف الدكتكر عدناف زرزكر أف مضاميف القرآف دالئؿ عمى مصدر القرآف ،كيرفض اعتبارىا
كجكىان لئلعجاز؛ ألف ىذا خمط كتمييع ييسئ لئلعجاز كلك عف غير قصد فيقكؿ" :كنحف لـ ننكر
أف تككف مضاميف القرآف مف أىـ كسائؿ تعميمو كالدعكة إليو ،كأف تككف براىيف أك دالئؿ عمى

أف القرآف الكريـ نزؿ مف حكيـ حميد ،كلكف أنكرنا أف تككف مناط اإلعجاز الذم كقع بو التحدم،
كمف شاء أف ييسمييا إعجا انز مف باب التجكز فميفعؿ ،عمى ما يعكد مف عممو ىذا عمى القضية

األساسية مف يبعد كاساءة أك خمط كتمييع كلك عف غير قصد.)2("...

كيظير جميان مف كبلـ الدكتكر زرزكر أنو ال يقكؿ بتعدد كجكه اإلعجاز ،بؿ يثبت أف كجو
اإلعجاز الكحيد لمقرآف ىك الكجو البياني فقط.
 -4صالح عبد الفتاح الخالدم:
أصدر الدكتكر صبلح الخالدم عدة دراسات قرآنية مف أىميا كتاب" :إعجاز القرآف البياني
كدالئؿ مصدره الرباني" كىك مف أجكد كتب اإلعجاز في العصر الحديث ،فقد كضع فيو
خبلصة خبرتو كدراستو لمسألة اإلعجاز في القرآف الكريـ.
يقكؿ الدكتكر الخالدم في مقدمة كتابو" :كقد درست مادة إعجاز القرآف منذ حكالي عشريف
سنة ،كسبؽ أف أعددت كتابان في اإلعجاز قبؿ اثنتي عشرة سنة؛ ىك كتاب البياف في إعجاز
القرآف ،الذم أصدرتو عاـ (1989ـ) ،كتابعت جميكر العمماء في القكؿ بكجكه عديدة في
اإلعجاز؛ كاإلعجاز العممي كالتشريعي كالغيبي كالنفسي ...كبعد تدريس ذلؾ الكتاب أكثر مف
عشر سنكات دعت الحاجة العممية الى إعادة النظر في فصكلو كمباحثو فكاف ىذا الكتاب بفضؿ
ا﵀ تعالى كتكفيقو"(.)3

) )1المرجع السابؽ (ص.)187:

) )2مدخؿ إلى تفسير القرآف كعمكمو (ص ،)185،186:بتصرؼ يسير.
) )3إعجاز القرآف البياني كدالئؿ مصدره الرباني (ص.)7:
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كالحقيقة التي يريد الخالدم إثباتيا في كتابو أف الكجو الكحيد لئلعجاز ىك اإلعجاز البياني،
كما يسميو العمماء كجكىان لئلعجاز ىي أدلة عمى مصدر القرآف الرباني حيث يقكؿ" :كلست مع
جميكر العمماء الذيف يجعمكف كجكه االعجاز عديدة كيدخمكف األدلة عمى مصدر القرآف الرباني
ضمف كجكه اإلعجاز.)1("...
كقد أكد عمى أف التحدم كاف بالبياف القرآني فقط حيث يقكؿ" :إف تحدم الكفار كاف بالبياف
القرآني ،كىـ عجزكا عف معارضة القرآف معارضة بيانية ،كاف بياف القرآف ىك مظير إعجازه،
كىذا البياف القرآني مكسعه يمفىص هؿ يمنكع ،لكف ىذا البياف كمو دليؿ عمى أف ىذا القرآف كبلـ ا﵀
تعالى ،كليس كبلـ أحد مف البشر"(.)2
ثـ ىبي ىف أف كثي انر مف ىذه الدالئؿ  -التي قد تككف مف تعبير القرآف البياني المعجز كقد تككف

مف مضامينو كمكضكعاتو؛ كاألخبار الغيبية كالمفتات العممية كغيرىا  -اعتبرت داخمة ضمف
إعجاز القرآف كاعتبرت مف كجكه اإلعجاز فيو.

يقكؿ الخالدم" :أصبحت مضاميف القرآف في ىذه المرحمة الخطيرة مف كجكه إعجازه:
أصبحت المفتات العممية في القرآف تيسمى اإلعجاز العممي! كأصبحت أخبار الغيب في القرآف

تيسمى اإلعجاز الغيبي! كأصبحت تشريعات القرآف السامية تيسمى اإلعجاز التشريعي ،كىكذا"(.)3

ثـ أشار الخالدم إلى أنو التبس األمر كثي انر في مكضكع اإلعجاز كاختمطت الحقائؽ ،لذلؾ
يجب أف نعكد بإعجاز القرآف إلى مرحمتو األكلى.
كدعا الخالدم إلى الفصؿ بيف اإلعجاز البياني كدالئؿ صدؽ الكحي كالنبكة فقاؿ" :ال بد أف
نفصؿ (عمـ إعجاز القرآف البياني) عف عمـ (دالئؿ مصدر القرآف الرباني) كىما ًعمماف
لحسف فيـ القرآف ،كحسف الدعكة إليو ،كاقناع اآلخريف  -مف العرب كغيرىـ  -لكف
ضركرياف ي
األكؿ (اإلعجاز البياني) جزء مف الثاني ،ككـ يخطئ مف يجعمكف العمـ الثاني (دالئؿ مصدر

) )1المرجع السابؽ (ص.)7:

) )2إعجاز القرآف البياني كدالئؿ مصدره الرباني (ص.)108:
) )3إعجاز القرآف البياني كدالئؿ مصدره الرباني (ص.)109:
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القرآف) جزنءا مف األكؿ ،ككجكىان معاصرة مف كجكه اإلعجاز! ككـ يسيئكف بيذا إلى حقيقة العمـ
كفكرة إعجاز القرآف! كمنذ متى صار األصؿ األعـ األشمؿ جزنءا مف الفرع المتفرع عنو؟!"(.)1

ثـ ىبي ىف الخالدم أف مضاميف القرآف كاألخبار الغيبية كالمفتات العممية ،كاألحكاـ التشريعية،

كغيرىا ليست مكضكع التحدم ،فمكضكع التحدم ىك البياف القرآني؛ ألنو ىك الذم طيمب مف
الكفار أف يأتكا بمثمو ،كالمثمية في التحدم مثمية بيانية ،فيقكؿ" :قررنا أف التحدم  -كاف كما يزاؿ
 بالبياف القرآني ،كلذلؾ ىك الكجو الكحيد في اإلعجاز ... ،كقررنا نتيجة عف ىذه الحقيقة؛كىي أف مضاميف القرآف لـ تكف مكضكع التحدم ،كىي ال تصمح أف تككف كجكىان لئلعجاز ،فبل
نقكؿ إعجاز عممي ،أك إعجاز غيبي ،أك إعجاز تشريعي أك غير ذلؾ ،كلكف نعتبرىا دالئؿ عمى
أف القرآف كبلـ ا﵀ تعالى .)2("....
فقد أىكد الخالدم أف الكجو الكحيد لئلعجاز في القرآف الكريـ ىك الكجو الببلغي البياني ،كأف
ما عدا ذلؾ ال ييسمى إال أدلة عمى صدؽ الكحي القرآني ،كصدؽ النبكة كالرسالة.
 -5عبد السالـ المكح:
أصدر الدكتكر عبد السبلـ المكح كتابان في اإلعجاز بعنكاف( :اإلعجاز العممي في القرآف
الكريـ) ،كىك عبارة عف رسالة ماجستير تـ مناقشتيا عاـ 1986ـ ،حيث كاف ممف يقكلكف بتعدد
كجكه اإلعجاز ،كقد دافع في رسالتو عف اإلعجاز العممي دفاعان شديدان ،كنفى أف يككف الكجو
المعجز الكحيد في القرآف ىك الكجو البياني الببلغي.
كلكف بعد العديد مف األبحاث في مسألة إعجاز القرآف الكريـ ،كتدريسو المتكاصؿ لمساؽ
اإلعجاز لمرحمتي البكالكريكس كالماجستير ،ظير لو في ىذه المسألة أف كجو اإلعجاز الكحيد
ىك الكجو البياني ،كما عدا ذلؾ مما يعده العمماء أكجو إعجاز ىي أدلة عمى صدؽ الكحي
كالنبكة.
كما أصدر الدكتكر عبد السبلـ طبعة جديدة منقحة لكتابو السابؽ كسماه( :اإلعجاز العممي
في القرآف الكريـ كاألىكلى أف ييسمى :األدلة العممية عمى صدؽ الكحي كالنبكة).
) )1إعجاز القرآف البياني كدالئؿ مصدره الرباني (ص.)110:
) )2المرجع السابؽ (ص .)113،114:
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يقكؿ الدكتكر عبد السبلـ المكح في مقدمة الطبعة الثالثة مف كتابو" :كقد قمت بتدريس مادة
اإلعجاز ...كذلؾ منذ كتابة ىذه الرسالة العممية إلى العاـ 2017ـ كأثناء تدريسي ،كبعد مضى
ما يقارب خمسة عشر عامان ظيرت لي أمكر كقضايا إعجازية ما كنت أدركيا يكـ كتبت الرسالة،
ثـ ترسخت ىذه القضايا كأصبحت كاضحة كضكح الشمس خبلؿ ما يقارب خمسة عشر عامان
أيخرل ،كمف ىذه القضايا التفريؽ بيف الكجو المعجز في القرآف الكريـ كبيف األدلة عمى صدؽ
الكحي كالنبكة .)1("...
كقد شرح الدكتكر عبد السبلـ نظرتو الجديدة لئلعجاز كدلؿ عمييا مف خبلؿ ثبلثة بحكث
ًعممية محكمة كىي:
البحث األكؿ بعنكاف" :حكار مع الرماني في كجكه اإلعجاز القرآني" نشر في مجمة الجامعة
اإلسبلمية بغزة عاـ 2008ـ.
البحث الثاني بعنكاف" :بناء آيات التحدم بيف التحميؿ كالداللة عمى كجو اإلعجاز القرآني" تمت
المشاركة بو في مؤتمر بدكلة المغرب عاـ 2013ـ.
البحث الثالث بعنكاف" :اإلعجاز الببلغي عند أبي سميماف الخطابي ،دراسة كتحميؿ" بمشاركة
الدكتكر عبد ا﵀ المبلحي ،كىك بحث مقدـ لمؤتمر اإلعجاز الببلغي الذم تىـ عقده مف ًقبؿ مركز
القرآف الكريـ كالدعكة االسبلمية بكمية أصكؿ الديف في الجامعة االسبلمية عاـ 2018ـ.
كمف خبلؿ رأم الدكتكر عبد السبلـ السابؽ يتضح لنا التكافؽ بينو كبيف الدكتكر صبلح
الخالدم في رأييـ األكؿ بتعدد كجكه اإلعجاز في القرآف ،ثـ بعد البحث كالدراسة ثبت لؤليستاذيف
أف المراد بالكجو المعجز لمقرآف الكريـ ىك الجانب البياني؛ ألنو األمر الذم كاف مف جيتو
التحدم ،كقد ىمث ىؿ ىذا الكجو ًعمة أماـ الخمؽ جميعان عف معارضة القرآف بمثمو ،كىك األمر العاـ

المكجكد في كؿ سكرة مف سكر القرآف الكريـ.

) )1اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ "كاألكلى أف ييسمى :األدلة العممية عمى صدؽ الكحي كالنبكة" (ص :أ)،
بتصرؼ يسير .
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كاف أدلة صدؽ الكحي كالنبكة ىي أمر آخر غير كجكه اإلعجاز؛ لككنيا غير يمتحدل بيا
أصبلن؛ مف اإلشارات العممية ،كاألخبار الغيبية ،كاألحكاـ التشريعية ،كغير ذلؾ ،كىذه األدلة ليا
دكر كبير في الدعكة إلى ا﵀ تعالى؛ خاصة مع الذيف ال يتكممكف العربية ،كىي تبرىف عمى أف
القرآف الكريـ كبلـ ا﵀ تعالى حقان ،كأف محمدان  رسكؿ ا﵀ يقينان(.)1
كؿ ما سبؽ يدؿ عمى أف كجو اإلعجاز في القرآف الكريـ ىك الكجو البياني ،كما عدا ذلؾ ال
تيسمى كجكىان لئلعجاز؛ إنما تيسمى أدلة عمى صدؽ آيات القرآف الكريـ ،كصدؽ النبي محمد 
فيما أيرسؿ بو مف عند ا﵀ تعالى.
كتبيف أف كجو اإلعجاز إنما يككف بالشيء الذم تحدل ا﵀ بو العرب أف يأتكا بمثمو في
آيات التحدم؛ كىك ببلغة القرآف كبيانو ،ألنو األمر المكجكد في كؿ سكرة مف سكر القرآف الكريـ،
فالتحدم يجب أف يككف في أمر نبغ فيو القكـ حتى يككف لمتحدم قيمة ،كلذلؾ نبلحظ في معجزة
كؿ رسكؿ أنيا جاءت فيما نبغ فيو قكمو ،كقكـ محمد  يعرفكا بالببلغة كالفصاحة ،كجماؿ

المنطؽ ،كركعة التعبير ،فتحداىـ القرآف في ىذا ،فمما سمعكه انبيركا ،كحاكلكا اإلتياف بمثمو

فكجدكا أنفسيـ عاجزيف ،كلكف العناد أكقفيـ ،كىـ ممكؾ الببلغة كالفصاحة كأساطينيا ،فتخبطكا؛
كقالكا أشياء ال تخضع ألم منطؽ ،كالقرآف يكاصؿ التحدم أف يأتكا بمثمو ،ثـ ييمعف في التحدم

ليقكؿ بعشر سكر ،ثـ يمعف في التحدم ليقكؿ بسكرة مف مثمو.)2(...
المطمب الخامس

الرد عمى القائميف باإلعجاز التشريعي
بعد استعراض آراء العمماء كالمفسريف القدامى كالمعاصريف في مسألة اإلعجاز التشريعي
في القرآف الكريـ يجب أف نكضح عدة أمكر:
 -1إف إعجاز القرآف حقيقة ثابتة في كتاب ا﵀ تعالى ال ينكرىا إال جاحد أك جاىؿ ،كىك الدليؿ
عمى أف القرآف مف عند ا﵀ تعالى ،كدليؿ عمى صدؽ النبي محمد  في رسالتو كنبكتو ،إنما

) )1ينظر :الفتح الرباني في كجو اإلعجاز القرآني ،المكح (ص .)110:

) )2ينظر :معجزة القرآف ،الشعراكم (ص.)12-7:
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الخبلؼ في الكجو الذم كاف بو القرآف معج انز ،أك في ًسٍّر اإلعجاز في القرآف الكريـ(.)1
 -2إعجاز القرآف بببلغتو كبيانو ىك الكجو الكحيد إلعجاز القرآف الكريـ؛ ألنو الكجو الشامؿ في
كؿ سكر القرآف ،كىك الذم عجز العرب مف خبللو عف معارضة القرآف كالمجيء بمثمو مع
تكافر الدكاعي لذلؾ.
 -3ليس المراد مف اإلعجاز التشريعي في القرآف مجرد إثبات اإلعجاز ،كانما المراد منو
كىك بياف ككف القرآف مف عند ا﵀ تعالى ،كاثبات صدؽ رسكؿ ا﵀



الزمو؛

فيما جاء بو مف عند

ربو .
 -4إف أدلة صدؽ الكحي كالنيبكة ال يصح أف تككف كجكه إعجاز؛ ألنيا غير متحدل بيا أصبلن،

كال ييشترط كجكدىا في كؿ سكرة مف سكر القرآف ،كال عبلقة ليا بالعمة المانعة مف المعارضة.

 -5إف اإلعجاز البياني ىك الذم كقع مف جيتو التحدم بالقرآف جممة كتفصيبلن ،كالنبي  لـ
يتحد العرب بتشريعات القرآف كأحكامو؛ إنما تحداىـ بالكجو البياني الببلغي كحده.
 -6إف القرآف الكريـ نزؿ لكافة الخمؽ ،عربييـ كأعجميـ ،كاف غير العرب ،أك العرب ممف
تعجمت لغتيـ يستفيدكف مف األدلة التشريعية في استدالليـ عمى صدؽ الكحي ،كصدؽ
الرسالة المحمدية.
 -7إف اآليات التشريعية مكجكدة بكثرة في القرآف الكريـ ،لكنيا ال تكجد في كؿ سكرة مف سكر
َْ َُ ُ َ ََْ ُ ُْ َُْ ْ
القرآف ،كا﵀  قد جعؿ التحدم بسكرة مف كتابو فقاؿ تعالى ﴿ :أم حِ٠ل٠ن اذَتاه ُٔ ٌدح٠ا
ّ
ُ َ ّْ َ ْ ُ ْ َ ََْ ُْ ّ ُ
الل ِ إن ُْٜخُ ْٗ َغادِر َ
ِّي ﴾ [يكنس ،]38:كقاؿ سبحانو:
ون
ِ
بِص٠ر ٍة ِ٘رِٖ ِٝوادن٠ا ٘ ِ ٚاشخفهخٗ ِ٘ ٚد ِ
ْ
ُ ُ ْ َ ْ ّ َ ََ َْ ََ
ّ
ُ ّ ُ
٠رة ِِّّ٘٘ ٚرَِْٖ ِٝوادْ ُن٠ا ْ ُط ََ ٟ
َع َختْدَِٛا ٌَدحُ٠ا ْ ب ُص ٍَ
د
ِٚ
٘
ٗ
اءز
د
ب مِٙا ٛزْلا
ون الل ِ
ِ
ِ
﴿ ِإَون ْٜخٗ ِف ري ٍ
َ
ْ ُ ُْ ْ َ
كج ىو
إِن ْٜخٗ غادِرِّي ﴾ [البقرة ،]23:فما كاف منتش انر في كؿ سكر القرآف ببل استثناء ىك ٍ
اإلعجاز ،كىك بدكف شؾ الببلغة كالبياف.

) )1ينظر :الفتح الرباني في كجو اإلعجاز القرآني ،المكح (ص.)18:

77

 -8إف "إعجاز القرآف" ىك دليؿ النبي  عمى صدؽ نبكتو ،كعمى أنو رسكؿ مف ا﵀ يكحى إليو
ىذا القرآف ،كاف النبي  كاف يعرؼ "إعجاز القرآف" مف الكجو الذم عرفو منو سائر مف آمف
بو مف العرب ،كأف التحدم الذم تضمنتو آيات التحدم إنما ىك تحد بببلغة القرآف كنظمو
كبيانو ال بشيء خارج عف ذلؾ.
 -9لـ يطمب ا﵀ تعالى مف المشركيف أف يأتكا بعمـ كالعمـ الذم في القرآف ،كال بغيب كالغيب
الذم في القرآف ،كال بتشريع كالذم في القرآف ،إنما طمب منيـ اإلتياف ببياف كالبياف الذم في
ْ
َْ َُ ُ َ ْ
َتيَ
َتاهُ ُُ ْٔ ٌَدحُ٠ا ْ ة َه ْْش ُش َ٠ر ِّ٘رَِْٖ َ ٍْ ُ٘ ِٝ
اذ َ َ
ات
القرآف ،كىذا صريح في قكؿ ا﵀  ﴿ :أم حِ٠ل٠ن
ٍ
ِ ِ
ٍ
ّ
ََْ ُْ ّ ُ
الل ِ إن ُْٜخُ ْٗ َغادِر َ
َ ْ ُ ْ َ
ِّي ﴾ [ىكد ،]13:أم :فأتكا بعشر سكر
ون
ِ
وادن٠ا ٘ ِ ٚاشخفهخٗ ِ٘ ٚد ِ
مفتريات في المعنى كالمضمكف ،لكنيا مثؿ القرآف في البياف كالفصاحة كالببلغة(.)1

 -10إف األدلة التشريعية آية بينة عمى أف القرآف ىك كبلـ ا﵀ أنزلو عمى قمب عبده كرسكلو
محمد  ليخرج الناس مف ظممات االنحراؼ كالضبلؿ كالشقاء إلى نكر اإليماف كاليداية
ََ
ْ
كالتمسؾ بحبؿ ا﵀ المتيف ،قاؿ تعالىَ ٠َ ُٞ ﴿ :اَّلِي أ َ ْر َش َٔ َر ُش َ ُ
َ٠ل ةال ْ ُٟدى َودِيَ ْ ٚ
اْل ّ َِ ِْلُل َِ ٟرهُ َع
ِ
ِ
ّ ُّ َ َْ َ َ ُْ ْ ُ َ
ْشك٠ن ﴾ [الصؼ ،]9:كليذا جرت سنة ا﵀ تعالى أف يظير عمى يد كؿ
ِيَ ٚكِ ِٝولِ ْ ٠ره الِ ٙ
اَل ِ
معجز يككف دليبلن عمى صدؽ دعكاه ،حتى يتبيف الحؽ مف الباطؿ ،كتنقطع حجة
أمر
ه
نبي ه

المعارضيف.

 -11إف اإلجماع منعقد عمى أف أغمب التشريع القرآني نزؿ بالمدينة ،كلـ يتعرض القرآف المكي
لؤلحكاـ كالتشريعات العممية إال قميبلن كبشكؿ يكمي غير تفصيمي؛ لعنايتو بترسيخ األصكؿ
كالعقائد ،كبناء المجتمع المسمـ كتنظيـ أركانو ،كابطاؿ ما تكارثو الناس مف عصر الجاىمية
مف عقائد فاسدة كتقاليد باطمة(.)2
أخرج البخارم عف عائشة  -رضي ا﵀ عنيا  -قالت [ :إً َّن ىما

ً
ً
ً
اب َّ
الج َّن ًة ىك َّ
الن ً
اس
المفى َّ
ار ،ىحتَّى إً ىذا ثى ى
ييا ذ ٍك ير ى
ص ًؿ ،ف ى
الن ي
م ىف ي

) )1ينظر :إعجاز القرآف البياني كدالئؿ مصدره الرباني ،الخالدم (ص.)110:
) )2ينظر :تاريخ التشريع اإلسبلمي ،القطاف (ص.)45،46:
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ً
كرةه
ىن ىز ىؿ أ َّىك ىؿ ىما ىن ىز ىؿ م ٍن يو ي
س ى
اإل ً
الحالى يؿ
سالىـ ىن ىز ىؿ ى
إًلىى ً ٍ

اـ ]...
ىك ى
الح ىر ي

()1

كلـ يثب الناس إلى اإلسبلـ إالٌ في المدينة المنكرة ،كلـ يدخمكا في ديف ا﵀ أفكاجان

إالٌ في آخر العيد بالمدينة ،فالتشريع القرآني نزؿ في زمف متأخر في الدعكة ،كقد نزؿ مف القرآف
الشيء الكثير ،فعمى رأم القائميف باإلعجاز التشريعي ،ىؿ نعتبر القرآف المكي خاليان مف
اإلعجاز ؟ كالجكاب قطعان ال يعتبر القرآف المكي خاليان مف اإلعجاز بسبب خمكه مف التشريعات.
 -12إف عدـ القكؿ باإلعجاز التشريعي ككجو مف كجكه اإلعجاز ال يعني التقميؿ كالتنقص مف
شأف اآليات التشريعية؛ بؿ إف ليذه اآليات مكانة عظيمة بيف آيات القرآف الكريـ؛ فيي التي
ييستنبط منيا األحكاـ كالقكانيف التي تينظٍّـ شؤكف الفرد كاأليسرة كالمجتمع في كافة المجاالت،
كما كليا أىمية كبيرة في ميداف الدعكة إلى ا﵀ تعالى خاصة لمذيف ال يتكممكف المغة العربية،
ألنيا في النياية تدؿ عمى أف ىذا القرآف مف عند ا﵀ يقينان ،كعمى صدؽ النبي  في رسالتو
التي جاء بيا لمعالميف(.)2
 -13سبؽ أف قمنا المعجزة خرؽ العادة ،كلـ يخرؽ القرآف عادة عربية في غير ببلغتو كبيانو،
فاألنبياء ليـ مف خرؽ العادات ما يؤيد صدؽ دعكاىـ لمنبكة كالرسالة ،كليس ما يبدك مف
تشريعات ا﵀ في حياة البشر معجزةن قرآنية؛ إذ لك كانت المتد منيا برىاف منذ المحظات
األكلى لنزكؿ الكحي لتقكـ في كجو الكافريف برىانان عمى أف القرآف مف عند ا﵀ تعالى ،أما
كأنو قد تأخر الربط بيف آيات التشريع كاعجاز القرآف ،فبل يمكف القكؿ بأف مثؿ ىذا كاف
كجيان باديان لمعرب عند تحدييـ(.)3
 -14كاف يجب عمى القائميف باإلعجاز التشريعي البحث عف السر الكامف في القرآف الكريـ؛ قبؿ
أدلة التشريع ،كقبؿ أخبار الغيب ،كقبؿ العمكـ الككنية ،كقبؿ أف يصبح القرآف كحدة متكاممة
تشمؿ ىذا كمو ،إننا نق أر اآليات الكثيرة في ىذه السكر فبل نجد فييا تشريعان يمحكمان ،كال عمكمان

ككنية ،كال نجد إخبا انر بالغيب يقع بعد سنيف ،كمع ذلؾ سحر عقكؿ العرب ،كتحدث عنو ابف
المغيرة بعد التفكير كالتقدير ،بما تحدث( ،)4فالقرآف الذم نزؿ مبك انر كاف خاليان تقريبان مف آيات

) )1صحيح البخارم :كتاب فضائؿ القرآف ،باب تأليؼ القرآف (ج )185/6ح (.)4993
) )2ينظر :الفتح الرباني في كجو اإلعجاز القرآني ،المكح (ص.)106:

) )3ينظر :عناية المسمميف بإبراز كجكه اإلعجاز في القرآف الكريـ ،أحمد (ص.)51:
) )4ينظر :التصكير الفني في القرآف ،قطب (ص.)18،19:
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التشريع؛ لكنو كاف محتكيان عمى ىذا النبع األصيؿ ،كالسٍّر الدقيؽ ،الذم تىذكقو العرب فعممكا
مخالفتو لما سكاه مف الكبلـ؛ أال كىك الببلغة كالبياف.
 -15إف القكؿ بتعدد كجكه اإلعجاز يرجع إلى عدة أمكر:
أ)االنتصار العاطفي لمقرآف بتكثير كجكه إعجازه.
ب)أف الكثير ممف تحدثكا بتعدد كجكه اإلعجاز إنما نقمكا عف بعضيـ ،كىقمدكا بدكف
و
تمحيص كد ارسة ،بؿ اتبعكا ظكاىر النصكص.

ت)الخمط بيف الكجكه المعجزة كغيرىا مف أدلة صدؽ الكحي كالنبكة(.)1
 -16إف يجؿ العمماء ذىبكا إلى أف إعجاز القرآف ىي ٍكمف في بيانو كفصاحتو كأنو ما نزؿ إال عمى
قكـ قد ىبرعكا في ىذا األمر كتحداىـ فيو ،كىذا الرأم ىك األرجح عند الكثير مف العمماء؛ ألف

اإلعجاز البياني لمقرآف الكريـ يمبلزـ لو في كؿ كقت كحيف؛ منذ أف نزؿ بو الكحي األميف
عمى قمب رسكلنا الكريـ محمد  كالى أف يرث ا﵀ األرض كمف عمييا.

 -17إف القرآف الكريـ ليس بحاجة ألف ننتصر لو بكثرة كجكه اإلعجاز؛ ألف القرآف معجز بكؿ ما
كعمؽ كمعنى ،حتى لك كاف الكجو المعجز كاحدان لـ يتعدد،
تعني كممة اإلعجاز مف داللة ي
كاألصؿ أف نسمي كؿ شيء باسمو الحقيقي دكف تغيير أك تبديؿ؛ حتى ال نقع في الخمط

كالمبس(.)2

) )1ينظر :الفتح الرباني في كجو اإلعجاز القرآني ،المكح (ص .)33:

) )2ينظر :الفتح الرباني في كجو اإلعجاز القرآني ،المكح (ص.)148:
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الفصؿ األكؿ
اآليات التشريعية في العبادات
كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة

الفصؿ األكؿ
اآليات التشريعية في العبادات كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة
كيشتمؿ عمى أربعة مباحث:

المبحث األكؿ :آيات الصبلة كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة.
المبحث الثاني :آيات الزكاة كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة.
المبحث الثالث :آيات الصياـ كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة.
المبحث الرابع :آيات الحج كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة.
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المبحث األكؿ
آيات الصالة كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة
كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب:

المطمب األكؿ :أىمية الصالة كمكانتيا في اإلسالـ.
المطمب الثاني :فضؿ الصالة كالحكمة مف فرضيا عمى المسمميف.
المطمب الثالث :داللة آيات الصالة عمى صدؽ الكحي كالنبكة.
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المطمب األكؿ
أىمية الصالة كمكانتيا في اإلسالـ
جعؿ ا﵀ تعالى مكانةن عظيمةن ،كمنزلةن رفيعةن لمصبلة في اإلسبلـ؛ فيي الصمة بيف العبد
كربو ،كىي أكؿ ما أكجبو ا﵀ مف العبادات ،كىي عمكد الديف فمف أقاميا أقاـ الديف ،كمف ضيعيا
ضيع الديف ،كىي أفضؿ ما يتقرب بو العبد المسمـ إلى ا﵀ سبحانو كتعالى ،كما أنيا أكؿ عبادة
ييحاسب عمييا المسمـ يكـ القيامة ،كتأتي منزلتيا بعد الشيادتيف لتككف دليبلن عمى صحة االعتقاد
كسبلمتو ،كبرىانان عمى صحة ما ىكقى ىر في القمب كتصديقان لو.

كألىمية الصبلة كمكانتيا في اإلسبلـ اجتمع فييا يكؿ أركاف اإلسبلـ ،ففي الصبلة تتكرر
شيادة أف ال إلو إال ا﵀ كأف محمدان رسكؿ ا﵀ ،كفي الصبلة زكاة؛ فالمصمي ينفؽ كقتان مف عمره
كالعمر ىك رأس مالو؛ فكما أف الزكاة طيرة لمماؿ فالصبلة طيرة لؤلكقات كاألبداف ،كفييا صياـ
حيث تمتنع في الصبلة عما تمتنع عنو في الصكـ بؿ كأكثر ،كفييا حج ألنؾ تتجو في صبلتؾ
إلى الكعبة المشرفة ،إذف فالصبلة شاممة عمى جميع أركاف اإلسبلـ ،لذلؾ كانت ىي عمكد الديف
كأساسو ،كال تسقط عف المؤمف إال في أحكاؿ نادرة(.)1
فبل عمؿ بعد تكحيد ا﵀ أفضؿ مف الكقكؼ بيف ىي ىدم ا﵀ تعالى في الصبلة؛ كذلؾ ألف جميع

اء بالتكبير ،ثـ الثناء كالحمد كالتمجيد ﵀ تعالى في
أركاف الصبلة تكحيد كتعظيـ ﵀ تعالى ،ابتد ن
فاتحة الكتاب ،ككذلؾ التسبيح في الرككع كالسجكد ،كالتكبيرات عند كؿ خفض كرفع ،كأداء

رككعيا كسجكدىا خشكعان لو كتكاضعان ،كرفع اليديف عند االفتتاح كالرككع ،تعظيمان كاجبلالن ﵀،
كختميا بالشيادة لو بالتكحيد ،كلرسكلو بالرسالة إذعانان كتذلبلن لو ،كاعترافان بالطاعة كالعبكدية(.)2
كقد ذكرت الصبلة في القرآف الكريـ ما يقارب مف مائة مرة؛ أكليا قكلو تعالىَ ﴿ :اَّل َ
ِيٚ
ي
َ ّ
ُ َ
ْ ُ
ُْ ُ َ َْْ َُ ُ َ َ َ
الػالة َوم َِٙا َر َزر َٜا ْٗ ٞيُ٠ٍِِٜن ﴾ [البقرة ،]3:كآخرىا قكلو تعالىَ ٌ ﴿ :ػ ِٔ
ب ويًِِ٠ٙن
يؤِ٘٠ٜن ةِإيً ِ

) )1ينظر :تفسير الشعراكم -الخكاطر ،الشعراكم (ج.)10326/17
الم ٍرىكًزم (ج.)268/1
) )2ينظر :تعظيـ قدر الصبلة ،ى
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َ ْ
ل َِر ّبِّ َواَنَ ْر ﴾ [الككثر ،]2:كما ذكرت "الصبلة" بغير لفظيا في آيات متفرقة في كثير مف آيات
كسكر القرآف الكريـ(.)1

كقد تنكعت األىداؼ التي مف أجميا يذكرت الصبلة في القرآف الكريـ ،فتارة يذكر ا﵀ تعالى
مدح المقيميف الصبلة كذـ الذيف يضيعكنيا ،كتارة يذكر كعده لممصميف بالفكز كالفبلح ،ككعيده
لمتاركيف بالخسراف كاليبلؾ ،كتارة يجعؿ تركيا عبلمة كاشارة إلى المنافقيف ،كتارة يأمر بالصبر
عمييا كالتمسؾ بيا ،كفي مكاضع أخرل يذكر بعض األحكاـ المتعمقة بيا؛ مف بياف فرضيتيا
ككجكبيا كشيء مف أركانيا ،أك الحديث عف فرضيا عمى األنبياء كاألمـ السابقة ،أك بياف
فضائميا كثكابيا في الدنيا كاآلخرة؛ كذلؾ ألف ىذه الفريضة العظيمة عبلمة المؤمنيف ،كتجارة
الرابحيف ،كراحة المتقيف ،كىي حبؿ ا﵀ المتيف مف تمسؾ بيا ىنجى ،كمف حافظ عمييا فقد

استمسؾ بالعركة الكثقى ،لذلؾ كانت عناية القرآف بالصبلة كبيرة في العديد مف آيات القرآف
الكريـ ،كمف مظاىر ىذه العناية:
أكالن :فرض ا﵀ تعالى الصالة في السماء:
أىمية الصبلة؛ الكيفية التي فرض ا﵀ تعالى بيا الصبلة عمى المسمميف؛ إذ
مما يدؿ عمى ٌ
ٌ
لـ يشرعيا كباقي العبادات بالكحي إلى رسكلو  ،بؿ في ًرضت الصبلة في أعمى المقامات؛ في

ىاف أكيد عمى أىمية ً
ىذه
السماء السابعة ،خبلؿ رحمة اإلسراء كالمعراج ،كىذا دلي هؿ قاطع ،كبر ه
ٌ

العبادة.

يم ًتي
ىك ىج َّؿ ىعمىى أ َّ
يم ًت ىؾ؟
لى ىؾ ىعمىى أ َّ

ض المَّ يو ىع َّز
فقد جاء في حديث أنس بف مالؾ  أف النبي  قاؿ [ :فىفى ىر ى
ض المَّ يو
كسى ،فىقى ى
اؿ :ىما فى ىر ى
ت ًب ىذلً ىؾ ،ىحتَّى ىم ىرٍر ي
صالىةن ،فى ىر ىج ٍع ي
ىخ ٍم ًس ى
ت ىعمىى يم ى
يف ى
يمتى ىؾ الى تي ًط ي ً
اؿ :فى ٍار ًج ٍع إًلىى ىرِّب ىؾ ،فىًإ َّف أ َّ
صالىةن ،قى ى
اج ٍع ي
ت :فى ىر ى
يق ٍم ي
ض ىخ ٍم ًس ى
ت ،فى ىك ى
يؽ ىذل ىؾ ،فى ىر ى
ضعى
يف ى
اؿ :ر ً
يؽ،
َّؾ ،فىًإ َّف أ َّ
اج ٍع ىرب ى
ض ىع ى
ى
يمتى ىؾ الى تي ًط ي
كسى ،يق ٍم ي
ش ٍط ىرىىا ،فى ىر ىج ٍع ي
ت :ىك ى
ت إًلىى يم ى
ش ٍط ىرىىا ،فىقى ى ى
يمتى ىؾ الى تي ًط ي ً
اج ٍعتي يو،
اؿٍ :ار ًج ٍع إًلىى ىرِّب ىؾ ،فىًإ َّف أ َّ
ت إًلى ٍي ًو ،فىقى ى
ض ىع ى
ش ٍط ىرىىا ،فى ىر ىج ٍع ي
اج ٍع ي
ت فى ىك ى
يؽ ىذل ىؾ ،فى ىر ى
فى ىر ى

) )1ينظر :المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ ،عبد الباقي (ص.)412-414:
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فىقى ى ً
اؿ :ر ً
َّؾ،
كف ،الى يي ىب َّد يؿ القى ٍك يؿ لى ىد َّ
اج ٍع ىرب ى
م ،فى ىر ىج ٍع ي
س ى
ت إًلىى يم ى
س ،ىك ًى ىي ىخ ٍم ي
اؿ :ى ىي ىخ ٍم ه
كسى ،فىقى ى ى
ت ًم ٍف ىرِّبي .)1(]...
استى ٍح ىي ٍي ي
فى يق ٍم ي
تٍ :
ثانيان :اإلشارة إلى أف الصالة أكؿ فريضة بعد إخالص العبادة ﵀ تعالى:

َ َ َ َُُْ َ َ َ
الل ُُمْٖ ِػ َ
ِيُ ٚ
ّي َ َُل ّ
قاؿ تعالىَ ﴿ :و َ٘ا أُم ُِروا إ َل ِْلَ ْهتُ ُدوا َ َ
ضٍَ َٜاء َويُِِ ُ
اَل َ
ً٠ٙا الػالة ويؤح٠ا الزَكة
ِ
ِ
ُ َْ
َ َ
ِي ٚإِ ًّ ِ َٙثِ ﴾ [البينة ،]5:فجعؿ عبلمة إخبلصيـ في عبادتيـ ﵀ تعالى أف يقيمكا الصبلة
َوذل ِّ د
فإف فعمكا ذلؾ فقد اىتدكا بالديف الحؽ ،كاتبعكا
كيؤدكىا في أكقاتيا بشركطيا كأركانيا كآدابياٍ ،

الممة المستقيمة.

ثالثان :التأكيد عمى كجكب الصالة في األكقات المحددة ليا شرعان:
َ َ ََ َ َ ْ ََ
ج َع
فالصبلة يجب أف تي ىؤدل في أكقاتيا المحددة شرعان؛ قاؿ تعالى ﴿ :إِن الػالة َكٛ
ً ُ ً
ال ْ ُْ ٙؤ َِ٘ ٜ
ِّي ِْخَاةا َ٘ ْ٠ُ٠حا ﴾ [النساء ،]103:أم :فرضان محدكدان بأكقات ال يجكز الخركج عنيا ،ألف
ً
أداء الصبلة في كقتيا ًمف ٍّ
األعماؿ إلى ا﵀ تعالى؛ فقد جاء عف عبد ا﵀ بف مسعكد 
أحب
ت َّ
الصالىةي ىعمىى ىكق ًٍت ىيا] ...
اؿَّ :
ىحب إًلىى المَّ ًو؟ قى ى
سأىٍل ي
الع ىم ًؿ أ ى
الن ًب َّي  :أىم ى
قاؿ [ :ى

()2

فالصبلة ىي

أفضؿ أعماؿ اإلسبلـ ،كأجميا قد انر ،كأعظميا شأنان؛ ككفى بذلؾ حثان عمى أدائيا في أكقاتيا

المحددة ليا شرعان.
رابعان :الحرص عمى أداء الصالة جماعة في المساجد:
أمر االسبلـ بأداء الصمكات الخمس جماعة في المسجد ،كرغب في ذلؾ ،كقد د ٌؿ عمى ىذا
َ َ َُ َ ُ َ َ َُ َ
ُ
إي ُد ّو َو َ
اش ُٝ ٙي ُ َص ّت ُص َ َُل ذ َ
ذْ َر ذ َ
ًِٟا ُ
ُُ
اٌغا ِل
ة
ا
ًِٟ
٠ت أذِن الل أن حرذم وي
المقصد قكلو تعالىِ ﴿ :ف بً ٍ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َ
َ َ ََ ُ َ
َ
َ ٌ َ ُ
َ ٌَ ََ َ ٌ َ
٠ن يَ٘٠ا ً َتخَ ََِٖ ُ
الل ِ ِإَوُ ِ
الػالة ِ ِإَويخَاء الزَكة ِ ُياٌ
ام
ب ذًِِٝ
* رِسال ل حٖ َِِ ِٟٗ ًٟتارة ول ةًم ن ٚذِْرِ
ُ
٠ب َواََ َ
إُِٖ ُ
ةػ ُ
ار﴾ [النكر ،]37136:ككذلؾ ًفع يؿ النبي  في صبلتو بأصحابو جماعة في
المسجد.

) )1صحيح البخارم :كتاب الصبلة ،باب كيؼ فرضت الصبلة في اإلسراء؟ (ج ،)78/1ح (.)349
) )2صحيح البخارم :كتاب مكاقيت الصبلة ،باب فضؿ الصبلة لكقتيا (ج ،)112/1ح (.)527
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ٜج ذًٌَِ ْٗ ٟأ َ َر َْ ٙ
فالصبلة يجب أف تؤدل في بيكت ا﵀ ؛ قاؿ تعالىِ ﴿ :إَوذَا ُْ َ
ج ل َ ُُٟٗ
ِ
ْ ْ
َ ََ َ َُْ ْ َ َ ٌ ّ ُْ َ َ َ َ َْ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َْ ُ ُ ْ
َ َ ُ
ْ
َ
َ
ت
الػالة ٌٖخِٗ ـآنٍِث ِ٘٘ ٟٜٗهّ وْلأخذوا أشٖ ِطخٌ ٟٗإِذا ششدوا ًٌٖٓ٠ٛ٠ا ِ٘ ٚورآنِسٗ وَلأ ِ
َ َ ٌ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُْ َ ْ َ َ َ َ َْ ْ ُ ُ ْ ْ َ ُ ْ ََ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َْ َ ْ ُ ُ َ
ـآنٍِث أخرى لٗ يػٖ٠ا ًٌٖػٖ٠ا ٘هّ وْلأخذوا ضِذر ٗٞوأشٖ ِطخ ٟٗود اَّلِي ٚزٍروا ل ٠تيٍٖ٠ن
ُ ًَ
َ َ
َ ْ َ ْ َ ُ ْ ََْ َ ُ ْ ََ ُ َ َ َْ ُ َ ًَْ َ َ ً َ َ ُ َ َ َ َ ُ
اح نًْٖس ْٗ إِن َكن ةِس ْٗ أذى
خ ٚأشٖ ِطخِسٗ وأ٘خِهخِسٗ ذً ِ٠ًٖٙن نًٖسٗ ًٖ٘ث واضِدة ول سٜ
َ َ َ َ ْ َ
َ ُ
ً
َ َ َ ً
ُ ُ ْ ْ ُ َ َ َ َ َْ
ُ
ي ٚنذاةا م ًِٜٟا ﴾
َِّ٘ َ٘ ٚف ٍر أ ْو ْٜخُٗ َ٘ ْرض أن حؾ ُه٠ا أ ْشٖ َِطخَس ْٗ َوخذوا ضِذ َرك ْٗ إِن الل أن َد ل َِٖكٌ ِِر
ً
صبلة الجماعة في حاؿ الحرب ،ففي حاؿ السٍّمـ ًمف و
باب أكلى.
كجكب
[النساء ،]102:فبي ىنت اآليةي
ى
آم ىر
ت أٍ
كجاء عف أبي ىريرة  أف رسكؿ ا﵀  قاؿ [ :ىكالًَّذم ىن ٍف ًسي ًب ىي ًد ًه لىقى ٍد ىى ىم ٍم ي
ىف ي
ؼ إًلىى ًر ىج و
الصالى ًة ،فى يي ىؤَّذ ىف لى ىيا ،ثي َّـ آمر ر يج نال فى ىي يؤَّـ َّ
اؿ،
آم ىر ًب َّ
اس ،ثي َّـ أ ى
يخ ًال ى
ًب ىحطى وب ،فى يي ٍحطى ى
الن ى
يى ى
ب ،ثي َّـ ي
ؽ ىعمى ٍي ًي ٍـ يب ييكتى يي ٍـ ،)1(]...فقد ىىـ رسكؿ ا﵀  بتحريؽ مف لـ يشيد صبلة الجماعة مع
يحِّر ى
فىأ ى

المسمميف ،كفي ىذا أشد الداللة عمى الحرص عمى أداء الصبلة جماعة في بيكت ا﵀ تعالى.
س ىيى عنيا:
خامسان :الكعيد الشديد لمف أضاعيا أك ى

كمف تعظيـ شأف الصبلة في القرآف الكعيد الشديد مف ا﵀ تعالى لمف تركيا أك ضيعيا ،أك
َ َ ََ
َْ ْ َ
َ َ َ
خٖ ْ ًٌ أ َ َؽ ُ
ان٠ا الػالة
قصر فييا ،أك تأخر عف كقت أدائيا ،قاؿ تعالىٌ ﴿ :خًٖ ِ٘ ٚبه ِدِٗٞ
َ
َ
َ َ ُ َ
الظ َ٠َ ٟات ٌَ َص َْ ٠ف يَٖ ْ َِ َْ ٠ن َد ًّا ً ﴾ [مريـ ،]59:كقاؿ تعالى٠َ ٌَ ﴿ :يْ ٌٔ ّٕ ِٖ ْ َُ ٙػّٖ َ
ِي ْٗ ٞ ٚنٚ
ِّي * اَّل
َوات َت ُه٠ا
ِ
َ
ُ َ
َغالحَِ ْٗ ِٟشا٠ٞن ﴾ [الماعكف.]514
كما كندرؾ أىميتيا مف خبلؿ الكعيد القرآني لتاركيا ،ألنو استحؽ بتركو لمصبلة أف يككف
()2

مف المجرميف الذيف ييزج بيـ في جينـ ،بعنؼ كقسكة نتيجة لتضييعيـ الصبلة كعدـ أدائيا
َ
ََ َ ُ َ
َ َ ُ
٠ن * َن ٚال ْ ُْ ٙ
تعالى ﴿ :إ َل أ َ ْ
سَ
شر٘ َ
اب ْاْلَّٙي * ف َ
غ َ
َ
ِّي * َ٘ا َشٖٓس ْٗ ِف َشِ َر *
اءل
ص
ت
ي
ات
ٜ
ط
ٍ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َْ َ ُ
ّ ٘ َِ ٚال ْ َُ ٙػّٖ َ
ِّي ﴾ [المدثر ،]43-39:فقد استحؽ المجرمكف العذاب في نار جينـ بسبب
ُال٠ا لٗ ٛ
تضييعيـ الصبلة ،كالتياكف في أدائيا.

) )1صحيح البخارم :كتاب األذاف ،باب كجكب صبلة الجماعة (ج ،)131/1ح (.)644
) )2ينظر :التفسير الكسيط ،الطنطاكم (ج.)189/15
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قاؿ

ستييف بيا ،فيك يم ٍس ٌّ
و
تخؼ باإلسبلـ يمستييف بو ،كانما حظيـ مف
فك يؿ يم ٍستىخؼ بالصبلة ،يم
اإلسبلـ عمى قدر حظيـ مف الصبلة ،كرغبتيـ في اإلسبلـ عمى قدر رغبتيـ في الصبلة،
فإف قدر اإلسبلـ عنده ،كقدر
فالحذر أف يمقى العبد المسمـ ا﵀ تعالى كال قدر لئلسبلـ عندهٍ ،
الصبلة في قمبو(.)1

سادسان :مدح ا﵀ المصميف كثناؤه عمييـ:
لقد مدح ا﵀ المصميف المحافظيف عمى الصبلة كالخشكع فييا ككصفيـ بالفكز كالفبلح ،كذكر
البر التي أكجب ألىميا الخمكد في الفردكس مف الجنة ،كافتتح تمؾ األعماؿ بالصبلة،
أعماؿ ٌ
َ
َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ
َ ْ َْ َ ُْ ْ ُ َ َ َ ُ
ِي ْٗ ٞ ٚن ِٚ
ِيِ ْٗ ٞ ٚف غالح ِ ِ ٟٗخاطِه٠ن * واَّل
كختميا بيا ،فقاؿ سبحانوُ ﴿ :د أٌٖص الٙؤِ٘٠ٜن * اَّل
َ ََ
ْ َ ُ َ
َع أ َ ْز َواسْ ْٗ ٟ
َْ ُ ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ ُُ
أو
ضاٌ ِل٠ن * إِل
س ِٟٗ
الٖي٘ ِ٠ه ِرؽ٠ن * واَّلِي ٗٞ ٚل ِٖزَكة ِ ٌانِٖ٠ن * واَّلِيٍِ ٕ ٗٞ ٚرو ِ
ِ ِ
َ
َ َ َُ َ َ ُ ْ ُ َ
َ َ َ َ ْ ََْ ُ
َ
َ َ َ ُ
ري َمَُٖ ٘٠
اج ٌَُ ْٗ ٟإ َج َُ ْٗ ٟد ْ ُ
ِيْٗ ٞ ٚ
ِّي * ذ َ ِٚ ٙابْخَغ َو َراء ذل ِّ ٌأ ْوٕهِّ  ُٗ ٞإ َهادون * واَّل
٘ا مٖٓج خحٙ
ِ
َ َ َ ُ ْ ََ َ ََ ْ َُ ُ َ
ََ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َ
َِ٘اٛاحِ ِٟٗوخِ ٟد ِٗٞران٠ن * واَّلِيَ ٗٞ ٚع غٖ٠احَِ ِٟٗياٌ ِل٠ن ﴾ [المؤمنكف ،]9-1:ثـ ذكر األجر
ُ َ َ ُ ْ ُ َ
كالمثكبة ليـ بأف جعميـ مف أىؿ الفردكس األعمى خالديف فييا فقاؿ ﴿ :أ ْوٕهِّ  ُٗ ٞال َ٠ارِذ٠ن *
َ َ َ ُ َ ْ ََْْ ُ ْ َ َ ُ َ
اَلون ﴾ [المؤمنكف.]11110:
اَّلِي ٚيرِذ٠ن إٍِردوس  ٗٞذًِٟا خ ِ
سابعان :الصالة ال يسقط فرضيا بحاؿ مف األحكاؿ:
فالصبلة ال تسقط عف أم يمكمؼ ،فيصمٌييا اإلنساف المسمـ في كؿ األكقات؛ فيي كاجبة

المقيـ كالمسافر ،كالصحيح كالمريض ،كاآلمف كالخائؼ ،لكف المريض يصمي عمى حسب
عمى ي
)(2
ص ِّؿ
حالتو كمنتيى قدرتو ،كما جاء في الحديث عف عمراف بف حصيف  عف النبي  قاؿ [ :ى
ً
قى ًائما ،فىًإ ٍف لىـ تى ً
ستى ًط ٍع فى ىعمىى ىج ٍن وب ](.)3
ستىط ٍع فىقىاع ندا ،فىًإ ٍف لى ٍـ تى ٍ
ٍ ٍ
ن

) )1ينظر :الصبلة كحكـ تاركيا كسياؽ صبلة النبي  مف حيف كاف يي ىكبٍّر إلى أف يفرغ منيا ،ابف القيـ (ص.)34،35:
) )2عمراف بف حصيف بف عبيد :أبك نجيد الخزاعي ،مف عمماء الصحابة ،أسمـ عاـ خيبر سنة 7ىػ مع أبي ىريرة ،كاف

ممف اعتزؿ حرب صفيف مع عدد مف الصحابة ،قيؿ إنو مات سنة  53ق ،ينظر :تذكرة الحفاظ ،الذىبي (ج،)26،27/1

تيذيب التيذيب ،ابف حجر (ج.)126/8

) )3صحيح البخارم :كتاب الجمعة ،أبكاب تقصير الصبلة ،باب إذا لـ يطؽ قاعدان صمى عمى جنب (ج،)48/2
ح (.)1117
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المطمب الثاني
فضؿ الصالة كالحكمة مف فرضيا عمى المسمميف
أكالن :فضؿ الصالة:
إف لمصبلة فضائؿ كمزايا ال تكجد في غيرىا مف األعماؿ؛ فالصبلة أكؿ فيريضة فرضت
تعد الصبلة أحد األركاف الخمسة التي بني
عمى النبي  ،كىي آخر ما ىكصى بو أمتو ،كما ك ٌ
س ىالـ ىعمىى ىخ ٍم و
ً ً
س،
عمييا اإلسبلـ؛ فقد جاء عف عبد ا﵀ بف عمر  عف النبي  قاؿ [ :يبن ىي ٍاإل ٍ ي
الزىك ً
الص ىال ًة ،كًايتى ً
اء َّ
اة ،ىك ىح ِّج ا ٍل ىب ٍي ًت،
ىف ىال إًلى ىو إًَّال ا﵀ي ،ىكأ َّ
سكلي يو ،ىكًاقى ًاـ َّ
ى
اد ًة أ ٍ
ش ىي ى
ى
ىف يم ىح َّم ندا ىع ٍب يدهي ىك ىر ي

اف ]( ،)1كفي لفظ مسمـ [ :يب ًني ًٍ
َّد ا﵀ي ،ىكًاقى ًاـ
س وة ،ىعمىى أ ٍ
ىف يي ىكح ى
ض ى
ص ٍكًـ ىرىم ى
اإل ٍ
س ىال يـ ىعمىى ىخ ٍم ى
ىك ى
ى
اة ،ك ً
اء َّ ً
الص ىال ًة ،كًايتى ً
اف ،ىكا ٍل ىح ِّج ]( ،)2لذلؾ كاف لمصبلة الكثير مف المزايا
َّ
ض ى
ص ىي ًاـ ىرىم ى
الزىك ى
ى
كالفضائؿ التي تميزت بيا عف غيرىا مف العبادات ،كمف ىذه الفضائؿ:

 -1الصالة سبب لمغفرة الذنكب كتكفير السيئات:
إف الصبلة أكؿ العبادات التي يمحك ا﵀ تعالى بيا الذنكب كالخطايا ،فيي كمثؿ نير عمى
ٌ
باب المسمـ يغتسؿ منو خمس مرات في اليكـ كالميمة ،كىي مكفرة لمذنكب كالخطايا كالزالت

كالتقصير ،إذ العبد في أكقات ليمو كنياره ال يخمك مف ارتكاب ذنب أك خطأ أك تقصير في
ََ
َ َ
اْل َصَٜات يُ ْذَ ْ ٞ
الةَ َـ َر َف اْلَ َٟار َو ُزٍَٕا ً ّ٘ َِ ٚالًَْٖٔ إ ِ َن ْ َ
ِْب
الػ
ٗ
ُ
العبادات ،قاؿ تعالى ﴿ :وأ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص ّ َ
َ
ات ذَل َِّ ذ ِْْ َرى ل ََِّلاِْر َ
ي[ ﴾ ٚىكد ،]114:كركل البخارم كمسمـ م ٍف حديث أبي ىريرة
ـًِئ ِ
ِ

اب أىح ًد يكـ ي ٍغتى ًس يؿ ًف ً
يو يك َّؿ ىي ٍكوـ
ىر ٍىيتي ٍـ لى ٍك أ َّ
 ،أنو سمع رسكؿ ا﵀  يقكؿ [ :أ ىأ
ىف ىن ىي نار ًب ىب ً ى ٍ ى
اؿ :فى ىذلً ىؾ ًم ٍث يؿ
ش ٍي نئا ،قى ى
سا ،ىما تىقيك يؿ :ىذلً ىؾ يي ٍب ًقي ًم ٍف ىد ىرًن ًو قىاليكا :الى يي ٍب ًقي ًم ٍف ىد ىرًن ًو ى
ىخ ٍم ن
الصمىك ً
الخ ٍم ً
الخطى ىايا ](.(3
س ،ىي ٍم يحك المَّ يو ًب ًو ى
ات ى
َّ ى

) )1صحيح البخارم :كتاب اإليماف ،باب قكؿ النبي  بني اإلسبلـ عمى خمس (ج ،)11/1ح (.)8
) )2صحيح مسمـ :كتاب اإليماف ،باب قكؿ النبي  بني اإلسبلـ عمى خمس (ج ،)45/1ح (.)16

) )3صحيح البخارم :كتاب مكاقيت الصبلة ،باب الصمكات الخمس كفارة (ج ،)112/1ح ( ،)528صحيح مسمـ :كتاب
المساجد كمكاضع الصبلة ،باب المشي إلى الصبلة تمحى بو الخطايا ،كترفع بو الدرجات (ج ،)462/1ح (.)667
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 -2الصالة تنيى عف الفحشاء كالمنكر:
َ
َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َْ ْ َ
قاؿ ا﵀ تعالى ﴿ :اح ْ ُٔ َ٘ا أ ُ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ
طظاء
اب َوأُ ِ ِٗ الػالة إِن الػالة تٜه ن ِ ٚإٍ
وْح إِْلّ ِ٘ ٚإِٓخ ِ
َ ُْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َُ َ َُ َ
َ
َ
الل َح ْهٖ ُٗ َ٘ا ح ْػُ َٜه٠ن ﴾ [العنكبكت ،]45:فاآلية الكريمة تأمر بإقىاـ
والٜٓٙرِ وَّلِكر الل ِ أزِب و
انتياء عف فعؿ الفحشاء كارتكاب المنكر ،فالصبلة تحكؿ بيف
الصبلة ،كتبيف أف في إقامتيا
ن
اإلنساف كبيف إتياف الفكاحش؛ ألف شغمو بيا يقطعو عف الشغؿ بالمنكر ،كفي دكامو عمييا
كاقامة حدكدىا كأركانيا ،يمزدجر عف الفحشاء كالمنكرات(.)1
 -3الصالة مف أعظـ أسباب دخكؿ الجنة برفقة النبي :
()2
كؿ ً
س ً
ا﵀  فىأىتى ٍيتي يو
ت أىًب ي
جاء في حديث ربيعة بف كعب األسممي  قاؿ [ :يك ٍن ي
يت ىمعى ىر ي
ضكًئ ًو كحاج ًت ًو فىقى ى ً
ت:
ىسأىلي ىؾ يم ىارفىقىتى ىؾ ًفي ا ٍل ىجنَّ ًة .قى ى
اؿ :أ ٍىك ىغ ٍي ىر ىذًل ىؾ يق ٍم ي
س ٍؿ فى يق ٍم ي
ًب ىك ي
ىى ى
ت :أ ٍ
اؿ لي :ى
اؿ :فىأ ً
ىع ِّني ىعمىى ىن ٍف ًس ىؾ ًب ىكثٍرًة الس يج ً
كد ](.)3
اؾ ،قى ى
يى ىك ىذ ى
ى

 -4الصالة سبب لمفالح في الدنيا كاآلخرة:
َ َ
يقكؿ ا﵀ ْ َُ ﴿ :د أٌََْٖ َص َ٘ ْ ٚحَ َز َّك * َوذَ َْ َر ْ
اش َٗ َر ّبَِ ٌ ِٝػَل ﴾ [األعمى ،]15114:أم :قد أفمح

صمى الصمكات الخمس كحافظ
صمَّى) أم ى
كفاز مف تىزكى كتطير مف الكفر كالمعصية( ،فى ى
عمييا كاىتـ بيا ،طاعةن كامتثاالن ألمره تعالى؛ ألف الصبلة أعظـ الذكر ،كىي أعظـ عبادات

البدف كما أف الزكاة أعظـ عبادات الماؿ(.)4
 -5انتظار المؤمف لمصالة يي ىعد رباطان في سبيؿ المَّو:
ضك ًء ىعمىى ا ٍل ىم ىك ً
ارًه ،ىك ىكثٍىرةي
س ىباغي ا ٍل يك ي
كذلؾ لحديث أبي ىريرة  أف رسكؿ المو  قاؿ [ :إً ٍ
س ً
الرىباطي ]( ،)5فانتظار الصبلة بعد
الص ىال ًة ىب ٍع ىد َّ
اج ًد ،ىكا ٍن ًتظى يار َّ
الص ىال ًة ،فى ىذلً يك يـ ِّ
ا ٍل يخطىا إًلىى ا ٍل ىم ى
) )1ينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ج.)42/20

الصفة ،يمزـ النبي 
) )2ربيعة بف كعب بف مالؾ بف يعمر ،أبك فراس األسممي :ييعد في أىؿ الحجاز ،كاف مف أصحاب ٌ
الحجة سنة ثبلث كستيف ،ينظر:
النبي  فخرج مف المدينة ،كمات بالحرة في ذم
في السفر كالحضر ،إلى أف قيبًض
ٌ
ٌ
اإلصابة في تمييز الصحابة ،ابف حجر (ج ،)394،395/2أسد الغابة ،ابف األثير (ج.)64/2
) )3صحيح مسمـ :كتاب الصبلة ،باب فضؿ السجكد كالحث عميو (ج ،)353/1ح (.)489
) )4ينظر :التحرير كالتنكير ،ابف عاشكر (ج.)288/30

) )5صحيح مسمـ :كتاب الطيارة ،باب فضؿ إسباغ الكضكء عمى المكاره (ج ،)219/1ح (.)251
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ً
الم ىرغب فيو؛ كأصؿ الرباط الحبس عمى الشيء؛ كأنو حبس نفسو
الصبلة ىك مف الرباط ه

كيحتمؿ أنو
عمى ىذه الطاعة ألجؿ رضا ا﵀ تعالى ،فاستحؽ بذلؾ عظيـ األجر كالثكاب ،ي

أفضؿ الرباط كما قيؿ الجياد جياد النفس(.)1
 -6الصالة نكر لصاحبيا في الدنيا كاآلخرة:

)(2
ط ير ًٍ
يم ً
اف
شٍ
كر ى
يرًكم عف أبي مالؾ األشعرم  أنو قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :الط يي ي
اإل ى
السماك ً
اف ً
ا﵀ ىكا ٍل ىح ٍم يد لًمَّ ًو تى ٍم ىَل ً
ات
ىكا ٍل ىح ٍم يد لًمَّ ًو تى ٍم ىَلي ا ٍل ًم ى
س ٍب ىح ى
يز ى
ىف  -أ ٍىك تى ٍم ىَلي  -ىما ىب ٍي ىف َّ ى ى
اف ،ىك ي
ً
ىك ٍاأل ٍىر ً
آف يح َّج هة لى ىؾ أ ٍىك ىعمى ٍي ىؾ،)3(]...
اف ىك َّ
كر ،ىك َّ
ض ،ىك َّ
اء ،ىكا ٍلقي ٍر ي
الص ىدقى ية يب ٍرىى ه
الص ٍب ير ض ىي ه
الص ىالةي ين ه

كقكلو ( :الصبلة نكر) معناه أف الصبلة تمنع مف المعاصي كتنيى عف الفحشاء كالمنكر،
كتيدم إلى طريؽ الصكاب فيي بذلؾ تنير طريؽ المؤمف كتضيء سبيمو ،كتبعده عف طريؽ

الشيكات كالشبيات ،كما أف النكر يضيء طريؽ الذم يسير في الظبلـ ،فينتفع بيذا النكر
كيبصر طريقو ،كالصبلة نكر ظاىر عمى كجو المؤمف في الدنيا ،كىي أيضان نكر لو يكـ
القيامة بيف العباد(.)4
ثانيان :الحكمة مف فرض الصالة:

ؽ لمصالح
إف كؿ ما تأتي بو الشريعة اإلسبلمية مف تشريعات كأكامر ىك في حقيقتو يم ىح ًق ه
العباد في الدنيا كاآلخرة ،كقد أكجب ا﵀  الصبلة عمى عباده المسمميف كجعميا محققة لجممة
مف المصالح في الدنيا كاآلخرة ،كفيما يمي بياف لبعض ال ًح ىكـ مف فرض الصبلة عمى المسمميف:
 -1تحقيؽ العبكدية الكاممة ﵀ تعالى :تحقؽ الصبلة الغاية الكبرل كالحكمة العظمى مف خمؽ
ََ َ َْ ُ ْ
اْل ََ ٚو ْاْل َ
نس
الككف كخمؽ البشرية ،كىي العبكدية الكاممة ﵀  ،قاؿ تعالى ﴿ :و٘ا خِٖج ِ
ِ
َ ُُْ
ون ﴾ [الذاريات ،]56:فقد ىبي ىف ا﵀ تعالى اليدؼ كالغاية مف خمؽ الثقميف؛ كىي عبادة
إِل ِْلَهتد ِ
) )1ينظر :المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،النككم (ج.)141/3
) )2الحارث بف عاصـ كقيؿ كعب بف عاصـ كقيؿ عمرك أيىبك ىمالًؾ األشعرم :صحابي جميؿ اختمؼ في اسمو ،كاألشعرم
نسبة إلى قبيمة باليمف يقاؿ ليـ :األشعريكف ،كالصحيح أنو غير أبي مكسى األشعرم المشيكر؛ ألف ذاؾ معركؼ بكنيتو،
كىذا معركؼ باسمو ،مات بالطاعكف في خبلفة عمر بف الخطاب  سنة ثماف عشرة ،ينظر :االستيعاب في معرفة

األصحاب ،ابف عبد البر (ج ،)1208/3معجـ الصحابة ،البغكم (ج.)71/2

) )3صحيح مسمـ :كتاب الطيارة ،باب فضؿ الكضكء (ج ،)203/1ح (.)223
) )4ينظر :فتح المنعـ شرح صحيح مسمـ ،الشيف (ج.)48/2
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ا﵀ كحده ال شريؾ لو ،ثـ ذكر ا﵀ تعالى أنو ال يريد مف البشر شيئان سكل ذلؾ ،فقاؿ٘ ﴿ :ا
َ ََ َُ َ َ ُ
اق ذُو إ ْ ُِ َ٠ة ِ ال ْ َٙخ ِ ُ
ُ ُ ُْ ْ ْ ْ َ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُ
ّي ﴾
٠ن* إِن الل  ٠ٞالرز
أرِيد ِ٘ ِٚ٘ ٟٜٗرِز ٍق و٘ا أرِيد أن حفهِِ ٙ
[الذاريات ،]58157:فيك سبحانو ال يريد مف خمؽ الناس جمب نفع لو ،كال دفع ضرر عنو،
ألنو تعالى ىك الغني المعطي ،كالرزاؽ المنعـ ،الذم يرزؽ مخمكقاتو ،كيقكـ بما ييصمحيـ،
كىك سبحانو ذك القدرة كالقكة ،فعمييـ أف يؤدكا ما يخمقكا لو مف الطاعة كالعبادة(.)1

كتظير الحكمة مف فرض الصبلة عند تأممنا لقكلو تعالى مناجيان مكسى  قائبلن لو:
َ
َ َ َ ْ
َ ََ َُ َ َ َ ََ َ ْ
الػالة َِّلِكرِي ﴾ [طو ،]14:فقكلو تعالى( :لً ًذ ٍك ًرم) البلـ
الل ل إ ِ ََل إِل خٛا ٌاختُ ْد ِن َوأُ ِ ِٗ
﴿ إِِ ٛن خٛا
لمتعميؿ أم :أقـ الصبلة ألجؿ ذكرؾ إيام ،ألف ذكره تعالى أى ىجؿ المقاصد ،كىك عبكدية القمب،
كبو سعادتو ،فالقمب المعطؿ عف ذكر ا﵀ معطؿ عف كؿ خير ،فشرع ا﵀ لمعباد أنكاع العبادات،

التي المقصكد منيا إقامة ذكره تعالى ،كخصكصان الصبلة؛ ألنيا الصمة الكثيقة بيف العبد كربو
سبحانو ،كىي التي يناجي العبد ربو  مف خبلليا في كؿ األكقات(.)2
 -2الصالة تحقؽ التقكل في القمكب :فالصبلة تيحيي التقكل في قمكب المؤمنيف؛ كذلؾ إذا أقاميا
المسمـ عمى أصكليا كحقؽ خشكعيا كأركانيا كفركضيا ،كتبعده عف الفحشاء كالمنكرات،
ََ ْ َ
ّ
ُْ َ ُ
ى َوأُم ِْرَٛا ٕ ِجُ ْصٖ َِٗ ل َِر ّب إ ْ َهالََ ٙ
ُ
الل ِ ُ ٠َ ٞال ْ َُ ٟد َ
ّي * وأن أرًِ٠ٙا
يقكؿ ا﵀ تعالى ُٔ ﴿ :إِن َ ٞدى
ِ
ِ
َّ
الػالةَ َو َّات ُِ٠هُ َو َُّ ٠َ ٞاَّلِي إ ِ َْلَُْ ِٝت ْ َ ُ
ْشون ﴾ [األنعاـ ،]72171:فاإليماف با﵀ تعالى يجب أف يرافقو
تسميـ يكمي ﵀ الكاحد األحد ،كالمعنى :أسممكا لرب العالميف كأقيمكا الصبلة؛ لكي تنالكا
التقكل؛ فاإليماف السميـ ييكرث التقكل في قمب المؤمف ،كالتقكل إنما تتحقؽ أكالن بإقامة الصبلة

كالمحافظة عمييا ،فخافكه أييا المسممكف كاحذركا ىسخطو ،بأداء الصبلة المفركضة عميكـ،

ش يركف) فيك الذم إليو
كاإلذعاف لو بالطاعة ،كاخبلص العبادة لو سبحانو ( ىك يى ىك الًَّذم إًلى ٍي ًو تي ٍح ى

تحشركف فتجمعكف يكـ القيامة ،فيجازم كؿ عامؿ منكـ بعممو ،كتكفى كؿ نفس ما كسبت(.)3

 -3شعكر العبد أنو دائـ االرتباط كاالتصاؿ با﵀ تعالى :فالصبلة تيشعر العبد ٌأنو مرتبطه بخالقو
أيف ما ح ٌؿ كارتحؿ ،كىك دائـ االتصاؿ بيذه العركة الكثقى ،كعائد إلى صراط ربو في كؿ

) )1ينظر :التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ،الزحيمي (ج.)48،49/27
) )2ينظر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ،السعدم (ص.)503:
) )3ينظر :جامع البياف في تأكيؿ القرآف ،الطبرم (ج.)457/11
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ُْ َ َ َ
اي َو َم َٙات ِ ّلل ِ َر ّب إ ْ َهالََ ٙ
الت َون ُ ُصك َو ََمًَْ َ
ّي ﴾ [األنعاـ،]162:
ِ
ِ
أحكالو ،قاؿ تعالى ُٔ ﴿ :إِن غ ِ
ِ
ِ
إف صبلتي التي أتكجو بيا إلى ربي ،كنسكي أم عبادتي كتقربي إليو ،كما أمكت عميو
أمٌ :
مف اإليماف كالعمؿ الصالح ﵀  ،فمف أخمص في صبلتو كنسكو ،استمزـ ذلؾ إخبلصو ﵀
في سائر أعمالو ،كذلؾ ألف ربي سبحانو رب كؿ شيء ،كال شريؾ لو في ممكو ،بذلؾ القكؿ
الطيب ،كبذلؾ العمؿ الخالص أمرت كأنا أكؿ المسمميف الممتثميف ألكامر ا﵀ كالمنتييف عف
نكاىيو مف ىذه األمة(.)1
إف االلتزاـ بالصبلة كاقامتيا بالطريقة التي أمر بيا ا﵀
 -4تحقيؽ السعادة كالراحة النفسية :إذ ٌ

تعالى يؤدم إلى صبلح العبد كشعكره بالسعادة كالراحة النفسية ،فاألتقياء الصالحكف ىـ أسعد
َ ْ َ َ َ ً
َ َ َ ُ َ
الناس ،كأعدليـ مزاجان ،كأحسنيـ أخبلقان ،يقكؿ ا﵀ تعالى ٚ٘ ﴿ :ن ِ ٔٙغ ِ
اْلا ِّ٘ ٚذْ ٍر أ ْو أٛث
َ ُ ْ
ُ َ
س َر ُ ٗٞةأ َ ْ
شزيَ َ ْٗ ُٟ ٜأ َ ْ
ضًَاةً َـ ًّتَ ًث َو َْلَ ْ
َ ُ َ ُ ْ ٌ ََُ ْ
طًحَ ََ ُٝ ٜ
ض َص َِ٘ ٚا َك٠ٛا َح ْه َ٠ٖٙن ﴾ [النحؿ،]97:
ِ
ِ
و ٠ٞمؤِِ٘ ٌٜٖ ٚ
ِ

فيذا كعد مف ا﵀ تعالى لمف آمف كعمؿ صالحان مف ذكر أك أنثى مف بني آدـ ،بأف يحييو
ا﵀ حياة طيبة في الدنيا ،كالحياة الطيبة تشمؿ كجكه الراحة كالسعادة كاالطمئناف ،كالتكفيؽ
إلى الطاعات المؤدية إلى رضكاف ا﵀ تعالى ،كأف يجزيو بأحسف الثكاب عمى ما عممو في
الدار اآلخرة(.)2
 -5االستعانة بالصالة في التغمٌب عمى ىمكـ الدنيا كأحزانيا :الدنيا دار ابتبلء كاختبار كما داـ

كىمو ال
نغص حياتو ٌ
اإلنساف فييا فسيجد ما يي ٌ
كيكدر عيشو ،كلكي يخرج اإلنساف مف حزنو ٌ
بث الشككل خبلؿ السجكد؛
يب ٌد مف الصبلة التي تككف الشككل فييا ﵀ كحده ،كأفضؿ أكقات ٌ

ألف العبد في السجكد يككف أقرب ما ييمكف مف رٌبو جؿ كعبل ،فقد جاء عف أبي ىريرة  أف
ٌ
ً
ً
ً
اء ]( ،)3كلذا أمر ا﵀
ب ىما ىي يك ي
النبي  قاؿ [ :أىق ىٍر ي
سا ًج هد ،فىأى ٍكث يركا الد ىع ى
كف ا ٍل ىع ٍب يد م ٍف ىرِّبو ىك يى ىك ى

تعالى عباده في القرآف الكريـ باالستعانة بالصبر كالصبلة عمى مصائب الدنيا كمعضبلت
َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ََ َ َ ٌَ َ ََ ْ
اْلَا ِطه َ
ّي ﴾ [البقرة،]45:
الحياة ،قاؿ تعالى ﴿ :واشخهًِ٠ٜا ةِالػِبِ والػالة ِ ِإَوجٟا ٕٓتِرية إِل َع
ِ
فالصبلة مف أعظـ أسباب الصبر كالثبات كقد خص ا﵀  الصبلة بالذكر مف بيف سائر
) )1ينظر :التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ ،طنطاكم (ج ،)230/5تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ،السعدم
(ص.)282:

) )2ينظر :مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ ،النسفي (ج ،)232/2تفسير القرآف العظيـ :ابف كثير (ج.)601/4
) )3صحيح مسمـ :كتاب الصبلة ،باب ما يقاؿ في الرككع كالسجكد (ج ،)350/1ح (.)482
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العبادات تنكييا بذكرىا كفضميا ،ككاف السمؼ الصالح خير قدكوة؛ حيث يركم عف ابف عباس

ثـ أناخ الراحمة ،كصمٌى
ٌ أنو ٌ
لما كصمو نعي أخيو كاف عمى راحمتو مساف انر ،فاسترجعٌ ،
استى ًع يينكا بًالص ٍب ًر
(ك ٍ
ركعتيف أطاؿ فييما الجمكسٌ ،
ثـ قاـ يمشي إلى راحمتو ،كىك يقكؿ :ى
ىكالص ىبل ًة)(.)1
المطمب الثالث
داللة آيات الصالة عمى صدؽ الكحي كالنبكة
ألف
إف في فرض الصبلة عمى المسمميف أدؿ داللة عمى أف ىذا القرآف مف عند ا﵀ تعالى؛ ٌ
ٌ

ا﵀ العميـ القدير سبحانو يعمـ كؿ ما فيو خير كصبلح لبدف اإلنساف كعقمو كركحو ،كىك أيضان

يعمـ حاجتو إلى ً
صمة تربطو بخالقو سبحانو ،يبث مف خبلليا ضعفو كشككاه كحاجتو إلى خالقو

كمكاله ،فكمما ذؿ اإلنساف لربو كتقرب إليو كمما رفعو ا﵀ سبحانو بيف خمقو ،كزاده ع انز كرفعةن

ً
كعممان كخي انر.

كفي ىذه الشعيرة العظيمة مف شعائر اإلسبلـ أكبر دليؿ عمى صدؽ النبي األ ٍّيمي  كصدؽ
غنى عنيا؟ كلماذا يقكـ الميؿ
نبكتو كرسالتو؛ فمك كاف كاذبان لماذا ييمزـ نفسو بأمكر صعبة كىك في ن
حتى تتكرـ كتتفطر قدماه الشريفتيف مف طكؿ القياـ؟ كلماذا ييجبر النبي  نفسو عمى ىذه المشقة

العظيمة لك لـ يكف نبيان يكحى إليو مف ا﵀ سبحانو كتعالى؟

كسأقتصر ىنا عمى بعض ما تكصؿ إليو العمماء مف أدلة عمى صدؽ القرآف ،كصدؽ النبكة
مف خبلؿ الحديث عف فكائد الصبلة لصحة اإلنساف ،كسبلمة جسده كركحو؛ ىذه األدلة تدؿ
داللة كاضحة عمى أف ىذه الفريضة أينزلت مف لدف حكيـ خبير؛ يعمـ كؿ ما فيو خير كصبلح
كمنفعة لئلنساف ،كحيث إنو ال يمكف لمثؿ ىذا البحث أف يستكعب كؿ ما ذكره العمماء في ىذا
المجاؿ اخترت االقتصار عمى بعض ىذه الفكائد كاآلثار التي منيا عمى سبيؿ المثاؿ:

) )1ينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ج.)371،372/1
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أكالن :مكاقيت الصالة كضبط إيقاع الجسـ:
أظيرت البحكث العممية الحديثة أف مكاقيت صبلة المسمميف تتكافؽ تمامان مع أكقات النشاط
الفسيكلكجي لمجسـ ،مما يجعميا ككأنيا ىي القائد الذم يضبط إيقاع عمؿ الجسـ كمو.
ٍت الظ ٍي ًر إً ىذا
جاء عف عبد ا﵀ بف ىعمرك  -رضي ا﵀ عنيما  -أف رسكؿ ا﵀  قاؿ [ :ىكق ي
ىازلى ًت َّ
صفىَّر
اف ًظؿ َّ
ص ير ،ىك ىكق ي
س ىك ىك ى
الر يج ًؿ ىكطيكلً ًو ،ىما لى ٍـ ىي ٍح ي
ص ًر ىما لى ٍـ تى ٍ
ٍت ا ٍل ىع ٍ
ض ًر ا ٍل ىع ٍ
الش ٍم ي

اء إًلىى ًنص ً
ش ً
ص ىال ًة ا ٍل ىم ٍغ ًر ًب ىما لى ٍـ ىي ًغ ًب َّ
َّ
ؼ المٍَّي ًؿ
ص ىال ًة ا ٍل ًع ى
ؽ ،ىك ىكق ي
الشفى ي
س ،ىك ىكق ي
ٍ
ٍت ى
ٍت ى
الش ٍم ي
س ،فىًإ ىذا طىمى ىع ًت َّ
ص ىال ًة الص ٍب ًح ًم ٍف طيميكًع ا ٍلفى ٍج ًر ىما لى ٍـ تى ٍطمي ًع َّ
س فىأ ٍىم ًس ٍؾ
س ًط ،ىك ىكق ي
الش ٍم ي
الش ٍم ي
ٍت ى
ٍاأل ٍىك ى
طو
اف ](.)1
ىع ًف َّ
ش ٍي ى
الص ىال ًة ،فىًإ َّن ىيا تى ٍطمي ٍع ىب ٍي ىف قى ٍرىن ٍي ى
كنجد أف ً
العمـ الحديث ييصدؽ قكؿ النبي الكريـ  فقد أثبتت األبحاث الطبية الحديثة أف

الككرتيزكف الذم ىك ىرمكف النشاط في جسـ اإلنساف يبدأ في االزدياد مع دخكؿ كقت صبلة

الفجر ،كيتبلزـ معو ارتفاع منسكب ضغط الدـ ،كليذا يشعر اإلنساف بنشاط كبير بعد صبلة
الفجر بيف السادسة كالتاسعة صباحان ،لذا نجد ىذا الكقت بعد الصبلة ىك كقت الجػد كالسعي
لمعمؿ ككسب الرزؽ ،كذلؾ تككف في ىذا الكقت أعمى نسبة لغاز األكزكف في الجك ،كليذا الغاز
تأثير منشط لمجياز العصبي كلؤلعماؿ الذىنية كالعضمية ،كنجد العكس مف ذلؾ عند كقت
الضحى ،فيقؿ إفراز الككرتيزكف كيصؿ لحده األدنى ،فيشعر اإلنساف بالتعب كاإلرىاؽ ،كىنا
يدخؿ كقت صبلة الظير فتؤدم دكرىا كأحسف ما يككف مف بث اليدكء كالسكينة في القمب
المتعبيف.
كالجسد ي
بعدىا يسعى المسمـ إلى طمب ساعة مف النكـ تريحو كتجدد نشاطو ،كذلؾ بعد صبلة الظير
كقبؿ صبلة العصر فيككف الجػسـ في أقؿ حاالت تركيزه كنشاطو ،ثـ تأتي صبلة العصر ليعاكد
الجسـ بعدىا نشاطو مرة أخرل كيرتفع معدؿ "األدريناليف" في الدـ ،فيحدث نشاط مممكس في
كظائؼ الجسـ خاصة النشاط القمبي ،فيتحكؿ القمب مف الخمكؿ إلى الحركة النشطة( ،)2كىنا

) )1صحيح مسمـ :كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ،باب أكقات الصمكات الخمس (ج ،)427/1ح (.)612
) )2ينظر :اإلعجاز في الصبلة ،النعيمي ،مقاؿ عمى اإلنترنت ،تاريخ النشر2013/1/27:
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َ ُ ْ
يتجمى لنا السر البديع في أمر ا﵀  بالمحافظة عمى صبلة العصر بقكلو تعالى ﴿ :ضاٌ ِل٠ا
َ َ
ََ َ َ
٠م٠ا ْ ِ ّلل ِ َُاِٛت َ
الة ِ ال ْ ُْ ٠ش َفى َوُُ ُ
ّي ﴾ [البقرة.]238:
ات والػ
ِ
َع الػٖ َِ ٠
كقد ذىب جميكر المفسريف إلى أف ( َّ ً
طى) ىنا ىي صبلة العصر( ،)1كمع
سى
الصالىة ا ٍل يك ٍ

الكشؼ الذم ذكرناه مف ازدياد إفراز ىرمكف "األدريناليف" في ىذا الػكقت يتضح لنا السر في
التأكيد عمى أداء الصبلة الكسطى ،فأداؤىا ينشط القمب تدريجيان ،كيجعمو يعمؿ بكفاءة أعمى بعد
حالة مف الخمكؿ الشديد ،فتنصرؼ باقي أجيزة الجسـ كحكاسو إلى الطمأنينة كاالستغراؽ في
الصبلة.
ثـ تأتي صبلة المغرب فيقؿ إفراز "الككرتيزكف" كيبدأ نشاط الجسـ في التناقص ،كذلؾ مع
التحكؿ مف الضكء إلى الظبلـ ،كىك عكس ما يحدث في صبلة الصبح تمامان ،فيزداد إفراز مادة
"الميبلتكنيف" المشجعة عمى االسترخاء كالنكـ ،فيحدث تكاسؿ لمجسـ كتككف الصبلة بمثابة محطة
انتقالية ،بعدىا تأتي صبلة العشاء لتككف ىي المحطة األخيرة في مسار اليكـ؛ التي ينتقؿ فييا
الجسـ مف حالة النشاط كالحركة إلى حالة الرغبة التامة في النكـ مع شيكع الظبلـ كزيادة إفراز
"الميبلتكنيف" ،لذا يي ستحب لممسمميف أف يؤخركا صبلة العشاء إلى قبيؿ النكـ لبلنتياء مف كؿ ما
يشغميـ ،كيككف النكـ بعدىا مباشرة(.)2

ثانيان :الصالة كجياز المناعة:
أظيرت الدراسات التي أجريت في مؤسسة البحكث اإلسبلمية األمريكية أف االستقرار النفسي
الناتج عف الصبلة ينعكس بدكره عمى جياز المناعة في الجسـ مما يسرع التماثؿ لمشفاء
كخصكصان في بعض أمراض المناعة الذاتية؛ المتسببة عف مياجمة مناعة الجسـ لؤلنسجة
كالعضبلت ،كبينت الدراسات أف معدالت الشفاء مف المرض تككف أسرع عند المرضى المكاظبيف

) )1ينظر :المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ابف عطية (ج ،)323/1الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي
(ج ،)210،211/3تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج.)647/1

) )2ينظر :اإلعجاز في الصبلة ،النعيمي ،مقاؿ عمى اإلنترنت ،تاريخ النشر2013/1/27:
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عمى أداء الصبلة التي تغمر قمكبيـ باإليماف كالتفاؤؿ كالراحة النفسية كالطمأنينة ،فينشط لذلؾ
جياز المناعة كيزيد مف مقاكمة الجسـ لآلفات كاألمراض(.)1
ثالثان :الصالة كالحمؿ:
ص
المرأة يمكمفة كالرجؿ تمامان في ًر ى
ضت عمييا الصبلة في كؿ الظركؼ كاألكقات ،إال أنو يرٍّخ ى
ليا في حالة الحيض كالنفاس أف ال تصمي رحمة بيا ،لكف لـ ييرخص ليا في حاؿ الحمؿ أف

تترؾ الصبلة ،كىي حالة قد تككف أشؽ عمى المرأة مف حاؿ الحيض في بعض األحياف ،فيتبادر
إلى الذىف سؤاؿ ىك لماذا لـ يرخص ليا الشارع الحكيـ ذلؾ؟

لقد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أف حركات البدف كالرياضة مثؿ الصبلة تفيد كثي انر النساء
الحكامؿ؛ كذلؾ ألف رحـ الحامؿ يحتاج إلى كجكد الدماء بكثرة؛ ألف ىذه الدماء تعمؿ عمى تغذية
الممكثات مف دمو ،كعندما تؤدم الحامؿ الصبلة ،فإنيا تساعدىا في إيصاؿ الدـ
الجنيف كتصفية ي

بكفرة إلى جنينيا ،لكف ىذه الحركات تضر كثي انر بالمرأة الحائض؛ ألف المرأة الحائض أثناء

حركتيا في الرككع كالسجكد يتسبب ذلؾ في اندفاع الدـ بكثرة إلى رحميا ،كبالتالي فقدانو كنزكلو
في دـ الحيض ،كلك أدت الحائض الصبلة فإنيا تتسبب في ىبلؾ الجياز المناعي بجسميا؛ ألف
كريات الدـ البيضاء التي تقكـ بدكر ميـ في قكة المناعة ،تضيع عبر دماء الطمث المفقكدة مف
الجسـ ،فتفقد الحائض الدماء بقدر ىائؿ كتفقد معيا كثي انر مف كريات الدـ البيضاء ،مما يعرض
سائر أعضاء جسميا لممرض كاإلعياء ،باإلضافة إلى أف تحريؾ الجسـ ال سيما في السجكد
ىباء ،كينتج عنو نقص الكثير مف األمبلح
كالرككع ،يزيد سيؿ الدماء إلى الرحـ كيسيؿ فقدانو ن

المعدنية المفيدة البلزمة لصحة الجسـ(.)2
رابعان :االنزالؽ الغضركفي:

إف العمكد الفقرم ىك الذم يحمؿ جسـ اإلنساف ،كيساعد عمى جميع الحركات التي يقكـ بيا
ٌ

الجسـ ،كتقكـ بعض العضبلت خمؼ الفقرات بإسناد الجسـ ليككف مستقيمان ،كبمساعدة الظير
) )1ينظر :التداكم بالصبلة ،بادكيبلف (ص.)22:

) )2ينظر :معجزه الصبلة ،المدني ،مقاؿ عمى اإلنترنت ،مكقع مجمة المجتمع الصحي ،تاريخ النشر29/4/2006:
الرابطhttp://www.atiaaf.com:
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عمى التمدد ،كفي ىذا العصر الذم قمت فيو الحركة كالمشي بسبب استخداـ السيارات ،انتشرت
مشاكؿ العمكد الفقرم كاالنزالؽ الغضركفي الذم يسبب آالمان مبرحة أسفؿ الظير كفي الفخذيف
كالساقيف ،ليذا نشاىد المسنيف في غير الببلد اإلسبلمية قد تقكست ظيكرىـ كانحنت رؤكسيـ ،أما
في الببلد اإلسبلمية فإف ىذا المشيد يندر ،كاف يك ًجد فبنسبة قميمة ،كقد أثبتت الدراسات الطبية
المعاصرة أف مف أسباب ذلؾ الصبلة؛ ألف حركات الصبلة مف القياـ كالقعكد كالرككع كالسجكد
و
كلفتر و
مختمفة عمى مدار اليكـ كالميمة تعمؿ عمى الحفاظ عمى ليكنة العمكد الفقرم كحماية
ات
غضاريفو مف االنزالؽ ،كحفظ المفاصؿ كحمايتيا مف التصمب ألف االنتقاؿ مف كضع القياـ إلى
الرككع ثـ الرفع منو ،ثـ السجكد ثـ الرفع منو ،ثـ السجكد ثانية ثـ القياـ تؤدم ىذه الحركات إلى
تقميؿ التقكس الخمفي لمظير ،كبذلؾ تي ىعد الصبلة أحسف كسيمة لمنع مرض االنزالؽ الغضركفي،

كجعؿ الغضاريؼ ليا قدرة تستطيع مف خبلليا تحمؿ التعب كالضغكط رغـ التقدـ في السف(.)1
خامسان :الصالة كداء الدكالي:

مرض دكالي الساقيف ىك عبارة عف انتفاخ في أكردة الساقيف ،كفي الحاالت المتقدمة ليذا
المرض تتككف نتكءات زرقاء عمى طكؿ الكريد ،كيشعر المريض بألـ شديد في الساؽ ،كمف
أخطر نتائج ىذا المرض تجمط الدـ في األكردة ،أك انفجار الكريد؛ مما يتسبب في نزيؼ الدـ مف
الساقيف ،كقد أثبت الطب الحديث أف الحركات التي يقكـ بيا المسمـ في صبلتو مف قياـ ،كرككع،
كسجكد ،كالتي تجدد نشاط الدكرة الدمكية ،كتعيد تنظيـ ضغط الدـ في كافة أنحاء أجزاء الجسـ
تي ىعد مف أعظـ األسباب لمكقاية مف ىذا المرض الخطير ،المنتشر في كثير مف دكؿ العالـ،

خصكصان الدكؿ الغربية(.)2

سادسان :أثر الصالة عمى صحة كاستقرار الدماغ:
نتيجة العديد مف الدراسات تبيف أف لمصبلة كالخشكع فييا األثر الكبير عمى آلية عمؿ
الدماغ كاستق ارره ،كقد تبيف أف المؤمف الذم يؤدم الصبلة كىك في حالة مف السكينة كالخشكع

) )1ينظر :االستشفاء بالصبلة ،قرامي (ص.)34:

) )2ينظر :معجزة الصبلة في الكقاية مف مرض دكالي الساقيف ،عمكاف (ص.)8:
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تحدث في جسمو تغيرات عديدة أىميا ما يحدث في الدماغ مف تنظيـ لتدفؽ الدـ في مناطؽ
محددة.
كما كيندر بيف المصميف مرض التيو كالخرؼ الشيخي ،أك ما يسمى بالزىايمر ،ألف السجكد
نقص في تركية
مف شأنو أف يي ىرٌكم الدماغ بالدـ ،كالتيو كأمراض الشيخكخة في بعض أسبابيا ،ه
و
بشكؿ قسرم؛ بفعؿ الجاذبية
أكعية المخ ،لذلؾ فإف السجكد يجعؿ الدـ ينصب عمى أكعية الرأس
المصميف ،كيرل األطباء أف الصبلة كحركاتيا
األرضية ،لذلؾ يندر التيو كالخرؼ الشيخي بيف ي
تمثؿ عبلجان طبيعيان لحاالت الشيخكخة التي يصاب بيا البعض بتآكؿ غضاريؼ الدماغ أك
قصكرىا عف عمميا بسبب التقدـ في العمر(.)1
سابعان :الصالة كصحة القمب كالصدر:
يندر بيف المصميف أمراض القمب كضيؽ الصدر؛ الذم يسببو تراكـ غاز ثاني أككسيد
الكربكف في الرئتيف ،فالزفير القسرم الذم يحدثو الرككع كالسجكد ٍّ
ينشط الرئتيف ،كينشط القمب مع
الرئتيف ،كيككف القمب في كضع السجكد الذم ىك أىـ حركة في الصبلة بأسرىا؛ إذ إنو يقكـ
بإرجاع الدماء إلى القمب ،كيجعؿ الدكرة الدمكية بكامميا تعمؿ في ذات االتجاه الذم تعمؿ بو
الجاذبية األرضية فإذا بالدماء التي طالما قاست مف التسمؽ المرير مف أخمص القدـ إلى عضمة
القمب ،كاذا بيا في حاؿ السجكد قد تدفقت منسكبة في سبلسة كيسر مف أعمى إلى أسفؿ ،فميؿ
ضخ الدـ باتجاه الدماغ كالقمب ،كىذا بدكره يزيد مف نشاط
الرأس إلى أسفؿ أثناء السجكد يزيد مف ٌ
أف مبلمسة جبيف المصمي لؤلرض يعمؿ عمى تفريغ الشحنات الكيربائية
الدكرة الدمكية ،كما ٌ

تضر بصحة القمب كمٌما ازداد تراكميا في جسـ
السالبة الزائدة في الجسـ إلى األرض؛ ألنيا
ٌ
اإلنساف(.)2

) )1ينظر :عبلقة الصبلة بصحة الجسد ،النابمسي ،مكضكعات عممية مف الخطب ،المكضكع رقـ ( ،)207مكسكعة
النابمسي ،الرابطhttps://www.nabulsi.com/web/article/3815:

) )2ينظر :اإلعجاز العممي في مكاقيت الصبلة ،منصكر ،مقاؿ عمى االنترنت ،تاريخ النشر ،2/9/2019:مكقع بكابة
العاصمة ،الرابطhttps://www.bwabtelasyma.com :
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ثامنان :الصالة عالج نفسي:
ال يخفى عمى أحد ما لمصبلة مف تأثير إيجابي عمى الحالة النفسية لممصمي ،لما ليا مف
خكاص فعالة بشكؿ متناىي في الدقة ،كأنيا المرشد الذم ال يفارؽ صاحبو إال لزمف يسير يسبقو
الخميؽ الحسف كالسمكؾ الجيد ،فالصبلة ىي التي تنيى صاحبيا عف
تكجيو بالمحافظة عمى ي

كمبلزـ كثيؽ ،كصماـ أماف لممؤمف ،تمد
الفحشاء كالمنكر مف القكؿ كالفعؿ ،فيي ناصح أميف ي
صاحبيا باألى ٍمف كاألمؿ معان ،كتحيي في النفس الطمأنينة كالراحة كالثبات.
كيممس ىذه الراحة النفسية المسممكف عامة ،حيث تساعد الصبلة عمى تيدئة النفس كازالة
التكتر ألسباب كثيرة ،أىميا شعكر اإلنساف بضآلتو أماـ عظمة ا﵀ تعالى ،كبالتالي ضآلة كؿ
مشكبلتو أماـ قدرة كعظمة الخالؽ المدبر ليذا الككف الفسيح ،فيخرج المسمـ مف صبلتو كقد ألقى
كؿ ما في جعبتو مف مشكبلت كىمكـ ،كترؾ عبلجيا كتصريفيا إلى الرب الكريـ ،ككذلؾ تؤدم
الصبلة إلى إزالة التكتر بسبب عممية تغيير الحركة المستمر فييا ،كمف المعمكـ أف ىذا التغيير
استرخاء فسيكلكجيان ىامان في جسـ اإلنساف ،كما يعمؿ ترتيؿ القرآف الكريـ في
الحركي يي ٍحًدث
ن
الصبلة حسب قكاعد التجكيد عمى تنظيـ التنفس خبلؿ تعاقب الشييؽ كالزفير ،كىذا يؤدم بدكره

إلى تخفيؼ التكتر كالقمؽ بدرجة كبيرة ،كما أف حركة عضبلت الفـ المصاحبة لقراءة القرآف تقمؿ
مف الشعكر باإلرىاؽ كتكسب العقؿ نشاطان كحيكية كراحة كبيرة(.)1
أما السجكد فمو دكر عميؽ في إزالة القمؽ كالضيؽ كالتكتر مف نفس المسمـ ،حيث يشعر فيو
بفيض مف السكينة كالراحة كالطمأنينة ،ككثير مف الناس في بمداف أكركبا يخركف ساجديف بمجرد
شعكرىـ باإلرىاؽ أك الضيؽ أك االكتئاب ،دكف أف يعرفكا أف ىذا الفعؿ يركػف عظيـ مف أركاف

الصبلة عند المسمميف.

لقد تقدـ ما لمصبلة مف تأثير عمى ضبط إيقاع الجسـ ،كعمى الحمؿ كعمى داء الدكالي
كاستقرار الدماغ ،كجياز المناعة ،ككعبلج نفسي ،ىذا كغيره كثير أثبتو العمماء اليكـ بخبراتيـ
التجريبية كالعممية ،مما يؤكد أىمية ىذه الشعيرة مف الناحية الدنيكية الطبية ،كقد سبؽ اإلشارة إلى
) )1ينظر :اإلعجاز في الصبلة ،النعيمي ،مقاؿ عمى اإلنترنت ،تاريخ النشر ،27/1/2013:مكقع جامعة اإليماف
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أىميتيا مف الناحية الدينية بأنيا العبادة التي ال تسقط عف أىؿ األعذار؛ فيي الفرض الكحيد
الذم ال يمكف لممسمـ أف يتركو بأم حاؿ مف األحكاؿ سكاء كاف مريضان أك مساف انر أك خائفان،
كىي الركف الكحيد الذم يتكرر في اليكـ كالميمة خمس مرات.
إف المسمـ إذا عرؼ ىذه ً
الح ىكـ كالفكائد لمصبلة ال شؾ أنو سيعمـ أف في كؿ ذلؾ داللة عمى
ٌ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ًً اْلَت ُ
ري ﴾ [الممؾ ،]14:كما
أف ىذا القرآف مف عند ا﵀  الذم ﴿ خل َح ْهٖ ُٗ َ٘ ْ ٚخٖ ََ َو ٠َ ٞالٖ ِف
ِ
ْ
َ
أنو داللة عمى صدؽ النبي األميف محمد  فيما جاء بو عف ربو سبحانو ﴿ َو َ٘ا َحِ ٜف َُ ن ِٚ
ْ
ْ َُ َ َْ ٌ َ
ْح يُْ٠ح ﴾ [النجـ ،]413:كحيث تبيف ككف ىذا القرآف منزالن مف عند ا﵀ ببل
ال َ٠َ ٟى * إِن  ٠ٞإِل و
أدنى ىريب ،كاف ذلؾ أدؿ دليؿ ،كأصدؽ برىاف عمى ككنو رسكؿ ا﵀ حقان ،أرسمو ا﵀ تعالى
بالعبادات كالفرائض لعباده المسمميف؛ لكي يزداد إيماف المسمـ كيعمـ بأف ا﵀ الذم خمقو لـ يخمقو

عبثان كانما خمقو لحكمة عظيمة أرادىا ا﵀ سبحانو منو؛ ألف الذم يجعؿ في فريضة الصبلة كؿ
ىذه الفكائد لراحة اإلنساف كسبلمة بدنو ،كسمك ركحو كعقمو ىك الذم خمقو كأكجده مف العدـ ،إنو
ْ َ
َ ُ ْ َ َ
اق َو ِف
ا﵀ الخالؽ القادر العميـ سبحانو الذم قاؿ في يمحكـ التنزيؿ ﴿ :شُنِي ِ ٟٗآياح ِٜا ِف اٌٌ ِ
َ ّ َ ََُ ََ ُّ
َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َْ َ َ َ ْ َ ْ
َشء َطٌ ٟ
ك َ ْ
ًد ﴾ [فصمت.]53:
َع
ٝ
ٛ
خ
ّ
ب
ر
ة
ً
س
ص ِ ٟٗضّت يتتّي ل ٟٗخ ٝٛاْلَ أولٗ ي
أِ ٍٛ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
إف جميع االكتشافات العممية ،كاألبحاث الطبية الحديثة؛ الكقائية منيا كالعبلجية ،تدؿ داللة
قاطعة عمى صدؽ القرآف الكريـ ،كأف ىمصدره ا﵀ العميـ القادر  ،كتدؿ عمى ًدقة اآليات

القرف الكريـ؛ فكتاب ا﵀  جاء بتشريعات كقكانيف الغاية ال يكبرل منيا
التشريعية؛ التي جاء بيا آ
إصبلح الفرد كالمجتمع ،كدفع المفاسد عنيـ ،كبما أف محمدان  ىك الذم نزؿ عميو القرآف

العظيـ ،كىك كبلـ ا﵀ كشريعتو ،كال يأتي بشريعة ا﵀ إال األنبياء كالرسؿ؛ فيككف محمد  نبيان
كرسكالن بأمر ا﵀ تعالى ،كصدؽ النبي الكريـ  عندما قاؿ [ :ما ًم ىف األى ٍن ًبي ً
يع ًط ىي
اء ىن ًبي إًَّال أ ٍ
ى
ى
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()1
ً
مً
كف أى ٍكثىىريى ٍـ
الب ى
يت ىك ٍح نيا أ ٍىك ىحاهي المَّ يو إًلى َّي ،فىأ ٍىر يجك أ ٍ
اف الًَّذم أيكًت ي
ام ٍث ي
ىف أى يك ى
ش ير  ،ىكًا َّن ىما ىك ى
آم ىف ىعمى ٍيو ى
مو ى
ى
ً
ام ًة ](.)2
تىا ًب نعا ىي ٍكىـ الق ىي ى

كفي النياية نقكؿ :ىؿ كقع التحدم بفرضية الصبلة أف ييؤتى بمثميا؟ كقد كانت ممة إبراىيـ

مشركع فييا الصبلة بطريقة خاصة ،كحتى الييكد كانت ليـ صبلتيـ الخاصة ،كىؿ الصبلة
مثمت الصبلة عمة العجز عند العرب أف يأتكا بمثؿ القرآف الكريـ؟
كىؿ مثمث الصبلة المثمية المتحدل بيا في كؿ آيات التحدم؟ ثـ ىؿ مشركعية الصبلة
متحققة في كؿ سكرة مف كتاب ا﵀ تعالى؟
يظير مما سبؽ أنو ال عبلقة بيف مشركعية الصبلة كبيف اإلعجاز ،لكف أىميتيا كمكانتيا
كدكرىا الياـ في حياة المسمـ دؿ عمى أنيا مف عند عبلـ الغيكب ،كاف ثبت أنيا مف عند ا﵀
تعالى فقد ثبتت نبكة محمد .

)( )1أعطي ما مثمو آمف عميو البشر) :أجرل عمى يديو مف المعجزات الشيء الذم يقتضي إيماف مف شاىدىا بصدؽ
دعكاه ألنيا مف خكارؽ العادات حسب زمانو كمكانو( ،أكتيتو) :المعجزة التي أعطيتيا( ،كحيان) :قرآنا مكحى بو مف ا﵀

تعالى يبقى إعجازه عمى مر األزماف كلذلؾ يكثر المؤمنكف بو كيكـ القيامة يككف أتباعو العاممكف بشريعتو المنزلة أكثر مف

األتباع العامميف بالشرع الحؽ لكؿ نبي ،ينظر :عمدة القارم شرح صحيح البخارم ،العيني (ج.)13/20

) )2صحيح البخارم :كتاب فضائؿ القرآف ،باب :كيؼ نزؿ الكحي ،كأكؿ ما نزؿ (ج ،)182/6ح ( ،)4981صحيح مسمـ:
كتاب اإليماف ،باب كجكب اإليماف برسالة نبينا محمد  إلى جميع الناس ،كنسخ الممؿ بممتو (ج ،)134/1ح (.)152
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المبحث الثاني
آيات الزكاة كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة

كفيو ثبلثة مطالب:

المطمب األكؿ :مشركعية الزكاة كأىميتيا.
المطمب الثاني :آثار كفكائد أداء الزكاة.
المطمب الثالث :داللة آيات الزكاة عمى صدؽ الكحي كالنبكة.
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المطمب األكؿ
مشركعية الزكاة كأىميتيا
الزكاة أحد أركاف اإلسبلـ الخمسة ،كعمكد مف أعمدة الديف التي ال يقكـ إال بيا ،كىي أىـ
العبادات المالية؛ ألنيا الحؽ المفركض في أمكاؿ األغنياء إلخكانيـ الفقراء كغيرىـ ممف
يستحقكف الزكاة بشركط مخصكصة ،ككؿ مف يتخمى عف فعؿ الزكاة يككف قد تخمى عف و
ركف مف
أركاف اإلسبلـ ،كبيذا أصبح إسبلمو ناقصان؛ ألف ا﵀ تعالى جعؿ أداء الزكاة عبلمة اإليماف،
كبرىاف اإلخبلص.
أكالن :مشركعية الزكاة:

الزكاة كاجبة بكتاب ا﵀ تعالى ،كسنة رسكلو  ،كاجماع األمة؛ عمى ً
كؿ مسمـ يحر ،مالؾ
و
لنصاب مستقر مضى عميو الحكؿ(. (1
َ ُ ْ َ َ َ
الزَكة ﴾ [البقرة ،]43:كفي آيات كثيرة أمر ا﵀ فييا
أما الكتاب :فقكؿ ا﵀ تعالى ﴿ :وآح٠ا

المسمميف بكجكب أداء الزكاة.
كأما السنة :فحديث ابف عباس  -رضي ا﵀ عنيما  -أف النبي  بعث معاذان  إلى

ىى ىؿ ًكتى و
ىف الى إًلى ىو إًَّال المَّ يو،
اب ،فىًإ ىذا ًج ٍئتى يي ٍـٍ ،اد يع يي ٍـ إًلىى ى
ستىأ ًٍتي قى ٍك نما أ ٍ
اد ًة أ ٍ
ش ىي ى
اليمف فقاؿ لو [ :إً َّن ىؾ ى
ض عمى ٍي ًيـ ىخمس صمىك و
ً
ً
ات ًفي
ىعمً ٍم يي ٍـ أ َّ
اعكا لً ىذلً ىؾ ،فىأ ٍ
سك يؿ المَّو ،فىًإ ٍف يى ٍـ أىطى ي
ىف المَّ ىو قىد افٍتىىر ى ى ٍ ٍ ى ى ى
ىكأ ِّىني ىر ي
ص ىدقى نة ًفي أ ٍىم ىك ًال ًي ٍـ تي ٍؤ ىخ يذ
ىعمً ٍم يي ٍـ أ َّ
يك ِّؿ ىي ٍكوـ ىكلى ٍيمى وة ،فىًإ ٍف يى ٍـ أى ى
ىف المَّ ىو افٍتىىر ى
اعكا لً ىذلً ىؾ ،فىأ ٍ
ط ي
ض ىعمى ٍي ًي ٍـ ى
ًم ٍف أى ٍغ ًن ىي ًائ ًي ٍـ ىكتيىرد ىعمىى فيقى ىرًائ ًي ٍـ ](.)2
كأما اإلجماع" :فأجمع المسممكف في جميع العصكر عمى كجكب الزكاة إذا اكتممت الشركط،
كاتفؽ الصحابة  عمى قتاؿ مانعييا"(.)3

) )1ينظر :المغني ،ابف قدامة (ج  ،)427/2الركض المربع شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع ،البيكتي (ص.)137:

) )2صحيح البخارم :كتاب الزكاة ،باب أخذ الصدقة مف األغنياء كترد في الفقراء حيث كانكا (ج ،)128/2ح (،)1496
صحيح مسمـ :كتاب اإليماف ،باب الدعاء إلى الشيادتيف كشرائع اإلسبلـ (ج ،)50/1ح (.)19

) )3المغني ،ابف قدامة (ج  ،)427/2بتصرؼ يسير.
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ثانيان :أىمية الزكاة:
لمزكاة أىمية يكبرل في حياة المسمميف ،أذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ:
 -1الزكاة الركف الثالث مف أركاف اإلسالـ:
فالزكاة أحد مباني اإلسبلـ كدعائمو العظاـ؛ كفريضة مف فرائضو ،أمر ا﵀ بيا في كتابو
الكريـ ،كحث عمييا رسكلو محمدان  في سنتو ،كقرنيا ا﵀ بالصبلة في أكثر مف ثمانيف

ً
يمكا َّ
الص ىالةى
مكضعان ،حيث تكرر قكلو تعالى ( :ىكأىق ي
سالىـ ىعمىى ىخ ٍم و
ً
ىف الى إًلى ىو إًَّال المَّ يو
س :ى
اد ًة أ ٍ
ش ىي ى
اإل ٍ ي
اء َّ ً
كًايتى ً
اف ](.)1
ض ى
ص ٍكًـ ىرىم ى
الزىكاة ،ىك ى
الح ِّج ،ىك ى
ى

ىكآىتيكا َّ
الزىكاةى) ،كقاؿ رسكؿ ا﵀  [ :يب ًن ىي
الصالى ًة،
ىكأ َّ
سك يؿ المَّ ًو ،ىكًاقى ًاـ َّ
ىف يم ىح َّم ندا ىر ي

 -2الزكاة قرينة الصالة في كتاب ا﵀ تعالى:
اقترف ذكر الزكاة بالصبلة في معظـ آيات القرآف الكريـ ،فحيثما كرد األمر بالصبلة أتى
كعمك منزلتيا عند ا﵀
معو األمر بالزكاة ،كىذا إف د ٌؿ عمى شيء فإنما يد ٌؿ عمى أىميتيا ي

كيفرطكا فييا ،كلبياف األجر
ضيعيا ٌ
الصبلة ،كحتى ال يي ٌ
 ،كأف ليا نفس أىمية ٌ
الناس ٌ
العظيـ المترتب عمى ًفعميا ،كاإلثـ المترتب عمى تىركيا ،يقكؿ تعالى في محكـ التنزيؿ:
ََ
ََ ُ ْ
َ َ َ َ ُ
َ َ َ
الراِْه َ
ار َْ ُه٠ا َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ّي ﴾ [البقرة ،]43:كيقكؿ  ﴿ :وأرًِ٠ٙا
م
٘
و
ة
َك
الز
٠ا
َح
آ
و
ة
ال
الػ
٠ا
ًِٙ
ر
﴿ وأ
ِ
ُ ّ ْ َ ْ َ
َ ََ َ ُ ْ َ َ َ ََ َُ ّ ُ ْ َ ُ
َ ّ َ َ َ ََُْ َ
ُ
ُ
ري َتِدوه نِٜد الل ِ إِن الل ةِٙا ته٠ٖٙن
الػالة وآح٠ا الزَكة و٘ا تِدِم٠ا ٍَٛصِسٗ ِ٘ ٚخ ٍ
َ
ػ ٌ
ري ﴾ [البقرة.]110:
ة ِ
كما اقترنت الزكاة بالصبلة في العديد مف أحاديث رسكؿ ا﵀  ،كجعميا رسكؿ ا﵀  مف
كؿ ً
س ً
ا﵀ ،
أساسيات الدعكة إلى اإلسبلـ؛ فقد كرد عف أبي ىريرة  [ :أ َّ
ىف أ ٍ
اء إًلىى ىر ي
ىع ىارًبيًّا ىج ى
كؿ ً
س ً
ش ٍي نئا،
اؿ :تى ٍع يب يد ا﵀ى ىال تي ٍ
ت ا ٍل ىج َّن ىة ،قى ى
فىقى ى
ش ًر يؾ ًب ًو ى
ا﵀ ،يدلًَّني ىعمىى ىع ىم وؿ إً ىذا ىع ًم ٍمتي يو ىد ىخ ٍم ي
اؿ :ىيا ىر ي

) )1سبؽ تخريجو (ص )89:مف ىذا البحث .
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ً
كب ىة ،ىكتي ىؤدِّم َّ
اف ]( ،)1كبايع النبي  أصحابو
يـ َّ
ض ى
كـ ىرىم ى
الزىكاةى ا ٍل ىم ٍف ير ى
الص ىالةى ا ٍل ىم ٍكتي ى
كض ىة ،ىكتى ي
ص ي
ىكتيق ي
 عمى أدائيا  -كالبيعة ال تككف إال عمى األمر العظيـ -ركل ج ًرير بف ً
عبد ا﵀  )2(قاؿ:
ى ي ي
ى
ً
اء َّ ً
الص ىال ًة كًايتى ً
ت رس ى ً
ً
سمًوـ ](.)3
ص ًح ل يك ِّؿ يم ٍ
الزىكاة ،ىكالن ٍ
كؿ ا﵀  ىعمىى إًقىاـ َّ ى
[ ىب ىاي ٍع ي ى ي
 -3أداء الزكاة مف صفات المؤمنيف كالمتقيف:
َ
س ِٚ
قاؿ ا﵀ تبارؾ كتعالى أثناء بيانو لصفات الراسخيف في العمـ كالمؤمنيفٕ ﴿ :ـ ِ
َ ُ َ
ْ ْ ُْ ْ َ ُْ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ُ َ َ َ
ّ َو َ٘ا أُٛز َل َِ٘ ٚرتْٖ َِّ َوال ْ َُ ًِٙٙ
ّي
الراشِخ٠ن ِف إهِٖ ِٗ ِ٘ ٟٜٗوالٙؤِ٘٠ٜن يؤِ٘٠ٜن ةِٙا أٛزِل إِْل
ِ ِ
ِ
ْ
ً
َ ََ َ ُْ ْ ُ َ َ َ َ ْ ْ َ
ّ
َُْ َ َ ُْ ْ َ ْ ً َ
سرا ن ِلًٙا ﴾
الزَكة َوال ُٙؤِ٘٠ُٜن ةِالل ِ َواْلَ ِْ ٠م اٌخِرِ أوٕـهِّ شٜؤت ًِ ِ ٟٗأ
الػالة والٙؤح٠ن
[النساء.]162:
كعمار
كقاؿ في ىمدح المؤمنيف ي
َََ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ
الزَكة َول ْٗ
اٌخِرِ وأُام الػالة وآت

ّ ْ
ََ َ ُُْ َ َ َ ّ
الل ِ َ٘ َْ ٚ
آ٘ َ ٚةِالل ِ َواْلَ ِْ ٠م
سد
بيكت ا﵀  ﴿ :إِجٙا حهٙر مصا ِ
َْ َ
َ َ ََ َ َُْ َ َ َ ُ
س٠ُٛ٠ا ْ ٘ َِ ٚال ْ ُْٟ ٙخَد َ
ِي﴾ ٚ
ُيض إِل الل ذهس أوٕـهِّ أن ي

[التكبة.]18:
ُ ُ َ َ ََ َُُْ َ َ َ َ َُ ُ َ َ
الل َو َر ُش َ ُ
َ٠ل
كقاؿ  أثناء ذكره لصفات المؤمنيف ﴿ :يًِِ٠ٙن الػالة ويؤح٠ن الزَكة وي ِفًه٠ن
َ ٌ َ ُْ ْ َ َ َ
َ َ
َُْ َ
ّ َش َ ْ
يز َ
ضٓ ٌ
الل َنز ٌ
ري َّمُ ُُ ٟ
ارةٌ َول
ًِٗ ﴾ [التكبة ،]71:كقاؿ  ﴿ :رِسال ل حَِٖ ًِِٟٟٗت
ن
إ
الل
ٗ
ِ
أوٕـه ِ
ِ
ْ
َ َ
َ
َ َ ََ ُ َ
َ
َ
ب ذًِ ِٝإ ْ ُُِٖ ُ
٠ن يَ ْ٘٠ا ً َتخَ ََِٖ ُ
٠ب َو ْاََة ْ َػ ُ
الل ِ ِإَوُ ِ
ار ﴾
الػالة ِ ِإَويخَاء الزَكة ِ ُياٌ
ام
َبًْ ٌم ن ٚذِْ ِر
[النكر ،]37:كبيف  أف مف أسباب دخكؿ الجنة العناية بالسائؿ كالمحركـ ،فقاؿ تعالى في
َْ َ َْ َ ُ َ َ َْ
َ َ ُ َ ً
َُ ْ َ ُ َ َْ َ َ ُْ
ْ
َ
ًِال ٘ َ
ار
ط
ش
اَ
ب
و
*
٠ن
ه
ش
ٟ
ح
ا
٘
ٔ
ً
الٖ
ِٚ
ٖ
ُ
٠ا
ٛ
َك
*
ّي
ج
ص
المتقيف ﴿ :إِجَ ٟٗك٠ٛا رتٔ ذل ِّ َم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أكصاؼ ي
ُ ْ َْ َْ ُ َ
ِٖصانٔ َوإـْ َْ ٙ
ون* َوف أ َ ْم َ٠إ ِـَ ْٗ ٟ
ضَ ل َ
ط ُر ِ
وم ﴾ [الذاريات.]19-16:
 ٗٞيصخيٍِر
ِ
ِ
ِِ

) )1صحيح مسمـ :كتاب اإليماف ،باب بياف اإليماف الذم يدخؿ بو الجنة ،كأف مف تمسؾ بما أمر بو دخؿ الجنة
(ج ،)44/1ح (.)14

) )2جرير بف عبد ا﵀ بف جابر :أبك عبد ا﵀ البجمي ،أسمـ قبؿ كفاة النبي  بأربعيف يكم نا ،ككاف حسف الصكرة ،قاؿ عمر
ابف الخطاب :جرير يكسؼ ىذه األمة ،ركل عنو أكالده كقيس بف أبي حازـ ،كالشعبي ،تكفي سنة إحدل كخمسيف ،كقيؿ:
سنة أربع كخمسيف ،ينظر :أسد الغابة في معرفة الصحابة ،ابف األثير (ج.)529/1

) )3صحيح البخارم :كتاب اإليماف ،باب قكؿ النبي " :الديف النصيحة :﵀ كلرسكلو كألئمة المسمميف كعامتيـ"
(ج ،)21/1ح ( ،)57صحيح مسمـ :كتاب اإليماف ،باب بياف أف الديف النصيحة (ج ،)75/1ح (.)56
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كمنكر كجكبيا كافر:
 -4مانع الزكاة ييقاتؿ ،ي
أداءىا ييقاتؿ؛ لحديث عبدا﵀ بف عمر
عمك منزلة الزكاة أف ىمف ىم ىن ىع
مما يدؿ عمى ٍّ
ى
 رضي ا﵀ عنيما  -أف رسكؿ ا﵀  قاؿ [ :أ ًىف أيقى ًات ىؿ َّ
ىف الى
اس ىحتَّى ىي ٍ
ش ىي يدكا أ ٍ
ت أٍ
يم ٍر ي
الن ى
ً
َّ ً ً
الصالىةى ،ىكيي ٍؤتيكا َّ
ص يمكا
إًلى ىو إًَّال المَّ يو ،ىكأ َّ
يمكا َّ
الزىكاةى ،فىًإ ىذا فى ىعميكا ىذل ىؾ ىع ى
ىف يم ىح َّم ندا ىر ي
سك يؿ المو ،ىكييق ي
اإل ً ً
ً ً
س ياب يي ٍـ ىعمىى المَّ ًو]( ،)1كقد حارب سيدنا أبك بكر
اء يى ٍـ ىكأ ٍىم ىكالى يي ٍـ إًَّال ًب ىح ِّ
ؽ ً ٍ
سالىـ ،ىكح ى
م ِّني د ىم ى

كعدىـ مف المرتديف ،كجاء
الصديؽ  بعد كفاة رسكؿ ا﵀  مانعي الزكاة مف األىعراب ،ى
ِّ
اف أ يىبك ىب ٍك ور  ،ىك ىكفى ىر ىم ٍف
سك يؿ المَّ ًو  ىك ىك ى
في حديث أبي ىريرة  أنو قاؿ [ :لى َّما تييكف ىي ىر ي
اؿ رسك يؿ المَّ ًو  :أ ً
ً
ؼ تيقى ًات يؿ َّ
ىف
الع ىر ًب ،فىقىا ىؿ يع ىم ير  :ىك ٍي ى
ت أٍ
يم ٍر ي
اس؟ ىكقى ٍد قى ى ى ي
الن ى
ىكفى ىر م ىف ى
أيقى ًات ىؿ َّ
ص ىـ ًم ِّني ىمالى يو،
اس ىحتَّى ىيقيكليكا :ىال إًلى ىو إًَّال ا﵀ي ،فى ىم ٍف قى ى
اؿ :ىال إًلى ىو إًَّال ا﵀ي ،فىقى ٍد ىع ى
الن ى
ا﵀ ،فقاؿ أبك بكر :ك ً
كىن ٍفس يو ،إًَّال ًبحقِّ ًو ك ًحساب يو عمىى ً
الص ىال ًة،
ؽ ىب ٍي ىف َّ
ا﵀ ىأليقى ًاتمى َّف ىم ٍف فىَّر ى
ى ى ىي ى
ى
ى ى
)
2
(
كؿ ً
ً
ً
الزىك ً
س ً
الزىكاةى ىحؽ ا ٍلم ً
اة ،فىًإ َّف َّ
ىك َّ
ا﵀
اؿ ،ىكا﵀ لى ٍك ىم ىن يعكًني عقى ناال ىكا ينكا يي ىؤدكىن يو إًلىى ىر ي
ى

اب  :فىك ً
ًً
اؿ يعمر ٍب يف ا ٍل ىخطَّ ً
ت ا﵀ى ىع َّز ىك ىج َّؿ
ا﵀ ،ىما يى ىك إًَّال أ ٍ
ىف ىأر ٍىي ي
ى
 لىقىاتى ٍمتي يي ٍـ ىعمىى ىم ٍنعو ،فىقى ى ى ي
ص ٍدر أىًبي ىب ٍك ور لً ٍم ًقتى ً
ٍت أ َّىن يو ا ٍل ىحؽ ]( ،)3كفي صحيح البخارم :أف أبا بكر 
قى ٍد ى
اؿ ،فى ىع ىرف ي
ش ىر ىح ى ى
()4
ً
س ً
كؿ المَّ ًو  لىقىاتى ٍمتي يي ٍـ ىعمىى ىم ٍن ًع ىيا ](.)5
قاؿ [ :ىكالمَّو لى ٍك ىم ىن يعكًني ىع ىناقنا ىكا ينكا يي ىؤدكىن ىيا إًلىى ىر ي
فدلت ىذه األحاديث عمى أف الذم يمتنع مف أداء الزكاة؛ ييباح قتالو؛ كما قاتؿ الصديؽ 

مانعييا؛ ألنو ال يككف معصكـ الدـ إال بإقاـ الصبلة كايتاء الزكاة ،كأجمع الصحابة عمى ىذا

) )1صحيح البخارم :كتاب اإليماف ،باب {فإف تابكا كأقامكا الصبلة كآتكا الزكاة فخمكا سبيميـ} [التكبة( ،]5 :ج،)14/1
ح ( ،)25صحيح مسمـ :كتاب اإليماف ،باب األمر بقتاؿ الناس حتى يقكلكا :ال إلو إال ا﵀ محمد رسكؿ ا﵀ (ج،)51/1

ح (.)20
اال :اختمؼ العمماء قديمان كحديثان في معناه؛ فذىب جماعة منيـ إلى أف المراد بالعقاؿ زكاة عاـ كىك معركؼ في
)ً )2عقى ن
المغة بذلؾ ،كذىب كثير مف المحققيف إلى أف المراد بالعقاؿ الحبؿ الذم ييعقؿ بو البعير ،ينظر :فتح البارم شرح صحيح
البخارم ،ابف حجر (ج.)221/14

) )3صحيح مسمـ :كتاب اإليماف ،باب األمر بقتاؿ الناس حتى يقكلكا :ال إلو إال ا﵀ محمد رسكؿ ا﵀ (ج،)51/1
ح (.)20

) )4ىعىناقنا :األنثى مف كلد المعز التي لـ تبمغ سنة ،ينظر :فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ابف حجر (ج.)322/3
) )5صحيح البخارم ،كتاب الزكاة ،باب كجكب الزكاة (ج ،)105/2ح (.)1399
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كقاتمكا المرتديف كجاىدكىـ في ا﵀ جيادان عظيمان حتى أدخمكىـ في اإلسبلـ كما خرجكا منو ،إال
مف ىسبقت لو الشقاكة فىقيتؿ عمى ردتو(.)1
"كقد أجمع المسممكف بعد عصر الصحابة  عمى أف مف امتنع عف أداء الزكاة مف
المسمميف؛ كأف تركيا يبخبلن أك تكاسبلن ،غير جاحد لفرضيتيا؛ فإنو يي ىعد بذلؾ فاسقان عاصيان ﵀
تعالى ،قد ارتكب كبيرة عظيمة مف كبائر الذنكب ،فإذا منعيا م ً
نك انر فىرضيتيا كاف
كافر كخارجان
ان
ي
عف اإلسبلـ؛ إلنكاره أم انر معمكمان مف الديف بالضركرة"(. )2
 -5الكعيد الشديد لتارؾ أداء الزكاة:
ىيدؿ عمى ًعظىـ أىمية الزكاة في اإلسبلـ كثرة النصكص مف الكتاب كالسنة في بياف الكعيد

كعيد ترتعد منو الفرائص ،كتقشعر منو األبداف،
الشديد لتاركيا ،كمانع أداء حؽ ا﵀ فييا؛
ه
كيشيب لًيكلًو الكلداف؛ ذلؾ لمف كاف لو قمب أك ألقى السمع كىك شييد ،قاؿ ا﵀ تعالى:
ََ ّ ُْ ْ َ َ َ
َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ََ ُْ ُ َ
ُْ
٠ج َٟا ف َ
اب أ ِْل ٍم* ي َ َْ ٠م َي ََم
ذ
ه
ة
ٗ
ٞ
ْش
ب
ٌ
الل
ًٔ
ب
ش
﴿ واَّلِي ٚيس ِزنون اَّلٞب وإٍِؾث ول حٍِِٜ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ُ َُ ُ
َ َ ََ َ َُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُُ ْ َُ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ََُْ َُْ
َََْ
زنت ْٗ َِجٍصِس ْٗ ٌذوُ٠ا َ٘ا
ستا ٟٗٞوس٠ٜب ٟٗوك٠ٟرٞ ٗٞذا ٘ا ْ
نًٖٟا ِف ٛارِ س ٜٟٗذخٓ٠ى ة ِٟا ِ
ََ َْ َ ََ َ َ َ ُ َ
ُ ُْ ْ َ ْ ُ َ
َ ُ
ِيَ ٚحتْخٖ٠ن ة ِ َٙا آ َحا ُٗ ٞالل ٘ ِْٚ
زنون ﴾ [التكبة ،]35134:كقاؿ  ﴿ :ول َيصْب اَّل
ْٜخٗ حس ِ
َ ُ
ُ َ َ ًْ َ ُ ْ َْ ُ َ َ َ ُ ْ َ َُ َُ َ
َ ْ
٠ن َ٘ا ََبُِٖ٠ا ة ِٝيَ َْ ٠م إًَِْ َ
اث َ
ات
ا٘ثِ َو ِلل ِ٘ري
ٌؾِٖ ٠ٞ ِٝخريا ٕـ ٟٗةٔ َ ٠ٞش ٕـ ٟٗشًفُ٠
الص َِ ٠َ ٙ
ِ
ِ
َ ََُْ َ َ
خت ٌ
َو ْاََ ْر ِض َ
ري ﴾ [آؿ عمراف ،]180:كأكثر المفسريف عمى أف المراد بقكلو
٠ن
ٖ
ٙ
ه
ت
ا
ٙ
ة
الل
و
ِ
ِ

اىـ ا﵀ ًم ٍف فى ٍ ً ً
ً
البخؿ بالصدقة المفركضة فيو،
الب ى
خؿ بو ىك ي
ضمو)؛ الماؿ ،كأف ي
تعالى( :ب ىما آىتى ي ي
كعدـ التصريح بذلؾ مف ضركب إيجاز القرآف ،فكثي انر ما ييترؾ التصريح بالقكؿ ألنو مفيكـ

مف السياؽ ،كالمعنى :أف ا﵀ تعالى سيجعؿ ما ىب ًخمكا بو طكقان في أعناقيـ يعذبكف بو يكـ

القيامة ،كال يجدكف عنو مصرفان ،فإف الماؿ مف فضؿ ا﵀  ،كالناس يمطالبكف بشكر ذلؾ،
كالبخؿ عمى الناس بو كفر ال شكر(.)3

) )1ينظر :مجمكع فتاكل عبد العزيز بف باز ،ابف باز (ج.)13/14
) )2المرجع السابؽ (ج ،)227،228/14بتصرؼ يسير.

) )3ينظر :تفسير القرآف الحكيـ (تفسير المنار) ،رضا (ج.)213/4
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اح ًب ىذ ىى وب كىال ًفض و
جاء عف أبي ىريرة  قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :ما ًم ٍف ص ً
َّة ،ىال يي ىؤدِّم
ى
ى
ى
()1
ً ً
اف يكـ ا ٍل ًقي ً
ً
َّ
َّ ً
يح ًمي ىعمى ٍي ىيا ًفي ىن ً
و
ار
صفِّ ىح ٍت لى يو ى
امة ،ي
م ٍن ىيا ىحق ىيا ً،إال إ ىذا ىك ى ى ٍ ي ى ى
صفىائ يح م ٍف ىنار  ،فىأ ٍ ى
جي َّنـ ،فىي ٍككل ًبيا ج ٍنب يو كج ًبي ين يو كظىيره ،يكمَّما برىد ٍت أ ً
ؼ
يف أىٍل ى
يع ى
اف ًم ٍق ىد يارهي ىخ ٍم ًس ى
يد ٍت لى يوً ،في ىي ٍكوـ ىك ى
ى ى ي ىى
ىى ى ي ى
ى ٍ ي ي ى ىى

ً ً
س ًبيمى يو ،إً َّما إًلىى ا ٍل ىج َّن ًة ،ىكاً َّما إًلىى َّ
الن ً
ار ،)2(] ...كجاء عنو 
س ىن وة ،ىحتَّى يي ٍق ى
ضى ىب ٍي ىف ا ٍلع ىباد ،فى ىي ىرل ى
ى
ً
ِّ
َّ
ام ًة
أنو قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :ىم ٍف آتىاهي الم يو ىم ناال ،ىفمى ٍـ يي ىؤِّد ىزىكاتى يو يمث ىؿ لى يو ىمالي يو ىي ٍكىـ الق ىي ى
ً
يبتى ً
ام ًة ،ثي َّـ ىيأٍ يخ يذ ًبمً ٍي ًزىمتىٍي ًو  -ىي ٍع ًني ًب ًش ٍدقى ٍي ًو  -ثي َّـ ىيقيك يؿ أىىنا
ي
اعا أىق ىٍر ى
ع لى يو ىزًب ى
ش ىج ن
اف ييطى َّكقي يو ىي ٍكىـ الق ىي ى
كف )...اآلية
ىمالي ىؾ أىىنا ىك ٍن يز ىؾ ،ثي َّـ تىالى :ى
يف ىي ٍب ىخمي ى
(ال ىي ٍح ًس ىب َّف الًَّذ ى

()3

](.)4

المطمب الثاني
آثار كفكائد أداء الزكاة
مف مزايا الزكاة في اإلسبلـ أنيا عبادة فردية كنظاـ اجتماعي في آف كاحد ،كليا فكائد كآثار
كثيرة في جكانب متعددة :كالجانب العبادم ،كاألخبلقي ،كاالجتماعي ،كغيرىا مف الجكانب؛
أذكر بعضان منيا:
أكالن :الجانب التعبدم:
 -1في أداء الزكاة إتماـ إلسالـ العبد ،كيبرىاف عمى صدؽ إيمانو :ألف الزكاة أحد أركاف

اإلسبلـ ،فإذا أدل المسمـ الزكاة المفركضة تىـ إسبلمو ك ىكمؿ ،كىذا غاية عظيمة لكؿ مسمـ،

فكؿ مسمـ مؤمف يسعى إلكماؿ دينو الذم عميو مدار سعادتو في دنياه كأيخراه

((5

 ،كما أنيا

()6
دليؿ كبرىاف عمى صدؽ اإليماف؛ قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :ىك َّ
اف ، ] ...فالصدقة يحجةه
الص ىدقى ية يب ٍرىى ه

) )1الصفائح :جمع صفيحة؛ كىي األلكاح الحديدية السميكة ،أم يجعمت كنكزه الذىبية كالفضية كأمثاؿ األلكاح( ،مف نار):
أم ييحمى عمييا في نار جينـ حتى تصير نا انر حمراء ،ينظر :المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،النككم (ج.)64/7
) )2صحيح مسمـ :كتاب الزكاة ،باب إثـ مانع الزكاة (ج ،)608/2ح (.)987

)( )3شجاعان) :الحية الذكر أك الثعباف( ،أقرع) :ال شعر عمى رأسو لكثرة يسمو كطكؿ عمره( ،زبيبتاف) :ناباف يخرجاف مف
(يطكقو) :يجعؿ في عنقو كالطكؽ( ،شدقيو)
فمو أك نقطتاف سكداكاف فكؽ عينيو كىك أكحش ما يككف مف الحيات كأخبثو ،ي
جانبي الفـ ،ينظر :فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ابف حجر (ج.)270/3

) )4صحيح البخارم :كتاب الزكاة ،باب إثـ مانع الزكاة (ج ،)106/2ح (.)1403
) )5ينظر :الشرح الممتع عمى زاد المستقنع ،العثيميف (ج.)7/6

) )6صحيح مسمـ :كتاب الطيارة ،باب فضؿ الكضكء (ج ،)203/1ح (.)223
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ً
بصدقتو
عمى إيماف فاعميا فإف المنافؽ يمتنع منيا لككنو ال يعتقد بكجكبيا ،فمف تىصدؽ استيدؿ ى
عمى ً
صدؽ إيمانو(.(1
ُ
اب َل َريْ َ
 -2شيد ا﵀  لممنفقيف باليدل كالفالح :قاؿ ا﵀ تعالىَ ﴿ :ذل َِّ إِْٓخَ ُ
ب ذًًِ ٞ ِٝدى
ي
ي
َ
ْ
َ
ْ
َْ َُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ُْ ُ َ َ َ ْ َ
َُْ َ َ َ ُْ ُ َ
ِي ٚيُؤِ٘٠ُٜن ة ِ َٙا
ب ويًِِ٠ٙن الػالة ومِٙا رزرٜا ٗٞح٠ٍِِٜن* واَّل
ل ِٖٙخِِّي* اَّلِي ٚيؤِ٘٠ٜن ةِإيً ِ
ْ َّ ْ َُ َ َ
ُْ َ َْ َ ََ ُْ َ ْ َْ َ َ ْ َِ ُ ْ ُ ُ َ ُ َ َ ََ ُ
ً
ّ ُُٗٞ
خٛزِل إِْلّ و٘ا خٛزِل ِ٘ ٚرتٖ ِّ وبِاٌَخِرة  ٗٞي٠ِٜ ُ٠ن* أوٕهِّ َع ٞدى ِ٘ ٚربِ ِٟٗوأوٕه ِ
ْ ُْ
َ
ـُِ ٍٖٙط٠ن ﴾ [البقرة ،]5-2:فأداء الزكاة مف أعظـ صفات أىؿ اإليماف كالتقكل؛ الذيف ينالكف
إ
الفىكز كالفبلح في الدنيا كاآلخرة.
ثانيان :الجانب األخالقي:
الفاضمة في المجتمع :كما أشار القرآف الكريـ إلى ىذا
َ
ُ ُ ّ
ّ ََ
َ
ًَ ُ
٘ ِْ ٚأ ْم َ٠إ ِـ َِ ْٗ ٟغ َدُث ت َف ّ ُِ ٟرَ ْٗ ٞوح َزك ًِ ِ ْٗ ٟة ِ َٟا َو َغ ِٔ نًْٖ ِ ْٗ ٟإِن

 -1تؤدم الزكاة إلى إشاعة األخالؽ
ُ ْ
المعنى في قكؿ ا﵀ تعالى ﴿ :خذ
َ َ َ َ َ َ
س ٌ ٚل َ َُ ْٗ ٟو َ ُ
الل َش ٌِ ٙ
ًم َنٖ ٌ
ًِٗ ﴾ [التكبة" ،]103:فيذه اآلية في كجكب أخذ الزكاة مف
غالحّ ش

األغنياء ،كىك رأم أكثر الفقياء"()2؛ كالتطيير قد ال يككف لؤلغنياء فقط؛ ألف الزكاة كما تيطير
َُ َ َ ُ ْ ْ
َ ُ َْ
َ
صٌ ِٝأ ْوٕهِّ  ُٗ ٞال ُُِ ٍٖٙط٠ن ﴾
األغنياء مف البخؿ كالشح ،كما قاؿ تعالىَ ﴿ :و َ٘ ٚيُ٠ق ط َص جٍ ِ
الحقد ك ً
[الحشر ،]9:تيطير الفقراء أيضان مف الحسد ك ً
الغؿ عمى إخكانيـ األغنياء؛ ألف الفقراء متى
ى
فع كالفائدة؛ دعا ليـ كتمنى أف تزداد
ىعمًمكا أف الماؿ كمما زاد مع األغنياء عاد ذلؾ عمييـ بالن ً

الحراـ أك ال يشيبيات؛
أرزاقيـ كأمكاليـ ،كالزكاة تيطير األمكاؿ التي قد يككف قد دخميا شيء مف ى
كقد يككف صاحبيا ال يدرم ،كتيطير المجتمع كمو مف مشاكؿ الفقر ككنز الثركات؛ ألف الماؿ
ال يككف في أيدم األغنياء فقط؛ بؿ ييتداكؿ بيف الناس فيعـ النفع عمى العديد مف فئات

المجتمع(.(3

تنمي في نفس المسمـ
 -2في الزكاة تطيير النفس كتزكيتيا ،كالتخمص مف الشح كالبخؿ :ك ٌ
ال ىك ىرىـ ،كالسخاء ،كحب البذؿ كالعطاء ،كتزرع في نفسو الرحمة كالعطؼ عمى غيره مف
المسمميف ،فى يمخرج الزكاة إنما يفعؿ ذلؾ عف طيب نفس ،كىك يشعر بأنو يؤدم حؽ ا﵀ في

) )1ينظر :المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،النككم (ج.)101/3
) )2أحكاـ القرآف ،الجصاص (ج ،)356/4بتصرؼ يسير.

) )3ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازم (ج ،)136/16تفسير الشعراكم -الخكاطر ،الشعراكم (ج.)5471،5472/9
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َ ْ
َ َ َ ََْ ْ َ َ ُْ
ْ
ٌ
َ
َ
ُ
ِ
مالو ،قاؿ  ﴿ :واَّلِيِ ٚف أم٠الِ ِٟٗضَ ٘هٖ٠م * ل ِٖصان ِ ِٔ والٙطروم ﴾ [المعارج" ،]25،24 :ألف

الحؽ المعمكـ ال يككف إال في المفركض مف األمكاؿ"( ،)1فيؤالء المؤمنكف الذيف ىعممكا أف

لمفقراء كالمساكيف حقان في أمكاليـ؛ فأعطكا الذم ىيسأؿ ،كأعطكا المحركـ الذم يتعفؼ عف

السؤاؿ فىييحسب غنيان فىييحرـ ،فىبذ يؿ الزكاة ينمي لدل اإلنساف صفة الرحمة بالضعفاء ،كيعزز

المعكزيف ،كيجعمو يشعر بمشاعرىـ ،كبيذا ال يحس يمؤتي الزكاة
فيو يخمؽ العطؼ عمى ى
ً
بالكبر كالفخر؛ ألنو أعطى جزنءا مف مالو إلى غيره(.)2
ثالثان :الجانب االجتماعي:

 -1الزكاة تحقؽ التكافؿ بيف أبناء المجتمع المسمـ :كتمنع احتكار األمكاؿ في قبضة فئة مف
أبناء المجتمع دكف غيرىا ،كتعمؿ عمى الترابط كالتضامف األيخكم بيف المسمميف ،كتىقي

المجتمع مف الفكارؽ االجتماعية الكبيرة ،كتىسد حاجة الفقراء كالمساكيف كتحفظيـ مف يذ ٍّؿ

السؤاؿ ،كتنشر المكدة كاأليلفة كالمحبة بيف أفراد المجتمع ،كتزيؿ األحقاد كالضغائف التي تككف
المعكزيف؛ فعندما يشعر الفقير بأف الغني ييعطيو شيئان مف الماؿ كيكاسيو
في صدكر الفقراء ك ى
في فقره كحاجتو يطمئف قمبو ،كيشعر بالرضا كالسعادة ،كتحصؿ بينيـ المكدة كاإلخاء.

كما كتعمؿ الزكاة عمى تطكير المجتمع كبنائو في مختمؼ المجاالت السياسية كاالقتصادية
كاالجتماعية؛ ألنيا تينمي األمكاؿ كتزيدىا ،مما يؤدم إلى استغبلؿ األمكاؿ الزائدة ،كذلؾ بيدؼ
تحقيؽ الرفاىية كاالنتعاش المادم في المجتمع.
الزكاة يمجتمع يي ً
باريكو ا﵀  كتشممو رحمتو ،قاؿ تعالى:
إف المجتمع الٌذم يقكـ بأداء ٌ
ْ
َ
َ ََْ ْ َ َ ُْ َ َ ُ ُ َ
ْ ْ َ ْ ْ ُ ْ ُ
َ ْ ْ
ْ
ً٠ٙن
﴿ َوال ُٙؤِ٘٠ُٜن َوال ُٙؤَِٜ٘ات َبهؾ ُ ْٗ ٟأ ْو ِْلَاء َبه ٍؼ يَأ ُم ُرون ةِال َٙه ُر ِ
وف وي٠ٟٜن ن ِ ٚالٜٓٙرِ ويِِ
َّ
َّ َ َ َ ُ ُ َ
َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ
َ
َ َ َ ُ َُ ُ ْ َ َ
ّ َش َ ْ
الل َنز ٌ
ري َّمُ ُُ ٟ
يز
ن
إ
الل
ٗ
ِ
الػالة ويؤح٠ن الزَكة وي ِفًه٠ن الل ورشَ٠ل أوٕـه ِ
ِ
َ
ضٓ ٌ
ًِٗ ﴾ [التكبة.]71:
ً
المعسريف:
 -2تيعد الزكاة مف أعظـ أسباب تفريج ال يك يربات ،كقضاء الحكائج ،كالتيسير عمى
َّ
س ىع ٍف يم ٍؤ ًم وف يك ٍرىب نة ًم ٍف يك ىر ًب الد ٍن ىيا،
لحديث أبي ىريرة  قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :ىم ٍف ىنف ى
) )1مفاتيح الغيب ،الرازم (ج ،)645/30نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ،البقاعي (ج ،)403/20بتصرؼ يسير.
) )2ينظر :التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ ،طنطاكم (ج.)101/15
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ً ً ً
ً
َّ
ام ًة ،ىك ىم ٍف
ىنف ى
س ا﵀ي ىع ٍن يو يك ٍرىب نة م ٍف يك ىرب ىي ٍكـ ا ٍلق ىي ى
ك ٍاآل ًخرًة ،كم ٍف ستىر م ً
ستىىرهي ا﵀ي ًفي الد ٍن ىيا
ى ى ىى ىى ي ٍ
سم نما ،ى
ىخ ً
ًفي عك ًف أ ً
يو.)1(] ...
ىٍ

س ىر ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ًفي الد ٍن ىيا
س ىر ىعمىى يم ٍع ًس ور ،ىي َّ
ىي َّ
اف ا ٍل ىع ٍب يد
ىك ٍاآل ًخ ىرًة ،ىكا﵀ي ًفي ىع ٍك ًف ا ٍل ىع ٍب ًد ىما ىك ى

 -3تحقيؽ أىـ عناصر التمكيف في األرض كالنصر عمى األعداء :قاؿ ا﵀ تعالى:
َ َ
َ َ ْ َ ََ ُ
ا ْٗ ٞف ْاََ ْر ِض أََُ ُ
ُٜصهُ إ َن َ َ
ُٜص َن َ ُ
الل َٕ َِ٠ي َنز ٌ
﴿ َو َْلَ ُ َ
الل َ٘ ٚيَ ُ ُ
ام٠ا الػالة
يز * اَّلِي ٚإِن ٜ٘ٓ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ ْ ُُ
ْ
ُْ َ
َ
َ
الز ََكةَ َوأ َ َم ُروا ةإ ْ َ ْ
َوآحَ ُ٠ا َ
ـٜٓٙرِ َو ِلل اعُ ِتث اَم٠رِ ﴾ [الحج ،]41140:كصؼ
وف َوج َ٠ْ ٟا ن ِ ٚإ
ـٙه ُر ِ
ِ
ا﵀ سبحانو المؤمنيف الذيف كعدىـ بالتأييد كالنصر بأكرـ الصفات ليميزىـ عف غيرىـ؛ ىؤالء

المؤمنكف الصادقكف الذيف أخرجكا مف ديارىـ بغير حؽ ،كالذيف مف صفاتيـ أنيـ إذا ما ىمكف
ا﵀ ليـ في األرض ،كنصرىـ عمى أعدائيـ ،شكركا ﵀ ما أكرميـ بو ،فأقامكا الصبلة في
مكاقيتيا بخشكع كاخبلص ،كقدمكا زكاة أمكاليـ المفركضة عمييـ لمفقراء كالمحتاجيف ،فيذه
الصبلح كالتمكيف كالنصر في المجتمع المسمـ(.)2
أيسس ى
المطمب الثالث
داللة آيات الزكاة عمى صدؽ الكحي كالنبكة
إف في تشريع الزكاة كجعميا ركنان أساسان مف أركاف االسبلـ أدلة عمى صدؽ القرآف الكريـ،
اعتناء كبي انر منذ صدر
كأدلة عمى صدؽ نبكة النبي محمد ؛ فقد اعتنى القرآف الكريـ بالزكاة
ن
كبياف أصناؼ أىؿ
ص ًب كالمقادير ،ى
اإلسبلـ؛ فالزكاة فيرضت في مكة المكرمة ،لكف تعييف الن ي

المدينة المنكرة في السنة الثانية لميجرة ،قاؿ اإلماـ ابف كثير عند تفسيره لقكلو
الزكاة في ًر ى
ض في ى
َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ
ِٖزَكة ِ ٌانِٖ٠ن ﴾ [المؤمنكف" ]4:األكثركف عمى أف المراد بالزكاة ىنا زكاة
تعالى ﴿ :واَّلِي ٗٞ ٚل

األمكاؿ المفركضة مع أف ىذه اآلية مكية ،كانما فرضت الزكاة بالمدينة سنة اثنتيف مف اليجرة،
ص ًب كالمقادير كالشركط الخاصة ،كاال
كالظاىر أف التي فرضت بالمدينة إنما ىي الزكاة ذات الن ي

فالظاىر أف أصؿ الزكاة كاف كاجبان بمكة"(.)3

) )1صحيح مسمـ :كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار ،باب فضؿ االجتماع عمى تبلكة القرآف كعمى الذكر
(ج ،)2074/4ح (.)2699

) )2ينظر :جامع البياف في تأكيؿ القرآف ،الطبرم (ج ،)651/18تفسير الشعراكم– الخكاطر ،الشعراكم (ج.)9853/16
) )3تفسير القرآف العظيـ (ج ،)462/5بتصرؼ يسير.
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المبلحظ في حديث السكر المكية عف الزكاة أنيا لـ تكردىا بصفة األىمر الداؿ عمى
كي
الكجكب داللة مباشرة؛ كلكنيا أكردتيا في صكرة ىخبرية باعتبارىا صفةن أساسيةن مف صفات

المؤمنيف كالمتقيف ،كقد جاء ذكر إيتاء الزكاة صراحة في السكر المكية؛ كما في أكائؿ سكر النمؿ
ْ َ
ّ آيَ ُ
ات إ ْ ُِ ْرآن َوك ِخَاب ٘تّي* ًُ ٞدى َوب ُ ْ َ
ْشى
كالمؤمنكف كلقماف؛ قاؿ  ﴿ :ـس ح ِٖ
ِ
ِ ٍ
ٍ
َ
ُ
ْ ُ ْ ِ َ َّ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ ُ
الزَكة َو ْٗ ٞةِاٌَخ َِرة ِ  ْٗ ٞيُ٠ُِٜ ُ٠ن ﴾ [النمؿ ،]3-1:كفي مطمع
ل ِٖٙؤِّ٘ ٜي* اَّلِي ٚيًِِ٠ٙن الػالة ويؤح٠ن
ْ
َ َ ُ ُ َ
اْلًِٓٗ * ًُ ٞدى َو َر ّْمَ ًث ل ِٖ ْ ُْ ٙ
ْ َ َ ُ ْ َ
ط ِ َ
ً٠ٙن
صجِّي * اَّلِي ٚيِِ
اب َ ِ
سكرة لقماف قاؿ تعالى ﴿ :ح ِّٖ آيات إِٓخ ِ
ْ
َ
ُ
َ َ َ َُُْ َ َ َ َ ُ
الزَكة َو ٗٞةِاٌخ َِرة ِ  ْٗ ٞيُ٠ُِٜ ُ٠ن ﴾ [لقماف ،]4-2:كقاؿ في سكرة المؤمنكف يي ىبي يف
الػالة ويؤح٠ن
َ َّ َ ُ ْ َّ َ َ ُ َ
ِٖزَكة ِ ٌانِٖ٠ن ﴾ [المؤمنكف ،]4:إلى أف قاؿ:
أكصاؼ الذيف يرثكف الفردكس ﴿ :واَّلِي ٗٞ ٚل
َ َ َ ُ َ ْ ََْْ ُ ْ َ َ ُ َ
ُ َ َ ُ ْ ُ َ
اَلون ﴾ [المؤمنكف ،]11110:كأخبر أف
﴿ أ ْوٕهِّ  ُٗ ٞال َ٠ارِذ٠ن * اَّلِي ٚيرِذ٠ن إٍِردوس  ٗٞذًِٟا خ ِ
َ َ َ ُُْ َ َ َ َ ُ
ترؾ أدائيا مف صفات المشركيف ،فقاؿ َ ﴿ :و َويْ ٌٔ ل ِٖ ْ ُْْ ٙشك َ
الزَكة َوْٗ ٞ
ِّي * اَّلِي ٚل يؤح٠ن
ِ
ْ
ُ َ
َ
ةِاٌَخ َِرة ِ َ ْٗ ٞكٌ ُِرون ﴾ [فصمت.]716:
كفي العيد المكي كاف التركيز في الكحي عمى إخبلص الديف ﵀  كتنقية العقيدة مف
الشرؾ ،كمع ذلؾ نزلت آيات تى يحث عمى بذؿ الصدقة لممحتاج بدالن مف إقراضو بالربا ،يقكؿ 
َ َ َ ٌْ َّ َ ُ ُ َ
في تقرير حؽ المحتاجَ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ ِ ٌَ ﴿ :
يدون
ًٔ ذل ِّ خري ٕ َِّلِي ٚيرِ
آت ذا إِرب ضِ ٝوال ِٙصِّٓي واب ٚالصب ِ ِ
َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ْ
َ
س َ ٝالل ِ َوأ ْوٕهِّ  ُٗ ٞال ُُِ ٍٖٙط٠ن ﴾ [الركـ ،]38:ثـ تأتى اآلية التالية تقارف بيف الصدقة لممحتاج
و
ََ
َ َ
ِريبُ َ ٠ف أ َ ْ
كبيف إعطائو قرضا بالربا ،قاؿ تعالىَ ﴿ :و َ٘ا آحَحْخُٗ ِّّ٘ ٚربا ً ّٕ َ ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ِ
الل
ِٜد
ن
٠
ب
ر
ي
ال
ٌ
اس
اْل
ل
ا
٠
م
ِ
ِ
ن
ِ
ِ
ُ
َ َ َ ُْ ّ ََ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ ُ َ
س َ ٝالل ِ ٌأ ْوٕهِّ  ُٗ ٞال ُٙؾهٍِ٠ن ﴾ [الركـ ،]39:كىذه إشارة إلى بداية
و٘ا آححخٗ ِ٘ ٚزَكةٍ حرِيدون و
الصدقة عمى المسمميف ،فيؤالء الذيف ييؤدكف زكاة أمكاليـ ىك ىع ىدىـ ا﵀ 
الربا ،ككجكب ٌ
تحريـ ٌ

بمضاعفة ثكابيـ كأجكرىـ ،كأما الذيف يتعاممكف بالربا فبل أجر ليـ ،كاف تضاعفت أمكاليـ؛ فإف

العذاب ينتظرىـ يكـ القيامة.
كبي ىف بعض أحكاميا؛ كما جاء في سكرة البقرة قكؿ ا﵀
لكف القرآف المدني أك ىد كجكب الزكاة ى
ََ ُ ْ
َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ
الراِْه َ
َ
َ ﴿ :وأَر ُ
ّي ﴾ [البقرة ،]43:كقكلو تعالى ﴿ :وأرًِ٠ٙا
ًِ٠ٙا الػالة وآ َح٠ا الزَكة و
ارْ ُه٠ا ٘ َم َ ِ
َ ََ َ ُ ْ َ َ َ ََ َُ ّ ُ ْ َ ُ
َ ّ َ َ
ُ ّ ْ َ
َْ ُ َ َ
خْ َ ُ
ػ ٌ
ري ﴾
ِٚ
٘
ٗ
ِس
ص
ٍٛ
الػالة وآح٠ا الزَكة و٘ا تِدِم٠ا َ
ري َتِدوهُ نِٜد الل ِ إِن الل ة ِ َٙا ته َ٠ٖٙن ة ِ
ٍ
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َ َ ُ ُ َّ
ْ
ُ
ُ
َ
البٍّينة بالتكحيد كالصبلة؛ قاؿ تعالى ﴿ :و٘ا أمِروا إِل ِْلهتدوا
[البقرة ،]110:كقيرنت الزكاة في سكرة ى
َّ َ َ َ ُ ْ ُ َّ َ َ َ َ َ ُ َ
الل ُُمْٖ ِػ َ
يُ ٚ
َ
اء َويُِِ ُ
ّي َ َُل ا َّلِ َ
ضَ ٍَ َٜ
ِي ٚإِ ًّ ِ َٙثِ ﴾ [البيٍّنة.]5:
ً٠ٙا الػالة ويؤح٠ا الزَكة وذل ِّ د
ِ
فالتشريعات في اإلسبلـ ليست عبادات مجردة مف ركح الحياة ،بعيدة عف ركح الجماعة؛
إنما ىي كسائؿ إصبلح كدعائـ خير ،تسمك بيا الركح ،كتصمح بيا النفس ،كينمك بيا ً
الفكر ،ثـ
ىي بعد ذلؾ تينظـ ما يصمح لمفرد كما ينيض بالجماعة عمى السكاء ،فالتشريع اإلليي في أداء
الزكاة يدؿ عمى حكمة ا﵀ تعالى ،كعمى أنو يمدبر ىذا الككف الكبير ،كخالؽ الناس كيعمـ ما
ْ
ََ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ُ
اْلَت ُ
ري ﴾
ًً
يصمح لحياتيـ كأحكاليـ كظركفيـ ،قاؿ تعالى ﴿ :خل حهٖٗ ٘ ٚخَٖ و ٠ٞالٖ ِف
ِ
[الممؾ ،]14:فا﵀  يريد أف يككف المجتمع المسمـ مترابطان متماسكان ،ليس فيو فركؽ مادية أك
كيترؾ الجزء اآلخر يمعدمان
طبقات اجتماعية؛ حتى ال تتحكـ فئة مف المجتمع باألمكاؿ كالخيرات ،ي
فس مجبكلة عمى ٍّ
حب الماؿ ،مائمة إلى ىكسبو كتىحصيمو ك ىكنزه،
ال يممؾ أدنى مقكمات الحياة ،فالن ي

كاالستغراؽ في حب الماؿ يصرؼ النفس عف حب ا﵀  ،كعف التأىب لآلخرة.

فكجكب الزكاة عمى المسمـ عبلج ييقصد بو إزالة مرض حب الدنيا عف القمب ،كانتظار ما

يحصؿ مف ثكاب أداء ما فرض ا﵀  ،كالنفقة في أبكاب الخير ،كالزكاة أيضا نماء لشخصية
كيعجبل
الفقير؛ حيث ييحس أنو ليس ضائعان في المجتمع ،كال مترككان لضعفو كفقره حتى ييكديا بو ،ي
بيبلكو بؿ إف مجتمعو المسمـ يعمؿ عمى إقالة ىعثرتو ،كحمؿ أثقالو عنو ،فيمد لو يد المعكنة بكؿ

ما يستطيع(.)1

كاذا كاف القرآف الكريـ قد اعتنى بالزكاة تمػؾ العنايػة الفائقػة فإنو اعتنى أيضان بمصارؼ
َ َ َ َ َ ُ ُْ َ
ات ل ٍِِٖ َراء
الزكػاة ،فحػددىا لمناس حتى يككنكا عمى ىبينػة مػف أمػرىـ ،فقػاؿ  ﴿ :إِجٙا الػدُ
ّ
الرَُاب َوإ ْ َيار٘ َ
َوال ْ ََ ٙصاِّْي َوإ ْ َها ِمٖ َ
الل ِ َواةَْ ٚ
ِّي َوف َ
ِّي َنًَْٖ َٟا َوال ْ َُ ٙؤَٕ ٍَثِ ُُُٖ٠بُ َُ ْٗ ٟوف ّ
ًٔ
ب
الص
ًٔ
ب
ش
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ً ّ َ ّ
ًِٗ َ
ضٓ ٌ
الل ِ َوالل َنٖ ٌ
ًِٗ ﴾ [التكبة ،]60:نجد ىنا أف اآلية تشير بكضكح إلى الكجو
ٌرِيؾث ِ٘ٚ
االجتماعي لمزكاة ،كالى األىداؼ اإلنسانية التي تتكخى تحقيقيا في المجتمع المسمـ ،كما كتشير

الكحي ،كصدؽ النبكة في تشريع الزكاة ،حيث تي ىعد الزكاة أكؿ تشريع يمنظـ
إلى إثبات صدؽ ى

) )1ينظر :العبادة في اإلسبلـ ،القرضاكم (ص.)258،259:
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لمتكافؿ االجتماعي ،كالتضامف االسبلمي ،فيي تجعؿ التكافؿ االجتماعي عبادة مالية؛ يتقرب بيا
المسمـ مف ربو .
فقد تكلى ا﵀  بنفسو تقسيـ الزكاة ،كجزأىا ثمانية أجزاء ،يجمعيا صنفاف مف الناس؛
أحدىما :مف يأخذ لحاجة ،فيأخذ بحسب شدة الحاجة ،كضعفيا ،كىـ :الفقراء ،كالمساكيف ،كفي
الرقاب ،كابف السبيؿ ،كالثاني :مف يأخذ لمنفعة؛ كىـ :العاممكف عمييا ،كالمؤلفة قمكبيـ،
كالغارمكف الذيف ال يستطيعكف سداد ىدينيـ ،كالغزاة في سبيؿ ا﵀ ،فمف تكفرت فيو صفة مف ىذه

الصفات فيػك مػف أىػؿ الزكػاة المفركضة ،كليس لبشر بعد ذلؾ أف يحكليا عف مػصارفيا الثمانيػة
إلى مػصارؼ أخرل ،فأمكاؿ الزكاة استكعبت كؿ أصناؼ الحاجة داخؿ المجتمع ،كال يمكف أف
يعجز أىؿ العمـ عف إلحاؽ مظير مف مظاىر الحاجة بصنؼ مف األصناؼ الثمانية المستحقة
لمزكاة ،كالتي حددتيا اآلية الكريمة(.)1
ً
ً
يـ) أم :أنو يضع األشياء في
يـ ىحك ه
كىذيؿ الحؽ تبارؾ كتعالى اآلية بقكلو( :كا﵀ ىعم ه
مكضعيا عف و
عمـ كحكمة؛ فيك الحكيـ الذم يعمـ األشياء كميا ،كيدبر األمكر بمقتضى حكمتو،
كينظميا بمقتضى عممو.
ي
كقد جاء أمر الزكاة في القرآف مجمبلن كالصبلة بؿ أكثر إجماالن ،فمـ تبيف آيات الكتاب
األمكاؿ التي تجب فييا الزكاة ،كال مقادير الكاجب منيا ،كال شركطيا ك ىحكالف الحكؿ ،كممؾ

المجمؿ مف الزكاة
النصاب المحدد كاعفاء ىمف ال يممؾ النصاب ،كجاءت السنة النبكية ،فبينت ي
ب أف
كما ىبينتو في الصبلة ،كنقؿ ذلؾ االثبات الثقات ،عف رسكؿ ا﵀  جيبلن بعد جيؿ ،كال ىع ىج ى
تككف السنة ىي المصدر الخصب ألحكاـ الزكاة كأسرارىا ،كأف يككف لمزكاة في كتب السنة مجاؿ

رحب ،كمكاف فسيح( ،)2كالمتأمؿ لمقادير الزكاة التي بينتيا السنة المطيرة ،سيممس ما ييستى ىد يؿ بو
عمى صدؽ نبكة النبي  ،كحرصو عمى أف يي ىعمٍّ ىـ المسمميف اإلنفاؽ كالبذؿ ألجؿ رضا ا﵀ ،
ً
اؿ ،كمصمحةى المساكيف ،ففرض في أمك ً
باب األمك ً
اعى فييا مصمحةى أر ً
األغنياء ما ىي ٍك ًفي
اؿ
كىر ى
و
كحث عمى أدائو،
النبي  مف منع ىذا الركف االجتماعي
إجحاؼ ،كما ح ٌذر
اء ًم ٍف ىغ ٍي ًر
ٌ
الفقر ى
ٌ
ٍّ
الشح كالبخؿ ،كاعانة لممحتاجيف كالفقراء ،جاء عف جابر بف عبد ا﵀  أف
لمنفس مف
ان
تطيير ٌ
) )1ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازم (ج ،)77/16التحرير كالتنكير ،ابف عاشكر (ج.)237،238/10

ضكء القرآف كالسنة ،القرضاكم (ج.)1/2
) )2ينظر :فقو الزكاة دراسة مقارنة ألحكاميا كفمسفتيا في ى
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ً
ىىمى ىؾ
ام ًة ،ىكاتَّقيكا الش َّح ،فىًإ َّف الش َّح أ ٍ
رسكؿ ا﵀  قاؿ [ :اتَّقيكا الظ ٍم ىـ ،فىًإ َّف الظ ٍم ىـ ظيمي ىم ه
ات ىي ٍكىـ ا ٍلق ىي ى
ً
استى ىحمكا ىم ىح ً
ارىم يي ٍـ ]( ،)1فالحرص عمى الماؿ
اف قى ٍبمى يك ٍـ ،ىح ىممى يي ٍـ ىع ىمى أ ٍ
ىم ٍف ىك ى
اء يى ٍـ ىك ٍ
سفى يككا د ىم ى
ىف ى

كالمتاع إذا تطكر يتحكؿ إلى حالة ىمرضية؛ تيسبب لصاحبيا الكثير مف القمؽ كالخكؼ كاالكتئاب،
كليس غريبان أف نجد آخر األبحاث النفسية تؤكد أف اإلنساف ً
المعطاء كالكريـ أطكؿ يع يم انر ،كأكثر

مقاكمة لؤلمراض!

كالزكاة بعد ذلؾ كسيمة مف كسائؿ الضماف االجتماعي الذم جاء بو اإلسبلـ؛ فاإلسبلـ يأبى
أف يكجد في مجتمعو مف ال يجد القكت الذم يكفيو ،كالثكب الذم يستره ،كالمسكف الذم يؤكيو،
فيذه ضركريات كحقكؽ يجب أف تتكفر لكؿ مف يعيش في ظؿ اإلسبلـ ،كالمسمـ يمطالب بأف
المسمـ يكفمو كيضمنو كال يدعو
ييحقؽ ىذه الضركرات مف جيده ك ىكسبو ،فإف لـ يستطع فالمجتمع ي

المسكنة ،ىكذا جعؿ اإلسبلـ جميع المسمميف كالجسد الكاحد ككالبنياف
العر ٍّ
فريسة الجكع ك ي
م كى
المرصكص يشد بعضو بعضان ،يؤكد عمى ىذا المعنى الحديث الذم ركاه أبك مكسى األشعرم 
قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :ا ٍل يم ٍؤ ًم يف لً ٍم يم ٍؤ ًم ًف ىكا ٍل يب ٍن ىي ً
ضا ]( ،)2كلك أقاـ المسممكف
اف ىي ي
ض يو ىب ٍع ن
شد ىب ٍع ي
ىذا الركف مف دينيـ لما يك ًج ىد فييـ فقير مدقع ،كال ذك يغرـ مفجع.

الم ىزٍّكي يعكد
كالزكاة بعد ذلؾ كمو نماء لمماؿ كبركة فيو فإف ىذا الجزء القميؿ الذم يدفعو ي
الخمىؼ العاجؿ ،كفي اآلخرة باألجر كالثكاب العظيـ قاؿ تعالى:
عميو أضعافو في الدنيا بالبركة ك ى
ََ ََْ ُْ ْ ْ َ ْ ََُ ُْ ُ ُ َ َُ َ
الرازر َ
خُْ
ري َ
ِّي ﴾ [سبأ ،]39:كعف أبي ىريرة  أف رسكؿ
﴿ و٘ا خجٍِخٗ َِ٘ ٚش ٍء ذُ ٠ٟيٖ ٍِ ٝو٠ٞ
ِ

ؽ ىعمى ٍي ىؾ ](.)3
ا﵀  قاؿ [ :قى ى
آد ىـ أيٍن ًف ٍ
اؿ المَّ يو  :أى ٍن ًف ٍ
ؽ ىيا ٍاب ىف ى

كبيذه األىداؼ كالمعاني تككف الزكاة أحد التشريعات التي تفخر بيا شريعة اإلسبلـ ،فيي
تؤكد إنسانية ىذه الشريعة كحرصيا عمى تحقيؽ االستقرار كاألمف االجتماعي ،كما كتؤكد صدؽ
الكحي اإلليي ،كمبلئمتو لكؿ زماف كمكاف ،مما يعكد عمى المجتمع بالخير؛ مف تفريج لمكركب
ى

) )1صحيح مسمـ :كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب تحريـ الظمـ (ج )1996/4ح (.)2578

) )2صحيح البخارم :كتاب الصبلة ،باب تشبيؾ األصابع في المسجد كغيره (ج ،)103/1ح ( ،)481صحيح مسمـ:
كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب تراحـ المؤمنيف كتعاطفيـ كتعاضدىـ (ج )1999/4ح (.)2585

) )3صحيح البخارم :كتاب النفقات ،باب فضؿ النفقة عمى األىؿ (ج ،)62/7ح (.)5352
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كاعانة لمميكؼ ،كمساعدة لًبائس ،كازالة كؿ بكاعث األحقاد كالضغائف مف ينفكس الفقراء
كالمحتاجيف.

كما أف الناظر لمتشريع في شأف الزكاة ال يتردد قيد أنممة ،بأف ىذا الديف إنما ىك ديف ا﵀
 ،كىذا القرآف ىك شرع ا﵀ ؛ ألف البشر ال يستطيعكف أف يصمكا الى ًح ىك ًمو ك ً
أحكامو؛ التي
شممت ىذا التكازف ،كتمؾ الكسطية ،كذلؾ حتى ال يبغي غني عمى فقير ،كال يحقد فقير عمى
ظمة
غني ،كؿ ذلؾ عناية باإلنساف ،كرعاية تتحقؽ فييا مصالح الناس ،كىذا يجعمنا يندرؾ ىع ى

اإلسبلـ ،كصدؽ القرآف ،كركعة مبادئو ،كسمك تشريعاتو ،كصدؽ النبي األميف  ،فاإلسبلـ ال
ييدؼ إلى مصادرة أمكاؿ الناس ،أك أكؿ ثركاتيـ ،أك تحجيـ قدراتيـ المالية ،إف اإلسبلـ
اليسر؛ الذم ييدؼ إلى عيش كر ويـ لئلنساف في ٍّ
ظؿ
ديف التكازف كالشمكؿ ،كديف الرحمة ك ي
الشريعة اإلسبلمية ميما كانت حالتو االقتصادية ،أك قيدرتو المالية.

فيؿ كقع التحدم بفرضية الزكاة أف ييؤتى بمثميا؟ كىؿ الزكاة مثمت عمة العجز عند العرب

أف يأتكا بمثؿ القرآف الكريـ؟ كىؿ مثمث الزكاة المثمية المتحدل بيا في كؿ آيات التحدم؟ ثـ ىؿ
مشركعية الزكاة متحققة في كؿ سكرة مف كتاب ا﵀ تعالى؟
كعميو ندرؾ عظمة تشريع الزكاة كدقتو كعدالتو كشمكلو ً
كح ىكمو ،كيدؿ عمى أف آيات الزكاة
مف عند الخالؽ الرازؽ العميـ بما يصمح العباد كيؤلؼ بينيـ ،كاف ثبت أف تشريع الزكاة مف عند
ا﵀ تعالى ثبت أف محمدان  رسكؿ ا﵀ قطعان.
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\المبحث الثالث
آيات الصياـ كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة

كفيو ثبلثة مطالب:

المطمب األكؿ :أىمية الصياـ كمكانتو في اإلسبلـ.
المطمب الثاني :فضؿ الصياـ كالحكمة مف فرضو عمى المسمميف.
المطمب الثالث :داللة آيات الصياـ عمى صدؽ الكحي كالنبكة.
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المطمب األكؿ
أىمية الصياـ كمكانتو في اإلسالـ
الصياـ ركف عظيـ مف أركاف اإلسبلـ الخمسة؛ الذم ال يكتمؿ إسبلـ المرء إال بو ،كتبو
و
معدكدات؛ يمتنع فييا المسمـ
ا﵀  عمى المسمميف كما كتبو عمى ىمف سبقيـ مف األمـ ،أيامان
عف جميع المفطرات مف طمكع الفجر إلى غركب الشمس بنية التعبد ﵀ تبارؾ كتعالى ،فيك مف
ب عمى
أعظـ الطاعات التي ييتقرب بيا إلى ا﵀  ،كيثاب المسمـ عميو ثكابان ال حدكد لو؛ كما يرتٍّ ى
الصياـ مف الثكاب سكاء كاف فرضان أـ نفبلن يدؿ عمى أىمية الصياـ كمكانتو عند ا﵀ تعالى.

كقد ثبتت مشركعية الصكـ في اإلسبلـ بأدلة مف الكتاب كالسنة؛ فذكر القرآف الكريـ
في سكرة البقرة اآليات التي تضمنت األحكاـ الشرعية المتعمقة بالصكـ ،كأىـ ما اشتممت عميو:
فرض الصياـ عمى المسمميف ،كالرخصة لممريض كالمسافر ،كالفدية لمذيف يطيقكنو ،ثـ اختصاص
شير رمضاف بالفرضية ،كتحديد كقت الصياـ مف طمكع الفجر الثاني إلى غركب الشمس ،كما
ذكرت السنة النبكية أنكاع الصياـ ،كتفاصيؿ أحكامو كمكاقيتو ،كبياف أىميتو كفضمو ،كبياف أحكاـ
االعتكاؼ ،كالحكمة مف فرضو عمى المسمميف إلى غير ذلؾ مف األحكاـ.
األدلة مف اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية عمى أىمية فريضة الصياـ في ديف
كقد تضافرت ى

اإلسبلـ؛ أذكر منيا ما يأتي:

 -1الصياـ ركف عظيـ مف أركاف اإلسالـ:
في ًرض الصياـ في السنة الثانية مف اليجرة النبكية ،كأصبح ركنان مف أركاف اإلسبلـ الخمسة،
ب ا﵀ تعالى صياـ شير كامؿ عمى المسمميف؛ بعد أف تكطنت نفكس المسمميف عمى
أكج ى
كقد ى

التكحيد كعدـ الشرؾ با﵀ تعالى ،كألفىت أكامر القرآف الكريـ ،كصاـ النبي  في المدينة تسع

كمف أفطر فيو بغير و
عذر كجب
رمضانات ،كأصبح الصكـ فرضان ،ىمف جحد كجكبو فقد كفر ،ى
تعزيره كردعو ،كتكبتو مف ىذا الذنب العظيـ ،كعميو قضاء ما أفطر مف األياـ(.)1

) )1ينظر :الفقو اإلسبلمي كأدلتو ،الزحيمي (ج.)1629/3
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جاء في الصحيحيف مف حديث عبد ا﵀ بف عمر  أف النبي  قاؿ [ :يب ًني ًٍ
س ىال يـ ىعمىى
اإل ٍ
ى
الزىك ً
الص ىال ًة ،كًايتى ً
اء َّ
ىخ ٍم و
اة ،ىك ىح ِّج
ىف ىال إًلى ىو إًَّال ا﵀ي ،ىكأ َّ
سكلي يو ،ىكًاقى ًاـ َّ
س ،ى
اد ًة أ ٍ
ش ىي ى
ى
ىف يم ىح َّم ندا ىع ٍب يدهي ىك ىر ي
ً
اف ](.)1
ض ى
ص ٍكًـ ىرىم ى
ا ٍل ىب ٍيت ،ىك ى
فصكـ شير رمضاف مف كؿ عاـ ىك الصكـ المفركض عمى المسمميف ،باإلجماع ،كىك
أفضؿ أنكاع الصكـ ،يجب عمى كؿ يم ىكمؼ ،مطيؽ لمصكـ ،صحيح ،مقيـ ،غير معذكر ،كقد كعد

ا﵀ المؤمنيف الصائميف بأجر كبير ،كفضؿ عظيـ ،كقد خص ا﵀ سبحانو شير رمضاف بالكثير
مف الفضائؿ كالخيرات؛ منيا:
َ َ َ
َ
أ -شير رمضاف ىك شير نزكؿ القرآف عمى قمب النبي  :قاؿ تعالى ﴿ :ط ُْ ٟر َر َمؾان اَّل َِي
ُ َ
َ
َ ُْ َْ
َ
َ
ُْ ْ ُ
ُ
آن ًُ ٞدى ّٕ َ
اس َوبَحَّٜات ّ٘ َِ ٚال ْ َُ ٟ
ِ
ان ذ َ ٚٙطَ ِٟد ِٜ٘س ُٗ الظ َْ ٟر
ُ
ر
ٍ
إ
و
ى
د
ِٖٜ
ر
ِ
إ
ٝ
ًِ
ذ
ل
ِ
ِ ٍ
ِ
أٛزِ
َْ
ًٌَٖ ُػ ْ[ ﴾ ُٝ ٙالبقرة ،]185:فقد اختص ا﵀ تعالى شير رمضاف العظيـ بنزكؿ القرآف الكريـ مف
بيف كافة الشيكر ،كفي ىذا شرؼ كبير ليذا الشير الكريـ.
ب -أبكاب الج ٌنة تيفتح في شير رمضاف ،كتيغمؽ أبكاب ال ٌنار ،كتصفٌد الشياطيف :كما جاء في
صفِّ ىد ًت
اف أ َّىك يؿ لى ٍيمى وة ًم ٍف ى
ض ى
حديث أبي ىريرة  أف رسكؿ ا﵀  قاؿ [ :إً ىذا ىك ى
ش ٍي ًر ىرىم ى
اف ي
ً
َّ ً
يف ،ىكمرىدةي ً
اب َّ
الن ً
الج َّن ًة ،ىفمى ٍـ
اب ى
ِّح ٍت أ ٍىب ىك ي
اب ،ىكفيت ى
ار ،ىفمى ٍـ يي ٍفتى ٍح م ٍن ىيا ىب ه
الج ِّف ،ىك يغمِّقى ٍت أ ٍىب ىك ي
الش ىياط ي ى ى
الشِّر أىق ً
ً
ً
و
ً
ي ٍغمى ٍ ً
اغي ى ً ً
اغي َّ
ٍص ٍر ](.)2
ؽ م ٍن ىيا ىب ه
ي
الخ ٍير أى ٍقب ٍؿ ،ىكىيا ىب ى
اب ،ىكيي ىنادم يم ىناد :ىيا ىب ى
ت -صكـ رمضاف يكفر الذنكب لمف صامو إيمانان كاحتسابان :فقد جاء عف أبي ىريرة  عف النبي

ً
اف إًيمانا ك ٍ ً
َّـ ًم ٍف ىذ ٍن ًب ًو ]( ،)3كما أنو ييكفٌر
اـ ىرىم ى
احت ى
ض ى ى ى
 قاؿ [ :ىم ٍف ى
س نابا يغف ىر لى يو ىما تىقىد ى
صى
جميع الخطايا غير الكبائر؛ كذلؾ كما كرد في حديث أبي ىريرة  ،أف رسكؿ ا﵀  قاؿ:

) )1سبؽ تخريجو (ص )89:مف ىذا البحث.

) )2سنف الترمذم :كتاب الصكـ ،باب ما جاء في فضؿ شير رمضاف (ج ،)59/2ح ( ،)682قاؿ األلباني :صحيح،
ينظر :صحيح كضعيؼ سنف الترمذم ،األلباني (ج.)182/2

) )3صحيح البخارم :كتاب الصكـ ،باب مف صاـ رمضاف إيمانان كاحتسابان كنية (ج ،)26/3ح (.)1901
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ات ىما ىب ٍي ىن يي َّف إً ىذا
[ َّ
اف ،يم ىكفِّ ىر ه
الصمى ىك ي
ض ى
ض ي
اف إًلىى ىرىم ى
س ،ىكا ٍل يج ٍم ىع ية إًلىى ا ٍل يج ٍم ىع ًة ،ىك ىرىم ى
ات ا ٍل ىخ ٍم ي
ب ا ٍل ىك ىب ًائ ىر ](.)1
ٍ
اجتىىن ى
ث -شير رمضاف فيو ليمة خير مف ألؼ شير :كىي ليمة القدر ،التي تي ىعد أعظـ ليمة في السنة
كميا؛ ففي ىذه الميمة يغفر ا﵀ لعباده المسمميف الخطايا ،كتيغسؿ فييا ذنكبيـ ،كفي صكـ كقياـ

ىذه الميمة الكثير مف األجر كما كرد في الحديث عف أبي ىريرة  عف النبي  قاؿ [ :ىم ٍف
ً
قىاـ لى ٍيمى ىة القى ٍد ًر إًيمانا ك ٍ ً
َّـ ًم ٍف ىذ ٍن ًب ًو ]( ،)2كما جعؿ ا﵀ تعالى في ك ٌؿ
احت ى
ى ى
س نابا ،يغف ىر لى يو ىما تىقىد ى
ى
النار ،كما جاء في حديث أبي ىريرة  أف رسكؿ ا﵀
ليمة مف ليالي شير رمضاف عتقاء مف ٌ

كؿ و
مف َّ
ار كذلًؾ في ِّ
الن ً
ليمة ](.)3
 قاؿ... [ :كلمَّ ًو
عتقاء ى
ي

ج -العمرة في رمضاف ثكابيا ثكاب حجة :فقد ثىىبت في صحيح مسمـ عف ابف عباس  -رضي ا﵀
اعتى ًم ًرم ،فىًإ َّف يع ٍم ىرةن
ض ي
اف فى ٍ
اء ىرىم ى
عنيما  -أف رسكؿ ا﵀  قاؿ المرأة مف األنصار [ :إً ىذا ىج ى
ًف ً
يو تى ٍع ًد يؿ ىح َّج نة ](.)4
 -2التعبد ﵀ تعالى بصكـ النكافؿ طكاؿ العاـ:
مف حكمة ا﵀ تعالى أف شرع لعباده ما يتطكعكف كيتقربكف بو إليو بعد أداء الفرائض مف جنس
العبادات التي افترضيا عمييـ ،كرتب عمييا الثكاب الكبير كاألجكر العظيمة؛ كما جاء في
حديث أبي ىريرة  أف رسكؿ ا﵀  قاؿ [ :كما تىقىَّرب إًلى َّي ع ٍب ًدم ًب ى و
ب إًلى َّي ًم َّما
ىح َّ
ش ٍيء أ ى
ى
ى
ىى
النك ًاف ًؿ حتَّى أ ً
ً
ً
س ٍم ىع يو الًَّذم
ىح ىب ٍبتي يو :يك ٍن ي
يحب ي
ضي
افٍتىىر ٍ
َّو ،فىًإ ىذا أ ٍ
ى
ت ىعمى ٍيو ،ىك ىما ىي ىاز يؿ ىع ٍبدم ىيتىقىَّر ي
ت ى
ب إًلى َّي ًب َّ ى
يسمع ًب ًو ،كبصره الًَّذم ي ٍب ً
ش ًب ىيا ،ىك ًر ٍجمى يو الًَّتي ىي ٍم ًشي ًب ىيا ،ىكًا ٍف
ص ير ًب ًو ،ىكىي ىدهي الًَّتي ىي ٍب ًط ي
ى ى ىىي
ي
ى ٍى ي
يع ًطي َّن يو ،كلى ًئ ًف استىعا ىذ ًني ىأل ً
ً
يعي ىذ َّن يو ]( ،)5كصياـ النافمة ىك الصياـ المشركع الزائد عمى
ٍ ى
سأىلىني ىأل ٍ ى ى
ى
الصياـ الكاجب في شير رمضاف ،كقد تككف نافمة ً
الصياـ مرة في العاـ مثؿ يكـ عرفة ،كيكـ

) )1صحيح مسمـ :كتاب الطيارة ،باب الصمكات الخمس كالجمعة إلى الجمعة ،كرمضاف إلى رمضاف مكفرات لما بينيف ما
اجتنبت الكبائر (ج ،)209/1ح (.)233

) )2صحيح البخارم :كتاب الصكـ ،باب مف صاـ رمضاف إيمانان كاحتسابان كنية (ج ،)26/3ح (.)1901

) )3سنف الترمذم :كتاب الصكـ ،باب ما جاء في فضؿ شير رمضاف (ج ،)59/2ح ( ،)682قاؿ األلباني :حديث
صحيح ،ينظر :صحيح كضعيؼ سنف الترمذم ،األلباني (ج.)182/2

) )4صحيح مسمـ :كتاب الحج ،باب فضؿ العمرة في رمضاف (ج ،)917/2ح (.)221
) )5صحيح البخارم :كتاب الرقاؽ ،باب التكاضع (ج ،)105/8ح (.)6502
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عاشكراء كاألياـ التسع مف شير ذم الحجة ،كست مف شكاؿ ،كقد تككف نافمة ً
الصياـ مرة في
شير ىجرم ،كقد تككف نافمة ً
الشير ،كصياـ ثبلثة أياـ مف ٍّ
كؿ و
الصياـ أسبكعية ،كصياـ يكمي
االثنيف كالخميس مف كؿ أسبكع ،لتككف ىذه العبادة مبلزمة لمعبد طكاؿ أياـ العاـ؛ فإذا ثىيق ىؿ
عميو مجاؿ منيا أخذ بما ىك أخؼ منو ،كلكال أف لمصكـ مقامان عاليان في مدارج العبكدية ما
ً
ب إليو العبد في زمانو كمو ،كلى ىما كاف بيذا التنكيع كالكثرة(.(1
يند ى

 -3الصكـ عبادة اإلخالص كالصبر:
كذلؾ أف الصياـ عبادة ترؾ ال فعؿ ،كالفعؿ ييرل ،كالترؾ ال ييرل ،فيصكـ الشخص كال يعمـ
عف صيامو أقرب الناس إليو ،ففيو تيذيب لمنفس كرياضة ليا عمى اإلخبلص ﵀ تعالى في

األعماؿ كميا؛ فاإلخبلص في العبادة ىك أساس العبكدية كركنيا األىـ؛ فكؿ عبادة ببل
إخبلص تخرج صاحبيا عف العبكدية الحقة ﵀ تعالى إلى عبكدية غيره ،كأىؿ العبكدية
ُ
َ
َ َ
ََ ُْ
ّي َُل
الل ُمٖ ِِػ
مأمكركف في عبادتيـ باإلخبلص ﵀  ،قاؿ تعالىَ ﴿ :و َ٘ا أم ُِروا إِل ِْلَ ْهتُ ُدوا
ََ َ ّ ُ ْ
ّ
اْلَال ُ
اَل َ
تبارؾ
ا﵀
اؿ
ق
كلذا
،
]
3
:
ر
م
الز
[
﴾
ِع
ِي[ ﴾ ٚالبيٍّنة ،]5:كقاؿ سبحانو ﴿ :خل ِلل ِ اَلِيٚ
ى
ي ى
شر ىؾ ًف ً
ً
اء ع ًف ِّ ً
ً
يو
ىكتىعالى في الحديث القدسي [ :أىىنا أى ٍغ ىنى الش ىرىك ى
الش ٍرؾ ،ىم ٍف ىعم ىؿ ىع ىم نال أى ٍ ى
ىم ًعي ىغ ٍي ًرم ،تىىرٍكتي يو ىك ًش ٍرىك يو ](.)2
المطمب الثاني
فضؿ الصياـ كالحكمة مف فرضو عمى المسمميف
أكالن :فضؿ الصياـ
و
كمعاف سامية جميمة ،أذكر أىميا عمى النحك التالي:
لمصياـ فضائؿ كثيرة
 -1إضافة الصياـ ﵀ تعالى تشريفان لقدره كتعريفان بعظيـ أجره:
إف ا﵀ تعالى اختص الصياـ مف بيف األعماؿ بإضافتو إلى نفسو الشريفة إضافة تشريؼ؛
ٌ

كفي ذلؾ مزية عظيمة ليست لغيره مف األعماؿ؛ كما جاء عف أبي ىريرة  أنو قاؿ:

) (1ينظر :المكسكعة الفقيية الككيتية ،مجمكعة مف العمماء (ج.)110-103/41

) )2صحيح مسمـ :كتاب الزىد كالرقاؽ ،باب مف أشرؾ في عممو غير ا﵀ (ج ،)2289/4ح (.)2985
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اـ ،يى ىك لًي
آد ىـ لى يو ،إًَّال ِّ
سمعت رسكؿ ا﵀  يقكؿ [ :قى ى
اؿ ا﵀ي ىع َّز ىك ىج َّؿ :يكؿ ىع ىم ًؿ ٍاب ًف ى
الص ىي ى
()1
ً
ش ًر
ىج ًزم ًب ًو ]  ،كفي ركاية البخارمِّ [ :
س ىن ية ًب ىع ٍ
اـ ًلي ،ىكأىىنا أ ٍ
ىكأىىنا أ ٍ
ىج ًزم ًبو ىك ى
الح ى
الص ىي ي
أ ٍىمثىالً ىيا ](.)2
كقد ذكر أىؿ العمـ أكجو كثيرة في بياف معنى الحديث كسبب اختصاص الصكـ بيذا
الفضؿ؛ فقيؿ :إف الصياـ ال يقع فيو الرياء كما يقع في غيره مف األعماؿ ،كقيؿ :إف ا﵀ 
ينفرد بعمـ مقدار ثكابو كتضعيؼ حسناتو ،كقيؿ :إ ٌف الصياـ أحب العبادات إلى ا﵀ كالمقدـ عنده

سبحانو ،كقيؿ :إ ٌف إضافة الصكـ ﵀ تعالى ىك إضافة تشريؼ كتعظيـ كما يقاؿ" :ناقة ا﵀"
ك"بيت ا﵀" ،كقيؿ :ألف الصياـ لـ ييتىقرب بو لغير ا﵀ تعالى(.)3

 -2الصياـ سبب لدخكؿ الجنة:
إف الصياـ مف أسباب دخكؿ الجنة ،كاف أحد أبكب الجنة الثمانية " باب الرياف "؛ كىك باب
يدخؿ منو الصائمكف إلى الجنة ،فعف سيؿ بف سعد 
الج َّن ًة
ى
ييقىا يؿ:

()4

قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :إً َّف ًفي

ً
القي ً
ً
ىح هد ىغ ٍي يريى ٍـ،
َّاف ،ىي ٍد يخ يؿ ًم ٍن يو َّ
ىب نابا ييقىا يؿ لى يو َّ
الص ًائ يم ى
الري ي
امة ،الى ىي ٍد يخ يؿ م ٍن يو أ ى
كف ىي ٍكىـ ى ى
ً
ؽ ىفمى ٍـ ىي ٍد يخ ٍؿ ًم ٍن يو
ىح هد ىغ ٍي يريى ٍـ ،فىًإ ىذا ىد ىخميكا أ ٍ
أ ٍىي ىف َّ
يغمً ى
كم ى
الص ًائ يم ى
كف الى ىي ٍد يخ يؿ م ٍن يو أ ى
كف؟ فى ىيقي ي

ىح هد ](.)5
أى

 -3الصياـ يج َّنة مف شيكات الدنيا كعذاب اآلخرة:
الصياـ يجنة؛ أم :كقاية في الدنيا كاآلخرة؛ فيقي المسمـ في الدنيا مف الكقكع في الشيكات
فعف أىبًي يى ىريرة  أىف ىرسكؿ
كالمعاصي ،كىك حصف حصيف يقيو في اآلخرة مف العذاب ،ى
اب م ًف استىطى ى ً
شر َّ ً
ستى ًط ٍع فى ىعمى ٍي ًو
الم ًو  قى ى
اع م ٍن يك يـ ى
اءةى ىف ٍم ىيتىىزَّك ٍج ،ىك ىم ٍف لى ٍـ ىي ٍ
ٍ
الب ى
اؿ [ :ىيا ىم ٍع ى ى
الش ىب ى

) )1صحيح مسمـ :كتاب الصياـ ،باب فضؿ الصياـ (ج ،)806/2ح (.)1151

) )2صحيح البخارم :كتاب الصكـ ،باب فضؿ الصكـ (ج ،)24/3ح (.)1894
) )3ينظر :فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ابف حجر (ج.)107/4

) )4سيؿ بف سعد بف مالؾ بف خالد بف ثعمبة :أبك العباس الخزرجي ،األنصارم ،ركل عف النبي  عدة أحاديث ،كىك
آخر مف مات بالمدينة مف الصحابة ،ككاف مف أبناء المائة ،تكفي سنة ثماف كثمانيف ،كقيؿ إحدل كتسعيف ،ينظر :سير

أعبلـ النببلء ،الذىبي (ج ،)432/4أسد الغابة في معرفة الصحابة ،ابف األثير (ج.)575/2

) )5صحيح البخارم :كتاب الصكـ ،باب الرياف لمصائميف (ج ،)25/3ح (.)1896
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()1
ت النبًي  ىيقكؿ [ :ىم ٍف
الخ ٍد ًر ٍّ
ًب َّ
م  قى ى
اء]  ،كعف أىبًي ىس ًع ويد ي
اؿ :ىس ًم ٍع ي
الص ٍكًـ فىًإ َّن يو لى يو ًك ىج ه
ً
س ًب ً
يؿ المَّ ًو ،ىب َّع ىد المَّ يو ىك ٍج ىي يو ىع ًف َّ
الن ً
يف ىخ ًريفنا ](.)2
س ٍب ًع ى
ار ى
اـ ىي ٍك نما في ى
ى
صى

 -4الصياـ سبب مف أسباب التقكل:
َ َ َ َ َ َُ ْ ُ َ َ َْ ُ ُ ّ َ ُ َ َ ُ َ ََ َ
َْ ُ
ِسْٗ
َ
الػًام ْٙا ْخِب َع اَّلِي ِٚ٘ ٚرتٖ
قاؿ ا﵀ تعالى ﴿ :يا خحٟا اَّلِي ٚآ٘٠ٜا ْخِب نًٖسٗ ِ
َ ُ َ
َ َ ُ
ٕ َهٖس ْٗ ت َخِ٠ن ﴾ [البقرة ،]183:كفي آخر آيات الصياـ في السكرة نفسيا قاؿ تعالى:
َ َ
ُ َ
﴿ َْ َذل َِّ يُبَ ّ ُ
ّي الل آيَاحِ ِٝل َِِٖ ٜ
اس ٕ َهٖ َُ ْٗ ٟح َخِ٠ن ﴾ [البقرة ،]187:فالصياـ سبب مف أسباب
ِ
تحصيؿ التقكل عند المسمـ ،كجعمو يتقي عذاب ا﵀ تعالى؛ بامتثاؿ أكامره كاجتناب نكاىيو.
 -5الصياـ مف األعماؿ التي كعد ا﵀ صاحبيا بالمغفرة كاألجر العظيـ:
ّي َوإ ْ َِاَِ ٛخات َو َ
الػادِر َ
ِّي َوال ْ ُْ ٙؤ٘ َِٜات َوإ ْ َِاِٛت َ
ّي َوال ْ ُْ ٙصٖ َِٙات َوال ْ ُْ ٙؤَِ٘ ٜ
قاؿ ا﵀ ﴿ :إ َن ال ْ ُْ ٙصَِٖ ٙ
ِّي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ ّ َ
َْ
َ
الػادَُِات َو َ
َو َ
ْ َ َ ّ َ
َْ َ
َ
الػاةر َ
ات
ات َوال ُٙخػ ِدرِّي َوال ُٙخػدُِ ِ
ات َواْلا ِطهِّي َواْلاطِه ِ
يَ ٚوالػاة ِ َر ِ
ِ
ِِ
َ ََ َ ً َ
َ
َ ُ ُ َ ُ ْ َ َْ َ
َ
َ
َ
ات أ َ َن َد َ ُ
ات َو ْ َ
الل
ات َواَّلاِْرِيٚ
اْلاٌ ِ ِلّي ٌروس ٟٗو
الل ْرِريا َواَّلاْ َِر ِ
اْلاٌ ِل ِ
َوالػان ِ ِّٙي َوالػان ِ َِ ٙ
ً
َُ َ ْ ًَ ََ ْ ً َ
لًٙا ﴾ [األحزاب.]35:
ل٘ ٟٗيٍِرة وأسرا ن ِ
ثانيانً :
الحكمة مف فرض الصياـ عمى المسمميف:

شرع ا﵀  الشرائع كاألحكاـ ً
لح ىكوـ كأغراض عظيمة؛ قد نعمميا كقد ال نعمميا ،لكنو
يي ٍّ

سبحانو يعمـ ما فيو الخير كالصبلح لئلنساف في تشريعيا؛ كقد شرع ا﵀ الصياـ كأكجبو عمى
عباده ً
لح ىكـ عديدة ،كفكائد عظيمة في الدنيا كاآلخرة ،أذكر منيا ما يمي:
 -1الصياـ كسيمة لتحقيؽ التقكل:
كفرضو عمى المسمميف في قكلو ﴿ :يَا َخحٟاَ
ً
ذكر ا﵀ تعالى الحكمة مف مشركعية الصياـ
َ َ َُ ْ ُ َ َ َْ ُ ُ ّ َ ُ َ َ ُ َ ََ
َ
ُ َ َ ُ َ ُ َ
َع َاَّل َ
ِي ِٚ٘ ٚرتْٖ ِس ْٗ ٕ َهٖس ْٗ ت َخِ٠ن ﴾
الػًام ْٙا ْخِب
اَّلِي ٚآ٘٠ٜا ْخِب نًٖسٗ ِ
[البقرة ،]138:فالصياـ كسيمة لتحقيؽ التقكل؛ كالتقكل ىي فعؿ ما أمر ا﵀ تعالى بو ،كترؾ ما
) )1صحيح البخارم :كتاب النكاح ،باب قكؿ النبي « :مف استطاع منكـ الباءة فميتزكج ،ألنو أغض لمبصر كأحصف
لمفرج» كىؿ يتزكج مف ال أرب لو في النكاح (ج ،)3/7ح (.)5065

) )2صحيح البخارم :كتاب الجياد كالسير ،باب فضؿ الصكـ في سبيؿ ا﵀ (ج ،)26/4ح (.)2840
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نيى ا﵀ تعالى عنو ،كالصكـ مف أعظـ األسباب التي تيعيف العبد عمى القياـ بأكامر ا﵀
تعالى؛ ألنو يي ًعد اإلنساف لدرجة التقكل ،كاالرتقاء في منازؿ المتقيف.
المباحات فترة محددة استجابة ألمر ا﵀ تعالى ،فإذا استجاب
فالصياـ تربية عمى ترؾ ي
و
كحيف مف
ىف يمتنع عما حرمو ا﵀ تعالى في كؿ كقت
المسمـ لترؾ ما ىك يمباح في األصؿ ،ى
فؤل ٍ
و
باب أىكلى.

ث التقكل لما فيو مف انكسار الشيكة
كف) عمى أف الصكـ يي ىكٍّر ي
كدؿ قكلو تعالى( :لى ىعمَّ يك ٍـ تىتَّقي ى

كانقماع اليكل ،كذلؾ ألف الصكـ يكسر شيكة البطف كالفرج ،فمف أى ٍكثىر الصكـ ىاف عميو أمر
كميكنان عميو أمر
ىذيف كخفت عميو مؤنتيما؛ فكاف ذلؾ رادعان لو عف ارتكاب المحارـ كالفكاحش ،ي

الرياسة في الدنيا ،كذلؾ جامع ألسباب التقكل التي أرادىا ا﵀ سبحانو مف العباد(.)1

كليس المقصكد مف الصياـ ترؾ اإلنساف لطعامو كشرابو فقط؛ لكف غايو الصياـ كىدفو
الكصكؿ إلى صكـ الجكارح عف كؿ شيء يغضب ا﵀  ،كقد ثىىبت في صحيح البخارم عف أبي
كر كالعم ىؿ ًب ًو ،ىفمى ٍي ً ً
ىريرة  أف النبي  قاؿ [ :ىم ٍف لى ٍـ ىي ىد ٍ
اج هة ًفي أ ٍ
ىف ىي ىدعى
س لمَّو ىح ى
ى
ع قى ٍك ىؿ الز ً ى ى ى

ش ىر ىاب يو ](.)2
ى
ام يو ىك ى
ط ىع ى

فيذا الحديث أصؿ عظيـ في بياف الحكمة مف مشركعية الصياـ؛ فقد بيف فيو النبي  أف
شرع الصياـ ألجؿ االمتناع عف الطعاـ كالشراب كنحكىما مف المباحات في
ا﵀ تعالى لـ يي ٍّ

شرع الصياـ لحكمة عظيمة ىي في حقيقتيا ما ذكره ا﵀ تعالى في كتابو الكريـ؛
األصؿ ،كانما ى
كىي تقكل ا﵀  ،فػ (قكؿ الزكر) ىك الكذب كالميؿ عف الحؽ كالعمؿ بالباطؿ كالتيمة ،ك(العمؿ

بو) أم :العمؿ بمقتضاه مما نيى ا﵀ تعالى عنو(.)3
كقد َّ
أمريف:
دؿ الحديث السابؽ عمى ى
األكؿ :أنو يتأكد عمى الصائـ ترؾ الذنكب كالمعاصي أكثر مف غيره ،كاال لـ يكف لصيامو أم
فائدة.
) )1ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازم (ج.)241/5

) )2صحيح البخارم :كتاب الصكـ ،باب مف لـ يدع قكؿ الزكر ،كالعمؿ بو في الصكـ (ج ،)26/3ح (.)1903
) )3ينظر :فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ابف حجر (ج.)437/10
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الثاني :أف الذنكب كالمعاصي تؤثٍّر في الصكـ فتىجرحو كتي ً
ضعؼ ثك ىابو ،كاال لـ يكف لتخصيصيا
ٍّ
بالذكر في ىذا الحديث معنى(.)1
 -2إعالء الجانب الركحي عمى الجانب المادم:
فالصياـ يضيؽ مجارم الدـ التي ىي مجارم الشيطاف مف ابف آدـ؛ فإف الشيطاف يجرم مف
ابف آدـ مجرل الدـ" ،كال ريب أف الدـ يتكلد مف الطعاـ كالشراب ،كاذا أكؿ أك شرب اتسعت
مجارم الشياطيف -الذم ىك الدـ  -كاذا صاـ ضاقت مجارم الشياطيف ،فتنبعث القمكب إلى
فعؿ الخيرات ،كترؾ المنكرات"( ،)2كتسكف بالصياـ كساكس الشيطاف ،كتنكسر ثكرة الشيكة
كالغضب؛ فالصكـ يقير الطبع كيكسر النفس كيحد مف الشيكة؛ ألف النفس إذا شبعت رغبت
في الشيكات؛ ألف الشبع كالرم كمباشرة النساء تحمؿ النفس عمى األشر كالبطر كالغفمة ،كاذا
جاعت امتنعت عما تيكل؛ كذلؾ ألف اإلنساف ذك طبيعة مزدكجة ،فيو عنصر الطيف ،كفيو
عنصر الركح الذم نفخو ا﵀ فيو ،عنصر يشده إلى أسفؿ ،كآخر يجذبو إلى أعمى ،فإذا
تىغمب عنصر الطيف ىبط اإلنساف إلى حضيض األنعاـ ،أك كاف أضؿ سبيبلن ،كاذا تغمب
عنصر الركح ارتقى إلى أيفيؽ المبلئكة ،ففي الصكـ انتصار لمركح عمى المادة ،كلمعقؿ عمى
الشيكة(.)3
 -3الصكـ يجعؿ القمب عام ارن بالذكر كالعبادة كالتفكر:
الصكـ يجعؿ اإلنساف زاىدان في الدنيا كشيكاتيا ،راغبان فيما عند ا﵀  ،ألف تعاطي
كيعمي عف الحؽ ،كيحكؿ بيف العبد كبيف الذكر
كربما يقسٍّي القمب ،ى
الشيكات يكجب الغفمة ،ي

ينكر القمب كيكجب رقتو كيزيؿ
كالفكر ،كيستدعي الغفمة ،كخبلء البطف مف الطعاـ كالشراب ٍّ

كيخميو لمذكر كالعبادة كالتفكر كالقياـ بالطاعات مف فرائض كنكافؿ؛ لكي يناؿ محبة
قسكتو ،ي

) )1ينظر :الكسيط في أحكاـ الصياـ كبعض ما يمحؽ بو مف الزكاة كنحكىا ،الدكسرم (ص.)31:
) )2مجمكع الفتاكل ،ابف تيمية (.)246/25

) )3ينظر :حكمة الصكـ ،منصكر ،مقاؿ عمى اإلنترنت ،تاريخ النشر  ،13/5/2014مكقع إسبلـ أكف اليف.
الرابطhttps://archive.islamonline.net/?p=10538 :
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ا﵀ تعالى كرضاه ،كيفتح لمعبد بابان لئلخبلص كالصبر المؤدياف بصاحبيما إلى التقكل
الم ٍنجية مف عذاب الدنيا كاآلخرة(.)1
ي
 -4الصكـ يجمع أنكاع الصبر:
الصكـ عبادة الصبر؛ ألف فيو صبر عمى طاعة ا﵀ تعالى ،كصبر عف محارـ ا﵀؛ كىي
المفطرات أثناء الصياـ؛ ألف العبد يترؾ شيكاتو مف أجؿ ا﵀ كنفسو قد تنازعو إلييا،
َ
َ
َ ُ َ
س َر ُ ٗٞة َي ْ
ون أ َ ْ
ري
فيحصؿ الصائـ عمى جزاء الصابريف ،قاؿ تعالى ﴿ :إِج َٙا يُ َ٠ف الػاةِر
ِ ِ
َ
اب ﴾ [الزمر ،]10:كقد سمي النبي  شير الصياـ بشير الصبر؛ كما جاء في الحديث
ضِص ٍ

الص ٍب ًر ،كصكـ ثىىال ثى ية أىي و
ش ٍي ور
ش ٍي ير َّ
َّاـ ًم ٍف يك ِّؿ ى
كـ ى
عف أبي ىريرة  أف النبي  قاؿ [ :ى
ى ى ي
ص ي
َّى ًر ]( ،)2فالصائـ يحبس نفسو عف أشياء جعؿ ا﵀ تعالى قكاـ بدنو بيا؛ كذلؾ أنو
ص ٍكيـ الد ٍ
ى
لما أمسؾ عف شيكة الطعاـ كالشراب كالنكاح؛ كىي أعظـ الشيكات كأكبر المذات ،كأقكاىا

الم ىحرـ أىكف.
تأثي انر في النفكس؛ كاف إمساكو عما دكنيا مف شيكات النظر كالكبلـ كالفعؿ ي
 -5الصياـ يي ِّ
ذكر الصائـ بالفقراء كالمساكيف:
فالصياـ يزرع في أنفس األغنياء اإلحساس بآالـ الفقراء كالمحركميف؛ فعندما يذكؽ الصائـ
مما يجعمو ييسارع إلى الرحمة
طعـ الجكع ٌ
فإنو يتذ ٌكر أخاه الفقير الجائع ،كاأللـ الذم ٌ
يمر بوٌ ،
كمد يد العكف ليـ ،كاإلحساف إلييـ ،كأفضؿ ما يثاب عميو
كالعطؼ عمى الفقراء كالمحتاجيفٌ ،

) )1ينظر :لطائؼ المعارؼ فيما لمكاسـ العاـ مف الكظائؼ ،ابف رجب (ص.)155:

) )2السنف الصغرل النسائي ،كتاب الصياـ ،باب صكـ ثبلثة أياـ مف الشير (ج ،)218/4ح ( ،)2408قاؿ األلباني:
صحيح ،ينظر :صحيح الجامع الصغير كزياداتو ،األلباني (ج ،)692/1ح (.)3718
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المسمـ ،تفطير غيره مف الصائميف ،كما جاء في حديث زيد بف خالد الجيني 

()1

أف النبي

َّ
ش ٍي نئا ](.)2
ىج ًر َّ
الص ًائًـ ى
ص ًائ نما ىك ى
ص ًم ٍف أ ٍ
اف لى يو ًم ٍث يؿ أ ٍ
ىج ًرًه ،ىغ ٍي ىر أ َّىن يو الى ىي ٍنقي ي
 قاؿ [ :ىم ٍف فىط ىر ى
 -6الصكـ يترتب عميو فكائد صحية كثيرة:
تحصؿ ىذه الفكائد بسبب تقميؿ الطعاـ كالشراب ،فيدفع ا﵀ تعالى بذلؾ كثي انر مف األمراض
السمكـ مف الجسـ ،كاراحة الجياز اليضمي،
الخطيرة عمى صحة اإلنساف كبدنو؛ مثؿ :إزالة ٌ
كخفض مستكيات السكر في الدـ ،كحرؽ الدىكف ،كتعزيز جياز المناعة في الجسـ ،كغيرىا

الكثير مف األعراض التي يؤثٌر الصياـ فييا أث انر إيجابيان كبي انر(.(3
المطمب الثالث
داللة آيات الصياـ عمى صدؽ الكحي كالنبكة
َ َ َ َ َ َُ ْ ُ َ َ َْ ُ ُ ّ َ ُ َ َ ُ َ ََ
َ
ُ
َع َاَّل َ
ِي ِٚ٘ ٚرتْٖ ِس ْٗ
الػًام ْٙا ْخِب
قاؿ ا﵀ تعالى ﴿ :يا خحٟا اَّلِي ٚآ٘٠ٜا ْخِب نًٖسٗ ِ
َ َ ُ َ ُ َ
ٕ َهٖس ْٗ ت َخِ٠ن ﴾ [البقرة ،]183:أخبرنا ا﵀  في ىذه اآلية الكريمة أنو شرع الصياـ كجعمو سنة
عامة عمى كؿ األمـ ،كفي ذلؾ تأكيد عمى كحدة رسالة السماء المستمدة مف كحدانية الخالؽ
سبحانو ،كتذكر لنا كتب التاريخ أف الفرس كالركماف كالينكد كاليكناف كالبابمييف كالمصرييف القدماء
الحسنة ،كما مارسو كيمارسو الييكد
كانكا يمارسكف الصكـ ،باعتباره عمبلن مف األعماؿ ى

كالنصارل؛ كلكف بصكر أخرل ابتدعكىا كانحرفكا بيا عف المعنى الحقيقي لمصياـ(.)4

) )1زيد بف خالد الجيني :اختمؼ في كنيتو كفي كقت كفاتو اختبلفان كثي انر ،يكنى أبك عبد الرحمف ،كقيؿ :أبك زرعة ،كقيؿ:
أبك طمحة ،سكف المدينة ،كشيد الحديبية مع رسكؿ ا﵀  ككاف معو لكاء جيينة يكـ الفتح ،تكفي بالمدينة ،كقيؿ :بمصر،

كقيؿ :بالككفة ،ككانت كفاتو سنة اثنتيف كسبعيف ،كقيؿ ثماف كسبعيف ،ينظر :أسد الغابة في معرفة الصحابة ،ابف األثير

(ج ،)355/2االستيعاب في معرفة األصحاب ،ابف عبد البر (ج.)549/2

) )2سنف الترمذم :كتاب الصكـ ،باب ما جاء في فضؿ مف فطر صائمان (ج ،)163/2ح ( ،)807قاؿ الترمذم :ىذا
حديث حسف صحيح ،كقاؿ األلباني :حديث صحيح ،ينظر :صحيح الجامع الصغير كزياداتو ،األلباني (ج،)1095/2

ح (.)6412

) (3ينظر :المكسكعة الفقيية الككيتية ،مجمكعة مف العمماء (ج.)28/8

) )4ينظر :الصياـ معجزة عممية ،تاج ،مقاؿ عمى اإلنترنت ،تاريخ النشر ،3/9/2006:مكقع إسبلـ أكف اليف.
الرابط https://ar.islamway.net/article/1910 :

128

لكف الصياـ في ديف اإلسبلـ لو شأف آخر؛ فيك مدرسة صحية كتربكية كاجتماعية،
كتيذيب لسمككو ،فالصكـ ليس مجرد امتناع عف الطعاـ
مبنية عمى الصبر ،كتزكية لنفس اإلنساف
ه
كالشراب؛ بؿ ىك كقاية كعبلج لما قد يصيب اإلنساف مف ًعمؿ كآفات في نفسو كجسده مف جراء
اـ يج َّن هة ]()1؛ أم :ستر
كثرة األكؿ كدكامو ،كقد ركل أبك ىريرة  عف النبي  أنو قاؿِّ [ :
الص ىي ي
كمانع مف الرفث كاآلثاـ ،كمانع أيضان مف العذاب في النار يكـ القيامة.
كقد بينت دراسات طبية كعممية أف الصياـ لو تأثيرات إيجابية؛ كقائية كعالجية عمى صحة
اإلنساف ،مف أبرزىا:
أكالن :الفكائد الكقائية لمصياـ.
ثبت مف خبلؿ األبحاث الطبية العديد مف الفكائد الكقائية لمصياـ ضد كثير مف األمراض
كالعمؿ الجسمية كالنفسية ،منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:
 -1تقكية جياز المناعة ككقاية الجسـ مف األمراض:
حيث يتحسف المؤشر الكظيفي لمخبليا الممفاكية عشرة أضعاؼ ،كما تزداد نسبة الخبليا
المسؤكلة عف المناعة النكعية زيادة كبيرة ،كترتفع نسبة بعض أنكاع األجساـ المضادة لبعض
الكائنات الدقيقة المسببة لؤلمراض في الجسـ كتنشط الردكد المناعية نتيجة لزيادة البركتيف
الدىني منخفض الكثافة ،كأشارت العديد مف الدراسات إلى أف تجكيع الجسـ يحفز الخبليا
الجذعية عمى تجديد خبليا الدـ البيضاء المقاكمة لمجراثيـ كالعدكل ،كمف خبلؿ الصياـ
الفعالة مف جياز المناعة ،لتكلد خبليا جديدة بدالن
يتخمص الجسـ مف األجزاء التالفة أك غير ٌ

منيا(.(2

 -2الصياـ يخمص الجسـ مف السمكـ:
الصياـ ىك الكسيمة الكحيدة الفعالة لطرد السمكـ المتراكمة في أنسجة الجسـ ،مف جراء تناكؿ
المصنعة منيا ،كتناكؿ األدكية ،كاستنشاؽ اليكاء الممكث
األطعمة؛ كخصكصان المحفكظة ك ي
) )1صحيح مسمـ :كتاب الصياـ ،باب فضؿ الصياـ (ج ،)806/2ح (.)1151

) )2ينظر :مف أكجو اإلعجاز العممي في الصياـ ،الصاكم ،مقاؿ عمى اإلنترنت ،تاريخ النشر ،7/7/2015:مكقع الرياض
الرابطhttp://www.nooran.org/O/1/1O4.htm :
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بيذه السمكـ؛ حيث تنظؼ القناة الػيضمية تمامان مف جراثيميا خبلؿ أسبكع كاحد مف الصكـ،
كتستمر عممية التنظيؼ إلخراج الفضبلت كالسمكـ المتراكمة في األنسجة عبر المعاب،
الم ًعدية ،كالعصارة الصفراء ،كعصارة البنكرياس ،كالمخاط ،كالبكؿ ،كالعرؽ ،كتقؿ
كالعصارة ى

كمية العصارة كدرجة حمكضتيا كثي انر مع الصكـ(.)1

الس ٍّمية الضارة؛ كحمض البكؿ كفكسفات األمكنياؾ كالمنغنيز في
فالصياـ يمنع تراكـ المكاد ي

الدـ ،كما يترتب عمييا مف تراكمات مؤذية في المفاصؿ كالكمى ،كقد أثبتت األبحاث الطبية أف
الصياـ ليكـ كاحد يطير الجسـ مف الفضبلت كالسمكـ المتراكمة لعشرة أياـ؛ أم أف اإلنساف
يحتاج كؿ سنة لصياـ  36يكمان ،كمف ىنا نرل الحكمة مف تكجيو النبي  لممسمميف بصياـ ستة
أياـ مف شكاؿ بعد صياـ شير رمضاف حتى تكتمؿ عممية التنظيؼ()2؛ كما جاء في حديث أبي
اف
اف ثي َّـ أىتٍ ىب ىع يو ًستًّا ًم ٍف ى
ش َّك واؿ ،ىك ى
ض ى
اـ ىرىم ى
أيكب األنصارم  أف رسكؿ ا﵀  قاؿ [ :ىم ٍف ى
صى
ىك ً
َّى ًر ](.)3
ص ىي ًاـ الد ٍ
 -3الصياـ يقي مف األكراـ كاألمراض السرطانية:
أظيرت الدراسات الطبية أف الصياـ يساعد مرضى السرطاف الذيف يخضعكف لمعبلج
الكيميائي عمى تدمير الخبليا السرطانية ،كازالة الخبليا التالفة كالضعيفة مف الجسـ ،فالجكع
يحرؾ األجيزة الداخمية لجسـ االنساف الستيبلؾ الخبليا الضعيفة حتى يكاجو ذلؾ الجكع،
فتتاح لمجسـ الفرصة ليسترد حيكيتو كنشاطو ،كما أنو يستيمؾ أيضان األعضاء المريضة
كيجدد خبلياىا ،كيزيؿ األكراـ في بداية تككنيا؛ كقد تبيف أف الصياـ يبطئ نمك سرطاف
الثدم كسرطاف الجمد كسرطاف الدماغ ،كاألكراـ العصبية ،كلو تأثير مباشر عمى جميع
األنكاع األخرل(.(4

) )1ينظر :الصياـ معجزة عممية ،الصاكم (ص.)23-12:

) )2ينظر :فكائد الصياـ الصحية ،السنباني ،مقاؿ عمى اإلنترنت ،تاريخ النشر ،28/5/2017:مكقع إسبلـ أكف اليف
الرابطhttps://islamonline.net :

) )3صحيح مسمـ :كتاب الصياـ ،باب استحباب صكـ ستة أياـ مف شكاؿ إتباعان لرمضاف (ج ،)822/2ح (.)1164
) )4ينظر :فكائد الصياـ الدينية ،الشكابكة ،مقاؿ عمى اإلنترنت ،تاريخ النشر ،30/9/2015:مكقع مكضكع.
الرابطhttps://mawdoo3.com :
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 -4يمنح القدرة عمى التحكـ في الغريزة الجنسية كضبطيا:
فالصياـ يخفؼ كييدئ ثكرة الغريزة الجنسية ،بسبب انخفاض تركيز ىرمكف التيستكستركف -
ىرمكف الذككرة -؛ كبذلؾ يقي الجسـ مف االضطرابات النفسية كالجسمية ،كاالنحرافات
السمككية()1؛ لذلؾ أمر النبي  الشباب الذيف ال يستطيعكف الزكاج بالصكـ فقاؿ[ :
اب م ًف استىطى ى ً
الش ىب ً
َّ
الص ٍكًـ
ستى ًط ٍع فى ىعمى ٍي ًو ًب َّ
اع م ٍن يك يـ ى
اءةى ىف ٍم ىيتىىزَّك ٍج ،ىك ىم ٍف لى ٍـ ىي ٍ
ٍ
الب ى
ى
اء ](.)2
ًك ىج ه

ش ىر
ىيا ىم ٍع ى
فىًإ َّن يو لى يو

 -5الكقاية مف األمراض العقمية كالنفسية:
كي ٍّ
يدئ الحالة النفسية ،كيقمؿ مف ظيكر العديد مف األمراض
فقد ثبت أف الصكـ ييحسف النكـ ي

مف بينيا القمؽ كاالكتئاب كالغضب ،كأيضان يقمؿ مف حدة التكتر كاألرؽ ،فالصكـ يعمؿ عمى

تيذيب النفس كتيدئتيا ،لذا كاف لو تأثير كبير عمى الصحة النفسية لئلنساف.
كما كثبت تأثير الصياـ عمى مرضى انفصاـ الشخصية ،كاالكتئاب كالقمؽ كاإلحباط؛ حيث
يقدـ الصكـ لمدماغ كخبليا المخ استراحة جيدة ،كبنفس الكقت يقكـ بتطيير خبليا الجسـ مف
السمكـ ،كىذا ينعكس إيجابيان عمى استقرار الكضع النفسي لدل الصائـ؛ حتى إننا نجد أف كثي انر
مف عمماء النفس يعالجكف مرضاىـ النفسييف بالصياـ فقط ،فحتى األمراض العقمية يمكف السيطرة
عمييا بمفعكؿ الصياـ كالحمية ،كقد حصمكا عمى نتائج مبيرة كناجحة! كلذلؾ يعد الصكـ ىك
الدكاء الناجع لكثير مف األمراض النفسية المزمنة(.)3
 -6الحماية مف اإلصابة بمرض السكرم:
الصياـ يمنح البنكرياس مجاالن لمراحة ،عممان ٌأنو يفرز األنسكليف المسؤكؿ عف تحكيؿ السكر

إلى مكاد دىنيو كنشكية ،كزيادة كمية األنسكليف تصيب البنكرياس باإلرىاؽ ،مما يؤثر عمى

) )1ينظر :مف أكجو اإلعجاز العممي في الصياـ ،الصاكم ،مقاؿ عمى اإلنترنت ،تاريخ النشر ،7/7/2015:مكقع الرياض
الرابطhttp://www.nooran.org/O/1/1O4.htm :

) )2سبؽ تخريج الحديث (ص )124:مف ىذا البحث.

) )3ينظر :دراسة حكؿ الصكـ الطبي في النظاـ الغذائي األمثؿ ،ككت (ص.)26:
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كفاءتو ،األمر الذم يؤدم إلى تراكـ السكر في الدـ ،كالصياـ ينظٍّـ ىذه العممية دكف الحاجة
لتناكؿ األدكية كالعقاقير(.(1
ثانيان :الفكائد العالجية لمصياـ:

ُ ُْ ََُْ َ
ََ َ ُ ُ ْ َ ٌْ َ ُ
ْ
قاؿ ا﵀  ﴿ :وأن حػ٠م٠ا خري ٕسٗ إِن ْٜخٗ تهٖ٠ٙن ﴾ [البقرة ،]184:أم أف الصياـ يعكد

كحسف المآب كالجزاء في اآلخرة.
عمى اإلنساف بكؿ الخير كالفائدة في الحياة الدنيا ،ي
فإف لمصياـ قكة ىائمة لشفاء الكثير مف األمراض؛ فالصكـ المنتظـ كبخاصة يكميف مف كؿ
أسبكع ،ككذلؾ شير في السنة ،يخفض تأثير الككلستركؿ الضار في الجسـ ،كيضبط مستكل
السكر ،كيكازف معدؿ ضغط الدـ ،كينظـ عمؿ القمب ،كىذه األمراض تصيب معظـ البشر كتؤدم
يحد مف ىذه األمراض كبالتالي يجعؿ اإلنساف يتمتع بحياة
إلى نكبات قاتمة ،كلذلؾ فإف الصكـ ٌ
أفضؿ؛ فالعمـ الحديث يؤكد عمى أف االمتناع عف الطعاـ كالشراب لفترات محددة يعطي فرصة
لمنظاـ المناعي لممارسة ميامو بشكؿ أفضؿ ،كيخفؼ األعباء عف أجيزة الجسد ألف الطعاـ
الزائد يرىؽ الجسـ كيؤذيو؛ فبمجرد أف تبدأ بالصياـ فإف خبليا الجسـ تبدأ بطرد السمكـ المتراكمة
طيمة العاـ ،كيشعر اإلنساف بطاقة عالية كراحة نفسية كنشاط كقكة(.(2
كمف األمراض التي يعمؿ الصياـ عمى الشفاء ،منيا:
 -1التخمص مف السمكـ:
يتعرض الجسـ البشرم لكثير مف المكاد الضارة كالسمكـ التي قد تتراكـ في أنسجتو كىذه
السمكـ تأتي لمجسـ عبر الغذاء الذم يتناكلػو بكثرة ،كتذكر بعض المراجع الطبية أف معظـ
األطعمة في ىذا الزماف تحتكم عمى كميات قميمة مف المكاد السامة ،كىذه المكاد تضاؼ إلى
الطعاـ أثناء إعداده أك حفظو؛ كالنكيات كاأللكاف االصطناعية ،كالمكاد الحافظة ،كاإلضافات
الكيميائية لمنبات أك الحيكاف ،كسمكـ األدكية التي يتناكليا الناس بغير ضابط ،ىذا باإلضافة
) (1ينظر :أىمية الصياـ ،أبك مفرح ،مقاؿ عمى اإلنترنت ،تاريخ النشر ،18/5/2017 :مكقع مكضكع.
الرابطhttps://mawdoo3.com :

) )2ينظر :قكة الصياـ ،كحيؿ ،مقاؿ عمى اإلنترنت ،مكسكعة الكحيؿ لئلعجاز في القرآف كالسنة.
الرابطhttps://kaheel7.net/?p=9322:
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إلى السمكـ التي نستنشقيا مع اليكاء مف عكادـ السيارات ،كغازات المصانع ،كؿ ىذه السمكـ
جعؿ ا﵀ سبحانو لمجسـ منيا فرجان كمخرجان حيث يقكـ الكبد  -كىك الجياز الرئيس المسئكؿ
عف تنظيؼ الجسـ مف السمكـ – بطرد ىذه السمكـ خارج الجسـ ،غير أف لمكبد جيدان كطاقة
محدكدة كقد يعترم خبلياه بعض الخمؿ ألسباب مرضية أك ألسباب خمقية كتقدـ السف،
فيترسب جزء مف ىذه المكاد السامة في أنسجة الجسـ كخصكصان في المخازف الدىنية،
ؤكسد
كأثناء الصياـ تتحكؿ كميات ىائمة مف الشحكـ المختزنة في الجسـ إلى الكبد حتى تي ى
كتيستخرج منيا السمكـ الذائبة فييا ،كتيزاؿ يسميتيا كيتخمص منيا مع نفايات الجسد(.)1

كبما أف عمميات اليدـ في الكبد أثناء الصياـ تغمب عمميات البناء في التمثيؿ الغذائي؛ فإف
فرصة طرح السمكـ المتراكمة في خبليا الجسـ تزداد خبلؿ ىذه الفترة كيزداد أيضان نشاط الخبليا
الكبدية في إزالة يسمية كثير مف المكاد السامة ،يقكؿ الدكتكر (ماؾ فادكف) كىك مف األطباء

العالمييف الذيف اىتمكا بدراسة الصكـ كأثره" :إف كؿ إنساف يحتاج إلى الصكـ كاف لـ يكف مريضان؛
ألف سمكـ األغذية كاألدكية تجتمع في الجسـ فتجعمو كالمريض كتثقمو فيقؿ نشاطو؛ فإذا صاـ

اإلنساف تخمص مف أعباء ىذه السمكـ ،كشعر بنشاط كقكة ال عيد لػو بيما مف قبؿ(.)2
 -2تجدد الخاليا:
اقتضت حكمة ا﵀ تعالى أف يحدث التغيير كالتبديؿ في كؿ شيء كفؽ يسنة ثابتة ،فقد

اقتضت ىذه السنة في جسـ اإلنساف أف تتبدؿ محتكل خبلياه عمى األقؿ كؿ ستة أشير،

كبعض األنسجة تتجدد خبلياىا في فترات قصيرة تي ىعد باألياـ كاألسابيع؛ فتيرـ تمؾ الخبليا ثـ

تمكت ،كتنشأ أخرل جديدة تكاصؿ مسيرة الحياة حتى يأتي أجؿ اإلنساف ،فعدد الخبليا التي
تمكت في الثانية الكاحدة في جسـ اإلنساف يصؿ إلى 125مميكف خمية كأكثر مف ىذا العدد
يتجدد يكميان في سف النمك ،كمثمو في كسط العمر ،ثـ يقؿ عدد الخبليا المتجددة مع تقدـ
السف(.)3

) )1ينظر :الكبد كالعبلج بالغذاء ،أبك بكر (ص.)105:

) )2ينظر :الصكـ حكـ كأحكاـ ،الزنداني (ص.)57-41:

) )3ينظر :اإلنساف حكمة الركح كالجسد ،عبد ا﵀ (ص.)9:
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كفي الصياـ تتجمع األحماض األمينية -التي تشكؿ البنية األساسية في الخبليا  -القادمة
مف الغذاء مع األحماض الناتجة مف عممية اليدـ في مجمع األحماض األمينية في الكبد كيحدث
فييا تحكؿ داخمي كاسع النطاؽ؛ ليتـ إعادة تكزيعيا بعد عممية التحكؿ الداخمي كدمجيا في
كيصنع منيا كؿ أنكاع البركتينات الخمكية كبركتينات الببلزما كاليرمكنات كغير
جزيئات أخرل ،ي
ذلؾ مف المركبات الحيكية ،كىذا يتيح الفرصة لبناء أعداد جديدة مف الخبليا ،كيرفع كفاءتيا

الكظيفية مما يعكد عمى الجسـ البشرم بالصحة كالقكة كالعافية(.)1
 -3مقاكمة الشيخكخة:
كشفت مجمة الطبيعة ( )Natureالبريطانية عف دراسة عممية تفيد أف الصياـ الجزئي يؤدم
إلى تنشيط الجينات المسئكلة عف إفراز ىرمكنات تساعد الخبليا في مكاجية زحؼ الشيخكخة
عمى اإلنساف ،كتزيد مف حيكية كنشاط الجسـ ،كتأخير ىى ىرـ الخبليا الدماغية ،كمساىمتو في
إبطاء نشكء مرض الزىايمر ،كأكدت نتائج ىذه الدراسة أف عممية التمثيؿ الغذائي كىضـ

الطعاـ تنتج مكاد سامة تتمؼ الخبليا ،كأف اإلقبلؿ مف كمية الطعاـ ،كاإلكثار مف الحركة
كيكقؼ عممية اليدـ ،كبالتالي تزيد مف إمكانية رفع
لحرؽ الطاقة؛ ييحسف مف الكضع الصحي ي

متكسط العمر ،كأكضحت الدراسة أف الصياـ عف الطعاـ لعدة ساعات يؤدم إلى رد فعؿ
يجعؿ الخبليا تقاكـ المكت كتعيش فترة أطكؿ ،كأضافت الدراسة أف مفتاح الصحة يتمثؿ في
الحد مف الطعاـ بقدر اإلمكاف؛ مع التركيز عمى تحسيف نكعية الطعاـ مما يؤثر إيجابيان
كيساعد عمى مقاكمة اليى ىرـ كالشيخكخة(.)2

المحكـ الذم يتضمف أس ار انر ألدؽ االكتشافات الطبية ،كالدراسات العممية،
إف ىذا التشريع ي
كالذم نزؿ بو القرآف في و
زمف يستحيؿ عمى البشر فيو معرفتيا يدؿ عمى مصدره اإلليي ،كخالقو
َْ
ُ ْ َ َ َُ َ
ً
َ َ َ َُ ً
الس ف َ
َ َُْ ّ َ
ات َواَ ْر ِض إَِ ُٝ ٛكن دٍ٠را َرضًِٙا ﴾ [الفرقاف ،]6:ككؿ
الص َِ ٠َ ٙ
الرباني ﴿ ُٔ أٛزَل اَّلِي حهٖٗ ِ ِ
ىذه المعاني كالفكائد تشيد بأف ىذا التشريع ىك تشريع يمحكـ ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف

خمفو ،فيك تشريع إليي راعى مصمحة اإلنساف كدفع عنو الضرر كالمفسدة ،إنو بحؽ أينزؿ مف
العفاني (ج.)273/2
الرياف في فقو الصياـ كشير رمضاف ،ى
) )1ينظر :نداء ى
) )2ينظر :الفكائد الصحية لمصياـ حسب ما أثبتتو األبحاث الطبية ،صحيفة الرياض ،العدد ( ،)16811تاريخ
النشر 4/7/2014:الرابطhttp://www.alriyadh.com/949651 :
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َ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ َ َ َ َُ ْ َ ْ
َ
َُ َْ َ ُ َ َََ
ّ
َ
س ِ ٚالل يظٟد ةِٙا أٛزل إِْلّ أٛزَل ةِهِٖ ِ ِٝٙوالٍٙنِٓث يظٟدون وكَف ةِالل ِ
عند ا﵀ ٕ ﴿ ـ ِ
َ ً
طًِٟدا ﴾ [النساء.]166:
ُ
كما يشيد لمحمد  أنو رسكؿ مف عند ا﵀ تعالى ،كصدؽ ا﵀ القائؿَ ﴿ :شُنِي ِ ْٗ ٟآيَاح َِٜا ِف
َّ َ ََُ ََ ُّ
ْ َ
َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َْ َ َ َ ْ َ ْ
َشء َطٌ ٟ
ك َ ٍْ
ًد ﴾
َع
ٝ
ٛ
خ
ّ
ب
ر
ة
ً
س
اق و ِف خجٍ ِ
اٌٌ ِ
ِ
ِ
ص ِ ٟٗضّت يتتّي ل ٟٗخ ٝٛاْلَ أولٗ ي ِ ِ ِ
[فصمت ،]53:كاال فمماذا يرىؽ النبي  نفسو مف كثرة الصياـ؟ كلماذا كاف يكاصؿ األياـ مع
األياـ صائمان صاب انر عابدان ﵀ تعالى؟ كمف أخبره  أف في الصياـ كقاية لئلنساف مف أضرار
نفسية كجسدية؟ كمف أخبره أف فيو منافع كفكائد يجنييا األصحاء؟ كمف أخبره  بأف الصياـ
سيؿ ميسكر ،ال ىيضر بالجسـ كال ييجيد بالنفس؟ كمف أطمعو عمى أف كثرة الصكـ تثبط الرغبة

الجنسية؟ كتخفؼ مف حدتيا كثكرتيا خصكصان عند الشباب! فيصير الشباب آمنان مف
االضطرابات الغريزية النفسية ،كمحصنان ضد االنحرافات السمككية! كخصكصان أنو نشأ في بيئة ال
تعرؼ ىذا الصياـ كال تمارسو( ،)1كلـ يتعمـ ذلؾ في معاىد كال جامعات ،حيث كاف أيميان ال يق أر
كال يكتب ،فدؿ ذلؾ عمى أنو كحي مف عند ا﵀ تعالى ،كىذا معنى صدؽ الكحي كما يتبعو مف
صدؽ النبكة.
إف في كؿ ما سبؽ أدلة كاضحة عمى صدؽ الكحي كصدؽ النبكة؛ كىذه األدلة ىي غيض
مف فيض مف دالئؿ صدؽ القرآف العظيـ ،كدالئؿ نبكتو  ،كصدقو في دعكتو ،كفييا م ٍق ىنع لكؿ
مف كاف عنده عقؿ يبحث عف الحقيقة ،كقمب سميـ يطمح لمكصكؿ إلييا.

) )1ينظر :مف أكجو اإلعجاز العممي في الصياـ ،الصاكم ،مكقع الييئة العالمية لمكتاب كالسنة ،الرابط:
https://www.eajaz.org/index.php/component/contentg
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المبحث الرابع
آيات الحج كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة
كفيو ثبلثة مطالب:

الح ٍّج كمكانتو في اإلسبلـ.
المطمب األكؿ :أىمية ى
المطمب الثاني :فضؿ الحج ك ً
الحكمة مف فرضو عمى المسمميف.
ى
المطمب الثالث :داللة آيات الحج عمى صدؽ الكحي كالنبكة.
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المطمب األكؿ
الح ِّج كمكانتو في اإلسالـ
أىمية ى

إف عبادات اإلسبلـ كشعائره تيدؼ كميا إلى خير المسمميف في الدنيا كاآلخرة؛ كمف ىنا كاف
الحج عبادة يتقرب بيا المسممكف إلى خالقيـ ،فتصفك نفكسيـ ،كترتقي أخبلقيـ ،كيمتقكف عمى
ى

ع ا﵀ تعالى
المكدة ،تربط بينيـ العقيدة كاإليماف ،رغـ تباعد األقطار كاختبلؼ الديار ،كقد ىش ىر ى

الحج مغفرةن لمذنكب كتطيي انر لمنفكس ،كتعزي انز لمعاني اإليماف كالطاعة كالصبر ،كجعمو ركنان
الحج.
خامسان مف أركاف اإلسبلـ ،كقد كردت في القرآف الكريـ سكرة كاممة يس ٌميت سكرة ى

كؿ م ىكم و
عيف عمى ٍّ
الحج فرض و
ٍّ
العمر بالنص
ؼ
"كقد ثبت ككف
و
مستطيع مرةن كاحدةن في ي
ي
معمكـ مف ٍّ
الديف بالضركرة؛ أم :يكفير مف أنكره كجحده(،)2
كاإلجماع"( ،)1كأف فرضيتو مما ىك
ه
َ ّ ََ
َ َ
ً
َ
ََ َ َ
َ
اس ضِز ْاِلًَْج َْ٘ ٚ
َع اْلَ
ِ
اشخَ َفاع إِْلَْ ِٝشبًِال َو َ٘ ٚزٍ َر ٌإِن الل ى ِن ن ِٚ
قاؿ تعالى ﴿ :و ِلل ِ
ِ
ِ
إ ْ َهالََ ٙ
َّ
اس
الن
ا
ي
ىي
أ
[
فقاؿ:
،

ا﵀
رسكؿ
خطبنا
قاؿ:
،

ة
ر
ي
ر
ى
أبي
عف
ك
،
]
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اف:
ر
عم
[آؿ
﴾
ّي
ِ
ى
ي
ض ا﵀ عمى ٍي يكـ ا ٍلح َّج ،فىحجكا ،فىقىا ىؿ رج هؿ :أى يك َّؿ ع واـ يا رس ى ً
ت ىحتَّى قىالى ىيا ثىىال ثنا،
س ىك ى
ىي
ي
قى ٍد فىىر ى ي ى ي ى
كؿ ا﵀؟ فى ى
ى ى ى ي
اؿ رسك يؿ ً
استىطى ٍعتي ٍـ.)3(]...
ا﵀  :لى ٍك يق ٍم ي
ت :ىن ىع ٍـ لى ىك ىج ىب ٍت ،ىكلى ىما ٍ
فىقى ى ى ي
ككاف الحج معركفان قديمان بيف عرب الجاىمية؛ مف عيد إبراىيـ كاسماعيؿ -عمييما السبلـ،-
أم ىر
المنكرات ،كزاد فيو بعض المناسؾ ،كقد ى
كأقره اإلسبلـ بعد أف أبطؿ ما فيو مف أنكاع الشرؾ ك ي

ا﵀ نبيو  في أكؿ عاـ بعد فتح مكة أف ييعمف البراءة التامة مف الشرؾ كأىمو ،كيطير البيت
الحراـ منيـ ،فبعث النبي  أبا بكر ً
الص ٍّديؽ  كأمره بتبميغ الناس ىذه األكامر الربانية؛ ككاف

الحج ًة التي أىم ىرهي عمييا رسكؿ ا﵀  قبؿ حجة الكداع ،فأىذ ىف أبك بكر 
الحج ،في ى
ذلؾ في مكسـ ى
اف ]( ،)4ككانت ىذه أكؿ ىحجة
الع ًاـ يم ٍ
ش ًر هؾ ،ىكالى ىيطي ي
كؼ ًبا ٍل ىب ٍي ًت يع ٍرىي ه
في الناس [ :أىالى الى ىي يحج ىب ٍع ىد ى
ىحجيا المسممكف إلى بيت ا﵀ الحراـ في سنة تسع لميجرة بإمرة أبي بكر الصٍّديؽ  ،ثـ حج

الحج ،ككضح أركانو مف
ٌ
النبي  سنة ىعشر ىحجةى الكداع؛ بيف فييا لممسمميف طريقة أداء مناسؾ ى
) )1تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج ،)81/2التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ ،طنطاكم (ج ،)191/2بتصرؼ يسير.
) )2ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازم (ج.)305/8

) )3صحيح مسمـ :كتاب الحج ،باب فرض الحج مرة في العمر (ج ،)975/2ح (.)73

) )4صحيح البخارم :كتاب الحج ،باب ال يطكؼ بالبيت عرياف ،كال يحج مشرؾ (ج ،)135/2ح ( ،)1622صحيح
مسمـ :كتاب الحج ،باب ال يحج بالبيت مشرؾ كال يطكؼ بالبيت عرياف (ج ،)982/2ح (.)1347
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َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُْ ْ ُ َ ََ ٌ َ َ َ ْ َ ُ ْ
ْشك٠ن ْنس ٌال حِرب٠ا
بدايتو إلى نيايتو كنزؿ قكؿ ا﵀ تعالى ﴿ :يا خحٟا اَّلِي ٚآ٘٠ٜا إِجٙا الِ ٙ
َ َ
اْل َر َ
َْ ْ
ش َد ْ َ
ام َب ْه َد َاعمِٞ ْٗ ِٟـذا ﴾ [التكبة.)1(]28:
الٙص ِ
كقد ىبيَّف القرآف الكريـ كالسنة النبكية األىمية ال يكبرل ليذا الركف العظيـ مف أركاف اإلسالـ؛

أذكر منيا:

 -1الحج ركف مف أركاف اإلسالـ:
الحج أحد األركاف الخمسة التي يبني عمييا اإلسبلـ؛ فقد ثبت في الصحيحيف مف حديث
يي ىعد ى
س ىالـ ىعمىى ىخ ٍم و
ً ً
س،
عبد ا﵀ بف عمر – رضي ا﵀ عنيما  -عف النبي  قاؿ [ :يبن ىي ٍاإل ٍ ي
الزىك ً
الص ىال ًة ،كًايتى ً
اء َّ
اة ،ىك ىح ِّج
ىف ىال إًلى ىو إًَّال ا﵀ي ،ىكأ َّ
سكلي يو ،ىكًاقى ًاـ َّ
ى
اد ًة أ ٍ
ش ىي ى
ى
ىف يم ىح َّم ندا ىع ٍب يدهي ىك ىر ي
ً
اف ](.)2
ض ى
ص ٍكًـ ىرىم ى
ا ٍل ىب ٍيت ،ىك ى
الحج عمى ىمف استطاع إليو سبيبلن مف المسمميف ،كعمى
كقد دؿ القرآف الكريـ عمى كجكب ى

أجمؿ بعض أحكامو ،كأما
أنو في أشير معمكمات ،كدؿ أيضان عمى بعض فرائضو كآدابو ،ك ى
تفاصيؿ أحكامو ،ككيفية أداء مناسكو ،كما ييشترط لصحتو؛ فقد ىدلنا عمييا رسكؿ ا﵀  بأقكالو
كأفعالو في حجة الكداع التي ىحجيا مع المسمميف في السنة العاشرة مف اليجرة.

 -2الحج فيو امتثاؿ ألكامر ا﵀ تعالى كاستجابة لندائو:
الحج امتثاؿ ألكامر ا﵀  كاستجابة لتعاليمو ،تتجمى فيو الطاعة الخالصة ،كاإلسبلـ الحؽ،
فمف الكاجب عمى كؿ مسمـ يريد قصد بيت ا﵀ الحراـ أف تككف أعمالو كميا خالصة ﵀
كحده؛ في صبلتو كدعائو ،كفي طكافو كسعيو ،كفي جميع عباداتو؛ قاؿ تعالىَ ﴿ :و َ٘ ٚي ُ ْصٖ ِْٗ
ُ ُْ
َ
َ
ْ
ْ َْ
َ
َ
َ
َو ْ
الل ِ َو َُُ ٠َ ٞمْص ٌَِ ٚذ َِ ِد ْ
اشخَ َْ ٙصّ ةِإ ُه ْر َوة ِ ال ُ٠ثَّق ِإَوَل الل ِ َاعُ ِتَث اَ ُم٠رِ ﴾
س َ ُٝ ٟإَِل

فالحج في حقيقتو عبادة تقكـ عمى التسميـ الكامؿ ﵀ رب العالميف؛ كىذا يتجمى
[لقماف ،]22:ى
الح ٌج.
في الطكاؼ كالرجـ كالذبح ....كجميع مناسؾ كأعماؿ ى

) )1ينظر :التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ،الزحيمي (ج.)196/2
) )2سبؽ تخريجو (ص ،)89:مف ىذا البحث .
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 -3الحج فيو و
اقتداء بأبينا إبراىيـ  كبنبينا محمد :
تأس ك ه
َ ْ ً
ْ َََْ ِ َْ َ َ َ َ َْْ َ َ ُ ْ ْ
ْ
ِٖفانٍّيَ
َ
َ
ّ
َ
َ
ْ
َ
ْشك ِب طحئا وـ ِٟر ةح ِّت ل ِ ِ
قاؿ ا﵀ تعالىِ ﴿ :إَوذ ة٠خٛا ِْلةراَ٘ ًِٗٞكن اِلً ِ
ج أن ل ت ِ
َوإ ْ َِانَ ٙ
ّي َوالر َْمِ الص ُ
ش٠دِ ﴾ [الحج ،]26:فقكلو ( :ىكطى ِّي ٍر ىب ٍي ًت ىي) أم :كطيٌر بيتي مف الشرؾ
ِِ
با﵀ ،كمف األكثاف كاألصناـ كالبدع الم ً
ضمة ،كاألقذار أف تطرح حكؿ البيت ،كاجعمو خالصان
ى
ي
ليؤالء الذيف ىيعبدكف ا﵀ كحده ال شريؾ لو ،كقد بدأ بالطكاؼ؛ ألف الطكاؼ ال ييفعؿ إال حكؿ
ىذا البيت العتيؽ ،كال يفعؿ في بقعة مف األرض سكاه( ،)1كىذ ىكر (الرَّك ًع الس يج ً
كد) بعده؛ لبياف
ى
أركاف الصبلة داللة عمى ًعظىًـ شأف ىذه العبادة ،كقى ىرىف الطكاؼ بالصبلة ،ألنيما ال يشرعاف
إال في البيت؛ فالطكاؼ حكلو كالصبلة إليو ،فبل يككف عنده إال تكحيد ا﵀ تعالى ،كاخبلص

العبادة لو سبحانو(.)2
ثـ أمر ا﵀ أبانا إبراىيـ  أف يي ٍّ
بالحج ،ككتب ا﵀ لمف شاء مف عباده أف
ؤذف في الناس ى
ََّ
َْ ّ َ ْ ُ َ َ ً َ َ َ ُ ّ َ
َ
ِ
ك ؽام ٍِر
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و
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س
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ة
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ييمبكا ىذا النداء رجاالن أك ركبانان ،قاؿ تعالى ﴿ :وأ ِ
ِ
ِ
ُّ َ ّ َ
يَأْت َ
أف ترفىع صكتؾ باألذاف ،كعمينا إيصاؿ ىذا النداء
يمتؾ
م
ف
،
]
27
[الحج:
﴾
ًَ
ٙ
ن
ز
ٌ
ك
ِٚ
٘
ِّي
ٍ
ِ ٍ ِ ٍ
ىي

إلى جميع الناس؛ في كؿ األزماف ،كفي كؿ األمكنة ،فأذ ىف إبراىيـ  في الناس بالحج،
ككصؿ النداء إلى البشر جميعان ،إلى أف تقكـ الساعة ،كبعض أىؿ ال ًعمـ يقكلكف :إف األىمر في

قكلو ( :ىكأ ِّىذف ًفي َّ
الن ً
اس ًبا ٍل ىح ِّج  )...ليس إلبراىيـ  ،كانما لمحمد  الذم ىن ىزؿ عميو القرآف،
كخاطبو ا﵀ بيذه اآلية ،فالمعنى :اذكر يا ىم ٍف أ ٍينزؿ عميو كتابي إ ٍذ بكأنا إلبراىيـ مكاف البيت ،ثـ
بالحج؛ لكي يأتكؾ يممىبٍّيف قاصديف بيت ا﵀ الحراـ(.)3
أنت ٍّأذف بالناس ى

 -4الحج فيو ارتباط بميبط الكحي:
كمتنزؿ التشريع ،ككمما ارتبط المسمـ بيذه البقاع
ى
الحج رحمة إلى الديار المقدسة ميبط الكحي ي
الطاىرة كمما كاف أقرب إلى االقتداء بالرعيؿ األكؿ؛ مف الصحابة كالتابعيف رضكاف ا﵀

) )1ينظر :التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ ،طنطاكم (ج.)301/9

) )2ينظر :التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ،الزحيمي (ج.)194/17

) )3ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازم (ج ،)220/23الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ج ،)38/12تفسير الشعراكم– الخكاطر،
الشعراكم (ج.)9782-9780/16
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كبمغكا شرعو إلى أنحاء الدنيا ،كشتاف بيف مسمـ يرتبط
عمييـ؛ الذيف جاىدكا في سبيؿ ا﵀ ى

قمبو بميابط الكحي كمنازؿ التشريع ،كمسمـ يتعمؽ قمبو بدنيا فانية ،أك ىع ىرض زائؿ(.)1
 -5الحج تكثيؽ لمبادئ التعارؼ كالتعاكف كالمساكاة بيف الناس:

الحج تحقيؽ جممة مف المبادئ السامية؛ حيث التكسع في فعؿ الخير،
يتجمى في فريضة ى

الصبلت ،كيقكل التعارؼ(،)2
كاسداء المعركؼ إلى الناس ،كالتخمؽ بأخبلؽ اإلسبلـ؛ فتتكثؽ ٍّ
َ
كيحصؿ تبادؿ اآلراء كالتجارب كالخبرات ،يقكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى ﴿ :يَا خح َٟا
كيتـ التشاكر ،ى
َ ُ َ َ َْ َ ُ ّ َ َ َُ َ َ َ َ َْ ُ ْ ُ ُ ً ََ َ َ ََ َُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ
اْلاس إِٛا خِٖٜازٗ ِ٘ ٚذْ ٍر وأٛث وسهٖٜازٗ طه٠با ورتانِٔ َلِ هارٌ٠ا إِن أزر٘سٗ ن
ِٜد الل ِ
ََْ ُ ْ َ ََ َ ٌ َ
خت ٌ
ري ﴾ [الحجرات ،]13:كفي الحج أعظـ صكر المساكاة عمى كجو
ختِازٗ إِن الل نٖ ًِٗ ِ
األرض؛ تجد الخادـ بجكار المخدكـ ،كالغني بجكار الفقير ،كاألبيض بجكار األسكد ،تساككا
في المباس ،كتساككا في أداء المناسؾ ،كتعاكنكا فيما بينيـ؛ فشعركا بإخكة الديف ،كاخكة
العقيدة ،فازدادكا يحبان كترابطان كايمانان كتقكل.
المطمب الثاني
فضؿ الحج كالحكمة مف فرضو عمى المسمميف
الحج كأكجبيا عمى عباده لما في ذلؾ مف الفكائد الجميمة ،كاألجر
ىشرع ا﵀ سبحانو شعيرة ى
الكبير ،ك ً
الح ىكـ المتنكعة ،كًلما فيو مف فضائؿ كمقاصد عظيمة ،أذكر أىميا كالتالي:
أكالن :فضؿ الحج:
ب الشارع عمى أداء ىذه العبادة الثكاب كاألجر العظيـ ،كالمنافع الكثيرة ،كالمصالح الدينية
رت ى
كالدنيكية؛ التي تعكد عمى الفرد كالجماعة بالخير كالفبلح؛ حتى تثير ًىمة المسمـ ،كتشحذ
عزيمتو ،كتجعمو يي ٍقبًؿ عمييا بصدر منشرح كعزيمة كثابة ،كىك يرجك ثكاب ا﵀  كمغفرتو كما

أعده لحجاج بيتو العظيـ.

) )1ينظر :خبلصة الكبلـ في أركاف اإلسبلـ ،عبد ا﵀ الطيار (ص.)146،147:
) )2ينظر :التفسير الكسيط ،طنطاكم (ج.)32/4
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الح ِّج لبيت ا﵀ الحراـ ،أذكر منيا ما يأتي:
كقد جاءت النصكص الكثيرة تدؿ عمى فضائؿ ى
 -1الحج المبركر ثكابو الجنة:
كبي ىف ما أعد ا﵀ لمف ىحج ىك ىح يس ىف ىح يجو؛ مف الثكاب الجزيؿ،
ىرغب النبي  أيمتو في الحج ى
كاألجر العظيـ ،فقد جاء عف أبي ىريرة  ،أف رسكؿ ا﵀  قاؿ [ :ا ٍل يع ٍم ىرةي إًلىى ا ٍل يع ٍم ىرًة ىكفَّ ىارةه
ً
اء إًَّال ا ٍل ىج َّن ية ](.)1
س لى يو ىج ىز ه
كر لى ٍي ى
ل ىما ىب ٍي ىن يي ىما ،ىكا ٍل ىحج ا ٍل ىم ٍب ير ي
يتضح مف ىذا الحديث فضؿ الحجً ،
كعظىـ األجر الذم أعده ا﵀ لحجاج بيتو الحراـ ،كأف
ىذا الثكاب العظيـ إنما يحصؿ لمف كاف ىحجو مبرك انر؛ كالحج المبركر :ىك الذم ال يخالطو إثـ
كال معصية ،كأف يأتي المسمـ بً ىحجو عمى التماـ كالكماؿ خالصان لكجو ا﵀ تعالى ،كعمى كفؽ سنة

رسكلو  ،كيككف حجو ال رياء فيو ،كال ىيعقبو معصية( ،)2كأف يحافظ فيو عمى امتثاؿ أكامر ا﵀

الخٍمؽ لعبادتو كطاعتو،
ؽ ى
 كاجتناب نكاىيو؛ خاصةن في األزمنة كاألمكنة الفاضمة؛ ألف ا﵀ ىخمى ى
ََ َ َْ ُ ْ
اْل ََ ٚو ْ َ َ ْ ُ ُ
ون ﴾ [الذاريات.]56:
اْلنس إِل ِْلَهتد ِ
قاؿ تعالى ﴿ :و٘ا خِٖج ِ
ِ
 -2الحج ييدـ ما كاف قبمو:
ىف
ت أ َّ
ىما ىعمً ٍم ى
جاء في صحيح مسمـ أف النبي  قاؿ لعمرك بف العاص  عند إسبلمو [ :أ ى
ًٍ
ىف ا ٍل ىح َّج ىي ٍي ًد يـ ىما ىكا ىف
اف قى ٍبمى ىيا؟ ىكأ َّ
اف قى ٍبمى يو؟ ىكأ َّ
ىف ا ٍل ًي ٍج ىرةى تى ٍي ًد يـ ىما ىك ى
س ىال ىـ ىي ٍي ًد يـ ىما ىك ى
اإل ٍ
()3
الحج؛ كأف كؿ كاحد منيا ييدـ ما
قى ٍبمى يو؟ ]  ،فالحديث دليؿ عمى فضؿ اإلسبلـ كاليجرة ك ى
كاف قبمو مف المعاصي كالذنكب(.)4

الحج مف أفضؿ األعماؿ بعد اإليماف كالجياد:
 -3ى
ىف رسك ىؿ المَّ ًو ً 
ٍض يؿ؟ فىقى ى ً
اف ًبالمَّ ًو
يم ه
الع ىم ًؿ أىف ى
سئ ىؿ :أىم ى
ي
جاء عف أبي ىريرة  [ :أ َّ ى ي
اؿ :إ ى
الجي ي ً
س ًب ً
كر]( ،)5بؿ
يؿ :ثي َّـ ىما ىذا؟ قى ى
يؿ المَّ ًوً ،ق ى
سكلً ًوً ،ق ى
يؿ :ثي َّـ ىما ىذا؟ قىا ىؿ ً :ى
اد في ى
ىك ىر ي
اؿ :ىحج ىم ٍب ير ه
) )1صحيح البخارم :كتاب الحج ،باب كجكب العمرة كفضميا (ج ،)2/3ح ( ،)1773صحيح مسمـ :كتاب الحج ،باب في
فضؿ الحج كالعمرة ،كيكـ عرفة (ج ،)983/2ح (.)1349

) )2ينظر :فتح المنعـ شرح صحيح مسمـ ،الشيف (ج.)411/5

) )3صحيح مسمـ :كتاب اإليماف ،باب ككف اإلسبلـ ييدـ ما قبمو ككذا اليجرة كالحج (ج ،)112/1ح (.)121
) )4ينظر :المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،النككم (ج.)183/2

) )5صحيح البخارم ،كتاب اإليماف ،باب مف قاؿ إف اإليماف ىك العمؿ (ج ،)14/1ح (.)26
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ً
الحج أفضؿ مف الجياد في حؽ ٍّ
النساء كالضعفاء()1؛ كما جاء في الحديث الذم تركيو
يجعؿ ى
كؿ المَّ ًو ،ىنرل ً
اد
س ى
الج ىي ى
أـ المؤمنيف عائشة  -رضي ا﵀ عنيا  ،-أنيا قالت لمنبي  [ :ىيا ىر ي
ى
ً ً
ٍض ىؿ العم ًؿ ،أىفىالى ينج ً
كر ]( ،)2كجاء عنيا أيضان أف
اى يد؟ قى ى
اؿ :الى ،لى ًك َّف أىف ى
ى
ٍض ىؿ الج ىياد ىحج ىم ٍب ير ه
أىف ى ى ى
النبي  سألتو نساؤه عف الجياد ،فقاؿً [ :ن ٍعـ ً
الحج ](.)3
الج ىي ي
اد ى
ى
 -4يعتؽ ا﵀ يكـ عرفة الحجيج مف النار:
جاء عف أـ المؤمنيف عائشة  -رضي ا﵀ عنيا  ،-أف رسكؿ ا﵀  قاؿ [ :ىما ًم ٍف ىي ٍكوـ أى ٍكثىىر
ارً ،م ٍف يكًـ عرفى ىة ،كًا َّن يو لىي ٍد ينك ،ثي َّـ يب ً
ؽ ا﵀ ًف ً
ًم ٍف أ ٍ ً
يو ىع ٍب ندا ًم ىف َّ
الن ً
اىي ًب ًيًـ ا ٍل ىم ىال ًئ ىك ىة،
يى
ى
ى
ىف يي ٍعت ى ي
ىٍ ى ى
()4
ً
الحجاج شعثان غب انر ،يرجكف
فى ىيقيك يؿ :ىما أ ىىر ى
اد ىى يؤىالء؟ ] ؛ كذلؾ ألف يكـ عرفة يكـ يجتمع فيو ي
رحمة ا﵀ كيخافكف عذابو ،ترككا أمكاليـ كأكالدىـ كبيكتيـ كما خكليـ ا﵀ كراء ظيكرىـ،

كرفعكا أ يكفيـ ضارعة إلى ربيـ ،ييباىي بيـ مبلئكتو ،يقكؿ :ما يريد ىؤالء بكقكفيـ ىنا ىكذا؟؛

إال طاعتي كعبادتي ،كدعائي كرجائي؟ ثـ يقكؿ ا﵀ تبارؾ كتعالى :أشيدكـ يا مبلئكتي أني
غفرت ليـ(.)5
 -5الحج كفارة لمذنكب كالسيئات:
الحج مف أعظـ أسباب تكفير الخطايا كالسيئات ،فإذا حج العبد الحج المبركر فإنو يرجع مف
حجو كيكـ كلدتو أمو طاى انر مف الذنكب كالمعاصي كالخطايا؛ جاء في الصحيحيف مف حديث

ًً
ؽ ،ىر ىج ىع ىك ىي ٍكًـ
سٍ
أبي ىريرة  ،قاؿ :سمعت النبي  يقكؿ [ :ىم ٍف ىح َّج لمَّو ىفمى ٍـ ىي ٍرفي ٍث ،ىكلى ٍـ ىي ٍف ي
()6
الرفى ًث؛ كالفسكؽ كىك مخالفة
ىكلى ىدتٍ يو أيم يو ]  ،فاإلنساف إذا ىحج كاجتنب ما حرـ ا﵀ عميو مف ى
أكجب ا﵀ عميو ،كلـ يفعؿ ما ىحرـ ا﵀ عميو؛ فإنو يرجع مف
طاعة ا﵀ تعالى ،كلـ يترؾ ما ى

) )1ينظر :شرح كتاب الحج مف شرح بمكغ المراـ ،ابف باز (ص.)3:

) )2صحيح البخارم ،كتاب الحج ،باب فضؿ الحج المبركر (ج ،)133/2ح (.)1520
) )3صحيح البخارم :كتاب الجياد كالسير ،باب جياد النساء (ج ،)32/4ح (.)2876

) )4صحيح مسمـ :كتاب الحج ،باب في فضؿ الحج كالعمرة ،كيكـ عرفة (ج ،)982/2ح (.)1348
) )5ينظر :فتح المنعـ شرح صحيح مسمـ ،الشيف (ج ،)408/5ح (.)2907

) )6صحيح البخارم ،كتاب الحج ،باب فضؿ الحج المبركر (ج ،)133/2ح ( ،)1521صحيح مسمـ :كتاب الحج ،باب
في فضؿ الحج كالعمرة ،كيكـ عرفة (ج ،)983/2ح (.)1350
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ىح ًج ًو نقيان مف الذنكب ،فكما أف اإلنساف إذا خرج مف بطف أمو فإنو ال ذنب عميو ،فكذلؾ

الرجؿ إذا ىحج بيذه الشركط فإنو يككف نقيان مف ذنكبو كأك ازره كيكـ كلدتو أمو(.)1

الح ِّج عمى المسمميف:
ثانيان :الحكمة مف فرض ى
الحج عبادة مف العباداتً ،ح ىكميا ظاىرة ،كثمارىا ىبٍّينةه لمعياف؛ منيا ما يجنيو المرء في

كيجزل عميو أج انر كرفعةن كحسنات ،كمنيا ما ىك مممكس في الدنيا ،ىيقطفو المرء عاجبلن؛
اآلخرة؛ ي
فيزداد إيمانو ،كينشرح صدره ،كتعمك الطمأنينة ركحو ،فقد شرع ا﵀ تعالى ىذه الشعيرة ً
لح ىكوـ كثيرة؛
كفكائد ىجمة؛ كمصالح عظيمة؛ أذكر منيا:
 -1تأصيؿ قضية التكحيد في نفكس المسمميف:

َ َ ْ َْ َ َ ْ ُ ْ َ َ
الحج عمى تجريد النية ﵀  ،قاؿ تعالى ﴿ :وأح ِ٠ٙا اْلز وإهٙرة
يرتكز تشريع ى
ّ
ِلل ِ ﴾ [البقرة ،]196:أم ألىجؿ ا﵀ كعبادتو ،كإلعبلء كممتو ،كتكحيده ،كاإلخبلص لو سبحانو،
َ َ
ُ َ
س َس ٘ َِْ ٚاََ ْوذَان َو ْ
الر ْ
َ َْ ُ ّ
ضٍَٜاء
اسخَجِتُ٠ا ُ ْ٠ل الزورِ *
ِ
قاؿ تعالى في ثنايا آيات الحجٌ ﴿ :اسخجِت٠ا ِ
ري ُم ْْشك َ
ِ َلل ِ َد ْ َ
ِّي ةِ[ ﴾ ِٝالحج ،]31130:أم اجتنبكا أييا الناس عبادة األكثاف ،كقكؿ الشرؾ،
ِ
مستقيميف ﵀ عمى إخبلص التكحيد لو ،كافراده بالطاعة كالعبادة خالصةن دكف األكثاف
()2
الحج  -جاء
كاألصناـ ،كغير مشركيف بو شيئان مف مخمكقاتو  ،كفي التمبية - :كىي شعار ى

إفراد ا﵀ بالنسؾ كالعبادة صريحان" :لبيؾ الميـ لبيؾ ،لبيؾ ال شريؾ لؾ لبيؾ ،إف الحمد
كالنعمة لؾ كالممؾ ،ال شريؾ لؾ".
 -2تحقيؽ التقكل:
مف أعظـ غايات الحج كمقاصده تحقيؽ التقكل في قمكب المسمميف؛ لذلؾ نجد ارتباط التقكل
َ
َُ
ْ َ ّ
اضح جمًي ،قاؿ َ ﴿ :وأح ِ٠ٙا ْ ْ َ
و
اْل َز َوإ ُه َْ ٙرة ِلل ِ َ ...واتِ٠ا
بالحج في آيات الحج
بشكؿ ك و ى
ََََُ ْ َ َ َ
خَْ
ََ
ري َ
الزادِ
الحج ﴿ :وحزودوا ٌإِن
الل[ ﴾..البقرة ،]196:كقاؿ تعالى أثناء الحديث عف مناسؾ ى
َ
ُ
ََْ َ َُ
٠ن يَا أ ْوِل اَ ِْلَ
أمر ا﵀  بالتزكد لمسفر كالرحمة
فعندما
،
]
197
ة:
ر
[البق
﴾
اب
ِ
اَلِ٠ى وات
ِ
ِ
ِ
ى

ىم ىر بالتزكد لسفر المعاد ،كزاده تقكل ا﵀
المركب كالماؿ ،أ ى
كالمعاش؛ كزاده الطعاـ كالشراب ك ى
) )1ينظر :مجمكع فتاكل كرسائؿ العثيميف ،ابف عثيميف (ج.)20/21
) )2ينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ج.)620/18
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تعالى كمخافتو كمراقبتو سبحانو ،كىذا الزاد خير مف الزاد األكؿ؛ ألنو الزاد الذم سيكصؿ
الح ٍّ
اج إلى قبكؿ ىحجو ،كرضا ا﵀ تعالى(.)1
ى
 -3التربية عمى األخالؽ الحسنة كالخصاؿ الحميدة:
َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ
َْ َ ْ ُ ٌ َ ْ ُ َ ٌ َ َ َ َ َ
سدال
قاؿ ا﵀ تعالى ﴿ :اْلز أطٟر ٘هٖ٘٠ات ذٌ ٚٙرض ذًِ ِٟٚاْلز ٌال رٌد ول ٌص٠ق ول ِ
َ
َ
ََََُ ْ َ َ َ
َْ ّ َ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ
خْ
الزادِ اَلَ ِْ َ٠ى َو َات ُِ َ ُ ْ
خ َْ
ري َ
َْ
اب ﴾
ري َح ْهٖ ْ ُٝ ٙالل وحزودوا ٌإِن
ِ
٠ن يا أو ِِل اَِل ِ
ِف اْل ِز و٘ا تٍهٖ٠ا ٍِ٘ ٚ
[البقرة ،]197:أم فمف أكجب عمى نفسو باإلحراـ في أشير الحج ،كجب أف يبتعد عف الجماع

كمقدماتو ،كعف أنكاع المعاصي ،كعف كؿ ما يؤدم إلى التنازع كالتباغض كاالختبلؼ؛
المراء ك ً
كالجداؿ ك ً
ً
الخصاـ ،كيجب عميو التخمؽ باألخبلؽ الحسنة مف األمر بالمعركؼ،
الحاج البد لو
الحميـ ،كتحمؿ األذل مف الخمؽ؛ فإف ى
كالنيي عف المنكر ،كمساعدة الناس ،ك ي
ٍّ
الحاج أف يتجرد مف كؿ
مف
مف أف يتعرض لمزاحمة أك مخاصمة أك غير ذلؾ ،فالشرع يريد ى

كمغرياتيا كمفاسدىا ،كيتطير مف الذنكب كالسيئات ،فيتحقؽ الغرض المنشكد
مظاىر الدنيا ي
الح ٍّج؛ كىك تيذيب النفس كاصبلحيا ،كتعكيدىا عمى التحمٍّي باألخبلؽ كالفضائؿ،
مف ى
كالتخمٍّي عف المعاصي كالرذائؿ(.)2

جميان في الكحدة بيف جميع الحجيج
الحج يي ىربي المسمـ عمى التكاضع؛ كيظير ذلؾ ٌ
كما أف ى
في الشعائر كالمشاعر ،كالغاء أثر الفكارؽ المادية كاالجتماعية بينيـ؛ مف لغة كدـ كماؿ ً
كعرؽ،
فبل فضؿ لعربي عمى عجمي ،كال لعجمي عمى عربي ،كال ألحمر عمى أسكد ،كال ألسكد عمى
الكداع في
أصحابو في ىحج ًة
ب
ً
أحمر إال بالتقكل كالعمؿ الصالح ،كقد ثىىب ى
ى
ت أف النبي  ىخطى ى
اح هد كًا َّف أىبا يكـ ك ً
ً
ؽ فقاؿ [ :أىي ىيا َّ
ٍأك ىس ًط أياـ التشري ً
ض ىؿ ًل ىع ىرًب ٍّي
اح هد ،أىىال ىال فى ٍ
اس أىىال إً َّف ىرَّب يك ٍـ ىك ى ى ٍ ى
الن ي
ىح ىم ىر إًَّال ًبالتَّ ٍق ىكل،
ىس ىكىد ىعمىى أ ٍ
ىع ىج ًم ٍّي ىكىال لً ىع ىج ًم ٍّي ىعمىى ىع ىرًب ٍّي ىكىال ًأل ٍ
ىعمىى أ ٍ
ىس ىكىد ىكىال أ ٍ
ىح ىم ىر ىعمىى أ ٍ
قاؿ ليبمِّ ًغ َّ
الغائب ](.)3
اىد
سك يؿ المَّو ،ى
الش ي
أ ىىبمَّ ٍغ ي
ى
ت ؟ قىاليكا :ىبمَّغى ىر ي

) )1ينظر :البحر المحيط في التفسير ،أبك حياف (ج.)291/2

) )2ينظر :التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ،الزحيمي (.)207،208/2

) )3مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،الشيباني ،باقي مسند األنصار (ج ،)411/5ح ( ،)22978قاؿ األلباني :صحيح ،ينظر:
السمسمة الصحيحة ،األلباني (ج ،)199/6ح (.)2700
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 -4الحج تذكير بيكـ لقاء ا﵀ تعالى:
ٍّ
المسمـ بيكـ القيامة كبزحمة ذلؾ اليكـ كالناس يممئكف أرجاء األرض ككميـ
الحج يي ىذك ير ي
حر الشمس ،كلذا جاءت اآليات في أكؿ سكرة
متجيكف إلى مكاف كاحد في لباس كاحد في ٍّ
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ
ُ َّ
اس اتِ٠ا َربَّس ْٗ إِن
الحج تصكر لنا مشيدان مف مشاىد يكـ القيامة ،قاؿ تعالى ﴿ :يا خحٟا اْل
َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ ٌ َ ٌ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ ُّ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ُّ َ
َْ
ات ّم ٍٔ
ؽه ٍث خ َّٙا أ ْرؽهج َوحؾ ُم ك ذ ِ
زلزٕث الصانثِ َشء ن ِلًٗ * ي٠م حروجٟا حذ ٔٞك مر ِ
َّمَْٖ َٟا َوحَ َرى اْلَّ َ
اس ُش ََك َرى َو َ٘ا ُ ٗٞب ُص ََك َرى َوَٕ ِ َّ َ َ َ َّ َ ٌ
فالحج
ِ
س ٚنذاب الل ِ طدِيد ﴾ [الحج ،]211:ى
صكرة مصغرة عف يكـ القيامة؛ حيث يحشر ا﵀ األكليف كاآلخريف في صعيد كاحد ،ال يتميز
بعضيـ عمى بعض ،ككذلؾ الشأف في الحج؛ فيـ يمبسكف ثياب اإلحراـ ،كيخرجكف يممىبيف في
صعيد كاحد في عرفات كفي مزدلفة كفي ًمنى ،كيستذكر الحاج مشيد الحشر في مكاطف
الزحاـ الشديد؛ كالطكاؼ كالسعي كرمي الجمرات ،فإنو يحصؿ مف التزاحـ كالتدافع ما يي ٍّ
ذكره
بالزحاـ الشديد يكـ القيامة ،فإذا كقؼ الحاج بصعيد عرفات ،كرأل كثرة الناس كلباسيـ كاحد

يشبو األكفاف؛ فينا تجكؿ بالخاطر ىمكاقؼ سيتعرض ليا المسمـ بعد كفاتو ،فيدعكه ذلؾ
لبلستعداد ليا ،كأخذ الزاد قبؿ لقاء ا﵀ تعالى(.)1
 -5الحج فيو منافع لمناس:
َّ
الح ٍّج فقاؿ َ ﴿ :وأذِن ِف اْلَ ِ
اس
أرشد ا﵀ سبحانو عباده المؤمنيف إلى منافع ينالكنيا مف ى
ُّ
َْ ّ َ ْ ُ َ َ ً َ َ َ ُ ّ
ك ٌَ ّز َنِ ٕ * ًَٙحَ ْظ َُ ٟدوا ََٜ٘اٌ َِم ل َ َُ ْٗ ٟويَ ْذ ُْ ُروا ْ
ك َؽامِر يَأْت َ
اش َٗ
ِٚ
٘
ِّي
ِ
ٍ
ِ
ةِاْل ِز يدح٠ك رِسال وَع ِ
ٍ
ٍ
ََ
َ
ًٙثِ ْاََجْ َ
الل ِ ف َخيَام َ٘ ْهُٖ َ
ام ٌَ ُُكُ٠ا َِٟ٘ ْٜا َوأ َ ْـهِ ُ٠ٙا ْاِلَان َس إ ْ ٍَِِ َ
َع َ٘ا َر َز َر ُ ِّٚ٘ ٟٗةََ ٟ
ِ
ري ﴾
ه
ات
٘٠
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
شي يدكا م ىن ً
ً
الحج لعباده؛
اف ىع لى يي ٍـ) :ىبي ىف ا﵀  أنو ىش ىر ى
ع ى
[الحج ،]28127:فقكلو تعالى( :ل ىي ٍ ى
ى

ليحصمكا عمى منافع ليـ ،كليذكركا اسـ ا﵀ في تمؾ األياـ التي حددىا سبحانو لممارسة تمؾ
كي ًعد نفسو
الحاج منذ ٍ
أف ينكم أداء ىذه الفريضة ي
الشعيرة العظيمة ،كمف منافع الحج :أف ى

كيصمح مف
ليا؛ إعدادان ماديان ،كاعدادان نفسيان معنكيان ،فيحاكؿ ٍ
أف ييعيد حساباتو مف جديد ،ي
كيصمًح ما بينو كبيف
نفسو ما كاف فاسدان ،كينتيي ىعما كاف يقع فيو مف معصية ا﵀ تعالى ،ي

) )1ينظر :التكحيد في الحج ،الشنقيطي (ص.)6:
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حكلو إلى إنساف جديد يميؽ بيذا المكقؼ العظيـ،
ص ٍقؿ خاصة؛ تي ٍّ
الناس ،فيك يجرم عممية ى
أىبلن لرؤية بيت ا﵀ الحراـ ،كالطكاؼ بو(.)1
كيككف ٍ

كفي قكؿ ا﵀ تعالى( :م ىن ً
افعى لى يي ٍـ) لـ ييقىٍّيد ا﵀ ( المنافع)" :ألنو أراد منافع مختصة بيذه
ى

العبادة دينية كدنيكية ال تكجد في غيرىا مف العبادات"( ،)2كليدؿ عمى أف المقصكد كؿ ما فيو ىنفع

ليـ في دينيـ كدنياىـ ،كمف أظير المنافع الدنيكية كأىميا :التكسب مف التجارة ،كتبادؿ اآلراء في

مسائؿ ً
العمـ ،كالسياسة كاالقتصاد ،كاالىتماـ بشئكف المسمميف عمكمان ،كتقكية كحدتيـ كأيخكتيـ،
ككضع خطط تعاكنيـ كتناصرىـ.
أما المنافع الدينية التي تعكد عمى الحجيج فكثيرة منيا :التفقو في الديف ،كالتعاكف عمى البر
كالتقكل ،كالدعكة إلى ا﵀  ،كاألمر بالمعركؼ ،كالنيي عف المنكر ،كاالستكثار مف الصبلة
كالطكاؼ كالدعاء ً
كذكر ا﵀ تعالى ،كالفكز بما كعد ا﵀ بو يحجاج بيتو الحراـ مف تكفير السيئات،

كتنزيؿ الرحمات ،كالفكز بالجنة ،كالنجاة مف النار(.)3

المطمب الثالث
الح ِّج عمى صدؽ الكحي كالنبكة
داللة آيات ى

كسعي لمقيرب منو ،تجتمع فييا
الحج في الحقيقة ىجرةه إلى ا﵀ تعالى ،كرحمةه إلى لقائو،
ى
ه
العبادة بالماؿ كالنفس ،فتحمؿ النفس عمى التجرد مف زينة الدنيا ،كاإلقباؿ عمى الطاعة ،كتحمؿ
ٍّ
مشاؽ السفر كتغير األجكاء ،كالتجرد مف متاع الحياة؛ حتى في الثياب المألكفة ،ليككف اإلقباؿ
الذكر ك ً
عمى ا﵀ ً
بالح ٍّس كالنفس ،كالعمؿ كالقكؿ ،ك ٍّ
يذيب ليا ،كاشعار
الفكر ،إنيا تصفيةه لمنفس كتى ه

كح ىده؛ كالبراءة مف كافة أنكاع الشرؾ.
كامؿ بحقيقة العبكدية ﵀ ٍ

إف شعيرة الحج التي جعميا ا﵀  قاعدة مف قكاعد التكحيد ،كركنان مف أركاف اإلسبلـ،
و
ظاىر بالركف األكؿ؛ كىك شيادة أف ال إلو إال ا﵀ ،كأف محمدان رسكؿ ا﵀ ،كيظير
مرتبطةه بشكؿ
َ
ْ َ َّ
ذلؾ في عدة آيات مف آيات الحج ،كقكلو تعالىَ ﴿ :وأح ُِّ٠ٙا إ ْ َ
ـط َّز َوإ ُه َْ ٙرة ِلل ِ ﴾ [البقرة ،]196:أم
) )1ينظر :تفسير الشعراكم – الخكاطر ،الشعراكم (ج.)9787/16
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َ ُ ّ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ ً ّ َ ْ ُ ُ ْ َ َّ َ َ
َع َ٘ا َر َز َر ُ ْٚ ِّ٘ ٟٗةًَٟٙثَِ
ِك أ٘ ٍث سهٖٜا ٘جصَك ِْلذْروا اشٗ الل ِ
ِ
لو كحده ال لغيره ،كقكلو  ﴿ :وٕ ِ
َ ْ َ ِ َ َُ ُ ْ ٌَ َ ٌ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ ّ ْ ُ ْ
ختت َ
الحاج عند
قكؿ
إف
بؿ
،
]
34
:
الحج
[
﴾
ّي
ْش إـٙ
ِ
ِ
اَجهام ٌإلٟسٗ إَل واضِد ٌٖ ٝأشٖ ِ٠ٙا وب ِ ِ
ى
إعبلف كاضح لمتكحيد،
إحرامو بالحج" :لبيؾ الميـ لبيؾ" ،ثـ تك ارره ليا في مكاقؼ كثيرة بالحج؛
ه
الحج نجد أف معظـ المكاضع
كاشارةه إلى مقصد مف أعظـ مقاصد الحج ،كعند التأمؿ في آيات ى

الح ٍّج في كتاب ا﵀  تتفؽ في ككنيا جاءت في سياؽ الحديث عف العقيدة،
التي كرد فييا ذكر ى
الحج عبادة
بالحج ،كتيعمف أف ى
كازالة المعاني الدخيمة التي جاءت بيا الجاىمية الكثنية كقرنتيا ى
يعٍّبر المسممكف مف خبلؿ أدائيا عف التكحيد الخالص ﵀ تعالى؛ ً
كنبذ كؿ إلو أك شريؾ لو
يى

سبحانو ،لذلؾ كاف دعاء النبي  عمى الصفا كالمركة بالتكحيد؛ كما في حديث جابر  قاؿ:

اؿ :ىال إًلى ىو
[  ...فى ىب ىدأى ًب َّ
َّد ا﵀ى ىك ىكب ىَّرهي ،ىكقى ى
استى ٍق ىب ىؿ ا ٍل ًق ٍبمى ىة ،فى ىكح ى
الصفىا ،فى ىرًق ىي ىعمى ٍي ًو ،ىحتَّى ىأرىل ا ٍل ىب ٍي ى
ت فى ٍ
يؾ لى يو ،لى يو ا ٍلم ٍم يؾ كلى يو ا ٍلحم يد ك يىك عمىى يك ِّؿ ى و ً
ير ،ىال إًلى ىو إًَّال ا﵀ي ىك ٍح ىدهي،
ش ًر ى
إًَّال ا﵀ي ىك ٍح ىدهي ىال ى
ىٍ ى ى ى
ي ى
ش ٍيء قىد ه
الصفىا ](.)1
 ...ىحتَّى أىتىى ا ٍل ىم ٍرىكةى ،فىفى ىع ىؿ ىعمىى ا ٍل ىم ٍرىكًة ىك ىما فى ىع ىؿ ىعمىى َّ
الحج ،ككرر األمر في مكاضع مف كتابو العزيز،
الحاج بذكره أثناء مناسؾ ى
كقد أمر ا﵀  ى

الحاج إال كتجد فييا األمر بذكر ا﵀  ،قاؿ
حتى ال تكاد تجد آية في كتاب ا﵀ تعالى تخاطب ى
َ ْ َ َ َْ ُ ْ ُ َ ٌ َ ََْ ُ ْ َ ْ ً ّ َّ ُ ْ َ َ ََ ْ ُ ّ ْ َ َ
َ ْ ُ ْ َ
ات ٌاذْ ُروا الل
تعالىٕ ﴿ :حس نًٖسٗ سٜاح أن حبخي٠ا ٌؾال ِ٘ ٚربِسٗ ٌإِذا أٌؾخٗ ِ٘ ٚن َرٌ ٍ
ْ ُ
ُ ُ ّ َْ َ َ َ ّ َ َُ َ ُ ْ ْ َ ُ
َ َ
ُ
ن َ
ِٜد ال ْ َْ ٙظ َهر ْ َ
ضًْد
اْل َر ِام َواذْ ُروهُ ْ َٙا َ ٞداز ْٗ ِإَون ْٜخٗ ِ٘ ٚرتِٖ ِٝل ِ ٚٙالؾإٓ ِّي * ثٗ أذًِؾ٠ا ِ٘ٚ
ِ
ََ َ ْ ُ
َ ُ َ ْ ُ
ََ َ
َ ُ َ َْْ ُ ْ َ َ َ َُ ٌ َ ٌ َ َ َ َ
الل ْذِكرِك ْٗ
ًِٗ * ٌإِذا ُؾًْخُٗ َ٘ َٜاشِٓس ْٗ ٌاذْ ُروا
أٌاض اْلاس واشخيٍِروا الل إِن الل دٍ٠ر رض
َ
ُ ُ
ْ َ
ْ
َ َ ُ َ ََ
ْ
َ
ز ْٗ أ ْو أط َد ذِْ ًرا ٌ ِ َٚ ٙاْلَ ِ
اس ََ٘ ٚحِ٠ل َر َبَٜا آح َِٜا ِف اَلجًَا َو َ٘ا َُل ِف اٌخ َِرة ِ ٘ ِْ ٚخال ٍق * َوُِٟ٘ٗ ٜ
آةاء
َ َُ ُ
َُْ َ َ َ
ض َصً َٜث َوف اٌخ َِرة ِ َ
٠ل َر َبَٜا آح َِٜا ف اَلجًَْا َ
ض َصً َٜث َوُ َِٜا َن َذ َ
ػ ٌ
ًب ّم َِٙا
٘ ٚح ِ
اب اْلَارِ * أوٕهِّ ل ُِ ٛ ْٗ ٟ
ِ
ِ
َ ْ ُ
ََْْ َ َ ْ ََ
ََ ََ َ َ
ََ َ ْ ُ َ
ََ
َ
َْ َصتُ٠ا َو َ ُ
الل َ ُ
٘
٠
ي
ف
ٔ
ش
ه
ت
ٚ
ٙ
ذ
ات
ود
ّي ٌال إِث َٗ نًِْٖٝ
ِ
اب * واذْ ُروا الل ِف خيا ٍم ٘هد ٍ
ِ
ِسيم اْل ِص ِ
ِ
َ َ ََ َ َ َ َ َْ َ َْ َ ََ َ َُ ََ َ ْ َُ ََ ُ ْ َْ ُْ َ ُ َ
ْشون ﴾ [البقرة ،]203-198:كقد
و٘ ٚحأخر ٌال إِثٗ نًٖ ِٝل ِ ِٚ ٙاتَّق واتِ٠ا الل وانٖ٠ٙا خٛسٗ إِْلَ ِٝت
بالذكر؛ فكما يبدأ الحج ٍّ
الحج ٍّ
بذكر ا﵀ تعالى
ختمت ىذه اآليات بذكر ا﵀ تعالى؛ تنكييان بختاـ ى
ينتيي ٍّ
بذكره .
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كلعؿ ً
الحكمة مف اإلكثار مف ذكر ا﵀ تعالى في أفعاؿ الحج؛ كأثناء الطكاؼ حكؿ الكعبة؛
رفع تكىـ أف الطائؼ حكؿ الكعبة يطكؼ لحجر ،كحيف يستمـ الركف يقبؿ حج انر ،ال ينفع كال
ىم ىر بالطكاؼ حكليا ،كتعبير عف
يضر؛ كبياف أف ىذه األفعاؿ ىي ىمحض امتثاؿ ألمر ا﵀ الذم أ ى
ٍّ
لصحابي الجميؿ
كم عف ا
ٍّ
ىمر بتعظيميا ،كييؤك يد ىذا المعنى ما ير ى
تعظيـ شعائر ا﵀  ،التي أ ى

ضر
ىس ىكًد فىقىَّبمى يو ،فىقى ى
ىعمى يـ أ َّىن ىؾ ىح ىجهر ،الى تى ي
اؿ :إً ِّني أ ٍ
اء إً ىلى ى
الح ىج ًر األ ٍ
عمر بف الخطاب  [ :أ َّىن يو ىج ى
ت النَّ ًب َّي  ييقىِّبمي ىؾ ىما قىَّب ٍمتي ىؾ ]( ،)1فقد أراد يعمر  أف يي ىبيٍّف لمناس أف ىذا
ىكالى تى ٍنفىعي ،ىكلى ٍكالى أ ِّىني ىأر ٍىي ي

ً
ضر بذاتو؛ كانما النفع بالثكاب الذم
ض و
الح ىجر ينفع أك ىي ي
اتباع لمنبي " كليس ألف ى
الفعؿ ىك ىم ٍح ي
يحصؿ بامتثاؿ أمر ا﵀ تعالى في تقبيمو"(.)2

فأعماؿ الحج ليست مف اختراع األنبياء – عمييـ الصبلة كالسبلـ  ،-كال مف عند محمد ،
تكميؼ مف ا﵀  ،كىذه األعماؿ قائمة عمى االستجابة ألكامر ا﵀ تعالى؛
كلكنيا
فرض ك ه
ه

فالطكاؼ ،كالسعي ،كالنحر ،كتقبيؿ الحجر ،كغيرىا مف أعماؿ الحج ال تيقصد لذاتيا ،بؿ

فالحج مظير مف
المقصكد منيا ىك االمتثاؿ ألكامر ا﵀ تعالى ،كاظيار الطاعة كالخضكع لو ،ى
ث ليحقؽ التكحيد ،كييدـ أركاف
مظاىر التكحيد ﵀  ،كىذه رسالة النبي الخاتـ  الذم يب ًع ى
ٍّ
كيعمف عبادة ا﵀ كحده ال شريؾ لو ،ىيظير ىذا في الطكاؼ حكؿ الكعبة المشرفة؛ فيك
الشرؾ ،ي
أمر تعبدم يرمز إلى سر عظيـ مف أسرار الككف يقكـ عمى شيادة التكحيد الخالص ﵀ ٍّ
رب

العالميف.
ْ
ُ َ َْ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ ُْ ُ ُ ُ َ ُ ْ ُ
َْ
ًَ ﴾ [الحج ،]29:فكأف
قاؿ  ﴿ :ثٗ ْلِؾ٠ا تٍر ٟٗوْل٠ٌ٠ا ٛذ
ورَ ْٗ ٞوْلَ َف َ٠ٌ٠ا ةِاِلًَْ ِ
ج إهخ ِ ِ
الم شرفة مركز لمجاذبية الركحية التي ينبغي أف تككف بيف العبد المؤمف كبيت ا﵀ العتيؽ،
الكعبة ي
ىذا البيت الذم يستقبمو المسممكف كيتجيكف إليو في صبلتيـ خمس مرات عمى األقؿ كؿ يكـ

كىـ بعيدكف عنو ،كىذه الجاذبية الركحية ىي القكة الخفية التي تجعؿ كؿ قادـ يطكؼ حكؿ
الكعبة بمجرد الكصكؿ إلييا ،تمامان كما يطكؼ أم جرـ سماكم بمجرد كقكعو في أسر جاذبية
جرـ آخر أكبر منو ،كتدؿ ىذه الرؤية اإليمانية الشاممة عمى أف الطكاؼ حكؿ الكعبة سمكؾ ككني
يشير إلى مظاىر الكحدة كالتماثؿ؛ بيف التكاليؼ الشرعية كالظكاىر الككنية ،كليذا كاف شعار
) )1صحيح البخارم :كتاب الحج ،باب ما ذكر في الحجر األسكد (ج ،)149/2ح (.)1597
) )2فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ابف حجر (ج ،)462/3بتصرؼ يسير.
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التمبية أثناء الطكاؼ ىك النداء التكحيدم" :لبيؾ الميـ لبيؾ ،لبيؾ ال شريؾ لؾ لبيؾ ،إف الحمد
كالنعمة لؾ كالممؾ ،ال شريؾ لؾ"(.)1
الحج ،كمف أىـ مميزاتو؛ جاء في الحديث عف عبد ا﵀ بف عمر -
فالتمبية؛ ىي شعار ى
يؾ لى ىؾ لىب ٍَّي ىؾ،
ش ًر ى
رضي ا﵀ عنيما  :-أف تمبية رسكؿ ا﵀  كانت [ :لىب ٍَّي ىؾ المَّ يي َّـ لىب ٍَّي ىؾ ،لىب ٍَّي ىؾ الى ى

الح ٍم ىد ىك ِّ
ش ًري ىؾ لى ىؾ ]( ،)2كمعنى (لبيؾ الميـ لبيؾ)" :إجابة منا لؾ يا ربنا
الم ٍم ىؾ ،الى ى
إً َّف ى
الن ٍع ىم ىة لى ىؾ ىك ي

بعد إجابة ،لقد ناديتنا فأتيناؾ ،كأمرتنا فأطعناؾ ،ككؿ نعمة مصدرىا منؾ ،فالحمد لؾ كحدؾ ،ال

رب سكاؾ ،كال شريؾ لؾ في ممكؾ"(.(3
كقد اشتممت كممات التمبية عمى قكاعد عظيمة كفكائد جميمة ،منيا :أنيا تتضمف المحبة ﵀
تعالى ،فبل يقاؿ لبيؾ إال لمف تحبو كتعظمو ،كمنيا :أنيا تتضمف التزاـ دكاـ العبكدية ﵀ ،كتماـ
الخضكع كالذؿ؛ المذاف ىما مف أركاف العبكدية ﵀ تبارؾ كتعالى ،كمف فكائدىا أنيا تتضمف
الح ٍّج كمقصده؛ بؿ ركح العبادات كميا كالمقصكد منيا ،كما أف التمبية
اإلخبلص؛ الذم ىك ركح ى
شعار االنتقاؿ مف حاؿ إلى حاؿ كمف منسؾ إلى منسؾ؛ كما يج ًع ىؿ التكبير سببان لبلنتقاؿ مف

ركف إلى ركف ،كليذا كانت السنة أف الحاج يي ٍّمبي حتى يشرع في طكاؼ القدكـ ،ثـ إذا سار يي ٍّمبى
حتى يقؼ بعرفة فيقطعيا ،ثـ يمبي حتى يقؼ بمزدلفة فيقطعيا ،ثـ يمبي حتى يرمي جمرة العقبة

فيقطعيا(.)4
كما كانت التمبية كالطكاؼ حكؿ الكعبة المشرفة إال بعد أف استجاب ا﵀  دعاء إبراىيـ
ُْ ََ
ْ
َ
ً ْ
كاسماعيؿ عمييما السبلـ عند بناء الكعبةَ ﴿ :ر َبَٜا َوابْ َهد ذًِ َِ ْٗ ٟر ُش٠ل َِّ٘ ْٗ ُٟ ٜحخٖ ٠نًْٖ ِ ْٗ ٟآيَاح ِّ
ََُُُّ ُ ْ َ َ َ ْ ْ ََ ََُّ ْ َ َ
ٛج َ
ّ أَ َ
اْلٓ ُ
إهز ُ
يز َ
ًِٗ ﴾ [البقرة ،]129:فبعث ا﵀ مف ذريتو
ويهٖ ِ ٟٗٙإِٓخاب واْل ِٓٙث ويزك ًِ ِ ٟٗإِٛ
ِ

كيبمٍّ يغيـ ما تكحي إليو مف دالئؿ
رسكالن كىك محمد  ،كأرسمو يتمكا بينيـ آيات القرآف الكريـ ،ي

) )1ينظر :مكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ كالسنة المطيرة ،أحمد (ص.)351،352:
) )2صحيح البخارم :كتاب الحج ،باب التمبية (ج ،)138/2ح (.)1549
) (3مجمكع الفتاكل ،ابف تيمية (ج ،)115/26بتصرؼ يسير.

) )4ينظر :حاشية ابف القيـ عمى سنف أبي داكد ،ابف قيـ الجكزية (ج.)178/5
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التكحيد كالنبكة ،كيعمميـ ما تى ٍكمؿ بو نفكسيـ مف المعارؼ كاألىحكاـ ،كيزكييـ عف الشرؾ
كالمعاصي ،فيذا دعاء عظيـ يحمؿ برىانان كبي انر عمى صدؽ اإلسبلـ كصدؽ النبي .)1(

كما أف مف أدؿ الدالالت عمى صدؽ نبكة النبي  أف سيدنا عيسى  قد ىبشر بدعكة
ْ َ َ ّ
ْ َ َ
ُ َ َ ُ
َ
ُْ َ ََْ َ َ
ِسانًِٔ إ ِ ِن َر ُش٠ل الل ِ إِْلْسٗ
المستجابة ،قاؿ ِ ﴿ :إَوذ ُال نِحس اب ٚمريٗ يا ة ِن إ ِ
ابراىيـ ي
ْ
ْ َ ْ
َ ّ ً َّ ََْ ََ َ َ ََْ َُ َ ّ ً َ ُ
اش ُ ُٝ ٙأّمَ ُد ﴾ [الصؼ ،]6:فنبكة
٠ل يَأ ِت َِ٘ ٚب ْهدِي
٘ػدُِا ل ِٙا بّي يدي ِ٘ ٚاَل٠راة ِ و٘ب ِْشا ةِرش ٍ
النبي  نتيجة دعكة إبراىيـ كبشرل عيسى  -عمييما السبلـ  ،-كىذا مف أقكل البراىيف عمى
نبكة محمد  ،كعمى أف القرآف الكريـ تنزيؿ إليي مف لدف حكيـ خبير.
ت أف النبي  ىحج مرة كاحدة في السنة العاشرة لميجرة ،ككاف بإمكانو أف ىيحج في
كقد ثىىب ى

الع ٍمر؛ فعف أبى
السنة الثامنة أك التاسعة ،لكنو آثر أف يككف القدكة ألمتو في ى
الح ٍّج مرة كاحدة في ي
ىريرة  قاؿ :خطبنا رسكؿ ا﵀  ،فقاؿ [ :أىي ىيا َّ
ض ا﵀ي ىعمى ٍي يك يـ ا ٍل ىح َّج ،فى يحجكا،
اس قى ٍد فى ىر ى
الن ي
اؿ رسك يؿ ً
اؿ رج هؿ :أى يك َّؿ ع واـ يا رس ى ً
ت :ىن ىع ٍـ
ا﵀  :لى ٍك يق ٍم ي
س ىك ى
فىقى ى ى ي
ت ىحتَّى قىالى ىيا ثىىال ثنا ،فىقى ى ى ي
كؿ ا﵀؟ فى ى
ى ى ى ي

()2
الح ىرىج عف عمكـ المسمميف؛ كذلؾ رحمةن
استىطى ٍعتي ٍـ ، ]...فقد أراد النبي  أف يرفع ى
لى ىك ىج ىب ٍت ،ىكلى ىما ٍ

بيـ ،فمك ىحج مرتيف أك أكثر ألراد المسممكف أف يقتدكا بو في عدد مرات ىحجو ،كبالتالي ىي يشؽ ذلؾ

عمييـ؛ لكف ىذا ال يمنع الثكاب العظيـ لمف حج بيت ا﵀ الحراـ أكثر مف مرة.

كما أف أعماؿ الح ٍّج ال يمكف فيميا دكف الرجكع لمسنة النبكية ،فقكؿ ا﵀ تعالىَ ْ ﴿ :
اْلز
ى
َْ ٌُ َ ُْ
ٌ
َ
كبينتيا،
أطٟر ٘هٖ٘٠ات ﴾ [البقرة ،]197:لـ يحدد القرآف الكريـ أشير الحج ،لكف فىصمتيا السنة ٌ
كىي :شير شكاؿ ،كذك القعدة ،كذك الحجة ،كالقرآف الكريـ أشار إلى كجكب الحج عمى مف
ّ ََ
َ َ
ً
اس ضِز ْاِلًَْج َْ٘ ٚ
استطاع إليو سبيبلن في قكلو تعالىَ ﴿ :و ِلل ِ َع اْلَ ِ
اشخَ َفاع إِْلَْ ِٝشبًِال َو َ٘ٚ
ِ ِ
َ
ز ٍَ َر ٌَإ َن الل َىن َن ٚإ ْ َهالََ ٙ
ّي ﴾ [آؿ عمراف ،]97:كما أف كيفية أداء المناسؾ كترتيبيا كتفاصيميا
ِ
ِ
ِ
ِ

ً
الحج؛ فقد جاء عف
أيخذت مف فعمو  ،كلذلؾ أمر المسمميف بأف يأخذكا عنو مناسؾ كأعماؿ ى

) )1ينظر :أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ،البيضاكم (ج.)106/1
) )2سبؽ تخريجو (ص )137:مف ىذا البحث.
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الن ٍح ًر ،كيقيك يؿ :لًتىأٍ يخ يذكا م ىن ً
الن ًب َّي  يرًمي عمىى ر ً
احمى ًت ًو ىي ٍكـ َّ
ت َّ
اس ىك يك ٍـ،
جابر  أنو قاؿ [ :ىأر ٍىي ي
ىى
ىٍ
ى ى
ى
ى
فىًإ ِّني ىال أ ٍىد ًرم لىعمِّي ىال أىحج بع ىد حج ً
َّتي ىى ًذ ًه ](.)1
ي ىٍ ى
ى
ككاف النبي  عبدان ﵀ حريصان عمى تحقيؽ التذلؿ ﵀ ٍّ
رب العالميف ،كاالنكسار بيف يديو
 ،كأداء النسؾ عمى كجيو ،فقد كاف حاضر القمب ،خاشع الجكارح ،كثير التضرع كالمناجاة،
حريصان عمى مخالفة المشركيف كالسير عمى سنة أبينا إبراىيـ  في جميع شعائر الحج
كأحكامو ،ككصؿ األمر غايتو حيف تب أر النبي  مف أعماؿ المشركيف في خطبتو يكـ ىعرفة،

كما ركل جابر بف عبد ا﵀  في حديث طكيؿ عف صفة حجة النبي
ً
ب َّ
اس ىكقىا ىؿ :إً َّف
ا ٍل ىكادم ،فى ىخطى ى
الن ى
ش ٍي وء
ىى ىذاً ،في ىبمىًد يك ٍـ ىى ىذا ،أىىال يكؿ ى

ً
اء يك ٍـ
د ىم ى
ًم ٍف أ ٍىم ًر

 فقاؿ [ :فىأىتىى ىب ٍط ىف
ش ٍي ًريك ٍـ
ىي ٍك ًم يك ٍـ ىى ىذا ًفي ى

اـ ىعمى ٍي يك ٍـ ،ىك يح ٍرىم ًة
ىكأ ٍىم ىكالى يك ٍـ ىح ىر ه
اىمًي ً
ا ٍلج ً
ضكعه.)2(]...
َّة تى ٍح ى
ت قى ىد ىم َّي ىم ٍك ي
ى

ككاف النبي  يمعممان يمرشدان لتمؾ األفكاج الضخمة مف البشر ،دليبلن ليا إلى الييدل ،مربيان

شديد عمى تبميغ الرسالة ،كبياف األحكاـ لمناس ،فبيف
حرص
ليا عمى الخير ،يختمج في صدره
ه
ه
ليـ أحكاـ المناسؾ ،كتفاصيؿ الشعائر ،كأكصاىـ في يخطبتو يكـ ىع ىرفة بالتمس ًؾ بأركاف اإلسبلـ
الحرمات التي جاءت الشرائع بالمحافظة عمييا؛ مف الدماء
كقكاعده ،كنياىـ عف الشرؾ ،كانتياؾ ي
كاألمكاؿ كاألعراض.

الكحي كصدؽ نبكة النبي محمد  في جانب العبادات كثيرة ال تكاد
إف األدلة عمى صدؽ ى
تنحصر؛ كىذه األدلة كافية إلقناع كؿ يمنصؼ عاقؿ باحث عف الحؽ بتجرد كاخبلص ،فأصؿ

دعكة النبي الكريـ محمد  تتمخص في بناء معتقدات صحيحة عمى أسس شرعية سميمة ،قاؿ
ُ ْ َ َ َ َ َ َ ٌ ّ ْ ُ ُ ْ ُ َ ََ َ َ َ َُ ُ ْ ٌَ َ ٌ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ّ َ َْ ْ َ ْ
 ُٔ ﴿ :إِجٙا خٛا بْش ِ٘رٖسٗ يْ٠ح إَِل خجٙا إِلٟسٗ إَِل واضِد ذَ ٚٙكن يرسِِ ٕ ٠اء ربًٌِٖ ِٝهٔٙ
َ َ ً َ ً ََ ُْ ْ َ َ َّ َ َ ً
خٙال غ ِ
ضدا ﴾ [الكيؼ.]110:
ْشك ةِهِتادة ِ ربِ ِٝأ
اْلا ول ي ِ
فالمقصد األعظـ كالباعث األساس لفرض العبادات كالتشريعات في اإلسبلـ ىك استحقاؽ
ا﵀ تعالى لذلؾ ،كمف أجؿ التقرب إليو  ،كتحقيقان لمغاية التي مف أجميا خمؽ ا﵀ اإلنس كالجف،
) )1صحيح مسمـ :كتاب الحج ،باب استحباب رمي جمرة العقبة يكـ النحر راكبان ،كبياف قكلو « لتأخذكا مناسككـ»
(ج ،)943/2ح (.)1297

) )2صحيح مسمـ :كتاب الحج ،باب حجة النبي ( ج ،)886/2ح (.)1218
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ََ َ َْ ُ ْ
اْل ََ ٚو ْ َ َ ْ ُ ُ
ون ﴾ [الذاريات ،]56:فاألصؿ في العبادات أنيا
اْلنس إِل ِْلَهتد ِ
قاؿ تعالى ﴿ :و٘ا خِٖج ِ
ِ
أداء لحقو عمى عباده ،كشك انر عمى نعمائو ،كتتجمى مف خبلليا رحمة
تي ى
ؤدل امتثاالن ألمر ا﵀  ،ك ن

ا﵀ الكاسعة ،كارادتو اليسر بعباده كالتخفيؼ عنيـ بما شرعو مف األحكاـ لدفع الضرر كرفع
الح ىرج.
ى
كمراعاتيا لمصمحة اإلنساف كسعادتو اإلنساف أدلة كبراىيف
فتشريعات القرآف الكريـ ككماليا ي

قاطعة عمى صحة رسالة محمد ؛ فالعبادات كميا تربط اإلنساف بخالقو  فالمسمـ يصمي كؿ
شير كؿ عاـ ،كيحج إف استطاع ،ككؿ
يكـ خمس مرات ،كيؤدم زكاة مالو ،كيصكـ عمى األقؿ
ان
ذاكر لربو ،مرتبطان بو جؿ كعبل ،ساعيان لنيؿ رضاه.
ذلؾ يجعؿ اإلنساف ان
فما كاف لرجؿ أيمي ال يق أر كال يكتب أف يأتي بفريضة الحج بيذه الدقة كبيذه ً
الح ىكـ الجميمة
إال أف يككف ذلؾ كحيان مف ا﵀ تعالى ،كاف ثبت أنو كحي فقد ثبتت نبكتو.
كمما ينفي ككف فريضة الحج كجيان معج انز أنو ال يتحقؽ فيو أركاف الكجو المعجز؛ فمثبلن لـ
يقع التحدم بيذه الفريضة ،كلـ تمثؿ العمة التي ألجميا عجز الناس عف معارضة القرآف بمثمو،
المتحدل بيا ببل استثناء ،ألف ا﵀ قد جعؿ كؿ سكرة معجزة
كلـ تمثؿ ىذه الفريضة المثمية الكاممة ي

متحدل بيا ،كىذا يؤكد أف ال عبلقة لفريضة الحج بكجكه إعجاز القرآف ،كانما دؿ عمى صدؽ
الكحي كصدؽ النبكة.
ككؿ ىذا ييثبت صدؽ رسالة ىذا الديف الصالح ٍّ
لكؿ زماف كمكاف ،كمكاكبة التشريع القرآني
ث بو الرسؿ مف األىحكاـ كالتشريعات ال يمكف
لجميع حاالت اإلنساف كظركفو ،كييظ ًير أف ما يب ًع ى

كمدبره بما يصمحو،
أف يككف مف ىكضع البشر ،بؿ ىك مف لدف حكيـ خبير؛ ىك خالؽ ىذا الككف ٌ
كمف عمييا.
كستبقى ىذه التشريعات صالحة لكؿ زماف كمكاف إلى أف يرث ا﵀  األرض ى
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الفصؿ الثاني
اآليات التشريعية في أبرز المعامالت
كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة



الفصؿ الثاني
اآليات التشريعية في أبرز المعامالت كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة

كيشتمؿ عمى ثبلثة مباحث:

المبحث األكؿ :آيات اإلنفاؽ كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة
المبحث الثاني :آيات تحريـ الربا كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة
الديف كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة
المبحث الثالث :آية ى
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المبحث األكؿ
آيات اإلنفاؽ كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة

كفيو ثبلثة مطالب:

المطمب األكؿ :أنكاع اإلنفاؽ في القرآف الكريـ
المطمب الثاني :آداب اإلنفاؽ في سبيؿ ا﵀
المطمب الثالث :االعتداؿ في اإلنفاؽ

المطمب الرابع :داللة آيات اإلنفاؽ عمى صدؽ الكحي كالنبكة
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المطمب األكؿ
أنكاع اإلنفاؽ في القرآف الكريـ
الماؿ في اإلسبلـ نعمة يجب أف تيشكر ،كأمانة يجب أف تيرعى ،ألنو ليس ممكان لصاحبو في
الحقيقة؛ بؿ ىك ماؿ ا﵀ تعالى؛ كلذلؾ جاءت نسبتو في القرآف إلى ا﵀ ؛ فإنو لىما أمر عباده
َ َ
َ ُ
ُ ُ
باإلنفاؽ عمى المكاتبيف قاؿَ ﴿ :وآحَ٘ ِّٚ٘ ٗٞ٠ا ِل الل ِ اَّلِي آحاز ْٗ ﴾ [النكر ،]33:فالحؽ سبحانو
َ ُ ْ َ َ ُ ََ
َ
َ ّ َ
اق
كتعالى ىك صاحب الخزائف التي ال تنفذ ،كىك القائؿ٘ ﴿ :ا نِٜدزٗ يٍٜد و٘ا نِٜد الل ِ ة ٍ
َ ُ ْ
ُ َ
س َر ُ ٗٞةأ َ ْ
ِبوا ْ أ َ ْ
َََ ْ
ِيَ ٚغ َ ُ
شزيَ ََ ٚاَّل َ
ض َص َِ٘ ٚا َك٠ٛا َح ْه َ٠ٖٙن ﴾ [النحؿ ،]96:كلعظيـ شأف الماؿ ،كقيمتو
ِ
وْل ِ
عند اإلنساف؛ كاف مف ضركريات الحياة الخمس ،التي ال تقكـ بدكنو ،كال تستقيـ إال بو ،كمف ثىـ

ىعد اإلسبلـ الماؿ ضركرة مف ضركريات الحياة اإلنسانية ،ك ىشرع مف التشريعات كالتكجييات ما

ييشجع عمى اكتسابو كتحصيمو ،كيكفؿ صيانتو كحفظو كتنميتو ،كمنع إنفاقو في الكجكه غير
ً
المعامبلت المالية بيف الناس(.)1
المشركعة ،كحث عمى إنفاقو في يسيبؿ الخير ،كنظ ىـ ي
فاإلنفاؽ في سبيؿ ا﵀ شرع سدان لحاجات الفقراء كالمساكيف ،كتفريجان ل يك ىرب المحتاجيف،

كتثبيتان لمقمكب عمى طاعة ا﵀ تعالى ،كىك عبلمة عمى التكافؿ االجتماعي بيف أفراد المجتمع

ع ليـ مف الديف ما ييقربيـ
المسمـ ،كىك مف فضؿ ا﵀ تعالى عمى عباده كرحمتو بيـ؛ حيث ىش ىر ى
َ
إليو ،كيكصميـ إلى مرضاتو ،كيككف سببان في دخكليـ الجنة ،كالنجاة مف النار ،قاؿ تعالىْٚ ٕ ﴿ :
ََ ُ ْ َ َ ُْ ُ
َ ُ َ
َش ٍء ٌَإ َن َ َ
الل ةَ ِٝنٖ ٌ
٠ن َو َ٘ا ُت٠ُِ ٍِْٜا ٘ ِْْ َ ٚ
ًِٗ ﴾ [آؿ عمراف ،]92:كقاؿ ا﵀
ض َّت ت٠ٍِِٜا مِٙا َتِت
تٜال٠ا إ ِِب
ِ
ِ
َ َ ُ َّ ٌ َ َ
َّ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ٌ َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ْ ُ
ْ
َ
ٌ
 ﴿ :يا خحٟا اَّلِي ٚآ َ٘٠ٜا خ٠ٍِِٛا مِٙا رزرٜازٗ ِ٘ ٚرت ِٔ أن يأ ِت ي٠م ل بًم ذًِ ِٝول خٖث ول
َ َ ٌَ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ْ ُ
َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ ْ
خ َر ْ
سٜاَ
َ
َ
ْ
ّ
ات ٘ا ْصبخٗ ومِٙا أ
طٍانث ﴾ [البقرة ،]254:كقاؿ  ﴿ :يا خحٟا اَّلِي ٚآ َ٘٠ٜا خ٠ٍِِٛا ِ٘ ٚـً ِت ِ
َْ
َ ُ
ٕس ْٗ ٘ َِ ٚاَ ْر ِض ﴾ [البقرة.]267:

) )1ينظر :مقاصد الشريعة اإلسبلمية ،الغزالي (ص.)29،30:

156


كقد ىدلَّت آيات القرآف الكريـ عمى أف اإلنفاؽ نكعاف:
أكالن :اإلنفاؽ الكاجب:
َ
َ
َْ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ ُْ َ َ ُْ ّ ْ َ
خ ْري ٌَٖ ِٖ ْ ََ ِ ٠
اَلي ْ ِٚ
أ-اإلنفاؽ عمى الكالديف :قاؿ تعالى ﴿ :يصدل٘ ّٛ٠اذا ي٠ٍِِٜن ُٔ ٘ا أٍِٛخٗ ِ٘ٚ
ٍ
َ ََْ َ َ ََْ َ َ ْ
ََ ََُْ ْ ْ َ ْ َ َ َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ٌ
ري ٌإِن الل ةِ ِٝنٖ ًِٗ ﴾ [البقرة،]215:
واَُربِّي واْلخام والٙصاْ ِ
ِّي واة ِ ٚالصب ِ ِ
ًٔ و٘ا تٍهٖ٠ا ِ٘ ٚخ ٍ
فكاجب عمى الرجؿ أف ينفؽ عمى أبكيو ما ييصمح بو أحكاليما؛ مف طعاـ ككسكة كغير ذلؾ،
فثبت أف حقيما أعظـ مف حؽ غيرىما فميذا أكجب تقديميما عمى غيرىما في البذؿ كاإلنفاؽ

كالرعاية(.)1

َ َ َ
ّ َ ُ ََ ُ َ ََ ّ
ام٠ن َع إج ِ َصاء ة ِ َٙا ٌؾٔ الل
الرسال ُ٠
ب-اإلنفاؽ عمى الزكجة كاألكالد كاألىؿ :قاؿ ِ ﴿ :
َ
ََ
َ َُ ْ
َْ ُ ُ َ ْ َ ُ
َ
ضًْد
َب ْهؾ َُ ْٗ ٟع َب ْه ٍؼ َوب ِ َٙا أ٠ٍِٛا ٘ ِْ ٚأ ْم َ٠الِ[ ﴾ ْٗ ِٟالنساء ،]34:كقاؿ  ﴿ :أشِِٓٚ٘ ٚٞ٠ٜ
ُ َ ُ َ
ُ َ ُ َ
َ َ ُ ّ ُ ْ ُ ْ ََ ُ َ
ولت َّمْٔ ٌَأَ٠ُِ ٍٛا َنًََْٖ َٚ ٟ
ؾ ًّ ُِ٠ا َنًََْٖ ٟ
ض َّت
أ
ٚ
ز
ِإَون
ٚ
ٚ
وٞ
ار
ؾ
شٜٓخٗ ِ٘ ٚوسدِكٗ ول ح
َلِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ََ َ ُْ
َ َ ْ ََُْ َ ْ َْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ ُ ُ َ ُ ََْ
ََْ ُ
َ ْ
اِست ْٗ
وف ِإَون ته
يؾه َّ ٚمٌٖ َٚ ٟإِن أرؽه َٕ ٚسٗ ٌآح َٚ ٞ٠أس٠ر َٚ ٞوخح ُِ ٙروا ةحٜسٗ ةِٙه ُر ٍ
َ ْ ُ َ ُْ
َ ُ ْ
ُ
ْ ْ
ٌَ َص ُ ْ
وف ﴾
ؽ ُم َُل أخ َرى ﴾ [الطبلؽ ،]6:كقاؿ تعالىَ ﴿ :وَع ال َ٠ْ ٙل٠دِ َُل رِزر َُ َٚ ٟوك ِْص َ٠ت ُ َٚ ٟةِال َٙه ُر ِ
َت ِ
[البقرة ،]233:كقد جعؿ الرسكؿ  أعظـ النفقة أج انر تمؾ التي يينفقيا الرجؿ عمى أىؿ بيتو؛ عف
يؿ ً
ً
ً
س ًب ً
ا﵀ ىكًدي ىن هار أى ٍنفى ٍقتى يو ًفي ىرقى ىب وة،
أبي ىريرة  ،قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :دي ىن هار أى ٍنفى ٍقتى يو في ى
ً
كًدي ىنار تىص َّدق ى ً
س ًك و
ىج نار الًَّذم أى ٍنفى ٍقتى يو ىعمىى
يف ،ىكًدي ىن هار أى ٍنفى ٍقتى يو ىعمىى أ ٍ
ىعظى يم ىيا أ ٍ
ىىمً ىؾ ،أ ٍ
ٍت ًبو ىعمىى م ٍ
ى ه ى
ىىًم ىؾ ](.)2
أٍ
ت-أداء الزكاة :فالزكاة فريضة مالية جعميا ا﵀ تعالى حقان لمفقراء كلغيرىـ في أمكاؿ األغنياء،
ََ ُ ْ َ ََ َ ُ ْ َ َ َ ََ َُ ّ ُ ْ َ ُ
ُ
كىي ركف مف أركاف اإلسبلـ ،قاؿ تعالى ﴿ :وأرًِ٠ٙا الػالة وآح٠ا الزَكة و٘ا تِدِم٠ا ٍَٛصِسٗ
َ ّ َ َ
ّ ْ َ
الػ َدَُ ُ
ري ﴾ [البقرة ،]110:كقاؿ  ﴿ :إ َج َٙا َ
َْ ُ َ َ
خ ْري َ ُ
ػ ٌ
ات
َتدوهُ نِٜد الل ِ إِن الل ة ِ َٙا ته َ٠ٖٙن ة ِ
ِ
ِِ٘ ٍ ٚ
ّ
الرَُاب َوإ ْ َيار٘ َ
ل ِٖ ْ ٍُ َِ َراء َوال ْ ََ ٙصاِّْي َوإ ْ َها ِمٖ َ
ِّي َوف َ
ِّي َنًَْٖ َٟا َوال ْ َُ ٙؤَٕ ٍَثِ ُُُٖ٠بُ َُ ْٗ ٟوف ّ
ًٔ الل ِ َواة ْ ِٚ
ب
ش
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ ً ّ َ ّ
ًِٗ َ
َ
ضٓ ٌ
الل ِ َوالل َنٖ ٌ
ًِٗ ﴾ [التكبة.)3(]60:
ًٔ ٌرِيؾث ِ٘ٚ
الصب ِ ِ
) )1ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازم (ج ،)382/6الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ج.)37/3

) )2صحيح مسمـ :كتاب الزكاة ،باب فضؿ النفقة عمى العياؿ كالمممكؾ ،كاثـ مف ضيعيـ أك حبس نفقتيـ عنيـ
(ج ،)692/2ح (.)995

) )3سبؽ الحديث عف الصدقة الكاجبة (الزكاة) بشكؿ مفصؿ في مبحث" :آيات الزكاة كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة"،
ينظر( :ص )119-106:مف ىذا البحث.
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ث-اإلنفاؽ في سبيؿ ا﵀ :كيشمؿ كؿ ما يينفؽ إلعبلء كممة اإلسبلـ ،كالدفاع عنو ،كنشر اإلسبلـ
بيف الناس كاقامة أحكامو ،فالجياد بالماؿ ضركرة حتمية لممحافظة عمى أعراض المسمميف

كأمكاليـ كأكطانيـ ،كلقد أى ىم ىر ا﵀ المسمميف أف ينفركا ًخفىافان ىكثًقىاالن كأف يجاىدكا بأمكاليـ كأنفسيـ
َ ً
ْ
في سبيمو  ،فالجياد بالماؿ قىريف الجياد بالنفس في كتاب ا﵀ ،قاؿ تعالى ﴿ :اُ ٍِٛروا خٍِاٌا
َ َ ً
َْ َ ُ ْ ََُْ
ْ ُْ َ َ َ
َ َ ُ ْ َ ٌْ َ ُ
ُ
ال َو َساُ ٞ
ِس ْٗ ف َ
ري ٕس ْٗ إِن ْٜخُ ْٗ ت ْهٖ ُ٠ٙن ﴾
ًٔ الل ِ ذٕ ِسٗ خ
ب
ش
ص
ٍ
ج
خ
و
ٗ
ِس
ٕ
ا
٠
م
أ
ة
وا
ِد
وذ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
[التكبة ،]41:كجعؿ ا﵀  الجياد بالماؿ كالنفس عبلمة إيماف المسمـ ،كالدليؿ عمى صدؽ ىذا
َ َ ُْ ْ ُ َ
َُ َْ ََْ ُ َ َ َ
َ
ِيَ ٚ
اُ ٞدوا ةأ َ ْم َ٠الِْٟٗ
٠ن َاَّل َ
آ٘٠ُٜا ةِالل ِ َو َر ُش ِ
َ٠ل ِ ثٗ لٗ يرحاة٠ا وس
اإليماف؛ قاؿ تعالى ﴿ :إِجٙا الٙؤِٜ٘
ِ
ِ
ََ ُ
َ َُْ َ ُ ُ َ ُ َ
َ
ْ
كعد القرآف االمتناع عف اإلنفاؽ
وأِ ٍٛ
صِ ِٟٗف شب ِ ِ
ًٔ الل ِ أوٕهِّ  ٗٞالػادُِ٠ن ﴾ [الحجراتٌ ،]15:
َ
ُ َ
َ ُُْ
َ
في سبيؿ ا﵀ إلقاء بالنفس في التيمكة فقاؿ َ ﴿ :و َخ٠ُِ ٍِْٛا ف َ
ًٔ الل ِ َول حِٖ٠ا ةِديْدِيس ْٗ إَِل
ب
ش
ِ
ِ
ِ
ُ َ
اَلَ ْٖٟٓثِ ﴾ [البقرة ،]195:قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية" :كمف عجز عف الجياد ببدنو كقىًد ىر عمى
المكسريف النفقة في سبيؿ ا﵀"(.)1
الجياد بمالو كجب عميو الجياد بمالو ،فكاجب عمى ي

المستحب:
ثانيان :اإلنفاؽ ي

كىك اإلنفاؽ في أكجو البًٍّر المختمفة ،كال يمكف حصر ىذه الكجكه؛ ألنيا تتعدد بحسب حكائج

الناس كافتقارىـ إلييا ،كمف أىـ ىذه الكجكه:

ّ
ََ َ ُُْ َ َ َ ّ
الل ِ َ٘ َْ ٚ
سد
آ٘ َ ٚةِالل ِ
﴿ إِجٙا حهٙر مصا ِ
ُ َ َ َ
ُ ُ ْ
َ َ
الل ذ َه َس أ ْوٕـهِّ أن يَس٠ٛ٠ا ٘ َِٚ

كدكر تعمـ القرآف الكريـ :يقكؿ ا﵀ تعالى:
أ-بناء المساجد ي
ْ
َ
َََ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َْ َ
الزَكة َول ْٗ ُيض إِل
َواْلَ ِْ ٠م اٌخِرِ وأُام الػالة وآت
ال ْ ُْٟ ٙخَد َ
ِي[ ﴾ ٚالتكبة ،]18:فالمؤمنكف الصادقكف الذيف آمنكا با﵀ إيمانان حقان ،كآمنكا باليكـ اآلخر
كما فيو مف ثكاب كعقاب ،كآمنكا بما فرضو ا﵀ عمييـ مف فرائض؛ فأدكىا بالكيفية التي
أرشدىـ إلييا نبييـ  ىـ المؤىمكف لبناء بيكت ا﵀ تعالى ،ألنيـ يأتكف بيذه الطاعات رجاء
الفكز باليداية مف ا﵀ تعالى(.)2
ب-رعاية األيتاـ كاألرامؿ كالمساكيف :كالكقكؼ عمى شؤكنيـ كقضاء حكائجيـ؛ ألنيـ ال يقدركف

أعد ا﵀ تعالى عمى
عمى العمؿ كال ىكسب؛ لذا ىحث الشرع عمى رعايتيـ كاإلنفاؽ عمييـ ،كقد ٌ
َ
َ
ََ َْ َ َ ََََْ ََ َ َ َ ََ ُ َ
إهِتَث * ٌّ َررتَ ٍث * أو
أجر عظيمان؛ لقكؿ ا﵀ ٌ ﴿ :ال ارخطٗ إهِتث * و٘ا أدراك ٘ا
ذلؾ ان
) (1االختيارات الفقيية (ص ،)607:بتصرؼ يسير.

) )2ينظر :التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ ،طنطاكم (ج.)228/6
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َ
ً َ َ َْ َ
َ َ
ـه ٌ
إ َ
صيتَ ٍث * يَتًِٙا ً ذَا َ٘ َ
ِربَ ٍث * أو مِصًِٜٓا ذا َ٘تبث ﴾ [البمد ،]16-11:كلمحديث
ام ف يٍَ ٠م ذي م
ِ

ً
ً
الذم يركيو أبك ىريرة  عف النبي  أنو قاؿً َّ [ :
س ًك ً
يف،
الساعي ىعمىى ٍاأل ٍىرىممىة ىكا ٍلم ٍ
يؿ ً
ًً ً
س ًب ً
الص ًائًـ ىال يي ٍف ًط ير ](.)1
اؿ  -ىك ىكا ٍلقى ًائًـ ىال ىي ٍفتيير ،ىك ىك َّ
ىح ًس يب يو قى ى
ا﵀  -ىكأ ٍ
ىكا ٍل يم ىجاىد في ى

المعسريف :ألف قضاء الديف عنيـ كاخراجيـ مف الضيؽ كالحاجة،
المدينيف ك ي
ت-سداد الديكف عف ى
كالتفريج عف يك ىربًيـ مف أفضؿ األعماؿ كالقييربات التي يتقرب بيا العبد إلى ا﵀  ،عف
ً
َّ
َّ
س
س ىع ٍف يم ٍؤ ًم وف يك ٍرىب نة م ٍف يك ىر ًب الد ٍن ىيا ،ىنف ى
أبي ىريرة  أنو قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :ىم ٍف ىنف ى
ً ً ً
ً
س ىر ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ًفي الد ٍن ىيا
س ىر ىعمىى يم ٍع ًس ور ،ىي َّ
ام ًة ،ىك ىم ٍف ىي َّ
ا﵀ي ىع ٍن يو يك ٍرىب نة م ٍف يك ىرب ىي ٍكـ ا ٍلق ىي ى
ك ٍاآل ًخرًة ،كم ٍف ستىر م ً
اف ا ٍل ىع ٍب يد
ستىىرهي ا﵀ي ًفي الد ٍن ىيا ىك ٍاآل ًخ ىرًة ،ىكا﵀ي ًفي ىع ٍك ًف ا ٍل ىع ٍب ًد ىما ىك ى
ى ى ىى ى ى ي ٍ
سم نما ،ى
ىخ ً
ًفي عك ًف أ ً
يو.)2(] ...
ىٍ

ث-كؿ معركؼ كاحساف صدقة :كما كرد في الحديث عف أبي ىريرة  أف النبي  قاؿ [ :يكؿ

ً
اس عمى ٍي ًو ص ىدقى هة ،يك َّؿ يكوـ تى ٍطميع ًف ً
ً
سالىمى(ً )3م ىف َّ
يو َّ
ص ىدقى هة،
الن ً ى
ي
ىٍ
س ،ىي ٍعد يؿ ىب ٍي ىف اال ثٍ ىن ٍي ًف ى
الش ٍم ي
ى
ي ى
ً
ً
ًً
َّ
ص ىدقى هة،
يف َّ
ىكيي ًع ي
الر يج ىؿ ىعمىى ىدابَّتو فى ىي ٍحم يؿ ىعمى ٍي ىيا ،أ ٍىك ىي ٍرفىعي ىعمى ٍي ىيا ىمتى ى
ص ىدقى هة ،ىكال ىكم ىم ية الط ِّي ىب ية ى
اع يو ى
كىا إًلىى َّ ً
ص ىدقى هة ،ىكيي ًميطي األى ىذل ىع ًف الطَّ ًري ً
ص ىدقى هة ](.)4
ىك يكؿ يخ ٍط ىكوة ىي ٍخطي ى
ؽ ى
الصالىة ى

) )1صحيح مسمـ :كتاب الزىد كالرقائؽ ،باب اإلحساف إلى األرممة كالمسكيف كاليتيـ (ج ،)2286/4ح (.)2982
) )2سبؽ تخريجو (ص )112:مف ىذا البحث.

(سبلى ىمى) :أم أنممة ،كقيؿ كؿ عظـ أك مفصؿ صغير ،كقيؿ ىك في األصؿ عظـ يككف في فرسف البعير ،كجمعو
) )3ي
يسبلميات ،كالمعنى :عمى كؿ مسمـ مكمؼ بعدد كؿ مفصؿ مف عظامو صدقة عمى سبيؿ الشكر ﵀ تعالى ،ينظر :فتح
البارم شرح صحيح البخارم ،ابف حجر (ج.)132/6

) )4صحيح البخارم :كتاب الجياد كالسير ،باب مف أخذ بالركاب كنحكه (ج ،)56/4ح ( ،)2989صحيح مسمـ :كتاب
الزكاة ،باب بياف أف اسـ الصدقة يقع عمى كؿ نكع مف المعركؼ (ج ،)699/2ح (.)1009
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المطمب الثاني
آداب اإلنفاؽ في سبيؿ ا﵀
حث اإلسبلـ عمى البذؿ كالعطاء ،كجعؿ لمصدقة كاإلنفاؽ في سبيؿ ا﵀ شركطان كآدابان يجب
ٌ
المنفؽ أف يتحمى بيا؛ كمف أىـ ىذه اآلداب:
عمى ي
 -1اإلخالص:
يؤدم إلى
اإلخبلص مف شركط قبكؿ األعماؿ الصالحة كمف أىـ آدابيا؛ فعدـ اإلخبلص ٌ

إبطاليا كاحباط أجرىا ،فإخبلص العمؿ كصدؽ ٍّ
النية ىك معيار القبكؿ كالرد في العبادات
َ
َََُ َ َ ُ ُ َ
٠ن أ ْم َ٠ال َ ُ ُٗ ٟاةْخ ِ َي َ
اء
عامة ،كفي اإلنفاؽ عمى كجو الخصكص ،قاؿ تعالى ﴿ :و٘رٔ اَّلِي ٚيٍِِٜ
َْْ َ ْ َ
َ ََْ ً ْ َُْ ْ َ ََ ََ َ َْ َ َ ََ َ ٌ َ َ ْ ُ ُ َ
َ
َ
ّي ٌإِن ل ْٗ
ٍ
ه
ؽ
ا
ٟ
َم ْرؽاة ِ الل ِ وحثتِحخا ِ٘ ٚخجٍ ِ
ص ِْٙ ٟٗر ِٔ سٍ ٜث ةِربٍ ٠ة أغابٟا واةِٔ ٌآحج أزٖ ِ
ِ
َُْ ُ َ َ َ َ ََ
َْ ُ َ َ
ػ ٌ
ػتْ َٟا َواة ٌٔ َذ َفٔ َو َ ُ
ام َع
ري ﴾ [البقرة ،]265:كقاؿ أيضان ﴿ :ويفهِ٠ٙن إفه
الل ة ِ َٙا ته َ٠ٖٙن ة ِ
يُ ِ
ِ
ْ ً ََ ً ََ
ََ ُْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ً ََ ُ ُ
ُ
ً
ً
ض ّتِ ِٝمِصًِٜٓا ويتًِٙا وأشِريا * إِجٙا جفهِٙسٗ ل ِ٠س ِٝالل ِ ل ٛرِيد ِٜ٘سٗ سزاء ول طٓ٠را ﴾

[اإلنساف ،]918:فيكذا المؤمف ينفؽ مالو ألجؿ رضى ا﵀  ،كرجاء دخكؿ جناتو ،كال ينتظر
شك انر أك جزاء مف أحد.

 -2اإلنفاؽ ًس َّارن:

الرياء؛ كفي ذلؾ
لممنفؽ أف تككف النفقة ىخفية؛ ألنيا أقرب إلى اإلخبلص ،كأبعد عف ٍّ
ييستحب ي
َ
َ
ًّ َ َ َ ًَ ََُ ْ ْ ُ ُ ْ َ َّ ْ َ َ
َ
َ
ُ َ
يقكؿ ا﵀ َ ﴿ :اَّل َ
ِي ٚيُ٠ٍِِٜن أ ْم َ٠ال ُ ٟٗةِالًْٖ ِٔ َواْلَ َٟارِ ِِسا ونالج ًِث ٌٖ ٟٗأسر ٗٞنِٜد رب ِ ِ ٟٗول
َ ٌ ََ
ُْ ْ َ َ َ
َ ُ َْ ُ َ
ات ٌَِٜهِ َٙا ِ َ
ه
خ ْ٠ف نًَْٖ ْٗ ِٟول َ ْٗ ٞي َز٠ٛن ﴾ [البقرة ،]274:كيقكؿ تعالى ﴿ :إِن تت ُدوا الػدُ ِ
َ ُ َ
ُ
َّ َ ُ
ُُْ َ َ ُ ْ ُ َ ُْ َ َ َ ُ َ َ ٌْ ُ
ري ٕس ْٗ َويُسٍِ ُر نٜسٗ َِّ٘ ٚشحِّئَاح ِس ْٗ َوالل ة ِ َٙا ت ْه َ٠ٖٙن
ِإَون َّتٍٞ٠ا وحؤحٞ٠ا إٍِراء ذ ٠ٟخ
َ ٌ
لممنفؽ مف إظيارىا،
ختِري ﴾ [البقرة ،]271:فأخبر أف إعطاء الصدقة لمفقير في خفية ه
خير ي
سد ٍّ
كأدعى إلى قبكليا؛ إذ في السرية ٌّ
لممعطي؛ "إذ فيو
لكؿ ذرائع ٍّ
الرياء كلذلؾ كاف السر ان
خير ي
ً
داء النفا ً
السر
الج ٍير فائدةي الثناء ،ففي ٍّ
ؽ ك ٍّ
الرياء ،فإذا كاف في ى
احتياطه لنفسو مف أف يدخميا ي

خير مف كؿ ثناء") ، (1كقد جاء عف أبي ىريرة  ،أف النبي
فائدة االحتياط مف ٍّ
الرياء ،كذلؾ ه
ً َّ ًَّ ً
َّ ً ً ِّ ً
ً
ً
اد ًة
شاب ىن ى
اـ ا ٍل ىع ًاد يؿ ،ىك ى
شأى ًب ًع ىب ى
 قاؿ [ :ى
س ٍب ىع هة ييظم يي يـ الم يو في ظمو ،ىي ٍكىـ الى ظؿ إال ظم يوٍ :اإل ىم ي
) )1زىرة التفاسير ،أبك زىرة (ج ،)1019/2بتصرؼ يسير.
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اج ًد ،كرج ىال ًف تىحابَّا ًفي ً
ا﵀ ،كرج هؿ ىق ٍمب يو معمَّ ه ً
ً
اجتى ىم ىعا ىعمى ٍي ًو ىكتىفىَّرقىا ىعمى ٍي ًو،
ا﵀ ٍ
ى
س ً ىىي
ىىي
ؽ في ا ٍل ىم ى
ي يى
ات م ٍن ً
ص وب ىك ىجم و
اىا
ص ىدقى وة فىأ ٍ
اؿ :إً ِّني أ ى
اؿ ،فىقى ى
ىخ ي
ىخفى ى
صد ى
َّؽ ًب ى
اؼ ا﵀ى ،ىك ىر يج هؿ تى ى
ىك ىر يج هؿ ىد ىعتٍ يو ٍ
ى
ام ىأرىةه ىذ ي ى
ؽ ًش ىمالي يو.)1(]...
ىحتَّى ىال تى ٍعمى ىـ ىي ًمي ين يو ىما تيٍن ًف ي

 -3اإلنفاؽ مف أطيب الماؿ:
َ ْ ََ ُ ْ َ َ ُْ ُ
َ ُ َ
َش ٍء ٌَإ َن َ َ
الل ةَ ِٝنٖ ٌ
٠ن َو َ٘ا ُت٠ُِ ٍِْٜا ٘ ِْْ َ ٚ
ًِٗ
ض َّت ت٠ٍِِٜا مِٙا َتِت
قاؿ ا﵀ تعالى ٕٚ ﴿ :تٜال٠ا إ ِِب
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َُ ْ َ ُ ْ
َ َ َ ُْ ْ َ َ َ ْ
خ َر ْ
َ
َ
ّ
سَٜا
ات ٘ا ْصبخٗ ومِٙا أ
ت
ً
ـ
ِٚ
٘
﴾ [آؿ عمراف ،]92:كقاؿ  ﴿ :يا خحٟا اَّلِي ٚآ٘٠ٜا أ٠ٍِِٛا
ِ ِ
َ َ ُْ ُ ْ
َ ُ ّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َْ َ ْ ُ ُ ُ َ َ َ
َ َُْ ََْ
ُ
ْ
خذِي ِٝإِل أن تي ِٙؾ٠ا ذًِ ِٝوانٖ٠ٙا أن
ٕسٗ ِ٘ ٚاَر ِض ول تً٠ٙٙا اْلتًِد ِ٘ ٜٝح٠ٍِِٜن ولصخٗ ةِآ ِ
َ
الل َىن َّم ٌ
المتصدؽ أف ينفؽ مف خيار أمكالو كأفضميا ،كأف يبذؿ
فعمى
،
]
267
ة:
ر
[البق
﴾
ًِد
ِ
ي
الماؿ النفيس العزيز عمى النفس ،كال يينفؽ مف ردمء األمكاؿ ،كخبيث األصناؼ ،فا﵀ 
غني عف جميع خمقو ،كجميع خمقو فقراء إليو.

المف كاألذل:
 -4اجتناب ٌ
المف عمى المساكيف كالفقراء كأذيتيـ ،كاالمتناف عمييـ بما أنفؽ؛
المسمـ أف يتجنب ى
يجب عمى ي
َ
ٌَْ َ ُْ ٌ ََ ْ ٌَ َ
ري َِّ٘ ٚغ َدَُث يَتْتَ ُه َٟا أَذًى َوالل َىن َ
خ ٌْ
ضٖ ٌ
ًِٗ * يَا خح َٟا
لقكؿ ا﵀ تعالى٠ُ ﴿ :ل ٘هروف و٘يٍِرة
ٍ
ِ
َ َ َ
ْ
َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ
َ ْ
ّ
ُ ُ َ َُ َ
َ ُ
اَل رِئاء اْلَ ِ
آ٘٠ُٜا ل تتْ ِفٖ٠ا َغ َدُاح ِسٗ ةِال ََ ِّٚ ٙواَذى َكَّلِي ي٘ ٍَِٜ
اَّلِيٚ
اس َول يُؤ٘ ُِ ٚةِالل ِ
َ ََُُ َ ََ َ ْ َ َ َْ َُ ٌ ََ َ َُ َ ٌ ََََ ُ َ ْ ً َ َْ ُ َ ََ
َو ْاْلَ ْ
َع َ ْ
ِ
َش ٍء
ان نًٖ ِٝحراب ٌأغاة ٝواةِٔ ذَتك ٝغْلا ل حِدِرون
٠
ٍ
غ
ٔ
ر
ٙ
ْ
ٝ
ٖ
ر
ٙ
ذ
ِر
خ
اٌ
م
٠
ٍ
ِ
ِ
َ
ّم َِٙا َْ َصتُ٠ا ْ َ
ل َح ْٟدِي إ ْ َِ َْ ٠م إ ْ ََكٌ ِر َ
بالم ٍّف
صدقاتكـ
ا
ك
تبطم
ال
أم:
،
]
2641263
:
ة
ر
البق
[
﴾
يٚ
الل
و
ِ
ى
كاألذل ،كما تيبطؿ صدقة مف قىصد بيا الرياءً ،
كرضى الناس؛ فأظير ليـ أنو يريد كجو ا﵀

 كانما قصده مدح الناس لو ،أك شيرتو بالصفات الجميمة ،يليش ىكر بيف الناس ،أك يقاؿ إنو

كريـ كنحك ذلؾ مف المقاصد الدنيكية ،مع عدـ نيتو ابتغاء مرضاة ا﵀ تعالى ،كجزيؿ
ثكابو(.)2

) )1صحيح البخارم :كتاب األذاف ،باب مف جمس في المسجد ينتظر الصبلة كفضؿ المساجد (ج ،)133/1ح (،)660
صحيح مسمـ :كتاب الزكاة ،باب فضؿ إخفاء الصدقة (ج ،)715/2ح (.)1031

) )2ينظر :تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج.)694/1
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سعة:
 -5أف يككف اإلنفاؽ في كقت ى
ييستىحب أف يككف اإلنفاؽ في سبيؿ ا﵀ في كقت الصحة كالعافية كالشباب ،كالخكؼ مف
كؿ ً
اؿ :ىيا
ا﵀  ىر يج هؿ فىقى ى
س ى
الفقر ،كما جاء في الحديث عف أبي ىريرة  ،قاؿ [ :أىتىى ىر ي
ت ص ًحيح ى ً
كؿ ً
ٍم يؿ
ا﵀ ،أىم َّ
ىع ى
ظ يـ؟ فىقى ى
س ى
يح ،تى ٍخ ى
اؿ :أ ٍ
صد ى
الص ىدقى ًة أ ٍ
شح ه
َّؽ ىكأى ٍن ى ى ه
ىف تى ى
ىر ي
شى ا ٍلفى ٍق ىر ىكتىأ ي
ً
ً
اف
كـ يق ٍم ى
ت :لًفيىال وف ىك ىذا ،ىكلًفيىال وف ىك ىذا ،أىىال ىكقى ٍد ىك ى
ا ٍلغ ىنى ،ىكىال تي ٍم ًي ىؿ ىحتَّى إ ىذا ىبمى ىغ ٍت ا ٍل يح ٍمقي ى
لًفال وف( ،)2(] )1كىذا المعنى مكجكد في القرآف الكريـ ،في قكلو تعالىَ ﴿ :و َخ٠ُِ ٍْٛا ٘ ِْ٘ ٚاَ
ِ
يى
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ
َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ ّ َ ْ َ َّ ْ َ
يب ٌأ َّغ َّدق
ر
ُ
ٔ
س
أ
َل
إ
ن
ِ
رزرٜازٗ ِ٘ ٚرت ِٔ أن يأ ِت أضدزٗ ال٠ٙت ذًِ٠ل ر ِ
ٍ ِ ٍ
ب ل٠ل أخرح ِ
ََ ُ
اْل َ
ز َّْ َِٚ ٘ ٚ
الػ ِ
ِّي ﴾ [المنافقكف.]10:
وأ
المطمب الثالث
االعتداؿ في اإلنفاؽ
ككىرىد
اتسمت السياسة المالية في اإلسبلـ باالعتداؿ؛ ألىمية الماؿ عند الشارع كعند الناس ،ى

في الكتاب كالسنة منيج شرعي ييحدد ما أمر بو سبحانو مف سياسة مالية يحصؿ بيا التكافؿ

كالتراحـ بيف أفراد المجتمع كافة؛ ألف في اإلسراؼ مفسدة لمماؿ كالنفس كالمجتمع ،كفي التقتير

حبس لمماؿ عف كظيفتو التي خمقيا ا﵀ لو ،ككبلىما يسبب خمبلن في النظاـ االجتماعي
َُ ْ
َ َْ ْ
َ ْ
ُْ ًَ َ ُ َ َ َ
كاالقتصادم( ،)3قاؿ ا﵀ تعالىَ ﴿ :ول َت َهٔ يَ َد َك َ٘يٖٕ٠ث إَِل خَ ُِِّٜول حب ْ ُص ْف َٟا ك إبَ ْص ِؿ ذخَِ ُه َد
َُ ً َْ ُ ً
َ َ َ َ َ َ ُ َْ ُ ْ ُ َ َْ َ ْ ُُ ََ َ ََْ َ َ
ّي ذل ِّ
سٌ٠ا ولٗ حَِتوا وَكن ب
مٖ٘٠ا َمص٠را ﴾ [اإلسراء ،]29:ىكقىاؿ  ﴿ :واَّلِي ٚإِذا أ٠ٍِٛا لٗ ي ِ
َ ً
ً
اإلسراؼ ك ً
بيف ً
البسط كالقىبض ،كىك أف ييقىدر
اإلقتى ًار؛ كبيف
ُ َ٠ا٘ا ﴾ [الفرقاف،]67:
ي
فالجكد كسطه ى
بذليو كامساكوي بًقى ٍد ًر الكاجب ،كأال ييبخؿ بو عند الحاجة إليو( ،)4قاؿ ابف كثير في تفسير قكلو

)( )1كأنت صحيح شحيح) :الشح غالب في حاؿ الصحة ،فإذا سمح فييا كتصدؽ كاف أصدؽ في نيتو كأعظـ ألجره،
بخبلؼ مف أشرؼ عمى المكت ،كرأل مصير الماؿ لغيره ،فإف صدقتو حينئذ ناقصة بالنسبة إلى حالة الصحة كالشح،
كرجاء البقاء كخكؼ الفقر (كتأمؿ الغنى) :أم تطمع فيو (حتى إذا بمغت الحمقكـ) :أم بمغت الركح ،كالمراد قاربت بمكغ

الحمقكـ إذ لك بمغتو حقيقة لـ تصح كصيتو كال صدقتو كال شيء مف تصرفاتو ،ينظر :المنياج شرح صحيح مسمـ بف

الحجاج ،النككم (ج.)123/7

) )2صحيح مسمـ :كتاب الزكاة ،باب بياف أف أفضؿ الصدقة صدقة الصحيح الشحيح (ج ،)716/2ح (.)1032
) )3ينظر :مقاصد الشريعة اإلسبلمية ،ابف عاشكر (ج.)363،364/2
) )4ينظر :إحياء عمكـ الديف ،الغزالي (ج.)264/3
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ٍّ
ص ًرفكف فكؽ الحاجة ،كال يبخبلء
س ًرفيكا ىكلى ٍـ ىي ٍقتييركا) "أم :ليسكا بمبذريف في إنفاقيـ ،ىفي ٍ
تعالى( :لى ٍـ يي ٍ
كنيـ؛ بؿ عدالن خيا انر ،كخير األمكر أكسطيا"(.)1
في ٍّ
قصركف في حقٍّيـ ،فبل ي ٍكفي ى
عمى أىمييـ ،ي
ْ َ ْ
ََ ُ
َ
ُ
َ َ ََ ُ
ِيَ ٚ
خٍَٖ َ
ّي ذًَِ ٌَ ِٝاَّل َ
كقاؿ  ﴿ :آِ٘٠ُٜا ةِالل ِ َو َر ُش ِ
آ٘٠ُٜا ِٜ٘س ْٗ
خ
ص
٘
ٗ
س
ٖ
ه
س
ا
ِٙ
م
٠ا
ِ
ِ
َ٠ل ِ وأٍِٛ
ََ َ ُ َُ ْ َ ْ ٌ َ
ٌ
وأ٠ٍِٛا ل ٟٗأسر ْتِري ﴾ [الحديد ،]7:فالماؿ ماؿ ا﵀ ،كالعباد خمفاء ا﵀ في أمكالو ،فعمييـ أف

ينفقكىا فيما يرضيو  ،فالذيف جمعكا بيف اإليماف با﵀ تعالى كرسكلو ،كبيف اإلنفاؽ في سبيؿ
ا﵀ ،ليـ ثكاب كثير الخير كالنفع كىك الجنة( ،)2ألف مف مقتضيات ىذا اإليماف ،أف ينفقكا أمكاليـ
في كجكه الخير ،كأال يبخمكا باإلنفاؽ؛ فالبخؿ ًخصمة ذميمة تمنع الفرد مف البذؿ كالعطاء ،كىك

يبغض البخؿ
مف خبائث الصفات كرذائؿ األخبلؽ ،كمف ثمرات حب الدنيا كالتمسؾ بيا ،كاإلسبلـ
ي
َ
َ َ
كالشح ،كقبض ً
اليد في اإلنفاؽ ،قاؿ ا﵀  في يمحكـ تنزيمو ذامان البخبلءَ  ﴿ :وأ َ٘ا ََ٘ ٚبِٔ
ى
َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُُ َ َ َ
َ ََْْ
ََ َ َ
سهُ ل ِٖ ْ ُه ْ َ
اْل ْص َن * ٌَ َصُٜحَ ّ ِ ُ
ب ة ُْ
اَل إِذا ح َردى ﴾ [الميؿ،]10-8:
سى * و٘ا حي ِن خ٘ ٜٝ
واشخين * وكذ ِ
كىذا ذـ ككعيد مف ا﵀ لمبخبلء بأف يجعؿ عاقبة أمرىـ يعس انر؛ فبل يعرؼ اليسر كالسيؿ إلييـ

سبيبلن ،كىذا حظ البخبلء؛ يشقى أحدىـ في جمع الماؿ كيتعب ثـ ال يجد مف ذلؾ الماؿ راحة؛
لككنو ال ينفقو في كجكه الخير ،كال يعرؼ ﵀ فيو حقان ،كيككف العسر األكبر يكـ القيامة؛ ألنو
كس ىبو كلـ يينفؽ منو ،فماذا يغني عنو مالو الذم بخؿ بو ،كتركو
سيحاسب عمى كؿ درىـ كدينار ى
لكرثتو عندما يتردل في جينـ يكـ القيامة؟(.)3

ُ َ ً َ
ْ ُ َ
َ ْ
َ َ َْ َ ََ َ َ َ ُ َ
َ ُ
ِيَ ٚحتْخٖ٠ن ة ِ َٙا آحا ُٗ ٞالل ٌِ٘ ٚؾِٖ ٠َ ٞ ِٝخ ْريا ل ُ ْٗ ٟةَٔ َ ٠َ ٞش
كقاؿ ا﵀ تعالى ﴿ :ول َيصْب اَّل
َ َ
َ ُ
َُ ْ َ ُ َ َُ َ
َ ََُْ َ َ
ّ
٠ن َ٘ا ََبُِٖ٠ا ْ ة ِٝيَ َْ ٠م إًَِْ َ
ْ
اث َ
ٌ
َ
ات واَر ِض والل ةِٙا ته٠ٖٙن ختِري ﴾
ا٘ثِ َو ِلل ِ ِ٘ري
ل ٟٗشًفُ٠
الص َِ ٠َ ٙ
ِ
ِ
[آؿ عمراف ،]180:حيث يجعؿ ا﵀ يكـ القيامة لمبخيؿ طكقان مف نار حكؿ عنقو جزاء ما منع مف
الصدقة كاإلنفاؽ في سبيؿ ا﵀ تعالى.
َ ُ ُ ْ َ ُ
كمف جانب آخر فاإلسبلـ يبغض اإلسراؼ كالتبذير؛ قاؿ تعالى ﴿ :يَا ةَ ِن آد َم خذوا زِيجخَس ْٗ
ُُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َُ َ
ِٜد ُ ّ َ ْ
ل َُيِب ال ْ ُْ ٙسذ َ
ن َ
ِّي ﴾ [األعراؼ ،]31:فاإلسراؼ كالتبذير
سٌ٠ا إِٝٛ
ك مص ِ
ِ
ِ
ش ٍد وَك٠ا واَشب٠ا ول ت ِ
َ ُْ َ ّ َ َ ُ ْ ْ َ
يَ ٚك٠ٛا إِخ َ٠ان
كفر بنعمة ا﵀ ،كطغياف في األرض ،كمؤاخاة لمشيطاف قاؿ  ﴿ :إِن الٙتذِرِ
) )1تفسير القرآف العظيـ (ج ،)123،124/6بتصرؼ يسير.

) )2ينظر :التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ،الزحيمي (ج.)300/27

) )3ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازم (ج ،)184/31التحرير كالتنكير ،ابف عاشكر (ج .)387/30
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َُ ً
َ َ َ
ُ
َ َ
ِّي َوَكن الظًْ َفان ل َِر ّبِ٠ٍْ ِٝرا ﴾ [اإلسراء ،]27:نبو ا﵀ تعالى عمى قبح التبذير بإضافتو إلى
الظًاـ ِ
أفعاؿ الشياطيف ،فكأف المبذريف اجتمعكا مع الشياطيف في ىكية كاحدة ،كصفات كاحدة مف الشر؛
كذلؾ ألف اإلسراؼ يؤدم إلى إضاعة الماؿ كتبديد الثركات ،كاسراؼ الغني في إنفاؽ الماؿ
كتبذيره بغير الطرؽ المشركعة ىك اعتداء عمى جميع المسمميف؛ ألف الماؿ عصب الحياة،
كمصدر قكة األمة(.)1
المتزف في إنفاؽ األمكاؿ ،فالتكسط كاالعتداؿ في
فاإلسبلـ ىي يح ى
ث عمى التزاـ المنيج الكسط ي
اإلنفاؽ ىك األمر المحمكد الذم يجب عمى المسمميف األخذ بو ،قاؿ عبد ا﵀ بف عباس  -رضي
طأىتٍ ىؾ اثٍ ىنتى ً
ؼ ،أ ٍىك ىم ًخيمى هة ](.)2
ىخ ى
ت ،ىما أ ٍ
س ىر ه
س ىما ًش ٍئ ى
ا﵀ عنيما  [ :-يك ٍؿ ىما ًش ٍئ ى
ت ،ىك ى
الب ٍ
اف :ى
البخؿ ،كمف التبذير ،كمعرفة المقصد الشرعي مف األمكاؿ،
فيجب عمى المسمـ الحذر مف ي

قرض مف يحتاج إلى
كتأدية الحقكؽ التي عميو فييا ،كاعانة مف يحتاج إلى اإلعانة منيا ،كا ا
القرض مف الناس ،فذلؾ أدعى إليجاد المكدة كالصمة كالمحبة ،كنزع العداكة مف القمكب؛ ألف

القمكب جبمت عمى ٍّ
حب مف أحسف إلييا ،فبل يككف العبد مبذ انر لؤلمكاؿ يمنة كيسرة دكف حساب،

كال يككف بخيبلن شحيحان ،ال ينفؽ مما أعطاه ا﵀ ،بؿ ينفؽ حيث أي ًمر باإلنفاؽ ،كيمسؾ حيث أي ًمر
باإلمساؾ ،فالكسطية تضمف تحقيؽ االستقرار كالتكازف االقتصادم كاالجتماعي كحتى

السياسي(.)3
المطمب الرابع
داللة آيات اإلنفاؽ عمى صدؽ الكحي كالنبكة
إف آيات اإلنفاؽ تدؿ داللة كاضحة عمى صدؽ القرآف العظيـ ،كعمى أنو يدعك إلى عبادة
الخبلؽ العميـ  ،ال شريؾ لو كال كلد ،كليس كمثمو شيء كال أحد ،كالكسطية كاالعتداؿ أىـ ما
ى

يميٍّز الديف اإلسبلمي عف غيره مف الديانات األيخرل ،كقد اختصو المكلى  بأقكـ المناىج،

) )1ينظر :الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ،الزمخشرم (ج ،)661/2تفسير الشعراكم – الخكاطر ،الشعراكم
(.)8476/14

ىخ ىرىج لً ًعىب ًاد ًه) [األعراؼ،]32:
) )2صحيح البخارم :كتاب المباس ،باب قكؿ ا﵀ تعالى( :قي ٍؿ ىم ٍف ىحرىـ ًز ىينةى الم ًو التًي أ ٍ
(ج.)140/7
) )3ينظر :الكسطية في االقتصاد اإلسبلمي ،الفنجرم (ص .)29:
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كأكمؿ الشرائع ،كأكضح السبؿ ،كآيات اإلنفاؽ في القرآف تشير إلى أف ىذا الديف ىك ديف
الكسطية كالحنيفية التي ال ىحرج فييا كال يغمك كال تىضييؽ.
نيج رباني شامؿ اتسـ بخصائص عدة؛ كاف منيا خاصية
جاءت الشريعة اإلسبلمية بم و
التكازف كاالعتداؿ ،فبل يكجد في اإلسبلـ إفراط كال تفريط ،كال يكجد تقتير أك إسراؼ ،بؿ ىك
منياج كسطي يمعتدؿ ،تميزت بو األمة اإلسبلمية عف غيرىا مف األمـ ،يحقؽ التكازف بيف
ََ
َ َ َ َ َ َ َْ ُ ُ ً
ً ّ ُ ُ ْ ُ
از ْٗ أ َ٘ث َو َشفا َِلَٓ٠ٛ٠ا ط ََ ٟداء َع اْلَ ِ
اس
متطمبات الركح كالجسد ،قاؿ تعالى ﴿ :وكذل ِّ سهٖٜ

ََ ُ َ َ ُ ََ ُ َ ً
الر ُش٠ل نًْٖس ْٗ طًِٟدا ﴾ [البقرة.]143:
ويس٠ن

إف آيات اإلنفاؽ في القرآف الكريـ تضع لممسمميف دستك انر حاسمان ىك ىسطان يينظٍّـ الحركة

االقتصادية في حياة المجتمع ،كال يي ىحٍّرـ عمى المسمـ طيبات الحياة ،كما حرمتيا بعض الديانات

حرـ ال يبخؿ أك اإلسراؼ في تناكليا ،فالتكازف ىك القاعدة ال يكبرل في المنيج
األيخرل؛ إنما يي ٍّ
ً
كيسيـ في إنمائيا
المعتدؿ ييثرم حركة الحياة ،ي
اإلسبلمي ،كالغمك كالتفريط ييخؿ بالتكازف ،كاإلنفاؽ ي
قييا ،عمى خبلؼ القى ٍبض كاإلمساؾ ،كاإلسراؼ كالتبذير ،فإنو ييعرًقؿ حركة الحياة ،كينتج عنو
كر ٌ
ي
عطالة كبطالة كرككد في األسكاؽ ،ككساد ييفسد الحياة( ،)1كفي ىذه الكسطية كذلؾ االعتداؿ أكبر

كمراعاتو لمتطمبات المجتمع كحاجاتو،
داللة عمى صدؽ القرآف العظيـ ،كصحة منيجو القكيـ ،ي
كلمصمحة اإلنساف كظركؼ حياتو.
فاإلسبلـ لـ ىيدعي إلى اإلمساؾ كالبخؿ ،كلـ ييحرـ زينةى الحياة الدنيا كالطيبات مف الرز ً
ؽ،

كانما حرـ االعتداء كالطغياف كاإلسراؼ كالتبذير في االستمتاع بيا ،فا﵀  سيسأؿ الناس عف
ُ َُ َُ
َ
ٍّ
الن ىعـ يكـ القيامة ،قاؿ تعالى ﴿ :ث َٗ ٕت ْصدٕ َ ٚيَ َْ٘ ٠ه ِ ٍذ ن ِ ٚاْلَ ِهً ِٗ ﴾ [التكاثر.]8:

كآيات اإلنفاؽ في القرآف العظيـ تدؿ أيضان عمى صدؽ النبي  فيما أيرسؿ بو ،فقد دلت

الح ٍّ
ث عمى اإلنفاؽ في
األحاديث النبكية الشريفة عمى نفس مقاصد كأىداؼ اآليات القرآنية؛ مف ى

البذؿ كالعطاء ،مع كراىة البخؿ كالتقتير ،كعدـ التبذير كاإلسراؼ ،بؿ أف
سبيؿ ا﵀ كالترغيب في ى

ض ىع النبي  منيجان كاضحان متكازنان في
يككف التكسط كاالعتداؿ ىك الغالب في اإلنفاؽ ،فقد ىك ى
إنفاؽ األمكاؿ ،فبل تقتير عمى النفس كتضييؽ عمييا ،كال إسراؼ أك تبذير دكف ضكابط أك يحدكد،

) )1ينظر :تفسير الشعراكم – الخكاطر ،الشعراكم (ج.)8482/14
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جاء عف جابر بف عبد ا﵀ – رضي ا﵀ عنيما  ،-أف رسكؿ ا﵀  ،قاؿ [ :اتَّقيكا الظ ٍم ىـ ،فىًإ َّف
ً
سفى يككا
الظ ٍم ىـ ي
ام ًة ،ىكاتَّقيكا الش َّح ،فىًإ َّف الش َّح أ ٍ
اف قى ٍبمى يك ٍـ ،ىح ىممى يي ٍـ ىعمىى أ ٍ
ظمي ىم ه
ىى ىم ىؾ ىم ٍف ىك ى
ىف ى
ات ىي ٍكىـ ا ٍلق ىي ى

ً
استى ىحمكا ىم ىح ً
ارىم يي ٍـ ]( ،)1ينيى النبي  في ىذا الحديث عف البخؿ كالشح؛ فالبخؿ
اء يى ٍـ ىك ٍ
د ىم ى
ً
ً
آثار سيئة كمظالـ
يحمؿ صاحبو عمى جمع الماؿ مف حمو أك مف غير حمو ،كيترتب عمى ذلؾ ه
كًفتىف ،كمناسبة التحذير مف الشح بعد التحذير مف الظمـ؛ أف الشح نكع مف الظمـ؛ فيك مف قبيؿ
ذكر الخاص بعد العاـ لمزيد عناية بالخاص ،كالشح غالبان دافع الظمـ؛ فكبلىما ينشأ عف حب

الذات ،كحب السيطرة ،كحب التممؾ ،كالشحيح ظالـ لنفسو كظالـ لغيره؛ ظالـ لنفسو ببعثو الحقد
كالحسد كالبغض في نفكس اآلخريف حتى يصبح منبكذان في مجتمعو ،كظالمان لغيره بمنعو حؽ
الغير في مالو(.)2
ى
كعمى عكس الشح كالبخؿ فإف مف الناس ىمف يبالغ في اإلنفاؽ إلى ىح ٍّد اإلسراؼ كالتبذير،
كقد ىنبو النبي  عمى أف اإلسراؼ كتجاكز الحد في اإلنفاؽ مف أسباب ضياع األمكاؿ كتبديدىا،

اع ًة
المغيرة  [ :أ َّ
يؿ ىكقى ى
اف ىي ٍن ىيى ىع ٍف ًق ى
ىف ال ٌن َّ
بي  ىك ى
اؿ ،ىك ىكثٍىرًة الس ىؤ ًاؿ ،ىكًا ى
ض ى
ىكىرىد عف ي
()3
الم ً
كحذر منيا ،فالمؤمف
اؿ ، ]...فإضاعة الماؿ مف األمكر المكركىة التي نيى عنيا النبي  ،ى
ى

مأمكر باالقتصاد في كؿ شيء ،منيي عف اإلسراؼ في كؿ شيء ،كقد ىبي ىف الرسكؿ  لممسمميف
شربكا كالبسكا كتىص َّدقيكاً ،في ىغ ٍي ًر إًسر و
اؼ ىكالى
كيفية االعتداؿ في اإلنفاؽ فقاؿ [ :يكميكا ىكا ٍ ى ي ى ى ي ى ى
ٍى
ىم ًخيمى وة ]( ،)5()4فاإلسراؼ مجاكزة الحد في كؿ فعؿ أك قكؿ ،كىك في اإلنفاؽ أشير ،كمجاكزة الحد
تتناكؿ مخالفة ما كرد بو الشرع ،فيدخؿ الحراـ ،كىذا الحديث جامع لفضائؿ تدبير أمكر اإلنساف

سرؼ في كؿ شيء يضر
االقتصادية؛ مف خبلؿ كضع القكاعد األساسية لئلنفاؽ ،فإف اإل ا
بالجسد ،كيضر بالمعيشة فيؤدم إلى اإلتبلؼ ،كيضر بالنفس؛ إذ كانت تابعة لمجسد في أكثر
) )1سبؽ تخريجو (ص )116:مف ىذا البحث.

) )2ينظر :فتح المنعـ شرح صحيح مسمـ ،الشيف (ج.)49/10

) )3صحيح البخارم :كتاب الرقاؽ ،باب ما ييكره مف قيؿ كقاؿ (ج ،)100/8ح (.)6473
ىخ ىرىج لً ًعىب ًاد ًه) [األعراؼ،]32:
) )4صحيح البخارم :كتاب المباس ،باب قكؿ ا﵀ تعالى( :قي ٍؿ ىم ٍف ىحرىـ ًز ىينةى الم ًو التًي أ ٍ
(ج.)140/7

) )5ذكر اإلماـ البخارم ىذا الحديث يمعمقان ،ككصمو العديد مف األئمة مثؿ :أبك داكد الطيالسي ،كالحارث بف أبي أسامة في
مسندييما مف طريؽ ىماـ بف يحيى عف قتادة عف عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده ،ينظر :فتح البارم شرح صحيح

البخارم ،ابف حجر (ج ،)253/10كقاؿ األلباني :ىذا حديث حسف ،ينظر :صحيح الجامع كزيادتو :األلباني (ج،)830/2
ح(.)4505
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األحكاؿ ،كقد يستمزـ اإلسراؼ المخيمة؛ كىي ً
الخمؽ ،كعدـ الشعكر
الك ٍبر كاالستعبلء عمى ى
ى
بحاجات الناس(.)1

البخؿ كالشح ،كاإلسراؼ كالتبذير يتكافؽ مع اآليات القرآنية
إف ما جاء عف النبي  في ىذ ٍّـ ي

البخؿ ،كفي ىذا التكافؽ
التي تحدثت عف التكسط كاالعتداؿ في اإلنفاؽ؛ كعدـ اإلسراؼ ،ككراىة ي

أكبر األدلة عمى صدؽ ما جاء بو النبي  ،كعمى أنو رسكؿ مف عند ا﵀  ،أكحى ا﵀  إليو
آيات القرآف العظيـ ليككف خير بشير كنذير لمعالىميف.
كحي مف عند
فبل عبلقة آليات اإلنفاؽ بكجكه اإلعجاز القرآني ،بؿ ىك دليؿ عمى أف ذلؾ ه
ا﵀ العميـ الخبير بما يصمح أيمتو ،كاف ثبت ذلؾ ثبت فقد ثبتت نبكة محمد  ،كىذا دليؿ عمى
صدؽ الكحي كالنبكة.

) )1ينظر :فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ابف حجر (ج .)253/10
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المبحث الثاني
آيات تحريـ الربا كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة

كفيو ثبلثة مطالب:

المطمب األكؿ :مشركعية تحريـ الربا
المطمب الثاني :آثار الربا كأض ارره
المطمب الثالث :عقكبة آكؿ الربا في التشريع اإلسبلمي
المطمب الرابع :داللة آيات تحريـ الربا عمى صدؽ الكحي كالنبكة
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المطمب األكؿ
مشركعية تحريـ الربا

َ ُ َ َْ َ ُ ًّ ًَّ
ِما ﴾
جعؿ ا﵀  حب الماؿ غريزة في نفكس البشر ،فقاؿ تعالى ﴿ :وَتِت٠ن الٙال ضتا
َُ ُ ّ ْ
اْلَ ْري ل َ َظد ٌ
ِيد ﴾ [العاديات ،]8:كلكف يجب عمى المؤمف أف
ب
[الفجر ،]20:كقاؿ ِ ﴿ :إَوِْ ٝٛل ِ
ِ
يحكط ىذه الغريزة بما جاء بو الشرع ،حتى ال يقع فيما حرـ ا﵀ ،كأف ال يحممو حب الماؿ عمى
ال ىكسب غير الشرعي ،كقد جاء في الحديث عف أبي برزة األسممي( ،)1أف رسكؿ ا﵀  قاؿ:

[ الى تىيزك يؿ قى ىد ىما ىع ٍب ود
ًً ً
س ىب يو
ىمالو م ٍف أ ٍىي ىف ا ٍكتى ى

القي ً
ً
ىؿ ىع ٍف
سأ ى
امة ىحتَّى يي ٍ
ىي ٍكىـ ى ى
كًفيـ أىٍنفىقى يو ،كع ٍف ًج ً ً ً
يـ
ىى
ٍ
سمو ف ى
ى ى

ً ًً ً
ً ً
يـ فى ىع ىؿ ،ىك ىع ٍف
يع يم ًره ف ى
يما أى ٍف ىناهي ،ىك ىع ٍف ع ٍممو ف ى
أ ٍىبالىهي ](.)2

المعامبلت التي حرميا ا﵀ تعالى ،كتكعد صاحبيا بيبلؾ األمكاؿ
إف التعامؿ بالربا مف ي

كمحؽ البركة في الدنيا ،كالعذاب الشديد في اآلخرة ،فتحريـ التعامؿ بالربا أص هؿ مف األصكؿ
الثابتة ،التي ال تقبؿ التغيير أك التعديؿ في ديف اإلسبلـ ،كىذا التحريـ ثابت بالكتاب كالسنة
كاإلجماع:
ض َٔ الل ْاِلًَْ َم َو َ
أما الكتاب :فقكؿ ا﵀ تعالىَ ﴿ :وأ َ َ
ض َر َم ّ
الرِبَا ﴾ [البقرة ،]275:كقكلو  ﴿ :يَا
َ َ َ َ َُ ْ َُ ْ َ
الربَا إن ُْٜخُٗ ٘ ْؤَِ٘ ٜ
الل َوذَ ُروا ْ َ٘ا ة َ
َّق ٘ َ
ّ
َ
ِّي ﴾ [البقرة ،]278:كقكلو  ﴿ :يَا
ِٚ
خحٟا اَّلِي ٚآ٘٠ٜا اتِ٠ا
ِ ِ
ِ
َ َ َ َ َُ ْ َ َْ ُ ُ ْ َّ َ ْ َ ً َ ََ ً َُ ْ َ َََ ُ ْ ُْ ُ َ
الرِبا أؽهاٌا ٘ؾاخٍث َواتِ٠ا الل ٕهٖسٗ تٍٖ ِط٠ن ﴾ [آؿ عمراف.]130:
خحٟا اَّلِي ٚآ٘٠ٜا ل حأزٖ٠ا
الس ٍبع المكًبقى ً
كأما السنة :فركل أبك ىريرة  أف النبي  قاؿً ٍ [ :
ات قىاليكا :ىيا
ى
اجتىن يبكا َّ ى ي
الن ٍف ً ً
َّ ً
الس ٍحر ،ىكقى ٍت يؿ َّ
اؿِّ :
ؽ ،ىكأى ٍك يؿ
الح ِّ
سك ىؿ المَّ ًو ،ىك ىما يى َّف؟ قى ى
س الَّتي ىح َّرىـ المَّ يو إًَّال ًب ى
ىر ي
الش ٍر يؾ ًبالمو ،ىك ِّ ي
ات ال ىغ ً
ات الم ٍؤ ًم ىن ً
ٍؼ الم ٍحص ىن ً
اؿ الي ًت ًيـ ،كالتَّكلِّي يكـ َّ ً
افالى ًت ](.)3
ِّ
الرىبا ،ىكأى ٍك يؿ ىم ً ى
الز ٍحؼ ،ىكقىذ ي ي ى
ي
ى ى ىٍ ى

ضمىة بف عبد ا﵀ بف الحارث ،كقيؿ :عبد ا﵀
ضمىة بف عبيد بف الحارث بف أسمـ األسممي ،كقيؿ :ىن ٍ
) )1أبك برزة األسممي :ىن ٍ

ابف نضمة ،أسمـ قديمان ،كشيد فتح خيبر كمكة ،كسكف البصرة ،كغ از خراساف ،كمات بيا أياـ يزيد بف معاكية ،أك في آخر
أياـ معاكية ،ينظر :أسد الغابة في معرفة الصحابة ،ابف األثير (ج.)305/5

) )2سنف الترمذم :كتاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع عف رسكؿ ا﵀  ،باب ما جاء في شأف الحساب كالقصاص
(ج ،)190/4ح ( ،)2417قاؿ الترمذم :ىذا حديث حسف صحيح ،كقاؿ األلباني :حديث صحيح ،ينظر :السمسمة
الصحيحة ،األلباني (ج.)02/3

) )3صحيح البخارم :كتاب الحدكد ،باب رمي المحصنات (ج ،)175/8ح (.)6857
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كأما اإلجماع" :فأجمع المسممكف عمى تحريـ الربا ،كأنو مف الكبائر"(.)1
المطمب الثاني
آثار الربا كأضراره
اء عمى األفراد ،أك الجماعات ،أك المجتمع
ال ش ٌ
ؾ ٌ
لمربا آثا انر سمبية كأض ار انر جسيمة؛ سك ن
أف ٌ
بأكممو ،فالديف اإلسبلمي لـ يأمر البشرية بشيء إال كفيو سعادتيا ً
كعزىا ،كلـ ينييا عف شيء إال
كفيو شقاؤىا كخسارتيا ،كيكفي أف ينجمؿ ىنا بعضان مف ىذه اآلثار كاألضرار:
أكالن :أضرار أخالقية:
المرابي ،كيجعمو إنسانان يغمب عميو الجشع كالحرص كالبخؿ،
 -1الربا يينمي حب الماؿ في نفس ي
المرابي بآالـ الفقراء كالمحتاجيف ،كيسعى الستغبلؿ
كعدـ مراعاة يحرمات ا﵀ ،كيقتؿ إحساس ي
ييمو سكل جمع األمكاؿ كلك عمى حساب اآلخريف ،كىذا عمى
حاجتيـ ،كيصبح أنانيان ال ٌ
عكس ما يأمر بو الشرع االسبلمي القائـ عمى الزكاة كالصدقات ،كال ىكرـ كاإليثار(.)2

 -2الربا يؤدم إلى إحساس الفقير بالظمـ كالقىير؛ ألنو يعمـ بحرمة التعامؿ بالربا كلكنو قد يضطر
إلى الميجكء إليو عند شدة الفىقر كالحاجة ،كينتج عف ذلؾ الشعكر بالبغض كالكراىية لؤلغنياء
المرابيف ،مف جانب الفقراء المحتاجيف.
ي
ثانيان :أضرار اجتماعية:
 -1ييحطـ النظاـ الربكم نظاـ التكافؿ االجتماعي بيف المسمميف ،كيساعد عمى نشر الحقد
كالكراىية بيف أفراد المجتمع ،كيقضي عمى ركح التعاكف بينيـ؛ كذلؾ ألف أمكاؿ الربا تزيد بدكف

ىمشقة ،مما يدفع أصحاب األمكاؿ إلى اتخاذه كسيمة لمكسب السريع ،كعدـ التكجو إلى األعماؿ

األخرل المفيدة لممجتمع كاأليمة؛ مف تجارة كزراعة كصناعة كغيرىا ،كذلؾ يؤدم إلى تقميص
فرص العمؿ لبعض فئات المجتمع ،كىك خبلؼ مبادئ ً
اإلسبلـ التي تدعك إلى ال ىك ٍّد كالعمؿ
كالتعاكف كالتكافؿ؛ الذم يحقؽ رفاىية المجتمع كسعادتو(.)3

) )1المجمكع شرح الميذب :النككم (ج ،)390/9المغني :ابف قدامة (ج ،)52/6بتصرؼ يسير.
) )2ينظر :الربا ،أض ارره كآثاره في ضكء الكتاب كالسنة ،القحطاني (ص.)71:
) )3ينظر :آثار الربا االقتصادية كاالجتماعية ،الحربي (ص.)41:
171


 -2الربا يي ىعطٍّ يؿ األمكاؿ عف الدكراف كالعمؿ ،فالماؿ يي ىعد لممجتمع بمثابة الدـ الذم يجرم في
عركؽ اإلنساف ،كتكقؼ الماؿ عف الدكراف يصيب المجتمعات بأضرار فادحة ،كقد شرع ا﵀

 الزكاة التي تىكفؿ استمرار تداكؿ األمكاؿ في المجتمع ،بحيث ال يصبح الماؿ يدكلة يتداكلو

()1
البذؿ كاإلنفاؽ ،ميما كانت
األغنياء بينيـ دكف غيرىـ مف الناس  ،كلقد ٌ
حث اإلسبلـ عمى ى
ََ
ُ
ُ
ُ
حالة اإلنساف االقتصادية ،قاؿ ا﵀ تعالىِْ ﴿ :لُ َْ ٍِٜذو َش َه ٍث َِّ٘ ٚش َهخَِ ِٝو َُ٘ ٚد َِر نًْٖ ِٝرِ ْزُ ُٝ
ً
َ ُْ ْ َ َ ُ َُ َ ُ َ ُّ َُ َ ْ ً َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َُ َ ْ َ ُ ْ
س ي ُ ْسا ﴾ [الطبلؽ،]7:
ًٌٖ ٍَِٜمِٙا آحاه الل ل يسٖ ًِ الل جٍصا إِل ٘ا آحاٞا شًشهٔ الل بهد ن ٍ

ؤمف استعمالو كتكاثره بيف
كما ذلؾ ٌإال ليبقى الماؿ في حركة يمستمرة دائمة ،ىذه الحركة الٌتي تي ٍّ

المجتمع.
كؿ فئات ي

ثالثان :أضرار اقتصادية:
أساس في األزمات االقتصادية ،كعنصر رئيس في تقسيـ المجتمع إلى أغنياء
سبب
 -1الربا
ه
ه
و
كفقراء ،كالقضاء عمى طبقة متكسطي الدخؿ ،كحصر تداكؿ الماؿ و
مخصكصة دكف
بفئة
ي
غي عمى عباد ا﵀
مما يي ٍحًد ي
غيرىـٌ ،
ث اختبلالن في التٌكازف االقتصادم في المجتمع ،كىك ىب ه
فساد لحياتيـ ،كليذا تكلى ا﵀ سبحانو كتعالى ٍّ
الدفاع عف ىؤالء
الفقراء ،كتىحك هـ في أرزاقيـ ،كا ه
المرابيف(.)2
الضعفاء ،كاالنتقاـ ليـ ممف ظممكىـ ،كأعمف الحرب عمى ىؤالء ي

الربكم إلى كقكع الدكؿ الفقيرة تحت سػيطرة الػدكؿ الغنيػة؛ بسبب تراكـ فكائد
 -2يؤدم النظاـ ٍّ
القركض ،كينتج عف ىذا طمع االستعمار العسكرم كاالقتصادم كالفكػرم في ىذه الدكؿ
المرابيف ييسػيطركف عمػى
الفقيرة ،كىذا ما نشاىده كاضحان في ىذه األياـ ،كمف ناحية أخرل نجد ي
كحكاميا ،كيفرضكف آرائيـ عمى أيكلي األمر فييا ،كما انجمت ار
سياسات الدكؿ كمؤسساتيا ي
كأمريكا منا ببعيد(.)3

) )1ينظر :آثار الربا االقتصادية كاالجتماعية ،الحربي (ص.)41:
المالية في اإلسبلـ ،الخطيب (ص .)145:
السياسة
ٌ
) )2ينظرٌ :

) )3ينظر :اإلعجاز االقتصادم ،حكمة تحريـ الربا ،المشيداني (ص.)439:
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المطمب الثالث
عقكبة آكؿ الربا في التشريع اإلسالمي
َ
ْ
َ ََ
ضٔ الل اِلًَ ْ َم
ىحرىـ الشارع الحكيـ  التعامؿ بالربا في محكـ التنزيؿ ،فقاؿ تعالى ﴿ :وأ
َ َََ َّ
كمسمياتو،
وضرم الرِبا ﴾ [البقرة ،]275:فالربا حراـ كمو؛ كثيره كقميمو ،بجميع أشكالو كأنكاعو كصكره ي
الميمكات ،كلـ يأذف ا﵀ في كتابو العزيز بحرب أحد إال أىؿ الربا،
كىك مف أكبر الكبائر ،كأعظـ ي

يمحؽ البركة،
لذلؾ جعؿ ا﵀  عقكبة التعامؿ بالربا مف أشد العقكبات؛ كما ذلؾ إال ألنو
ي
اإلفبلس كالذؿ كاليكاف ،كمف ىذه العقكبات:
ب بالحبلؿ ،كيكرث
كي ٍذ ىى ي
ى
ى

 -1أكؿ الربا يعرض صاحبو لحرب ا﵀ كرسكلو:
ْ
ُ ُ ْ َ َ َ
َ َ َ َ َ َُ ْ َُ ْ َ
َّق ٘ َِّ ٚ
الل َوذَ ُروا َ٘ا ةَ ِ َ
ِّي * ٌإِن ٕ ْٗ
الرِبَا إِن ْٜخٗ ٘ؤِٜ٘
قاؿ ا﵀ تعالى ﴿ :يا خحٟا اَّلِي ٚآ٘٠ٜا اتِ٠ا
َْ ُ ْ ََُْ ْ
ُُْ ْ ََ ُ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ
ّ
تٍ َهٖ٠ا ٌأذ٠ٛا ِِبَ ْر ٍب ّ٘ َِ ٚالل ِ َو َر ُش ِ
َ٠ل ِ ِإَون حبخٗ ٌٖسٗ رؤوس أم٠إ ِسٗ ل تلٖ ِ٠ٙن ول
ُْ َ َ
تلٖ ُ٠ٙن ﴾ [البقرة ،]2791278:ىذا تيديد شديد ككعيد أكيد ،لمف استمر عمى تعاطي الربا بعد
اإلنذار ،فإف لـ يمتثؿ ألمر ا﵀ كيترؾ التعامؿ بالربا فعميو أف يكقف بحرب مف ا﵀  كمف
رسكلو )1(؛ كىذه الحرب حرب عامة؛ يدخؿ فييا الحرب النفسية بالقمؽ كاالكتئاب ،كالحرب
البركة ،كالحرب االجتماعية
كمحؽ ى
الجسدية باألمراض كاآلفات ،كالحرب االقتصادية باإلفبلس ى
بإلقاء البغضاء بيف الناس ،كىذا الكعيد مف ا﵀ تعالى عاـ في كؿ أنكاع الربا كصكره ،كشامؿ

لآلخذ كالمعطى عمى و
حد سكاء(.)2
ي
 -2آكؿ الربا ييبعث يكـ القيامة كالمجنكف:
َ َ َْ ُ ُ َ َّ َ َُ ُ َ َ َ َ َُ ُ َ
ََ ََُ ُ َ َْ ُ َ ْ
ّ
َ
قاؿ تعالى ﴿ :اَّلِي ٚيأزٖ٠ن الرِبا ل حِ٠م٠ن إِل ْٙا حِ٠م اَّلِي حخختف ٝالظًفان ِ٘ ٚالِ ٙس
َ
الربَا َذ ََ ٚٙ
ض َٔ الل ْاِلًَْ َم َو َ
الربَا َوأ َ َ
ض َر َم ّ
ذَل َِّ ةد َج َُُ ْٗ ٟالُ٠ا ْ إ ِ َج َٙا ْاِلًَْ ُم ِ٘رْ ُٔ ّ
ساءهُ َم ْ٠ن َِل ٌث َِّ٘ ٚر ّبٌَ ِٝاٛخَ َ َ
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ََُ َ َ ََ ََُُْ َ ّ َ َ ْ َ َ ََُْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ
اَلون ﴾ [البقرة،]275:
ٌٖ٘ ٝا شًٖ وأمره إَِل الل ِ و٘ ٚاعد ٌأوٕـهِّ أغطاب اْلارِ  ٗٞذًِٟا خ ِ
فيؤالء الذيف يتعاممكف بالربا ال يقكمكف مف قبكرىـ يكـ القيامة لمقاء ا﵀  إال قيامان كقياـ

المتخبط المصركع المجنكف حاؿ صرعو كجنكنو ،كتخبط الشيطاف لو ،بسبب ً
أخذه الربا الذم
) )1ينظر :تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج.)716/1

المالية في اإلسبلـ ،الخطيب (ص.)145:
السياسة
ٌ
) )2ينظرٌ :
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()1
ً
ؼ ىكأ ٍىم يرهي إًلىى المٌ ًو
سمى ى
حرـ ا﵀ أخذه كالتعامؿ بو ( ،فى ىمف ىجاءهي ىم ٍك ًعظى هة ِّمف َّرِّبو فىانتى ىي ىى ىفمى يو ىما ى
ً
ً
اب َّ
الن ً
كف) أم :فمف بمغو الكعظ كالنيي عف التعامؿ
ىك ىم ٍف ىع ى
ييا ىخالً يد ى
ىص ىح ي
اد فىأ ٍيكلىػئ ىؾ أ ٍ
ار يى ٍـ ف ى

بالربا كاستحبللو فانتيى عما كاف يفعؿ؛ فمو ما كاف أى ىك ىؿ مف الربا قبؿ التحريـ ،كمف عاد إلى
الحجة(.)2
تعاطي الربا كلـ تنفعو المكعظة ،فقد استكجب العقكبة ،كقامت عميو ي

 -3آكؿ الربا كمف أعانو يمتكعد بالمعنة:
عيف عميو ،كاإلسبلـ حيف
إف ا﵀ تعالى إذا ىحرـ شيئان ىحرـ كؿ كسيمة تؤدم إليو ،ككؿ سبيؿ يي ي

كحرـ الشيادة عمى عقده ككتابتو؛ ألف ذلؾ مف التعاكف عمى اإلثـ
ىحرـ الربا ،ىحرـ أخذه كبذلو ،ى
ا﵀ ً 
اإلفساد ،جاء عف جابً ور  أنو قىاؿ [ :لىع ىف رسك يؿ ً
العدكاف ،كنشر الفىساد ك ً
الرىبا،
آك ىؿ ِّ
ىٍ
ى ى ي
ك ي
ش ً
اء ]( ،)3كالمعنة :ىي الطرد مف رحمة ا﵀ تعالى،
اى ىد ٍي ًو ،ىكقى ى
ىك يم ٍؤ ًكمى يو ،ىك ىك ًات ىب يو ،ىك ى
س ىك ه
اؿ :يى ٍـ ى

الربا فقط؛ ٌإنما الٌذم كافؽ عمى إعطاء
الربا ىممعكف ،كليس آخذ ٌ
فك ٌؿ مف دخؿ ضمف صفقة ٌ

الربا ،كالٌذم كتب العقد ،كالٌذم شيد عميو ،فجميعيـ يشركاء في المعف.
ٍّ
الم ٍيمًكات:
 -4أكؿ الربا مف أعظـ ي

الم ىحرمات ،كمف
نيى اإلسبلـ عف التعامؿ بالربا ،كحذر منو أشد تحذير ،بؿ جعمو في طميعة ي

الس ٍبع المكًبقى ً
أكبر الكبائر كعظيـ المكبقات ،ركل أبك ىريرة  أف النبي  قاؿً ٍ [ :
ات
ى
اجتىن يبكا َّ ى ي
ي
َّ ً
الس ٍحر ،ىكقى ٍت يؿ َّ
الن ٍف ً
اؿِّ :
س الًَّتي ىح َّرىـ المَّ يو إًَّال
كؿ المَّ ًو ،ىك ىما يى َّف؟ قى ى
س ى
قىاليكا :ىيا ىر ي
الش ٍر يؾ ًبالمو ،ىك ِّ ي
ات الم ٍؤ ًم ىن ً
ٍؼ الم ٍحص ىن ً
اؿ الي ًت ًيـ ،كالتَّكلِّي يكـ َّ ً
ات
الح ِّ
ؽ ،ىكأى ٍك يؿ ِّ
الرىبا ،ىكأى ٍك يؿ ىم ً ى
ًب ى
الز ٍحؼ ،ىكقىذ ي ي ى
ى ى
ي
ىٍ ى

ال ىغ ً
افالى ًت ](.)4

الطيبات:
 -5الحرماف مف ٌ
الطيبات عمى الييكد بسبب ظيمميـ كأخذىـ الربا ،كأكميـ أمكاؿ الناس بالباطؿ،
حرـ ا﵀ ٌ 
ُ
ّ
َ ُ ْ ّ َ َ َ َ ُ
ض َر ْ٘ َٜا َنًََْٖ ْٗ ٟـ ًّتَات أضَِٖ ْ
ادوا ْ َ
ج ل َ َُ ْٗ ٟوب َػ ّ ِدَ ِْٗ ٞنَ ٚ
ب
ش
قاؿ تعالىٌ ﴿ :تِلٖ ٍم ِ٘ ٚاَّلِيٞ ٚ
ًٔ الل ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
) )1ينظر :التحرير كالتنكير ،ابف عاشكر (ج ،)81،82/3التفسير الكسيط ،طنطاكم (ج.)632/1
) )2ينظر :تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج.)710/1

) )3صحيح مسمـ :كتاب المساقاة ،باب لعف آكؿ الربا كمؤكمو (ج ،)1219/3ح (.)1598
) )4سبؽ تخريجو (ص )169:مف ىذا البحث.
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ْ
ََ ْ ُ ّ َ ََ ْ ُُ ْ َ ُْ ََ ْ ْ َْ َ َ
َ ُْ ْ َ َ ً
ََ َْ َْ ْ َ
َ
َ
ىك ًثي ارن * وأخ ِذ ِٗٞالرِبا وُد ج٠ٟا خ ٜٝوأزِٖ ِٟٗأم٠ال اْل ِ
اس ةِاِلاـ ِِٔ وأخخدٛا ل َِٖكٌ ِرِي ِٟٜٗ٘ ٚنذاةا
َ ً
أ ِْلٙا ﴾ [النساء ،]1611160:فالربا يخميؽ مف أخبلؽ أعداء ا﵀ الييكد ،يجب عمى كؿ مسمـ أال
يتخمؽ بو ،ألف أخذ الربا أكجب التشديد عمييـ في الدنيا كفي اآلخرة؛ أما في الدنيا؛ فكاف
بتحريـ الطيبات التي كانت حبلالن ليـ ،كفي اآلخرة بالعذاب المؤلـ في نار جينـ.
 -6ىمحؽ األمكاؿ الربكية:

َُ َ َ َ
َ ُ
َ َ َ
قاؿ ا﵀ َ ﴿ :ح َْ ٙ
ات َ
ط َُ الل ال ْ ّربَا َويُ ْ
ًِم ﴾ [البقرة،]276:
ٍ
ْ
ك
ِب
َي
ل
الل
و
ُ
د
الػ
ب
ر
ِ
ار أث ٍ
ِ
ِ
ٍ

فإما بأف ييذىب الماؿ بالكمية مف يد صاحبو ،أك ىيحرمو بركتو فبل ينتفع بو ،بؿ يعذبو بو في
الدنيا ،كيعاقبو عميو يكـ القيامة ،كىذا مف باب المعاممة بنقيض المقصكد(.)1

 -7آكؿ الربا ال ييستجاب دعاؤه:
جاء عف أبي ىريرة  أف النبي  قاؿ [ :أىي ىيا َّ
ب ىال ىي ٍق ىب يؿ إًَّال طى ِّي نبا ،ىكًا َّف
اس ،إً َّف ا﵀ى طى ِّي ه
الن ي
اؿ( :يا أىييا الرس يؿ يكميكا ًم ىف الطَّ ِّيب ً
ً
اع ىمميكا
سمً ى
ىم ىر ا ٍل يم ٍؤ ًم ًن ى
ات ىك ٍ
ى
يف ،فىقى ى ى ى
ي
ىم ىر ًبو ا ٍل يم ٍر ى
يف ًب ىما أ ى
ا﵀ى أ ى
يف آم ينكا يكميكا ًم ٍف طى ِّيب ً
ًَّ
صالًحا ،إً ِّني ًبما تىعممي ى ً
ات ىما ىرىزٍق ىنا يك ٍـ) ثيَّـ
يـ) ىكقى ى
ى
ى ن
اؿ ( :ىيا أىي ىيا الذ ى ى
ى ٍى
كف ىعم ه
السم ً
ً ً
اـ،
ب ،ىيا ىر ِّ
اء ،ىيا ىر ِّ
الر يج ىؿ يي ًطي يؿ َّ
ب ،ىك ىم ٍ
ىذ ىك ىر َّ
ش ىع ى
السفى ىر أى ٍ
ث أى ٍغ ىب ىر ،ىي يمد ىي ىد ٍيو إلىى َّ ى
ط ىع يم يو ىح ىر ه
ً
ً
اب لً ىذلً ىؾ؟ ]( ،)2كمعنى الحديث أف
ىك ىم ٍ
ستى ىج ي
م ًبا ٍل ىح ىراـ ،فىأ َّىنى يي ٍ
اـ ،ىك يغذ ى
اـ ،ىك ىم ٍم ىب ي
س يو ىح ىر ه
ش ىريب يو ىح ىر ه
المشركب كالمأككؿ كالممبكس كنحك ذلؾ ينبغي أف يككف حبلالن خالصان ال يشبية فيو ،كأف مف

أراد استجابة الدعاء كاف أكلى باالعتناء بذلؾ مف غيره ،فالرجؿ يطيؿ السفر في كجكه
الطاعات؛ كالحج كالجياد كغير ذلؾ مف كجكه البًر ،كمع ىذا فبل ييستجاب لو؛ لككف مطعمو
كمشربو كممبسو حرامان ،فكيؼ حاؿ ىمف ىك يمنيمؾ في أكؿ الربا ،كأكؿ الماؿ الحراـ؟ فكيؼ
ييستجاب لمف ىذه صفاتو؟(.)3

) )1ينظر :تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج ،)713/1تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ،السعدم
(ص.)116:

) )2صحيح مسمـ :كتاب الزكاة ،باب قبكؿ الصدقة مف الكسب الطيب كتربيتيا (ج ،)703/2ح (.)1015
) )3ينظر :شرح األربعيف النككية في األحاديث الصحيحة النبكية ،ابف دقيؽ العيد (ص.)59،60:
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المطمب الرابع
داللة آيات تحريـ الربا عمى صدؽ الكحي كالنبكة

ييبلحظ أف آيات التمييد لتحريـ الربا بدأ نزكليا في العيد المكي ،يقكؿ ا﵀ تعالىَ ﴿ :و َ٘ا
َ
ََ
َ َ َ َ َ ُْ ّ ََ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ
ْ
آحَحْخُٗ ِّّ٘ ٚربا ً ّٕ َ ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ِريبُ َِ ٠ف أم٠ا ِل اْل ِ
اس ٌال يرب ٠نِٜد الل ِ و٘ا آححخٗ ِ٘ ٚزَكةٍ حرِيدون وس ٝالل ِ ٌأوٕهِّ
ِ
ُ ُ ُْ ْ ُ َ
المكي بذـ الربا كمدح الزكاة ،كذلؾ قبؿ
العيد
في
آف
ر
الق
بدأ
فقد
،
]
39
[الركـ:
﴾
٠ن
 ٗٞالٙؾهٍِ
ى

فرض الزكاة عمى المسمميف ،ثـ نزؿ التحريـ بعد ذلؾ في سكر البقرة كآؿ عمراف كالنساء ،كتشريع
تحريـ الربا في السكر الطكاؿ لو داللة كبرل؛ باعتبار اشتماؿ ىذه السكر الثبلث عمى غالب
األحكاـ ،كأىـ التشريعات.
يحٍّريـ الربا ،كيمقت أكؿ األمكاؿ بالباطؿ ،ألف ا﵀  ىك الذم خمؽ
فالتشريع القرآني ى
االنساف كيعمـ ما يضره كيؤذيو؛ لذلؾ حذر كتكعد ،كأرشد كىدد ،حتى ال يقع اإلنساف في براثف
ىذا الداء ،كيسيطر عميو حتى يكرده الميالؾ ،فالما يؿ في اإلسبلـ كسيمة ال غاية؛ فيك كسيمة
ذـ اإلسبلـ ال يحب الكبير لمماؿ كشدة
لمعيش الكريـ ،كتمبية الحاجات ،كمساعدة الناس ،لذلؾ ٌ
َ ُ َ َْ َ ُ ًّ ًَّ
كلكنو لـ يمنع مف التمتع بو،
،
]
20
الفجر:
[
﴾
التٌعمٌؽ بو ،قاؿ تعالى ﴿ :وَتِت٠ن الٙال ضتا ِما
ٌ
ْ
ُْ َ ْ َََ ََ ّ
الل ِ إَ َ َ ْ َ
ات ٘ َِٚ
كانفاقو فيما ييرضي ا﵀  ،قاؿ تعالى ٚ٘ ُٔ ﴿ :ضرم زِيٜث
ّت أخ َرج ِٕهِتَادِه ِ َوإ َف ًّ ِ َت ِ
ِ
ّ ْ
حرـ اإلنفاؽ عمى المباس كالطعاـ كالشراب ،كلكنو في نفس
الرِز ِق ﴾ [األعراؼ ،]32:فا﵀  لـ يي ٍّ

و
بتنظيـ
كفيـ ينفقو؛ بؿ جاء
الكقت ال يريد أف يصبح اإلنساف عبدان لمماؿ ،ال ييبالي مف أيف يكتسبو ى
ً
أف ىذا الماؿ لف
كبي ىف ٌ
كمح ىكـ لمماؿ؛ سكاء فيما يتعمؽ بكسبو كجمعو ،أك باستيبلكو كانفاقو ،ى
دقيؽ ي
َ
ٌ َ
َ َ
َ
ينفع صاحبو يكـ القيامة إذا تجاكز حدكد ا﵀ فيو ،قاؿ تعالى ﴿ :يَ َْ ٠م ل يَُ ٍٜم َ٘ال َول َب٠ُٜن * إِل
الل ة َِٖ ْ َ
َ٘ َْ ٚخ َت َ َ
ًِم ﴾ [الشعراء.]89188
ب شٖ ٍ
ِ
ٍ
محددة؛ بؿ فرض ا﵀ الزكاة ،كجعميا ٌركنان مف
عامة كغير ٌ
كلـ تكف أكامر اإلسبلـ باإلنفاؽ ٌ

المسمـ أف يؤدييا إلى ىمف يستحقيا مف فئات المجتمع؛ الذيف ىبينيـ
أكج ى
أركاف اإلسبلـ ،ك ى
ب عمى ي

ا﵀  في يمحكـ التنزيؿ ،فالزكاة تمثؿ التشريع األساس كالفعاؿ في مجاؿ التكافؿ بيف المسمميف،
كىي التشريع المالي األكؿ كالرئيس لتحقيؽ ىذا التكافؿ؛ ألف أداءىا ٍّ
يؤدم إلى تعميـ الماؿ في
ب اإلسبلـ ألىداء الصدقات ،كاإلنفاؽ عمى
المجتمع ،كعدـ تركزه في أيدم فئة قميمة ،كما ى
كن ىد ى
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حرـ
أصحاب الحاجات ،كأباح المعامبلت المالية بيف الناس ،كجعؿ األصؿ فييا الجكاز ،كلـ يي ٍّ
المعالـ.
منيا إال ما كاف فيو ضرر بفرد أك مجتمع ،كجعؿ ليذا التىحريـ قكاعد كضكابط كاضحة ى

إف في تحريـ الربا عمى المسمميف أدلة عمى صدؽ الكحي العظيـ ،كأدلة عمى صدؽ الرسكؿ
بأم حجة ،كتحت أم يمسمى ،كذلؾ
الربا رفضان باتان ،كمنع التٌعامؿ بو ٍّ
الكريـ ؛ فاإلسبلـ رفض ٍّ

تحرـ ك ٌؿ ما فيو ضرر كظمـ لمناس ،فأساس
انسجامان مع نظاـ اإلسبلـ كمقاصد ال ٌشريعة؛ الٌتي ٌ

شرع ا﵀ قائـ عمى تحقيؽ مصالح العباد ،كدرء المفاسد عنيـ ،كالسعي مف أجؿ مصمحة اإلنساف

كسعادتو ،فأكؿ الماؿ الحراـ ييفضي إلى فساد القمب كمرضو كقىسكتو ،ككـ أحدث الربا بيف الناس
و
أحقاد كعداكة ،ككـ أثقؿ كاىؿ الفقراء بالديكف ،كأفسد ماؿ األغنياء بالماؿ الحراـ؛ ألف الماؿ
مف
حؽ لمبركات ،كاستحقاؽ لمعنة ،ككـ
الحراـ متى دخؿ عمى الحبلؿ أفسده ،ككـ حصؿ بسببو مف ىم ه
ً
الم ىنعة ،فكقعت بسبب الربا في يذ ٍّؿ الديف ،كتحت ىسطكة
أذؿ مف شعكب كدكؿ كانت ليا العزة ك ى
األعداء.
كقد بعث ا﵀ نبيو محمدان  باليدل كديف الحؽ ،فأبطؿ ا﵀ بو أفعاؿ الجاىمية ،كقضى عمى
تكعد عمييا بالحرب مف ا﵀
الم ى
معالـ الكثنية ،كفي طميعة ذلؾ الكبيرة العظيمة ،كالمعصية ي

يعدكف
الناس في
الجاىمية ،ككانكا ٌ
الربا كاف منتش انر بيف ٌ
ٌ
كرسكلو ،كىي جريمة الربا ،كذلؾ ألف ٌ
التعامؿ بو مثؿ التعامؿ بالبيع ،كقد ىعدكه مف األرباح العظيمة التي تعكد عمييـ باألمكاؿ

الطائمة ،كلك أدل ذلؾ إلى إيقاع الضرر باآلخريف ،فكاف ال بد مف تشريع حاسـ لمعبلقات المالية

بيف الناس ،فنزلت آيات القرآف عمى رسكؿ ا﵀  بتحريـ الربا ،كأعمف النبي  إلغاء التعامؿ بو
عمى مسمع مف الناس في ىحجة الكداع؛ فقد ثبت في الصحيح عف جابر بف عبد ا﵀  أنو
ً
اـ ىعمى ٍي يك ٍـ،
سمع النبي  يخطب في الناس أثناء حجة الكداع يقكؿ [ :إً َّف د ىم ى
اء يك ٍـ ىكأ ٍىم ىكالى يك ٍـ ىح ىر ه
اىًمي ً
شي وء ًم ٍف أىم ًر ا ٍلج ً
ً
ً
ىك يح ٍرىم ًة ىي ٍك ًم يك ٍـ ىى ىذا ًفي ى ً
ت قى ىد ىم َّي
َّة تى ٍح ى
ى
ٍ
ش ٍيريك ٍـ ىى ىذا ،في ىبمىد يك ٍـ ىى ىذا ،أىىال يكؿ ى ٍ
اىمًي ً
ضكعه ... ،ك ًربا ا ٍلج ً
ىضعي ًرىبا ىنا ًرىبا ىعب ً
َّاس ٍب ًف ىع ٍب ًد ا ٍل يمطَّمً ًب ،فىًإ َّن يو
ضكعه ،ىكأ َّىك يؿ ًرنبا أ ى
َّة ىم ٍك ي
ىم ٍك ي
ى ى ى
ضكعه يكم يو ،)1(] ...فقد أبطؿ النبي  أفعاؿ الجاىمية كبيكعيا ،كأباف لؤليمة أف اإلماـ الذم
ىم ٍك ي

يأمر الناس بمعركؼ أك ينيى عف منكر ينبغي أف يبدأ بنفسو كأىمو؛ فيك أقرب إلى قبكؿ قكلو

) )1صحيح مسمـ :كتاب الحج ،باب حجة النبي ( ج ،)886/2ح (.)1218
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ضكعه يكموي) معناه الزائد عمى رأس الماؿ؛ كما قاؿ ا﵀ تعالى:
كالتأسي بو ،كأما قكلو ( :فىًإنوي ىم ٍك ي
ُُْ ْ ََ ُ ْ ُ ُ ُ َ
ُ َ َْ
َ َ ُْ َ َ
وس أ ْم َ٠إ ِس ْٗ ل تلٖ ُِ٠ٙن َول تلٖ ُ٠ٙن ﴾ [البقرة.)1(]279:
﴿ ِإَون حبخٗ ٌٖسٗ رؤ
كمف دالالت صدقو  أنو ىحذ ىر مف التعامؿ بالربا ،كتىىنبأى مف انتشاره بيف الناس ،جاء عف
ً
أبي ىريرة  ،عف النبي  قاؿ [ :لى ىيأ ًٍت ىي َّف ىعمىى َّ
الن ً
اؿ،
الم ٍريء ًب ىما أ ى
الم ى
اس ىزىم ه
ىخ ىذ ى
اف ،الى يي ىبالي ى
أً
فتباي يعكا بو ،كاستحمكا ما
ىم ٍف ىحالى وؿ أ ٍىـ ًم ٍف ىح ىرواـ ]( ،)2حيث أ
تجر الكثيركف مف الناس عمى الربا ،ى
كعظيـ خطى يره ،كأصبح معركفان في عصرنا
ىحرـ ا﵀  ،كنتيجةن لذلؾ ىعـ الربا ،كظيىر شره ،ى

أطيب ىك أـ خبيث ،كا﵀
الحاضر باسـ" :الفائدة" ،حتى صار العديد مف الناس ال يبالكف بكسبيـ
ه
َْ
َ َ ُ ْ َ َ ُْ
َْ ُ َ َ ّ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ
اْلَ
ُ َ َْ َ
ًد ٌاتِ٠ا الل يا أوِل اَِلَ
اب
ت
ِ
 يقكؿ ُٔ ﴿ :ل يصخِ٠ي اْلتًِد وإفًِب ول ٠أنشتّ َْثة ِ
ِ
ِ
َََ ُ ْ ُْ ُ َ
َ َ
َْ َ َ َ ّ
ب
ٕهٖسٗ تٍٖ ِط٠ن ﴾ [المائدة ،]100:كيقكؿ في سكرة األنفاؿِْ ﴿ :ل ِٙزي الل اْلتًِد ِ٘ ٚإفً ِ ِ
ََْ ُ
َ ً َ ْ ََ
َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َْ ُ َ
َ َ ْ َ َ َْ َ َ ْ َ
ؾ ُْ َ َ َ ٝ
اِسون ﴾
ويشهٔ اْلتًِد به
َع َبه ٍؼ ذريْ َِ ُٝ ٙمًِها ذًَشهٖ ُِ ٝف س ٜٟٗأوٕـهِّ  ٗٞاْل ِ
[األنفاؿ.]37:
كقد كشفت دراسات عممية حديثة أف الربا ىك سبب الفساد المالي كاإلدارم ،كقد امتد لسائر
دكؿ العالـ بصنع األزمات المالية التي أطاحت بثركات كمصالح ضخمة لمبلييف البشر ،كأحدث
أخطا انر جسيمة كمدمرة لممجتمعيف المحمٍّي كالدكلي؛ اقتصاديان كاجتماعيان كسياسيان ،كاف نظاـ
الربكم يعكؽ التنمية كاالستثمار ،كيسبب التضخـ النقدم ،كيزيد الفجكة بيف الفقير كالغني،
الفائدة ٍّ
كيؤدم في النياية إلى تخمؼ الدكؿ(.(3
كمع مركر مئات السنكات أدرؾ العمماء كخبراء االقتصاد صدؽ القرآف العظيـ ،كصدؽ
النبي الكريـ  في تحريـ الربا ،كالتحذير مف التعامؿ بو؛ ألنيـ اكتشفكا أف لمربا عكاقب سمبية
عديدة منيا :سكء تكزيع الثركة ،كضعؼ االستثمار كالتنمية االقتصادية ،كالتضخـ ،كزيادة معدؿ
البطالة ،كاىدار المكارد االقتصادية ،ىذه العكاقب كاالىثار السمبية لمربا تدؿ عمى ربانية ىذا
لممرابيف ،كما كتدؿ عمى صدؽ
التشريع ،كصدؽ آيات القرآف العظيـ؛ بتحقؽ كعيد ا﵀ تعالى ي
) )1ينظر :المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،النككم (ج.)182،183/8
ً
آمينكٍا الى تىٍأ يكميكٍا ٍّ
الرىبا أ ٍ
اعفىةن ىكاتقيكٍا المٌوى
ض ى
ىض ىعافان م ى
) )2صحيح البخارم :كتاب البيكع ،باب قكؿ ا﵀ تعالى :ى
(يا أىييىا الذ ى
يف ى
ً
كف) [آؿ عمراف( ،]130:ج ،)59/3ح (.)2083
لى ىعم يك ٍـ تيٍفم يح ى
) )3ينظر :اإلعجاز التشريعي في تحريـ الربا ،دراسة تطبيقية عمى األزمة المالية العالمية ،األبجي (ص.)12:
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المرسميف  ،فالبشر ال يستطيعكف أف يأتكا بمثؿ ىذا التشريع الذم ييثبت الكقت صدقو
أشرؼ ي
ؽ ا﵀ الخير مف حياة
في كؿ ما يأمر بو اإلنساف ،أك ينياه عنو؛ فنحف نرل اليكـ كيؼ ىم ىح ى

الناس ،كزالت البركة ،كانتشر الفقر كالجكع كالبطالة ،كتضاعفت الديكف ،كساد بيف الناس القمؽ

كاالضطراب ،كاألمراض النفسية كالعصبية ،كاآلفات االقتصادية ،كالمشاكؿ االجتماعية( ،)1فى ىحؽ
عمى كؿ مسمـ أف يبتعد عف كؿ معاممة أجمع العمماء عمى اعتبارىا معاممة ربكية يمحرمة ،كأف

يتفادل ىكسب أم ماؿ فيو يشبية حراـ ،كقد ثبت في الصحيحيف عف النعماف بف بشير 
الحالى يؿ ىب ِّي هف،
سمعت رسكؿ ا﵀  يقكؿ [ :ى
ات استى ٍب أرى ًل ًد ً
شبَّي ً
َّ
الن ً
ين ًو
الم ى ى
ٍ ى
اس ،فى ىم ًف اتَّقىى ي
الحمى ،ي ً
ً
ىف يي ىك ًاق ىع يو،
ىك ىر و
كش يؾ أ ٍ
اع ىي ٍر ىعى ىح ٍك ىؿ ى ي

)(2

قاؿ:

ً
ير ًم ىف
اـ ىب ِّي هف ،ىكىب ٍي ىن يي ىما يم ى
َّي ه
ىك ى
شب ى
ات الى ىي ٍعمى يم ىيا ىكث ه
الح ىر ي
ً
ً
ًً
الحراـ
ىك ًع ٍرضو ،ىك ىم ٍف ىكقى ىع في الش يب ىيات :ىكقى ىع في ى
أىالى كًا َّف لً يك ِّؿ ممً وؾ ًحمى ،أىالى إً َّف ًحمى المَّ ًو ًفي أىر ً
ض ًو
ى
ٍ
ى
ن
ى

()3
ىم ىح ً
أغناه ا﵀ عنو،
كمف استغنى عف شيء ٍ
اريم يو ، ]...ف ىمف ىترؾ شيئان ﵀ عك ى
ضو ا﵀ خي انر منو ،ى
ْ
الل ََي ْ َه ْٔ َ َُل َُمْ َر ً
كمف يتؽ ا﵀ يرزقو مف كاسع فضمو ،قاؿ تعالىَ ﴿ :و َ٘ َْ ٚح َخَ َ َ
سا * َويَ ْر ُزُ ُِْٚ ٘ ٝ
ٍ
ى
ِ
ى
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َْ ُ
الل ةَإ ُِو أ ْمره ِ ُ ْد َ
الل ِ ذ َُ ٠َ ٟ
ض ْصتُ ُ ٝإ َن َ َ
س َهٔ َ ُ
د ل َيْتَص ُ
الل ٕ ِك ْ
َش ٍء ُ ْد ًرا ﴾
ِب َو َ٘ َْ ٚحخَ ََّ٠ك َع
ضً
ِ
ِ
ِ

[الطبلؽ.]312:
كبناء عمى حاؿ النبي  مف عدـ معرفتو لمقراءة كال الكتابة ،كلـ يتعمـ في معاىد كال
كيربي الصدقات ،فيستحيؿ أف يككف ذلؾ إال كحيان
جامعات ،كمع ذلؾ جاء بدستكر ييحرـ الربا ي

مف عند ا﵀ تعالى ،كىذا ما ييعرؼ بالدليؿ عمى صدؽ الكحي كصدؽ النبكة.

) )1ينظر :إعجاز القرآف البياني كدالئؿ مصدره الرباني ،الخالدم (ص.)469،470:

الخزرجي ،يكنى أبك عبد المو ،كاف ٌأكؿ مكلكد في
) )2النعماف بف بشير :بف سعد بف ثعمبة بف جبلس ،بف زيد األنصارم
ٌ
اإلسبلـ مف األنصار ،استعممو معاكية عمى الككفة ،قتؿ بحمص سنة خمس كستيف ،ينظر :اإلصابة في تمييز الصحابة،
ابف حجر (ج ،)346،347/6االستيعاب في معرفة األصحاب ،ابف عبد البر (ج.)1500/4

) )3صحيح البخارم ،كتاب اإليماف ،باب فضؿ مف استب أر لدينو (ج ،)20/1ح ( ،)52صحيح مسمـ :كتاب المساقاة ،باب
أخذ الحبلؿ كترؾ الشبيات (ج )1219/3ح (.)1599
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المبحث الثالث
الديف كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة
آية ى
كفيو أربعة مطالب:

المطمب األكؿً :
الحكمة مف مشركعية الديف
كـ كتابة الد ٍيف كأىميتو
المطمب الثاني :يح ي
المطمب الثالث :كسائؿ تكثيؽ الديكف
المطمب الرابع :داللة آية الديف عمى صدؽ الكحي كالنبكة
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المطمب األكؿ
ً
الحكمة مف مشركعية الدَّيف
جاءت الشريعة اإلسبلمية لتيرسخ مبدأ التعاكف كالتكافؿ بيف جميع المسمميف ،ك ىش ىرىعت الديف،
كأجزلت الثكاب لمف يقكـ بمساعدة أخيو المسمـ كتفريج يكربتو؛ فتفريج ال يك ىر ًب في الدنيا سبب
لتفريج ال يك ىر ًب يكـ القيامة ،جاء عف عبد ا﵀ بف عمر  -رضي ا﵀ عنيما  ،-أف رسكؿ ا﵀ 
ً
ىخ ً
اف ًفي حاج ًة أ ً
ً
قاؿ [ :المسمًـ أى يخك الم ًً
اج ًت ًو،
يو ىك ى
سمً يم يو ،ىك ىم ٍف ىك ى
اف المَّ يو في ىح ى
ى ى
سمـ الى ىي ٍظم يم يو ىكالى يي ٍ
يٍ
يٍ ي
القيام ًة ،كم ٍف ستىر م ً
ً
ً
ً
كم ٍف فىَّرج ع ٍف م ًو
ستىىرهي
سمـ يك ٍرىب نة ،فىَّر ىج المَّ يو ىع ٍن يو يك ٍرىب نة م ٍف يك يرىبات ىي ٍكًـ ى ى ى ى ى ى ي ٍ
ى ى يٍ
سم نما ى
ىى
ً
َّ
ام ًة ](.)1
الم يو ىي ٍكىـ الق ىي ى
كفي الكقت نفسو حرصت الشريعة عمى الحفاظ عمى ماؿ الدائًف ،ك ىش ىرىعت مف الكسائًؿ ما

يكفؿ لو ذلؾ؛ فجعمت كسائؿ لتكثيؽ الديف ،كبينت ذلؾ في أطكؿ آية في كتاب ا﵀ تعالى؛ أال
كىي آية الديف ،فأمرت بكتابة الديف ،كاإلشياد عميو ،كالرىف في السفر عند عدـ كجكد الكاتب،
كبينت السنة النبكية تشريعو في الحضر أيضان ،كمشركعية الكفالة أك الضماف ،كما ذلؾ إال لحفظ

الحقكؽ ألىميا ،كحتى يككف الدائًف عمى ثًقة بأف مالو ىسيي ىرد إليو(.)2

كلمديف ًح ىكـ كفكائد جميمة ،يشرع الديف ألجميا؛ ففيو تعكيد لئلنساف عمى البذؿ كالعطاء ،كنزع
ً
المجتمع
بذكر الشح ك ي
البخؿ مف نفسو ،كما أف فيو تحقيقان لمبدأ األيخكة الذم ينبغي أف ىيسكد في ي
َ
ْ ْ َ ْ
المسمـ ،تطبيقان لقكلو تعالى ﴿ :إِج َٙا ال ُٙؤِ٘٠ُٜن إِخ َ٠ةٌ ﴾ [الحجرات ،]10:كاأليخكة تقتضي كجكب
التعاكف بيف المسمميف في حؿ مشاكميـ ،كالكقكؼ معيـ في أزماتيـ ،كالتيسير عمى الم ً
عسر
ي

منيـ ،كما أف في مشركعية الديف تطبيقان لمبدأ التكافؿ كالتعاكف الذم ينبغي أف ينشأ بيف
َََ َُ ْ ََ
َع إ ْ ّ
ِب َواَلَ ِْ َ
المديف،
عف
تخفيؼ
يف
الد
كفي
،
]
2
[المائدة:
﴾
ى
٠
المؤمنيف ،قاؿ تعالى ﴿ :وتهاو٠ٛا
ِ
ى
كتفريج لكربتو ،كتحصيؿ لثكاب اآلخرة ،كرضا ا﵀ ؛ مما يؤدم إلى زرع المحبة كاأليلفة في

القمكب(.)3

) )1صحيح البخارم :كتاب المظالـ كالغصب ،باب ال يظمـ المسمـ المسمـ كال يسممو (ج ،)128/3ح (.)2442
) )2ينظر :تكثيؽ الديف كأثره في حفظ الحقكؽ ،العبيدم (ص.)11:

) )3ينظر :كسائؿ تكثيؽ القرض في الفقو اإلسبلمي ،أبك عرجة (ص.)35،36:
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المطمب الثاني
كـ كتابة الد ٍَّيف كأىميتو
يح ي
كـ كتابة الد ٍَّيف
أكالن :يح ي
َ
َ
َ ْ
ْ ْ
آ٘٠ُٜا ْ إذَا ح َ َدايَجخُٗ ة َديْ ٚإ ََل أ َ
ِيَ ٚ
قاؿ ا﵀ تعالى ﴿ :يَا خح َٟا َاَّل َ
س ٍٔ ٘ َص ًَم ٌاْخُتُ٠هُ َوْلَٓخُب
ِ ٍ ِ
ِ
ََْ ْ
َ
َ َْ ْ ُ ْ َ ْ
ََْ ُ ْ َ ٌ َْ ْ َ َ َْ َ َ ٌ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ةحٜسٗ َكح ِب ةِإهد ِل ول يأب َكح ِب أن يسخب ْٙا نٖ ٝٙالل ًٌٖٓخب وْل ِِٔ ٖٙاَّلِي نًٖ ِٝاْلَ
ً َْ َ َْ َ ُ َ
ْ
َ ََُ َ َ َْ َ
ً َ َ
خ ْس َِ٘ ُٝ ْٜطحْئا ً ٌَإن ََك َن َاَّلِي َنًََْٖ ْ ِٝ
ًم أن
اْلَ َشًٍِٟا أ ْو ؽهًٍِا أو ل يصخ ِف
َوْلَ َخ َِ الل رب ٝول حت
ّ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َْ ََ ٌُ
ُ َ ُ َ َ ُْ ْ ْ َ ُ َْ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ
سٔ
ّي ٌر
ي ِ ِٔ ًٌٖٖٙ ٠ٞ ٔٙو ِْل ٝةِإهد ِل واشتظِٟدوا ط ًِٟدي ِ ٚ٘ ٚرِسإ ِسٗ ٌإِن ٕٗ يسٛ٠ا رسٖ ِ
َ ْ
َ
ُ ْ
َ َ َ
َ ْ َََ
َ َ َ َ َ ْ َ َُ َُ َ َّ ْ ُ
ل يَأ َ
ب الظ ََ ٟداء إِذا
ض َداَٙ ٞا اَخ َرى َو
ان م َِ ٚٙح ْرؽ ْ٠ن ٘ َِ ٚالظٟداء أن ح ِ
ؾٔ إ ْضداٙٞا ذخذِْر إ ِ
وامرخح ِ
َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َُ ْْ َ َ ْ ُُ ُْ َ ً َ َ ً َ َ َ َ ُ َْ
َ ّ ََْ ُ َ َ َ
ادة ِ
سِٖ ِٝذٕ ِس ْٗ أُ َص ُؿ نِٜد الل ِ وأُ٠م ل ِٖظٟ
٘ا دن٠ا ول تصأم٠ا أن حسخت٠ه غيِريا أو ْتِريا إَِل أ
ََ ْ َ َ َ ََْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َِ ًَ َ ًَ ُ ُ َ َ ََْ ُ ْ ََ ْ َ َ َْ ُ ْ ُ َ ٌ َ َ َ ْ َ
اح أل حسخُتُٞ٠ا
اِضة حدِيروجٟا ةحٜسٗ ٌٖحس نًٖسٗ سٜ
وأدن أل حرحاة٠ا إِل أن حس٠ن َتارة ض ِ
ََ ْ ُ ْْ َ ََ َ ُْ ْ َ َ ُ َ َ َ ٌ َ َ
َْ ُ ْ َ َ ُ ٌ
َُ ْ َ
ّ ُ
ُ
ل َطٌ ٟ
ًد ِإَون تٍ َهٖ٠ا ٌإُِ ٌ ُٝ ٛص٠ق ةِس ْٗ َواتِ٠ا الل َويُ َهٖ ُِٙس ُٗ
وأط ِٟدوا إِذا تتاحهخٗ ول يؾآر َكح ِب و
ِ
ََ َ َ َ ْ َ ً َ َ ٌ ْ َ ٌ َ ْ َ
ُ
ُ ُ
ُ
َ
َش ٍء َنٖ ٌ
س ّٔ َ ْ
ًِٗ * ِإَون ْٜخُ ْٗ َع َشٍ ٍر َول ْٗ َتِ ُدوا َكح ِتا ٌرِٞان َِ٘تُ٠ؽث ٌإِن أ٘ ََِ ٚب ْهؾسٗ
الل والل ة ِ ِ
ْ
ً َْ َّ َ
َْ
َ َ
ْ
ُْ َ َ
َ
َ َ ْ ْ َ ََ
َب ْهؾا ًٌُٖؤدِ اَّلِي اؤح ِ َٚ ٙأ َ٘اجخَ َُ ٝوْلَ َخ َِ الل َر َب َُ ٝول حسخُ ُ٠ٙا الظ َٟادة َو َ٘ ٚيَسخُ َْٟ ٙا ٌإِ ُٝ ٛآذ ِ ٌٗ ُٖتُ ُٝ
َ ََُْ َ
٠ن َنٖ ٌ
ًِٗ ﴾ [البقرة.]2831282:
َوالل ةِٙا تهٖٙ
القرض كالسمؼ
(د ٍيف) عمى العمكـ في كؿ ىد ٍيف ،فيي تشمؿ ى
حمؿ جميكر المفسريف كممة ى

كالبيع إلى أى ىج ٍؿ ،كنصت عمى ثبلث كسائؿ لتكثيؽ الديف :كىى الكتابة كاإلشياد كالرىف ،كىناؾ
كسيمة رابعة لمتكثيؽ لـ تذكرىا اآليتاف؛ ذكرتيا السنة النبكية كىي الكفالة أك الضماف(.)1

كقد اختمؼ العمماء في حكـ تكثيؽ الديكف عمى ثبلثة أقكاؿ :االستحباب ،كالكجكب،
كاإلباحة ،حيث كاف مدار أدلة القائميف باالستحباب في آية الديف ،أف صيغة األمر في قكلو
تعالى( :فىا ٍكتييبكهي) تيفيد اإلرشاد لمف يخشى ضياع ىدينو؛ بالنسياف أك اإلنكار ،كقد ترؾ النبي 

الكتابة كاإلشياد عمى الديف في بعض المكاطف ،أما أدلة القائميف بالكجكب فيي صيغة األمر في

المراد باألمر الكجكب ،أما أصحاب القكؿ الثالث فقد استدلكا بأف آية الديف
آية الديف (فىا ٍكتييبكهي) ،ك ي
) )1ينظر :أحكاـ القرآف ،البييقي (ج ،)137/1الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ج ،)377/3أحكاـ القرآف ،ابف العربي
(ج.)329/1
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َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ً َ ُْ َ ّ َ
ُْ َ َ َ
َ
ُ
منسكخة بقكلو تعالىٌ ﴿ :إِن أِ٘ ٚبهؾسٗ بهؾا ًٌٖؤدِ اَّلِي اؤح ِ ٚٙأ٘اجخ[ ﴾ ٝالبقىرة،]283:
فأصبح األمر لئلباحة بعد أف كاف لمكجكب(.)1
كبعد البحث كاالطبلع عمى جميع األدلة ،كبالرجكع إلى أقكاؿ العمماء كالمفسريف أرل ترجيح
القكؿ األكؿ القائؿ باالستحباب؛ كذلؾ لقكة أدلة أصحابو ،كألدلة أيخرل منيا:
 أىن ا نرل جميكر المسمميف في جميع ديار اإلسبلـ يبيعكف باألثماف المؤجمة مف غير
كتابة كال إشياد في كثير مف األكقات ،كذلؾ دليؿ عمى عدـ كجكبيما.
 ألف في كجكب كتابة كافة الديكف كاالشياد عمييا أعظـ التشديد عمى المسمميف.
كىك الرأم الذم ذىب إليو جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة؛ بأف
لمندب كاالستحباب( ،)2كجاءا عمى سبيؿ النصح كالتىكجيو
األمر بالكتابة كاإلشياد في آية الديف ى
إلى ما ىك سبب في حفظ الماؿ ،كازالة الريبة مف ىنفس ً
العاق ىديف ،ككؿ ذلؾ حتى ال يختمفكا عند
القضاء بسبب اإلنكار أك النسياف كنحكىما.
ثانيان :أىمية تكثيؽ الدَّيكف:
مما يدؿ عمى أىمية تكثيؽ الديف في التشريع اإلسبلمي؛ أف آية ال يمداينة يسبقت بآخر آيات

القرآف نزكالن ،كأكثرىا دفعان كتحريضان إلى االمتثاؿ لجميع أكامر ا﵀  ،كىي قكؿ ا﵀ تعالى:
َ َ ُ ُ َ ُ َْ
ْ َ َ
َ َُ َْ ً ُْ َ َ
َ َ َ َ ْ ُ
ج َو ْٗ ٞل ُحلٖ ُ٠ٙن ﴾ [البقرة،]281:
س ُه٠ن ذًِ ِٝإَِل الل ِ ث َٗ ح َ٠ف ك جٍ ٍس ٘ا ْصت
﴿ واتِ٠ا ي٘٠ا حر
كما أف في آية الديف ختاـ آيات التشريع في سكرة البقرة ،جاء بعدىا دليؿ عمى إحاطة عمـ ا﵀
 باألشياء؛ ألف مف ممؾ شيئا كخمقو ،ال بد مف أف يعممو ،قاؿ تعالىَ ِ ﴿ :لل ِ َ٘ا ف َ
ات َو َ٘ا
الص َِ ٠َ ٙ
ِ
ىى ى ن
ى
َ
ْ
َُْ
ُ ْ ُُْ ُ َُ ْ ُ
ِإَون ُتتْ ُدوا َ
ف ْاََ ْ
اء َويُ َه ّذ ُ
س ْٗ ةُ َ ِٝ
ِب َ٘ ْ ٚي َ َظ ُ
الل َذًَ ْيٍِ ُر ل َِ ْٚ ٙي َ َظ ُ
ِ
اء
ِت
ش
ا
َي
٠ه
ٍ
َّت
و
أ
ٗ
ِس
ص
ٍ
ج
خ
ف
ا
٘
ض
ر
ِ
ِ
ِ
َ َُ ََ ُّ
َش ٍء َُد ٌ
ك َ ْ
ِير ﴾ [البقرة ،]284:ىفمما أى ىم ىر ا﵀ بالكتابة كاإلشياد كالرىف في اآليات السابقة،
والل َع ِ
كالمقصكد مف األمر بيا صيانة األمكاؿ ،كاالحتياط في ًحفظيا ،ىبي ىف ا﵀ تعالى أف ىذه األكامر

) )1ينظر :أحكاـ القرآف ،البييقي (ج ،)138/1مفاتيح الغيب ،الرازم (ج ،)92/7البحر المحيط ،أبك حياف (ج.)740/2

) )2ينظر :المحيط البرىاني في الفقو النعماني ،ابف ىم ىازةى (ج ،)291/8الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ج،)382/3
المجمكع شرح الميذب ،النككم ( ،)99/13المغني ،ابف قدامة (.)205،206/4
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مقصكدة لمنفعة ترجع إلى الخمؽ ،ال لمنفعة تعكد إليو سبحانو منيا؛ فإنو لو ممؾ السمكات
كاألرض ،كىك يجازم عمى الكتماف كاإلظيار(.)1
المطمب الثالث
كسائؿ تكثيؽ الديكف
حفظ الماؿ مف مقاصد الشريعة؛ لما فيو مف قكاـ الحياة الدنيا ،كلذلؾ جاءت األحكاـ
الشرعية في جميع كجكه المعامبلت بما يقتضى تحقيؽ ىذا المقصد األساس ،كلسد باب
بضعؼ اإليماف كقمة الخكؼ مف ا﵀
المنازعات التي قد تنشأ بسبب حب اإلنساف لمماؿ إذا اقترف ى
ي
تعالى ،أك بسبب جحكد الديف أك نسيانو ،أك بسبب تقمب الناس بيف الفىقر كال ًغنى؛ مما يبعث عمى
الم ً
الم ٍقتىرض ،كمف أجؿ حفظ مقدار
قرض أك ي
الخكؼ عمى ضياع الماؿ ،كقد يككف بسبب مكت ي

ع الرىف كالكفالة لضماف استيفاء
الديف كمعرفة أجمو؛ حتى ال يقع االختبلؼ بيف الطرفيف ،ك ىش ىر ى

الحقكؽ عند اإلفبلس ،أك المماطمة ،أك العجز عف األداء ،كبذلؾ تيحفظ الحقكؽ كتيصاف األمكاؿ

كتىقكل الثقة ،كتزداد الطمأنينة؛ مما يؤدم إلى ازدىار المعامبلت التي مف خبلليا تتحقؽ مصالح

العباد(.(2

فكسائؿ استرداد الديف قسماف :كسائؿ إلثبات الديف في زمنو عند اإلنكار أك النسياف،
ً
ً
المديف:
ككسائؿ أخرل ييقصد منيا استيفاء حؽ الدائف عند تعذره مف ى
أكالن :الكسائؿ التي يقصد منيا إثبات الدَّيف:
أ -كتابة الدَّيف:
َُ ْ َ ََ َ ُ َ ْ َ َ
َ َ َ َ
َ ً َ ْ ُُ ُ َ َْ ْ ُ َ َْ ُ
َ
س ْٗ ََكح ِبٌ
َ
قاؿ تعالى ﴿ :يا خحٟا اَّلِي ٚآ٘٠ٜا إِذا حدايجخٗ ةِدي ٍ ٚإَِل أس ٍٔ ٘صَم ٌاْخت٠ه وْلٓخب ةحٜ
َ
َ َْ ْ ُ ْ َ ْ
َْ ْ َ َ َْ َ َ ٌ َ ْ َ ُْ َ َ َ ََ
َ َ ْ َْ َ ْ َ َ َ
الل َر َبُٝ
ْ
ُ
َ
ُ
ةِإهد ِل ول يأب َكح ِب أن يسخب ْٙا نٖ ٝٙالل ًٌٖٓخب وْل ِِٔ ٖٙاَّلِي نًٖ ِٝاْلَ وْلخ َِ
ً َْ َ َْ َ ُ َ
َ ُ َْ ْ
َ َ َْ َ
ً َ َ
خ ْس َِ٘ ُٝ ْٜطحْئا ً ٌَإن ََك َن َاَّلِي َنًََْٖ ْ ِٝ
ًم أن يُ ِِٔ ْٖٙ ًٌُٖ ٠َ ٞ ٔٙ
اْلَ َشًٍِٟا أ ْو ؽهًٍِا أو ل يصخ ِف
ول حت
ْ
َو ِْل ُ ٝةِإ َه ْد ِل[ ﴾...البقرة ،]282:جاء أمر ا﵀  بكتابة الديف إرشادان منو تعالى لعباده المؤمنيف إذا

) )1ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازم (ج.)103/7

) )2ينظر :التحرير كالتنكير ،ابف عاشكر (ج ،)98/3مفاتيح الغيب ،الرازم (ج.)89،90/7
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()1

تعاممكا بمعامبلت مؤجمة أف يكتبكىا ،ليككف ذلؾ أحفظ لمقدارىا كميقاتيا،

ثـ ٌبيف ا﵀  كيفية

يف دكف ميؿ ألحد الجانبيف ،مع
الكتابة ٌ
كعي ىف ىمف يتكالىا؛ بأف يكتب كاتب مأمكف عادؿ الد ى
المديف ،ثـ أكصى الكاتب
كضكح المعاني ،كتجنب األلفاظ المحتممة ،فيك كالقاضي بيف الدائف ك ى
كنياه عف االمتناع عف كتابة كثيقة الديف ،ما داـ يمكنو ذلؾ ،عمى الطريقة التي عممو ا﵀ في

كتابة الكثائؽ؛ فبل ىيزيد كال يي ًنقص كال ىيضر أحدان؛ لككف الكثيقة متعمقة بحفظ حقكؽ المسمميف ،ثـ

المكمؼ
المديف ،فإنو ي
أرشد ا﵀ تعالى إلى أف الذم يتكلى إمبلء البيانات عمى الكاتب إنما ىك ى
بأداء مضمكف الكتابة ،ليككف بيانو كامبلؤه يحجة عميو ،ثـ أكصاه ا﵀ تعالى بأمريف :ىما تقكل

الحؽ الذم عميو شيئان(.)2
ا﵀ في اإلمبلء؛ بأف يذكر ما عميو كامبلن ،كأال يينقص مف ى

ثـ أكضح ا﵀ تعالى أحكاؿ ناقصي األىمية ،فإف كاف المديف (الًَّذم ىعمى ٍي ًو ا ٍل ىحؽ) سفييان؛ أم

ناقص العقؿ كالتدبير ،أك ضعيفان؛ بأف كاف صبيان أك مجنكنان أك جاىبلن أك ىى ًرىمان لـ تساعده قكاه
العقمية عمى ضبط األمكر ،أك عاج انز عف اإلمبلء لككنو جاىبلن ،أك أخرس أك أعمى ،فعمى كليو
الذم يتكلى أمكره مف ككيؿ أك يمترجـ أف ييممي الحؽ عمى الكاتب بالعدؿ كاإلنصاؼ ،ببل زيادة
كال نقص(.)3

ب -اإلشياد عمى الدَّيف:
َ ْ َ ْ ُ ْ
المداينة؛ قاؿ ا﵀  ﴿ :واشتظِٟدوا
اإلشياد مف الكسائؿ التي ييقصد منيا إثبات الحؽ عند ي
َ
َ َ
َ َْ َ ْ َ
ّ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َْ ََ ُ ٌ َ ْ َََ
َ َ ْ
َ
َ
َ
ؾٔ
ان مِ ٚٙحرؽ٠ن ِ٘ ٚالظٟداء أن ح ِ
ّي ٌرسٔ وامرخح ِ
طًِٟدي ِ ٚ٘ ٚرِسإ ِسٗ ٌإِن ٕٗ يسٛ٠ا رسٖ ِ
َ َْ
َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َُ ْْ َ َ ْ ُُ ُْ َ ً َ
ُ ْ
ْ َ َُ ََُ َّ ْ ُ
َ
َ
َ
ض َداَٙ ٞا اَخ َرى َول يأب الظٟداء إِذا ٘ا دن٠ا ول تصأم٠ا أن حسخت٠ه غيِريا أو
إ ْضداٙٞا ذخذِْر إ ِ
َ ً َ َ َ َ ُ َْ
َ ّ ََْ ُ َ َ َ ِ ََ ْ َ َ َ ََْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َِ ًَ َ ًَ
اِضة
ْتِريا إَِل أسِٖ ِٝذٕ ِس ْٗ أُ َص ُؿ نِٜد الل ِ وأُ٠م ل ِٖظٟادة وأدن أل حرحاة٠ا إِل أن حس٠ن َتارة ض ِ
ُ ُ َ َ ََْ ُ ْ ََ ْ َ َ َْ ُ ْ ُ َ ٌ َ َ َ ْ ُُ َ ََ ْ ُ ْْ َ ََ َ ُْ ْ َ َ ُ َ َ َ ٌ َ َ
حدِيروجٟا ةحٜسٗ ٌٖحس نًٖسٗ سٜاح أل حسختٞ٠ا وأطِٟدوا إِذا تتاحهخٗ ول يؾآر َكح ِب ول
ََُْ ْ َ َُ ُ ُ ٌ
ُ
ُ ْ َ َُ ْ َ ََُُّ ُ
َطٌ ٟ
س ُٗ الل َ
َش ٍء َنٖ ٌ
س ّٔ َ ْ
ًِٗ ﴾
ة
الل
و
ِٙ
ٖ
ه
ي
و
الل
٠ا
ِ
ات
و
ٗ
س
ة
٠ق
ًد ِإَون تٍهٖ٠ا ٌإٌِ ٝٛص
ِ
ِ
ِ ِ
[البقرة ،]282:أم اطمبكا ىشيادة شاىديف؛ فيككف تكميفان بالسعي لئلشياد كىذا التكميؼ متعمؽ

) )1ينظر :تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج.)722/1

) )2ينظر :التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ،الزحيمي (ج.)108/3

) )3ينظر :الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ،الزمخشرم (ج ،)326/1التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج،
الزحيمي (ج.)109/3
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ٍب الش ىي ىداء إً ىذا ىما يد يعكاٍ) تكميفان لمف ىيطمب منو صاحب
بصاحب الحؽ ،كيككف قكلو ( :ىكالى ىيأ ى
الحؽ أف يشيد عمييما أال يمتنع( ،فىًإف لَّ ٍـ ىي يككىنا ىر يجمى ٍي ًف) فمك لـ يحضر المعاممة رجبلف بؿ

حضر رجؿ كاحد ،فرجؿ كامرأتاف تشيداف ،فجعؿ ا﵀ المرأتيف مقاـ الرجؿ الكاحد؛ كعمؿ ذلؾ

بقكلو( :أىف تى ً
يخ ىرل) ،كىذه ًحيطة أيخرل مف تحريؼ الشيادة كىي
اى ىما األ ٍ
اى ىما فىتي ىذ ِّك ىر إً ٍح ىد ي
ض َّؿ إٍ ٍح ىد ي

كبيف  الحكمة في ككف المرأة الكاحدة ال تقكـ مقاـ الرجؿ أف ذاكرة
خشية االشتباه كالنسياف؛ ى

الرجؿ أقكل مف المرأة ،فميذا ىج ىب ىر ىذا النقص بزيادة العدد (.)1

ككما أمر ا﵀  ال يكتاب في أكؿ اآلية بعدـ االمتناع عف الكتابة أمر الشيكد أيضان بعدـ

ٍب الش ىي ىداء إً ىذا ىما يد يعكاٍ) أم :كال يمتنع الشيكد عف أداء
(كالى ىيأ ى
االمتناع عف الشيادة فقاؿ تعالى :ى

الشيادة كتحمميا متى يدعكا إلييا ،ألف االمتناع عف تحمؿ الشيادة كأدائيا قد يؤدل إلى ضياع
الحقكؽ ،كا﵀  قد ىش ىرع الشيادة إلحقاؽ الحؽ ،كنشر العدؿ بيف الناس ،فعمى مف اشتيركا
بالعدالة ككثكؽ الناس بيـ أف يؤدكا الشيادة كما أمرىـ ا﵀ تعالى(.)2

ثـ تىحدثت اآلية عف الغاية مف الكتابة كالتكثيؽ ،كبينت ً
الح ىكـ كالمصالح العظيمة المترتبة
ى
عمى ىذه اإلرشادات القرآنية فقاؿ تعالى ( :ىذلً يكـ أىقٍسطي ًع ى ً
العدؿ
ند المٌو) ،أم :أقرب لمسمكؾ ى
ٍ ى
ٍكـ لً َّ
اد ًة) ،أم :أثبت ليا ( ،ىكأ ٍىد ىنى أىالَّ تىٍرتى يابكاٍ) ،أم :يزكؿ بذلؾ الشؾ في المعاممة ،كال
مش ىي ى
ى
(كأىق ي
ىيستريب بعض المتعامميف ببعض(.)3

كف
كقد رخص ا﵀ تعالى في ترؾ الكتابة في المعامبلت الحاضرة ،فقاؿ ( :إًالَّ أىف تى يك ى
ً ً
ً
كىا)؛ كذلؾ لكثرة ما يجرم بيف الناس
اح أىالَّ تى ٍكتييب ى
س ىعمى ٍي يك ٍـ يج ىن ه
يركىن ىيا ىب ٍي ىن يك ٍـ ىفمى ٍي ى
ت ىج ىارةن ىحاض ىرةن تيد ي

مف تعامبلت ناجزة ،فمك تكمؼ فييا بالكتابة كاإلشياد لشؽ األمر عمى الناس ،كألنو إذا أخذ كؿ
كاحد مف المتعامميف حقو مف صاحبو في نفس المجمس ،لـ يكف ىناؾ خكؼ مف الجحكد
كاإلنكار ،فمـ يكف ىناؾ حاجة إلى ال ىكتبة كاإلشياد(.)4

) )1ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازم (ج ،)94/7التحرير كالتنكير ،ابف عاشكر (ج.)94-92/3
) )2ينظر :التفسير الكسيط ،طنطاكم (ج.)649/1

) )3ينظر :فتح الرحيـ الممؾ العبلـ في عمـ العقائد كالتكحيد كاألخبلؽ كاألحكاـ المستنبطة مف القرآف ،السعدم
(ص.)141:

) )4ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازم (ج ،)89/7تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج.)725/1
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ثانيان :الكسائؿ التي يقصد منيا االستيفاء:
الرىف:
أَّ -
كدؿ قكلو
ىدلت آية الديف عمى أف الكتابة كاإلشياد مف كسائؿ تكثيؽ األمكاؿ كحفظ الحقكؽ ،ى
ُ ُ ْ ََ َ َ ََْ َ ْ َ ً َ َ ٌ ْ َ ٌ َ ْ َ
ً َْ َّ َ
ُ ُ
َت ُدوا َكح ِتا ٌرِٞان َِ٘تُ٠ؽث ٌإِن أ٘ ََِ ٚب ْهؾسٗ َب ْهؾا ًٌُٖؤدِ اَّلِي
تعالىِ ﴿ :إَون ْٜخٗ َع شٍ ٍر ولٗ ِ
ْ
َْ
َ َ
َ ُ َ
ْ
ُْ َ َ
َ
َ َ ْ ْ َ ََ
اؤح ِ َٚ ٙأ َ٘اجخَ َُ ٝوْلَ َخ َِ الل َر َب َُ ٝول حسخُ ُ٠ٙا الظ َٟادة َو َ٘ ٚيَسخُ َْٟ ٙا ٌإِ ُٝ ٛآذ ٌِٗ ُٖتُ َُ ٝوالل ة ِ َٙا ت ْه َ٠ٖٙن
َنٖ ٌ
ًِٗ ﴾ [البقرة ،]283:عمى نكع آخر مف تكثيؽ الديف عند تعذر الكتابة كاإلشياد في حاؿ السفر،
المديف بيد الدائف؛ يتمكف مف خبللو تكثيؽ
كىك الرىف؛ كمعنى الرىف :أف ييجعؿ شيء مف متاع ى
دينو بر ً
المديف عف
المديف ،بحيث ىيحؽ لو بيعو كاستيفاء دينو مف ثمنو حاؿ تعذر ى
ىف شيء يممكو ى
اف) :أم فرىاف ييعكض بيا عف كتابة الديف(.)1
الكفاء بالديف ،كمعنى (فى ًرىى ه

كليس ككف الرىف في اآلية في السفر مما يحظر في غيره؛ فالتقييد بالسفر في اآلية خرج
مخرج الغالب؛ كقد دلت السنة النبكية عمى مشركعيتو في الحضر" ،كقاؿ جميكر مف العمماء:
ىف في السفر بنص التنزيؿ ،كفي الحضر ثابت بسنة الرسكؿ  ،)2("فقد جاء في صحيح
الر ي
شتىرل رسك يؿ ً
ً
ا﵀ ً م ٍف ىي يي ً
اما،
كد ٍّ
مسمـ عف عائشة  -ىرضي ا﵀ ىعنيا  ،-قالت [ :ا ٍ ى ى ي
م طى ىع ن
كرىى ىن يو ًدرعا ًم ٍف ح ًد و
يد ](.)3
ى
ٍن
ىى
ب -الضَّماف أك الكفالة(:)4
َ
َ ُ ْ َْ ُ ُ َ َ
اع ال ْ ََ ِّ ٖٙول ََِ ٚٙ
ساء ةِّ ِٝمْ ُٔ ةَهِري َوخَٛا ْ ةَ ِٝزخ ٌ
ًِٗ ﴾
قاؿ ا﵀  في سكرة يكسؼُ ﴿ :ال٠ا جٍِِد غ٠
ِ
ِ
ِ
ٍ

َّ ً
ًً ً
يـ) في
يـ) عمى جكاز الضماف كالكفالة كأصؿ (الزع ه
[يكسؼ ،]72:ىدؿ قكلو تعالى ( :ىكأىىنا بو ىزع ه
كبلـ العرب :القائـ بأمر القكـ ككافميـ كضامنيـ( ،)5كالمعنى :إنو مف جاءنا بصكاع الممؾ فمو

) )1ينظر :التحرير كالتنكير ،ابف عاشكر (ج.)120،121/3

) )2الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ج ،)407/3بتصرؼ يسير.

) )3صحيح مسمـ :كتاب المساقاة ،باب الرىف كجكازه في الحضر كالسفر (ج ،)1226/3ح (.)1603

المعنى؛ فيككف
) )4قد يي ىعبر عف مصطمح الضماف كالكفالة بمعنى كاحد؛ فيقاؿ( :ضمنو ،أك كفمو) ،كقد ييفرؽ بينيما في ى
المكمؼ إحضار الشخص
معنى الضماف :أداء المكمؼ بأداء ما كجب عمى غيره مف الحقكؽ المالية ،كمعنى الكفالة :التزاـ ي
المديف ،ينظر :اختبلؼ الفقياء ،الطبرم (ص،)197،198:
الذم عميو الحؽ ،فالضماف إحضار الديف ،كالكفالة إحضار ى
مختصر الفقو اإلسبلمي في ضكء القرآف كالسنة ،التيكيجرم (ص.)737:

))5ينظر :المعجـ الكسيط ،مصطفى كآخركف (ج.)394/1
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ضامف بيذا ً
أؤديو إليو( ،)1فاآلية دليؿ عمى أف الكفالة
ًحمؿ بعير ،كأنا
الحمؿ ،كفي هؿ أف ٌ
ه
كالضماف مف كسائؿ حفظ األمكاؿ ،كأداء الحقكؽ.

كسا ًع ٍن ىد َّ
الن ًب ِّي  ،إً ٍذ أ ًيت ىي ًب ىج ىن ىازوة ،فىقىاليكا:
كجاء عف ىسممة بف األككع  ،قاؿ [ :يك َّنا يجمي ن
ً
ً
صمكا
ير ،قى ى
ش ٍي نئا؟ قىاليكا :الى ،قى ى
ص ِّؿ ىعمى ٍي ىيا ،قى ى
اؿ :ىى ٍؿ تىىر ىؾ ى
اؿ :ى
ى
اؿ :فى ىي ٍؿ ىعمى ٍيو ىد ٍي هف؟ قىاليكا :ثىالى ثى ية ىد ىنان ى
ادةى  ص ِّؿ عمى ٍي ًو يا رس ى ً
عمىى ص ً
صمَّى ىعمى ٍي ًو ](،)2
اح ًب يك ٍـ ،قى ى
اؿ أ يىبك قىتى ى
ى ى
ى
كؿ المَّو ىك ىعمى َّي ىد ٍي ين يو ،فى ى
ى ى ي
ى
فالحديث يدؿ عمى إقرار النبي  ضماف أبي قتادة ً ل ىديف صاحبو.
المطمب الرابع
داللة آية الدَّيف عمى صدؽ الكحي كالنبكة
الكحي كصدؽ النبكة ،كدليؿ عمى أف اإلسبلـ
إف آية الديف مف البراىيف القاطعة عمى صدؽ ى
كحرـ كؿ معاممة ضاره،
قد تى ىكف ىؿ لمبشر بصبلح دينيـ كدنياىـ؛ حيث أباح ليـ كؿ معاممة نافعة ،ى
كبي ىف الطرؽ التي تيحفظ بيا الحقكؽ ،كتيضبط بيا المعامبلت ،كلذلؾ فإف آية الديف مف اآليات
ى

الشاىدة عمى صدؽ القرآف الكريـ ،كأف تشريعاتو كأحكامو صالحة لكؿ زماف كمكاف ،ذلؾ أف
النبي األيمي  ما كاف ليأتي بمثؿ ىذا اإلحكاـ كاإلتقاف كالتشريع العادؿ مف تمقاء نفسو إال أف
يككف كحيان مف ا﵀ تعالى.
لمداينة؛ كلذلؾ ىش ىرع ا﵀ الديف لممسمميف ،غير أنو ىح ىد ىد
فالناس ال يستغنكف في حياتيـ عف ا ي

يحدكدان ال ينبغي لمسمـ أف يتجاكزىا ،كندب إلى أخبلؽ عالية ينبغي أف يتحمى بيا كؿ دائف

كمستديف ،فإعطاء الماؿ لمف يحتاجو مف فضائؿ األعماؿ ،كقربة يتقرب بيا العبد إلى ا﵀ ؛
ي

لًما في ذلؾ مف الرفؽ بالناس كالرحمة بيـ ،كتيسير أمكرىـ ،كتفريج يك ىربيـ ،كمعاكنتيـ عمى شئكف
العيش ،كتيسير كسائؿ الحياة

)(3

.

المداينة عمى صدؽ النبي ؛ فبل يمكف إلنساف يتيمكنو بالكذب كالجنكف،
كما كتدؿ آية ي

أف يأتي بمثؿ ىذه التشريعات التي تعمؿ بيا اليكـ كبرل الدكؿ في العالـ؟ إنو دليؿ صادؽ عمى

) )1ينظر :جامع البياف في تأكيؿ القرآف ،الطبرم (ج ،)179،180/16الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ج،)321/9
التفسير الكسيط ،طنطاكم (ج.)397/7

) )2صحيح البخارم :كتاب الحكاالت ،باب إف أحاؿ ديف الميت عمى رجؿ جاز (ج ،)94/3ح (.)2289
) )3ينظر :فقو السنة ،سابؽ (ج.)144/3
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َْ ً َ َ َ ًّ َ
ُ َ َْ ُ َْ
أنو رسكؿ مف عند ا﵀  ،كأنو كما كصفو ا﵀  بقكلو ُٔ ﴿ :ل أمٖ ِّ ْلِ ٍ ِس جٍها ول ِضا إِل
ََْ ُ ُ َ ْ َ ُ َْ ْ َ َْ َ ْ َْ ُ َ ْ
َ
ُ ْ ََْ َ َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ِري ّٕ َِِ٠مْ
ِير َوبَظ ٌ
َ
ٌ
َ
َ٘ا طاء الل ولْٜ ٠ج أنٖٗ إيًب لشخَٓثت ِ٘ ٚاْلريِ و٘ا مص ِن الص٠ء إِن خٛا إِل ٛذ
ٍ
ْ َ
يُؤِ٘٠ُٜن ﴾ [األعراؼ ،]188:كاال فكيؼ جاء النبي بتشريعات دقيقة كيذه ،كاختصرىا في آية كاحدة،
لك لـ يكف رسكالن ييكحى إليو مف عند رب العالميف؟!( ،)1فيذا اإللو الرحيـ  لـ يترؾ أنبياءه مف
دكف دليؿ كبرىاف كحجة دامغة عمى ً
صدقيـ؛ فأتاىـ باألدلة كالبراىيف التي تثبت أنيـ رس هؿ مف
عند ا﵀ تعالى.
كاذا عممنا أف استحباب التعامؿ بالديف مف أعظـ تشريعات القرآف العظيـ ،كمف أظير األدلة
ب أف نعمـ أف ىناؾ حاالت اعتنى بيا التشريع اإلسبلمي فيما يختص
عمى صدؽ الرسكؿ  ىك ىج ى
المعسر ،كالتحذير مف التسكيؼ في أداء الديكف ألصحابيا ،كفيما
بالديكف؛ كبياف فضؿ إنظار ي

يأتي بياف ذلؾ:

المعسر:
أكالن :حث الشريعة عمى إعانة ي

و
لحاجة ،ثـ يحيف مكعد السداد فبل يستطيع أف ٍّ
يسد ىد ىد ٍينو ،كالدائف
ًم ىف المسمميف ىمف يقترض
يريد مالو ،فيقع المديف في حروج شديد؛ كيبيت في ىـ كغـ؛ كلذلؾ كاف النبي  يستعيذ با﵀

ىعكيذ
تعالى مف الديف ،ىكىرىد عف أنس بف مالؾ  أف النبي  كاف كثي انر ما يقكؿ [ :المَّ يي َّـ إً ِّني أ ي
()2
ً
الر ىج ً
اؿ ](.)3
ضمى ًع الد ٍَّي ًف  ،ىك ىغمى ىب ًة ِّ
الج ٍب ًف ،ىك ى
الب ٍخ ًؿ ىك ي
س ًؿ ،ىك ي
الي ِّـ ىك ى
ًب ىؾ م ىف ى
الع ٍج ًز ىكال ىك ى
الح ىز ًف ،ىك ى
فإذا أي ً
عسر
ْ
ا﵀ ِ ﴿ :إَون

المستديف أك تمؼ مالو كجب عمى أخيو إنظاره إلى أف يقدر عمى السداد؛ لقكؿ
ي
َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ٌَ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ َ َ ُ َ ٌْ َ ُ ْ ْ ُ ُْ ْ َ ْ َ ُ َ
َكن ذو نسةٍ ذِ ٜلرة إَِل ٘حسةٍ وأن حػدُ٠ا خري ٕسٗ إِن ْٜخٗ تهٖ٠ٙن ﴾

[البقرة ،]280:كلو مف األجكر ما لك عمـ عنو لتمنى أف يطكؿ ىذا اإلنظار أطكؿ مدة ،فمو بو كؿ
يكـ صدقة مثمو أك ضعفو؛ كذلؾ كما كرد عف يسميماف بف بريدة

()4

كؿ ً
ا﵀
س ى
س ًم ٍع ي
ت ىر ي
 ،قاؿ [ :ى

) )1ينظر :اإلعجاز التشريعي في أطكؿ آية في القرآف ،كحيؿ ،مكقع :أسرار اإلعجاز العممي ،تاريخ النشر11/6/2010:
الرابطhttp://www.kaheel7.com/ar/index.php/ :

)( )2ضمع الديف) :ثقمو ،ينظر :فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ابف حجر (ج.)87/6

) )3صحيح البخارم :كتاب الجياد كالسير ،باب مف غ از بصبي لمخدمة (ج ،)36/4ح (.)2893

األسممي :كلد سنو  15ىػ عمىى عيد عمر بف الخطاب ،تابعي ثقة ،ركل عف :أبيو،
) )4سميماف بف بريدة بف الحصيب
ٌ
كعمراف بف حصيف ،سكف مرك ،ككاف قاضيان فييا ،مات سنة خمس كمائة ،كلو تسعكف عامان ،ينظر :سير أعبلـ النببلء،
الذىبي (ج ،)52،53/5تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ،المزم (ج.)370/11
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ً ًً
ً
س ًم ٍعتي يو ىيقيك يؿ :ىم ٍف أى ٍنظى ىر يم ٍع ًس نار ىفمى يو
ص ىدقى هة ،قى ى
اؿ :ثي َّـ ى
 ىيقيك يؿ :ىم ٍف أى ٍنظى ىر يم ٍعس نار ىفمى يو ًب يك ِّؿ ىي ٍكوـ م ٍثمو ى
كؿ ً
تً :
ً ً
ظ ىر يم ٍع ًس نار ىفمى يو ًب يك ِّؿ ىي ٍكوـ ًم ٍثمً ًو
ا﵀ تىقيك يؿ :ىم ٍف أى ٍن ى
س ى
سم ٍعتي ىؾ ىيا ىر ي
ص ىدقى هة ،يق ٍم ي ى
ًب يك ِّؿ ىي ٍكوـ م ٍثمى ٍيو ى
ً ً
ً
ص ىدقى هة ،ثي َّـ ً
ص ىدقى هة
ص ىدقى هة ،قى ى
اؿ لى يوً :ب يك ِّؿ ىي ٍكوـ ى
سم ٍعتي ىؾ تىقيك يؿ :ىم ٍف أى ٍنظى ىر يم ٍعس نار ىفمى يو ًب يك ِّؿ ىي ٍكوـ م ٍثمى ٍيو ى
ى
ى
ً ً
قى ٍب ىؿ أ ٍ ً
ص ىدقى هة ](.)1
ىف ىيح َّؿ الد ٍَّي يف ،فىًإ ىذا ىح َّؿ الد ٍَّي يف فىأى ٍنظى ىرهي ىفمى يو ًب يك ِّؿ ىي ٍكوـ م ٍثمى ٍيو ى
فكؿ إنساف يمعرض ألف تتغير أحكالو المالية ،أك تتأزـ أمكره االقتصادية فيصبح يم ٍع ًس انر ال
يستطيع سداد ما عميو مف يديكف ،ىنا يجب عمى أخيو صاحب الماؿ أف يميمو كقتان إضافيان حتى

الم ٍع ًسر يككف بأحد أمريف :إما بإنظاره إلى الميسرة؛ كما قاؿ تعالى:
تتحسف أمكره ،كالتيسير عمى ي
ْ
سةٍ َذِ َٜل َرةٌ إ ََل َ٘ح ْ َ َ
ِإَون ََك َن ذُو ُن ْ َ
سةٍ ﴾ [البقرة ،]280:أك بكضع الديف عنو إف كاف ال يستطيع
﴿
ِ

أداءه ،كاألفضؿ أف يكاسي أخاه حاؿ يعسره ،كيخفؼ عنو في ًمحنتو ،فيضع عنو بعض حقو أك
ََ ْ َ َ َ ُ َ ٌْ َ ُ ْ ْ ُ ُْ ْ َ ْ َ ُ َ
كمو؛ فذلؾ جزاؤه عند ا﵀ عظيـ ،قاؿ  ﴿ :وأن حػدُ٠ا خري ٕسٗ إِن ْٜخٗ تهٖ٠ٙن ﴾
[البقرة ،]280:بؿ إف تجاكز الدائف عف المعسر قد يككف سببان في مغفرة ا﵀ لو يكـ القيامة ،كتجاكزه

عف سيئاتو ،كرد في الصحيحيف عف أبي ىريرة  عف النبي  قاؿ [ :ىك ى ً
اجر يي ىدا ًي يف َّ
اس،
الن ى
اف تى ه
ىف ىيتى ىج ىاك ىز ىع َّنا ،فىتى ىج ىاك ىز المَّ يو ىع ٍن يو ](.)2
فىًإ ىذا ىأرىل يم ٍع ًس نار قى ى
اؿ لً ًفتٍ ىي ًان ًو :تى ىج ىاكيزكا ىع ٍن يو ،لى ىع َّؿ المَّ ىو أ ٍ

كخمؽ ،فقد تيمجئو الحاجة ،كعدـ القدرة عمى السداد ،إلى ال ىكذب
المديف عمى ًديف ي
كميما يكف ى
الخمؼ في الكعد؛ فعف عائشة  -رضي ا﵀ عنيا  -أف رسكؿ ا﵀  كاف يدعك
في الحديث ،ك ي

ً ً ً
يح الدَّج ً
ىعكيذ ًب ىؾ ًم ٍف ىع ىذ ً
ىعكيذ
الم ًس ً
َّاؿ ،ىكأ ي
اب القى ٍب ًر ،ىكأ ي
في الصبلة [ :المَّ يي َّـ إً ِّني أ ي
ىعكيذ ًب ىؾ م ٍف فتٍ ىنة ى
()3
ً
ً
ً ً
ً ً ً
ً
اؿ لى يو قى ًائ هؿ :ىما
الم ٍغ ىرًـ فىقى ى
الم ىمات ،المَّ يي َّـ إً ِّني أ ي
المأٍثىـ ىك ى
ىعكيذ ًب ىؾ م ىف ى
الم ٍح ىيا ،ىكفتٍ ىنة ى
ًب ىؾ م ٍف فتٍ ىنة ى
أى ٍكثىر ما تى ً ً
ؼ ](.)4
اؿ :إً َّف َّ
الر يج ىؿ إً ىذا ىغ ًرىـ ،ىحد ى
ب ،ىك ىك ىع ىد فىأ ٍ
الم ٍغ ىرًـ ،فىقى ى
ىخمى ى
َّث فى ىك ىذ ى
ى ى ٍ
ستىعي يذ م ىف ى
) )1مسند أحمد :الشيباني ،تتمة مسند األنصار (ج ،)153/38ح ( ،)23046سنف ابف ماجو :القزكيني ،كتاب الصدقات،
باب إنظار المعسر (ج ،)808/2ح ( ،)2418قاؿ األلباني :صحيح ،ينظر :السمسمة الصحيحة :األلباني (ج،)85/1
ح (.)86

) )2صحيح البخارم :كتاب البيكع ،باب ىمف أنظر يمعس انر (ج ،)58/3ح ( ،)2078صحيح مسمـ :كتاب المساقاة ،باب
فضؿ إنظار المعسر (ج ،)1196/3ح (.)1562

المستديف كفاءه أك الديف مطمقان،
(المغرـ) :الديف الذم ال يجد ي
)( )3المأثـ) :ما يسبب اإلثـ الذم يجر إلى الذـ كالعقكبة ،ى
ينظر :فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ابف حجر (ج.)318/2
) )4صحيح البخارم :كتاب األذاف ،باب الدعاء قبؿ السبلـ (ج ،)166/1ح ( ،)832صحيح مسمـ :كتاب المساجد
كمكاضع الصبلة ،باب ما ييستعاذ منو في الصبلة (ج ،)412/1ح (.)589
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ثانيان :التحذير مف عدـ قضاء الدَّيف:
كتيسير ألمكر معيشتيـ ،فاإلنساف بطبعو البشرم قاصر
شرع ا﵀  الديف رحمة بالخمؽ،
ان
كسر ،يمكف أف تمر عميو مرحمة يستديف فييا
عف الكماؿ في كؿ شيء ،كميما كاف اإلنساف يم ان

بالمديف بصكرة تضمف حؽ
مف غيره؛ كلكف التشريع اإلسبلمي كضع قكاعد تضبط عبلقة الدائف ى
المقترض لسداد ما استداف؛ كمف
المديف ،كتحفظ كرامة الدائف ،كقد اشترط الشرع تكفر النية لدل ي
ى

استداف كفي نيتو الرد ،فقد تكفؿ ا﵀ بقضاء ىذا الديف عنو في الدنيا أك اآلخرة؛ فعف أبي ىريرة
اؿ َّ
الن ً
يد
اء ىىا أىدَّل المَّ يو ىع ٍن يو ،ىك ىم ٍف أ ى
 ،أف النبي  قاؿ [ :ىم ٍف أ ى
ىخ ىذ أ ٍىم ىك ى
ىخ ىذ يي ًر ي
اس يي ًر ي
يد أ ىىد ى
إًتٍالىفى ىيا أى ٍتمىفى يو المَّ يو(.)2(])1
المداينة بيف المسمميف إال أنو ىشدد في ىمطؿ ىذا الديف،
كمع أف القرآف الكريـ أباح ي
كيحرـ عميو تأخير
مدائف حقو في كقتو ،ى
المديف أف يقضي ل ى
كالتسكيؼ في سداده ،فالكاجب عمى ى
المحرـ؛ الذم يستحؽ عميو العقكبة مف ا﵀ تعالى؛ فعف
فمطميو مف الظمـ ي
القضاء مف غير عذر ،ى

أبي ىريرة  أف النبي  قاؿ [ :ىم ٍط يؿ ال ىغ ًن ِّي ظي ٍم هـ

()3

](.)4

المعامبلت تدؿ داللة قاطعة عمى صدؽ القرآف العظيـ؛ كأنو كتاب
إف اآليات التشريعية في ي

يم ىنزهؿ مف عند رب العالميف ؛ فإذا نظرنا في آيات اإلنفاؽ ،كآيات الربا ،كآية الديف عممنا أف
ىذا التكامؿ ال يمكف أف يقع مف إنساف ،كيستحيؿ أف يأتي بو مخمكؽ أيان كاف ،فقد اشتممت ىذه

المكضكعات عمى أيسس ٍّ
النظاـ االقتصادم االجتماعي الذم يريد اإلسبلـ أف يقكـ عمييا المجتمع
لحاجة الفقير كالمحتاج ،حث الشرع
المسمـ ،فقبؿ أف تتحدث اآليات عف الربا؛ الذم ىك استغبلؿ ى

عمى الصدقة كاإلنفاؽ في سبيؿ ا﵀ تعالى ،ثـ أتبع ذلؾ بأف ندب إلى كيفية حفظ الماؿ الحبلؿ،

الم ً
قرض (أدل ا﵀ عنو) :يسر لو ما يؤدم منو مف فضمو ،كأرضى غريمو في
)( )1يريد أداءىا) :قاصدان أف يردىا إلى ي
اآلخرة إف لـ يستطع الكفاء في الدنيا (إتبلفيا) :ال يقصد قضاءىا (أتمفو ا﵀) :أذىب مالو في الدنيا ،كعاقبو عمى الديف في
اآلخرة ،ينظر :فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ابف حجر (ج.)54/5

) )2صحيح البخارم :كتاب في االستقراض كأداء الديكف كالحجر كالتفميس ،باب مف أخذ أمكاؿ الناس يريد أداءىا أك
إتبلفيا (ج ،)115/3ح (.)2387

(الغنً ٍّي) :المتمكف مف قضاء ما عميو (ظيٍم هـ) :يم ىحرـ كمذمكـ ،ينظر :فتح البارم
(م ٍ
ط يؿ) :المطؿ التسكيؼ كعدـ القضاء ى
) )3ى
شرح صحيح البخارم ،ابف حجر (ج.)62/5

) )4صحيح البخارم :كتاب الحكاالت ،باب الحكالة ،كىؿ يرجع في الحكالة؟ (ج ،)94/3ح ( ،)2287صحيح مسمـ ،كتاب
المساقاة ،باب تحريـ مطؿ الغني كصحة الحكالة (ج ،)1197/3ح (.)1564
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كصكنو عف اليبلؾ كالضياع ،فالنظاـ المالي كاالقتصادم في اإلسبلـ منيجان تىنمكيان كليس منيجان
ربكيان ،كقد جاءت آية الربا بيف آيات اإلنفاؽ كآية الديف لتكضح أف اإلسبلـ ال ييحرـ شيئان إال
كيأتي بالبديؿ األفضؿ لمصمحة اإلنساف كراحتو.

كبذلؾ يثبت قطعيان أدلة القرآف العظيـ عمى صدؽ الكحي ،كصدؽ النبكة ،كأف ىذه
التشريعات ال يمكف أف تككف مف عند بشر ،بؿ ىك إثبات عمى أف القرآف كتاب ا﵀ تعالى ،كأنو
كتاب صالح لكؿ زماف كمكاف ،فا﵀  قد استخمؼ اإلنساف في ىذه األرض؛ كمكنو مما ادخر
لو فييا مف أرزاؽ كأقكات ،كمف قكل كطاقات ،عمى شرط أف يقكـ في الخبلفة كفؽ منيج ا﵀ ،
كحسب شريعتو ،كما يقع منو مف عقكد كأعماؿ كمعامبلت يجب أف يككف كفؽ رضاه ،
فالحاكمية في األرض ﵀ كحده ،كالناس حاكميـ كمحككميـ إنما يستمدكف يسمطاتيـ مف تنفيذىـ

لشريعة ا﵀ كمنيجو ،كليس ليـ أف يخرجكا عنيا ،ألنيـ ككبلء مستخمفكف في األرض بشرط
كعيد ،كليسكا يمبلكان خالقيف لما في أيدييـ مف أرزاؽ(.(1

ؽ المسممكف تشريعات القرآف الكريـ في يمعامبلتيـ لقيضي عمى أكثر مشاكؿ الفقر
كلك طىب ى
المعسريف؛ كزالت
المحاكـ كالسجكف بكثرة المدينيف ك ي
كالتخمؼ كالديكف ،كما ينتج عنيا مف إشغاؿ ى

األحقاد كالضغائف بيف الناس ،كسادت ركح األيلفة كالمكدة كالتراحـ كالتعاطؼ في المجتمع،

فالمعامبلت المالية كالتجارية في اإلسبلـ ليست دراسات نظرية؛ بؿ ىي حياة عممية ،كدركس
ي
اقتصادية ،كخطة تكامؿ اجتماعية ،يجب عمى المسمميف األخذ بيا كتطبيقيا عمى أرض الكاقع،
كجعميا نظاـ حياة.
كمما يستبعد اعتبار ذلؾ إعجا انز تشريعيان كما يقكؿ بعض العمماء ،أننا لك طبقنا تعريؼ
الكجو المعجز الذم سبؽ اإلشارة إليو في التمييد ألدركنا أف ىذه التشريعات لـ يتحدل ا﵀ بيا،
كلـ تمثؿ العمة التي ألجميا عجز الخمؽ عف المجيء بمثؿ القرآف ،كلـ تمثؿ المثمية الكاممة
المتحدل بيا في كؿ آيات التحدم ،كليست مكجكدة في كؿ سكرة مف سكر القرآف الكريـ ،كىذا
ي
يؤكد ككنيا دليبلن عمى صدؽ الكحي كالنبكة؛ إذ ال يمكف و
يمي أف يأتي بمثؿ ىذا التشريع إال
لرجؿ أ و
أف يككف كحيان مف ا﵀ تعالى ،فإف ثبت أنو كحي فقد ثبتت نبكتو  ،كىذا ما ييعرؼ بدليؿ صدؽ

الكحي كالنبكة.

) )1ينظر :في ظبلؿ القرآف ،قطب (ج.)318،319/1
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الفصؿ الثالث
اآليات التشريعية المتعمقة بالحدكد كداللتيا
عمى صدؽ الكحي كالنبكة



الفصؿ الثالث
اآليات التشريعية المتعمقة بالحدكد كداللتيا
عمى صدؽ الكحي كالنبكة

كيشتمؿ عمى ثبلثة مباحث:
المبحث األكؿ :فقو العقكبات في اإلسبلـ
المبحث الثاني :جرائـ الحدكد
المبحث الثالث :داللة آيات الحدكد عمى صدؽ الكحي كالنبكة
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المبحث األكؿ
فقو العقكبات في اإلسالـ

كفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األكؿ :مشركعية العقكبة في اإلسبلـ
المطمب الثاني :أىداؼ كمقاصد العقكبات في اإلسبلـ
المطمب الثالث :آثار تطبيؽ العقكبات في المحافظة عمى حقكؽ اإلنساف
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المطمب األكؿ
مشركعية العقكبات في اإلسالـ
حرصت الشريعة اإلسبلمية عمى تحقيؽ مصالح المسمميف ،كاستقرار أحػكاليـ ،كارساء العدؿ
ََ ْ َّ
ََ ْ َ َْ
ات َو َخَ ْ ٛز ْْلَا َ٘ َه ُ ُٗ ٟإِْٓخَ َ
اب
بينيـ ،كدفع الظمـ عنيـ ،قاؿ تبارؾ كتعالىِٕ ﴿ :د أ ْر َشٖٜا ُر ُشٖٜا ةِاِلَحِِ ٜ
ْ
َ ْ َ َ
٠م اْلَ ُ
ان ِْلَ ُِ َ
اس ةِإِِ ْص ِؿ ﴾ [الحديد ،]25:كلػذلؾ كاف مف الطبيعي أف تشتمؿ الشريعة عمى
وال ِٙزي
عقكبات تردع بيا مف يرتكبكف الجرائـ في حؽ المجتمع كيتسببكف في اضطرابو كاإلضرار بو،
كلقد تػضافرت األدلػة التػي تؤكػد مشركعية العقكبات في اإلسبلـ سكاء في كتاب ا﵀ ،أك في سنة
رسكؿ ا﵀ ،أك غير ذلؾ مف األدلة عمى النحك اآلتي:
أكالن :األدلة عمى مشركعية العقكبة مف القرآف:

َ
ُ
ْ
َ َ ُ َ ُ َ
ََ ُ
اص َ
وِل اَ ِْلَ
ضًَاةٌ يَا ْ أ ْ
س ْٗ ِف إِِ َػ ِ
اب ٕ َهٖس ْٗ تخَِ٠ن ﴾ [البقرة ،]179:ىذه
 -1قاؿ تعالى ﴿ :وٕ
ِ
ِ
اآليػة دليؿ عمى شرعية القصاص؛ كىي العقكبة العادلة التي تينزؿ بالجاني نفس ما أنزلو
الجناة مف االعتداء عمى غيرىـ ،كبالتالي يحفظ الجاني
بالمجني عميػو ،ممػا يؤدم إلى خكؼ ي

حياتو ،كحياة مف أراد االعتداء عمييـ؛ مما يحقؽ الحياة اآلمنة المطمئنة(.)1

َ َ ُ َ َ َُ َ َْ ُ ْ َْ ََُ َ َ َ َ َ َ َ َ ً ّ َ ّ
الل ِ َوالل َنز ٌ
يز
 -2قاؿ تعالى ﴿ :والصارِق والصارُِث ٌارفه٠ا خيدِحٟٙا سزاء ةِٙا ْصتا ٛسال ِ٘ٚ
ِ
َ
ضٓ ٌ
ًِٗ ﴾ [المائدة ،]38:ىذه اآلية دليؿ عمى شرعية الحدكد في اإلسبلـ ،ييبيف ا﵀ تعالى فييا

و
كحرمات الغير.
عقكبة السارؽ كالسارقة ،جزاء ما اقترفت أيدييما مف تىعد عمى أمبلؾ الناس ،ي
َ َُ َ َ َ ْ ُ َُ
ٌَْ
ّ ْ ُ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ُ ْ ُ
ْلةٍ َول حأخذزٗ ة ِ َِٙ ٟا َرأٌث ِف
ْلوا ك َواض ٍِد ِٟٜ٘ٙا ِ٘ئث س
ان ٌاس ِ
 -3قاؿ تعالى ﴿ :الزاج ًِث والز ِ
ُ ُْ ُْ ُ َ َ
َ
الل ِ َو ْاْلَ ِْ ٠م ْاٌخِر َوْٕحَ ْظ َْ ٟد َن َذ َاب َُٙ ٟا َـان ٍَ ٌث ّ٘ َِ ٚال ْ ُْ ٙؤَِ٘ ٜ
ِّي ﴾ [النكر،]2:
ِي ٚالل ِ إِن ْٜخٗ حؤِ٘٠ٜن ة ِ
ِ
ِ
د ِ
صنيف الجمد ،مع فضحيما أماـ الناس ،حتى
جعؿ ا﵀  عقكبة الزاني كالزانية الغير يم ٍح ى
يككنا عبرة لغيرىما؛ ممف تيسكؿ لو نفسو ًفعؿ ىذه الفاحشة.

) )1ينظر :التحرير كالتنكير ،ابف عاشكر (ج ،)145/2تفسير الشعراكم – الخكاطر ،الشعراكم (ج.)573،574/2
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ثانيان :األدلة عمى مشركعية العقكبة مف السنة َّ
النبكية:
الس ً
 -1جاء عف أبي ىريرة  ،قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :لى ىع ىف ا﵀ي َّ
س ًر ي
ار ى
ؽ ا ٍل ىب ٍي ى
ض ىة فىتي ٍقطىعي
ؽ ،ىي ٍ
طعي ىي يدهي ](.)1
ؽ ا ٍل ىح ٍب ىؿ فىتي ٍق ى
س ًر ي
ىي يدهي ،ىكىي ٍ
اؿ لًم ً
 -2كرىد عف ابف عباس  [ أ َّ َّ
اع ًز ٍب ًف
ىى
ىف الن ًب َّي  قى ى ى
ارىي ًة ً
ت ًب ىج ً
آؿ فيىال وف؟
ىبمى ىغ ىؾ ىع ِّني؟ قى ى
اؿ :ىبمى ىغ ًني أ َّىن ىؾ ىكقى ٍع ى
ىم ىر ًب ًو فىير ًج ىـ ](.)2
ثي َّـ أ ى

ًو
اؿ :ىك ىما
ىحؽ ىما ىبمى ىغ ًني ىع ٍن ىؾ؟ قى ى
ىمالؾ :أ ى
اد و
ات،
اؿ :ىن ىع ٍـ ،قى ى
قى ى
ش ًي ىد أ ٍىرىب ىع ى
اؿ :فى ى
ش ىي ى

 -3جاء عف جابر  ،أف رسكؿ ا﵀  قاؿ [ :يكؿ مس ًك ور حراـ ،إً َّف ع ىمى ً
ا﵀  ىع ٍي ندا لً ىم ٍف
ى
ي ٍ ىى ه
كؿ ً
ا﵀ ،ىكما ًطي ىن ية ا ٍل ىخ ىب ً
س ًق ىي يو ًم ٍف ًطي ىن ًة ا ٍل ىخ ىب ً
اؿ:
ىي ٍ
اؿ؟ قى ى
س ى
س ًك ىر أ ٍ
ش ىر ي
ىف ىي ٍ
ب ا ٍل يم ٍ
اؿ ،قىاليكا :ىيا ىر ي
ى
ىى ًؿ َّ
ىى ًؿ َّ
الن ً
الن ً
ار ](.)3
ص ىارةي أ ٍ
ؽأٍ
ىع ىر ي
ار أ ٍىك يع ى
إًف األحاديث النبكية السابقة كاضحة الداللة في التأكيد عمى مشركعية العقكبة في الشريعة
الح يرمات ،فالحديث األكؿ
اإلسبلمية؛ في حؽ ىمف يرتكبكف الكبائر كالمعاصي ،كيعتدكف عمى ي
كالثاني ثبتت فييما العقكبة لمسارؽ كالزاني في الحياة الدنيا ،كالحديث الثالث ثبتت فيو العقكبة

ً
المسكرات يكـ القيامة.
لشارب ي
ثالثان :مشركعية العقكبة مف اإلجماع:
أجمع العمماء عمى مشركعية إقامة العقكبات في ببلد اإلسبلـ(.)4
رابعان :مشركعية العقكبة مف المعقكؿ:
مف حكمة ا﵀ تعالى كرحمتو أف ىش ىرعى العقكبات في الجنايات الكاقعة بيف الناس بعضيـ عمى

بعض ،في األنفس كاألعراض كاألمكاؿ؛ كالقتؿ كالزنا كالقذؼ كالسرقة؛ فأحكـ  كجكه الزجر

) )1صحيح البخارم :كتاب الحدكد ،باب قكؿ ا﵀ تعالى{ :كالسارؽ كالسارقة فاقطعكا أيدييما} [المائدة ]38:كفي كـ يقطع؟
(ج ،)161/8ح ( ،)6799صحيح مسمـ :كتاب الحدكد ،باب حد السرقة كنصابيا (ج ،)1314/3ح (.)1687

) )2صحيح مسمـ :كتاب الحدكد ،باب ىمف اعترؼ عمى نفسو بالزنا (ج ،)1320/1ح (.)1693
) )3صحيح مسمـ :كتاب األشربة ،باب بياف أف كؿ مسكر خمر كأف كؿ خمر حراـ (ج ،)1587/3ح (.)2002
زرة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية (ص.)131:
) )4المكسكعة الفقيية الككيتية ،ك ا
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الرادعة عف ىذه الجنايات غاية اإلحكاـ ،كشرعيا عمى أكمؿ الكجكه المتضمنة لمصمحة الردع
كالزجر ،مع عدـ المجاكزة لما يستحقو الجاني مف الردع كالعقكبة(.)1
المطمب الثاني
أىداؼ كمقاصد العقكبات في اإلسالـ
المقصكد مف فرض عقكبة عمى يمخالفة أمر الشارع  ىك تنظيـ حياة الناس ،كرعاية
مصالحيـ ،كابعادىا عف مكاقع الخطر ،كحمايتيـ مف المفاسد ،كاستنقاذىـ مف الجيالة،
كارشادىـ إلى السبيؿ السكم ،فا﵀  أنزؿ شريعتو لمناس كبعث رسكلو  فييـ ليدايتيـ،
كتعميميـ حقكقيـ ككاجباتيـ ،ليعيشكا مطمئنيف عمى حياتيـ كأمكاليـ كأعراضيـ؛ كلذلؾ أحيط
كجعؿ االعتداء عمى
التشريع اإلسبلمي بنظاـ حماية لمنع التعدم عميو يس ٍّم ىي "نظاـ العقكبات" ي
حياة فرد كاحد اعتداء عمى حياة األمة بأكمميا ،كأف الحفاظ عمى حياتو حفاظ عمى حياتيا كميا،
ع لنا ىذه
فالعقاب مقرر إلصبلح األفراد ،كلحماية الجماعة كصيانة نظاميا ،كا﵀  الذم ىش ىر ى
و
عاص كلك عصاه أىؿ األرض جميعان ،كال تنفعو طاعة
األحكاـ كأمرنا بيا ال تضره معصية
مطيع كلك أطاعو أىؿ األرض جميعان( ،)2كلك نظرنا إلى نظاـ الشريعة في تشريع العقكبات سنجد

أف ىذه العقكبات يكضعت ألجؿ أىداؼ كمقاصد ًعدة أذكر بعضيا فيما يمي:
أكالن :حفظ الضركريات الخمس:

كىك اليدؼ الرئيس؛ حيث جاء اإلسبلـ ليحفظ لئلنساف دينو كنفسو كعرضو كعقمو كمالو،
فرتب العقكبات لتسمـ ىذه األمكر الضركرية لحياة الناس ،فكؿ ما يتضمف حفظ ىذه األصكؿ
الخمسة فيك مصمحة ،ككؿ ما يفكت ىذه األصكؿ فيك مفسدة ،كدفعيا مصمحة ،كىذه األصكؿ
الخمسة حفظيا كاقع في رتبة الضركرات ،فيي أقكل المراتب في المصالح ،كتحريـ تفكيت ىذه
األصكؿ الخمسة كالزجر عنيا يستحيؿ أف ال تشتمؿ عميو ممة مف الممؿ ،كشريعة مف الشرائع
التي أيريد بيا إصبلح الخمؽ(.)3

) )1ينظر :إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف ،ابف القيـ (ج.)73/2

) )2ينظر :التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنان بالقانكف الكضعي ،عكدة (ص.)609:

) )3ينظر :المستصفى في عمـ األصكؿ ،الغزالي (ج ،)636،637/1المكافقات ،الشاطبي (ج.)20/2
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ثانيان :إقامة العدؿ بيف الناس ،كرفع الظمـ عف العباد:
فالعقكبات في اإلسبلـ تتكخى العدؿ كرفع الظمـ عف المسمميف ،كالعدؿ مبدأه
أساس في
ه

المجرـ ،كالعقكبات
المستقيـ مع ي
المحسف مع المسيء ،ك ي
الشريعة اإلسبلمية؛ فبل ييعقؿ أف يتساكل ي
ؽ عمى الجميع؛ ال فرؽ بيف غني كفقير ،أك رئيس كمرؤكس ،فكؿ ىمف أخطأ أك
في الشريعة تي ى
طب ي
ظمـ يجب أف تنالو يد القانكف ،كأف تيطبؽ عميو عدالة اإلسبلـ ،جاء في صحيح البخارم مف

اف قى ٍبمى يك ٍـ،
حديث عائشة – رضي ا﵀ عنيا  -أف النبي  قاؿ [ :إً َّن ىما ىىمى ىؾ ىم ٍف ىك ى
ىف فى ً
كف الح َّد عمىى الك ً
ً
كف َّ
اط ىم ىة
يؼ ،ىكالًَّذم ىن ٍف ًسي ًب ىي ًد ًه ،لى ٍك أ َّ
ض ً
الش ًر ى
يع ىكىيتٍيريك ى
يم ى ى ى
ى
ييق ي

ت ىي ىد ىىا ](.)1
لىقىطى ٍع ي

أ َّىن يي ٍـ ىكا ينكا
فى ىعمى ٍت ىذلً ىؾ

ثالثان :إرضاء المجني عميو ،كاذىاب غيظو كنقمتو:
كالسعي إلى عدـ أخذه بالثأر الذم قد ال يككف عادالن؛ إذ تىٍرؾ معاقبة الجاني تؤدم غالبان

إلى االنتقاـ؛ الذم يؤدم إلى التجاكز كاالعتداء في غالب األحياف ،كلذلؾ ىش ىرعى ا﵀  العقكبات،
الم ٍعتى ىدل عمييـ بميزاف
ى
كض ىبطى الحدكد كالتعازير مف أجؿ تحقيؽ النظاـ ،كردع المخالفيف ،كارضاء ي

العدؿ كالمساكاة كاإلنصاؼ( ،)2قاؿ ابف عاشكر" :فمقصد الشريعة مف تشريع الحدكد كالقصاص
كالتعزيز ثبلثة أمكر :تأديب الجاني ،كارضاء المجني عميو ،كزجر المقتدم بالجناة"( ،(3فعندما تقع
ً
الجناة تي ٍّ
كتشؼ غميميـ ،كتساىـ في استقرار
يدئ مف ىركع المجني عمييـ،
ىذه العقكبات عمى ي

كمف يريد االقتداء بيـ.
العبلقات داخؿ المجتمع المسمـ ،كقبض يد ي
الجناة ى
رابعان :إصالح المجرـ كتيذيبو:

فالعقاب في الشريعة ليس مقصكدان لذاتو؛ فميس ىدؼ الشريعة األساس تعذيب العاصي أك
المخطئ كاالنتقاـ منو عمى مخالفة أمر الشارع ،كانما ىدفيا الحقيقي  -باإلضافة إلى تحقيؽ
العدالة كالمصمحة العامة كالخاصة -؛ إصبلح المجرـ كتيذيبو ،كىدايتو كدفعو لسمكؾ الطريؽ
المستقيـ ،ألف المنيج الرباني ال يأخذ الناس بالعقاب كحده؛ كانما يرفع سيؼ العقاب في كجو

) )1صحيح البخارم :كتاب الحدكد ،باب إقامة الحدكد عمى الشريؼ كالكضيع (ج ،)160/8ح (.)6787
) )2ينظر :أثر العقكبات الشرعية في حفظ األمف ،الدعجاني (ص.)3:
) )3مقاصد الشريعة اإلسبلمية (ج ،)188/3بتصرؼ يسير.
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الجاني؛ ليرتدع مف ال يردعو إال السيؼ ،أما اعتماده األكؿ فعمى تربية القمب ،كتقكيـ الطبع،
كًىداية الركح(.)1
العصاة:
خامسان :ردع ال يمجرميف ك ي
اتفؽ فقياء الشريعة عمى أف الجرائـ محظكرات شرعية زجر ا﵀  عنيا بحد أك تعزيز ،كأف
العقكبات الشرعية ،إنما يشرعت لمردع عف ارتكاب ما حظر ا﵀ تعالى ،كترؾ ما أمر بو سبحانو،
فجعؿ ا﵀ تعالى مف زكاجر الحدكد ما يردع بو ذك الجيالة حذ انر مف أىلىًـ العقكبةً ،
كخيفة مف ىنكاؿ
ي
الفضيحة ،كجعؿ مف زكاجر التعازير تأديبان عمى ذنكب لـ تي ىشرع فييا الحدكد؛ ألجؿ التأديب
كاالستصبلح(.)2

سادسان :حماية المجتمع مف العقاب اإلليي:
قضت سنة ا﵀ تعالى بإىبلؾ الظالميف ،بعد إرساؿ الرسؿ باآليات كالحجج كالبراىيف؛
ليجزم الذيف أساؤكا بما عممكا ،كما كاف ا﵀ ليظمميـ كلكف الناس أنفسيـ يظممكف ،قاؿ تعالى:
َُْ َ َ َ ْ
َ ُ
َث ُْْ ٘ ٗٞشك َ
ِريوا ف ْاََ ْ
زَُ
﴿ ُُ ْٔ ش ُ
اٛل ُروا ًَْْ ًَ ََك َن َاعُ ِتَ ُث َاَّل َ
ِ
ِّي ﴾
أ
ن
َك
ٔ
ت
ر
ِٚ
٘
ِيٚ
ٌ
ض
ر
ِ
ِ
[الركـ ،]42:لذلؾ كاف مف مقاصد الشريعة اإلسبلمية مف العقكبات حماية المجتمع مف العقاب
اإلليي إذا ىـ لـ يمتثمكا ألكامر ا﵀  ،كلـ ينتيكا عما نيى عنو  ،جاء عف أبي بكر  أنو
سمع النبي  يقكؿ [ :إً َّف َّ
ىف ىي يع َّم يي يـ المَّ يو
اس إً ىذا ىأر ٍىكا الظَّالً ىـ ىفمى ٍـ ىيأٍ يخ يذكا ىعمىى ىي ىد ٍي ًو أ ٍىك ى
ش ىؾ أ ٍ
الن ى
ًب ًعقى و
اب ًم ٍن يو ](.)3

) )1ينظر :في ظبلؿ القرآف ،قطب (ج.)881/6

) )2ينظر :األحكاـ السمطانية ،الماكردم (ص.)322:

) )3سنف الترمذم :كتاب الفتف ،باب ما جاء في نزكؿ العذاب إذا لـ يغير المنكر (ج ،)37/4ح ( ،)2168قاؿ الترمذم:

ىذا حديث حسف صحيح ،كقاؿ األلباني :حديث صحيح ،ينظر :السمسمة الصحيحة ،األلباني (ج ،)138/4ح (.)1564
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المطمب الثالث
آثار تطبيؽ العقكبات في المحافظة عمى حقكؽ اإلنساف
ككرـ بني آدـ غاية التكريـ ،كفضميـ عمى
إف ا﵀ تعالى خمؽ اإلنساف في أحسف تقكيـٌ ،

سائر المخمكقات ،كسخر ليـ ما في األرض جميعان كجعميـ الخمفاء في األرض ،كأرسؿ عمييـ
ع ليـ األحػكاـ لبياف الحقكؽ كالكاجبات.
األنبياء كالرسؿ ،كأنزؿ الكتب ،ك ىش ىر ى
كقد فرضت األحكاـ الشرعية لجمب المصالح لمناس ،كدفع المفاسد عنيـ ،فكؿ حكـ شرعي
إنما نزؿ لتأميػف أحد المصالح ،أك لدفع أحد المفاسد ،أك لتحقيؽ األمريف معان ،كما مف مصمحة
الم ىشٍّرع  ،كأكجد ليا األحكاـ التي تكفؿ بقاءىا كالحفاظ عمييا،
في الدنيا كاآلخرة إال كقد رعاىا ي
كاف الشرع الحكيـ لـ يترؾ مفسدة في الدنيا كاآلخرة ،في العاجؿ كاآلجؿ ،إال ىب ىينيا لمناس،
كحذرىـ منيا ،كأرشدىـ إلى اجتنابيا كالبعد عنيا ،مع إيجاد البديؿ ليا(.)1

إف نظاـ العقكبات في اإلسبلـ ال يتعارض مع حقكؽ االنساف األساسية؛ بؿ إنو يحافظ
عمييا مف خبلؿ حماية النسيج االجتماعي ،كالكياف اإلنساني الفردم كالجماعي ،فالعقكبات
المجرميف ،ككسائؿ بناءة في نشر األمف كالسبلـ
الشرعية أدكات فعالة في القضاء عمى الجريمة ك ي

في المجتمع ،كالمحافظة عمى حقكؽ اإلنساف كأمنو ككرامتو ،كالقرآف الكريـ كاضح الداللة في
َّْ َ َْ ْ
َََ ْ ََ َْ َ
َ َ َ ََ َْ ُ ْ
اإلعبلف عف حقكؽ اإلنساف ،قاؿ تعالى ﴿ :وِٕد ْرٜ٘ا ة ِن آدم وّمٖٜاِ ٗٞف إِبِ واِلطرِ
َ َ َ َْ ُ ْ ََ
ً
َ ََْ َْ
َ َ ََْ ُ
َع َْر ّ
اَ َِٚ ّ٘ ٗٞ
إف ًّتَ
ؾًال ﴾ [اإلسراء.]70:
ٗ
اٞ
ٜ
ٖ
ؾ
ٌ
و
ات
ورزرٜ
ِ
ِ
ري م َِ ْٚ ٙخِٖٜا تٍ ِ
ِ
ٍ
ع عقكبات رادعة قد تبدك قاسية في نظر البعض ،كلكنو ال يطبقيا أبدان حتى
فاإلسبلـ ىش ىر ى

يضمف أكالن أف الفرد الذم ارتكب الجريمة قد ارتكبيا دكف عذر أك اضطرار؛ فيك ييقرر قطع يد

السارؽ ،كلكنو ال يقطعيا أبدان كىناؾ شبية بأف السرقة نشأت مف الجكع ،كىك يقرر رجـ الزاني
كالزانية ،كلكنو ال يرجميما إال أف يككنا يمحصنيف ،كبعد أف يشيد عمييما أربعة شيكد بالرؤية

الح ٍّدية أداة زجر كاصبلح معان،
القاطعة ،كىكذا في جميع العقكبات التي قررىا اإلسبلـ ،فالعقكبة ى

) )1ينظر :ضكابط المصمحة ،البكطي (ص .)37:
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ككسيمة تيذيب كتقكيـ فعاؿ ،ىدفيا المحافظة عمى كياف اإلنساف كاستق ارره كسعادتو ،كال يتحقؽ لو
ذلؾ إال عند الحكـ بشرع ا﵀ تعالى ،أحكـ الحاكميف كأعدؿ القيضاة(.)1
كقد تميز اإلسبلـ بمنيجو الفريد في تشريع العقكبات كمكافحة الجريمة كاستئصاليا مف
جذكرىا سعيان نحك المحافظة عمى حقكؽ اإلنساف كأمنو كراحتو ،مف خبلؿ مبدأيف أساسييف
متكازييف كمتكامميف ،ىما:
الجانب ً
الكقىائي:
أكالن:
ي

فاإلسبلـ ال ينتظر كقكع الجريمة حتى يتصدل ليا ،كيبحث عف حمكؿ الحتكائيا ،كانما يتخذ

كؿ اإلجراءات كالتدابير ،كما مف شأنو الحيمكلة دكف كقكعيا؛ فالعبادات كالطاعات التي يقكـ
َ َ َ ََْ َ
الػالة تٜه ن ِٚ
صدهي عف الكقكع في اإلثـ كالمعصية ،يقكؿ ا﵀ تعالى ﴿ :إِن
المسمـ بأدائيا ،تى ي
َ َ َ َ َ َُ ُ َ ََْ ُ ُ ّ َ ُ َ
َ ْ َ َ ُْ َ
ام ْ َٙا
الػً
إٍطظاءِ و
الٜٓٙرِ ﴾ [العنكبكت ،]45:كيقكؿ تعالى ﴿ :يا خحٟا اَّلِي ٚآ٘٠ٜا ْخِب نًٖسٗ ِ
ُ َ ََ
َ
َ َْ ْ َْ
ُ َ َ ُ َ ُ َ
َ
َع َاَّل َ
ِي ِْٚ ٘ ٚرتْٖ ِس ْٗ ٕ َهٖس ْٗ ت َخِ٠ن ﴾ [البقرة ،]183:كيقكؿ َ ﴿ :ول تِ َربُ٠ا إٍ َ٠اضِض َ٘ا
ْخِب
َ
ْ
ك ََ ٟر َِٟ٘ ٜا َو َ٘ا َب َف َ[ ﴾ ٚاألنعاـ.]151:

إف أحكاـ الشريعة ىي المنطمؽ الحقيقي كاألساس لحقكؽ اإلنساف ،كاف الشرع الحنيؼ جاء
أصبلن مف أجؿ اإلنساف ،كتحقيؽ مقاصده؛ كذلؾ مف خبلؿ جمب النفع لو ،كدفع الضرر عنو،
كتأميف السبؿ المكصمة لذلؾ ،كضماف الرعاية كالعناية لمحفاظ عمى حقكقو ،فالتطبيؽ الحقيقي
لحقكؽ اإلنساف يكمف في التطبيؽ العممي لمديف الحؽ ،كالرجكع إلى منيج الشريعة في جميع
المشكبلت.
األمكر كالقضايا ك ي
ك
اإلسبلـ حافظ عمى حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ إقرار حؽ الممكية لؤلفراد ،كاعتباره حقان
ي
و
و
اإلسبلـ السرقة،
كجو مف الكجكه ،كليذا حرـ
ألحد أف يعتدل عميو بأم
مقدسان ،ال يحؿ
ي

كالغصب ،كالربا ،كالغش ،كتطفيؼ الكيؿ كالميازف ،كعد كؿ ماؿ أ ً
يخ ىذ ً
بغير سبب مشركع أكبلن
ٌ
ً
لمماؿ بالباطؿ ،كاإلسبلـ يكفر العيش الكريـ ،كالعمؿ الشريؼ ،كيرعى الفقراء كالمساكيف قبؿ أف

) )1ينظر :الفقو اإلسبلمي كأدلتو ،كىبة الزحيمي (ج.)5321/7
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ييقيـ حد السرقة أك يقطع األيدم ،كما يأمر بغض البصر ،كينيى عف الخمكة  ،كيحرـ االختبلط،
كيسيؿ سبؿ الزكاج؛ قبؿ إقامة حد الزنى(.(1
كيأمر بالحجاب كالستر ،ي

العصاة عمى مصراعييا ،كدعاىـ
المذنبيف ك ي
كما أف الشرع اإلسبلمي فتح أبكاب التكبة أماـ ي

إلى عدـ اليأس مف رحمة ا﵀ تعالى ،كحثيـ عمى اإلقبلع كالندـ ،كعدـ التمادم في الباطؿ،
كاإلنابة إلى ا﵀  كطمب العفك كالمغفرة ،كىك سبحانو رحيـ رؤكؼ بمف تاب كأناب كرجع إلى
َ َْ
ْ
َ َ
ُْ َ َ َ َ َ َ ْ َُ ََ َ ُ
ص ِ ْٗ ٟل تُِ َٜف٠ا َِ٘ ٚرّمَثِ الل ِ إِن
ٍٛ
المستقيـ ،قاؿ تعالى ُٔ ﴿ :يا نِتادِي اَّلِي ٚأِسٌ٠ا َع أ ِ
الطريؽ ي
ََْ َ َُْ ْ َ َ َ
الل َح ْيٍِ ُر اَّلَ ُٛ
ََ
٠ب َِمًِها ً إ ٠َ ُٞ ُٝ َٛإ ْ َي ٍُ ُ
الل َُ٠ٞ
الرض ُ
٠ر َ
ًِٗ ﴾ [الزمر ،]53:كقاؿ  ﴿ :خلٗ حهٖ٠ٙا أن
ِ
ََُْ َََْ َ ْ َ ََْ ُ ُ َ َ َ
ََ َ َ ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ات وأن الل  ٠ٞاَل٠اب الرضًِٗ ﴾ [التكبة.]104:
حِتٔ اَل٠بث خ ٚنِتادِه ِ ويأخذ الػدُ ِ
ثانيان :الج ًانب ً
العالجي:
ى

تظير آثار تطبيؽ العقكبات في المحافظة عمى حقكؽ اإلنساف بأف اإلسبلـ جعؿ العقكبة

المجرـ بعد الكقكع في الجريمة؛ حفاظان عمى المصالح األساسية لممجتمع ،كجاءت
أسمكبان لردع ي

الشريعة الغراء لحفظ المصالح الضركرية لئلنساف" ،كذلؾ بتشريع األحكاـ التي تحفظ الديف،

كالنفس ،كالعقؿ ،كالنسؿ كالعرض ،كالماؿ"( ،)2كاتفقت جميع الشرائع السماكية عمى مراعاة ىذه
الحقكؽ األساسية كالمصالح الضركرية لمناس ،فنادت بيا ،كحرصت عمييا ،كعممت عمى حمايتيا
كحفظيا ،ثـ شرع اإلسبلـ األحكاـ التحسينية لمناس ،التي تي ٍكمؿ المقاصد الشرعية ،كتحافظ عمى

الحقكؽ األساسية ،كتصكنيا في أحسف أحكاليا (.)3

المجرـ ،أك إلحاؽ األذل بو ،بؿ ييقصد
فميس المقصكد مف إنزاؿ العقكبة مجرد االنتقاـ مف ي

اصبلحو كتحقيؽ مصمحتو ،كردع غير المجرـ عف تقميد المجرـ في جريمتو ،فعندما يرل كؿ مف
تي ىس ٍّك يؿ لو نفسو ارتكاب جريمة ما حؿ بمجرـ آخر ارتكبيا قبمو فإنو سيخاؼ كيرتدع عف ارتكابيا

حتى ال يمحؽ بو مف العقكبة ما لحؽ بغيره؛ كلذلؾ فرض ا﵀  في عقكبة الزنا أف يشيدىا
َ َ َ َْ َ
َ ْ ُ َُ
ْ
َ َُ َ َ
ْلةٍ َول
ْلوا ك َواض ٍِد َِّ٘ٙ ُٟ ٜا ِ٘ئث س
ان ٌاس ِ
طائفة مف المؤمنيف ،قاؿ تعالى ﴿ :الزاج ًِث والز ِ
ْ
ُْ َ َ ْ
ُ
َ َ
ٌَ
ْ ْ
َ ٌََْ
َ
َْ ُ ْ ُ
ِي ٚالل ِ إِن ْٜخُ ْٗ حؤِ٘٠ُٜن ةِالل ِ َواْلَ ِْ ٠م اٌخِرِ َوٕحَظ َْ ٟد نذ َاب َُٙ ٟا َـانٍِث ّ٘ َِٚ
د
ف
ث
ٌ
أ
ر
ا
ٙ
ٟ
ة
ٗ
ز
حأخذ
ِ
ِِ
ِ
))1ينظر :آثار تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية في منع الجريمة ،الزاحـ (ص.)23:
) )2المستصفى،الغزالي(ج،)286/1الموافقات،الشاطبي(ج.)4/2
) )3ينظر :حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ ،محمد الزحيمي (ص.)9:
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ال ْ ُْ ٙؤ َِ٘ ٜ
ِّي ﴾ [النكر ،]2:كأف يككف ىذا الرجـ أماـ الناس ،كعمى رؤكس األشياد؛ حتى يككنكا عبرة
لغيرىـ ممف تي ىسكؿ ليـ أنفسيـ اإلتياف بمثؿ ىذه الفاحشة ،كتكعدىـ ا﵀  بالعذاب األليـ في
َ ُ َُ ْ َ َ ٌ َ
َ َ َ ُ َ
٠ن أَن ت َ َ
ظًِم إ ْ ٍَاض َِظ ُث ف َاَّل َ
اب أ ِْل ٌٗ ِف
ِي ٚآ٘٠ٜا ل ٟٗنذ
الدنيا كاآلخرة فقاؿ تعالى ﴿ :إِن اَّلِيَ ٚيِت
ِ
َْ َ ْ َ َ َُ َ َْ ُ ََ ُ ْ َ َ َُْ َ
المحصنات ثمانيف
قاذؼ
بجمد
ر
أم
ك
،
]
19
[النكر:
﴾
٠ن
اَلجًا واٌخِرة ِ والل حهٖٗ وأٛخٗ ل تهٖٙ
ىى
ي
َ
يأت بأربعة مف الشيداء ،مع عدـ قبكؿ شيادتيـ أبدا ،قاؿ َ ﴿ :و َاَّل َ
جمدة؛ إذا لـ ً
ِي ٚيَ ْر ُم٠ن
ن
ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ َْ ً َ َ َ ْ َ ُ َُ ْ َ َ َ ً َ َ ً َ ُ ْ َ َ
ْ ْ َ َ
ّ ُُٗٞ
ال ُٙطػِ ٜ
ات ثٗ لٗ يدح٠ا ةِأربهثِ طٟداء ٌاس ِْلو ٗٞثٙاج ِّي سْلة ول تِتٖ٠ا ل ٟٗطٟادة خةدا وأوٕه ِ
َْ ُ َ
إٍاشِِ٠ن ﴾ [النكر.]4:
َ َ ُ َ َ َُ َ َْ ُ ْ
كما كأمر الشارع الحكيـ  بقطع يد السارؽ ،قاؿ تعالى ﴿ :والصارِق والصارُِث ٌارفه٠ا
َْ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ً ّ َ ّ
يز َ
ضٓ ٌ
الل ِ َوالل َنز ٌ
ع جزاء عمى
ر
ش
القطع
ف
،
]
38
[المائدة:
﴾
ًِٗ
خيدِحٟٙا سزاء ةِٙا ْصتا ٛسال ِ٘ٚ
ي ى
ِ
فعؿ السرقة ،كالسرقة جناية ،كالقطع عقكبة ،كربط العقكبة بالجناية مناسب لعبلج ىذا الفعؿ عف
طريؽ اإليبلـ ،كالحرص عمى عدـ تك ارره مرة أخرل( ،)1كيظير الزجر كالردع في مقدار األلـ
المجرـ ،كما تسببو لو مف فقداف حريتو ،أك بعض أعضائو ،كال شؾ أف
الذل تيحدثو العقكبة في ي
فقده ىذه األشياء يؤلمو ،كيخيفو ،فيمتنع عف اإلقداـ عمى مثؿ ىذه الفعؿ ،كيفكر ألؼ مرة قبؿ

مخالفة حدكد اإلسبلـ(.)2
فتشريع العقكبات كاقامة حدكد ا﵀  فييا نفع لمناس ،كحفاظ عمى حقكقيـ؛ ألنيا تمنع
الجرائـ ،كتردع العصاة ،كتكؼ مف تي ٍّ
فرد
األمف لجميع أ ا
كتحقؽ
الح يرمات،
ي
نفسوي بانتياؾ ي
ى
حدثيوي ي
ًً
و
أف ييعطٍّ نؿ إًقامة
المجتمع؛ عمى أمكاليـ ،كأنفسيـ ،كأعرضيـ ،ككرامتيـ ،ككؿ
عمؿ مف شأنو ٍ

حدكد ا﵀ فيك تعطيؿ ألحكاـ ا﵀  في األرض ،كمحاربة لو؛ ألف ذلؾ مف شأنو إقرار المنكر،

كاشاعة الفكاحش ،كخراب المجتمع(.)3
كيحاكؿ بعض أعداء اإلسبلـ أف يصكركا تطبيؽ الحدكد عمى أنو تعذيب كقسكة كتنكيؿ،
كىـ حيف يفكركف في ذلؾ األمر ،يفكركف في منظر قطع اليد ،أك الجمد أك الرجـ لمف أتى حدان

مف حدكد ا﵀ تعالى  ،كيتناسكف األضرار كالككارث التي نجمت مف تى ً
عدييـ عمى حدكد ا﵀
ى
))1ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازم (ج.)352/11
))2ينظر :أصكؿ الدعكة ،زيداف (ص .)284:
))3ينظر :فقو السنة ،سابؽ ( (304،305/2
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؛ مف أمكاؿ قد ينيبت ،أك أعراض قد انتيكت ،أك أنساب قد اختمطت ،أك فساد استشرل بيف
جنبات المجتمع ،ثـ إف الناظر إلى تطبيؽ الحدكد في عيد الرسكؿ  كعيد الخمفاء الراشديف لـ
يتعد حدكد أصابع اليديف ،فالميف ال ييجدم في كؿ المكاقؼ ،بؿ إف القسكة كالشدة ليما أثرىما في

اإلصبلح في أحياف كثيرة(.(1

َ
فالتشريع اإلسبلمي أفضؿ التشريعات ،كنظاـ اإلسبلـ أقكـ األنظمة ،قاؿ تعالىْ ُ ﴿ :د
َ َََ ْ َ َُ ُ َُ َ َ
ْ
ُ ّ َ ّ
َ
اب ٘ت ٌ
٠ر َوك ِخَ ٌ
الل ِ ٌ ُ ٛ
الصال ِم َويُخرِ ُس ُِِٚ ّ٘ ٟٗ
ّي * َح ْٟدِي ةِ ِٝالل ٘ ِ ٚاتتم رِؽ٠ا ٝٛشتٔ
ساءزٗ ِ٘ٚ
ِ
ْ َ
َُ
ات إ ََل اْل٠ر بإذَْ ِِٝٛويَ ْٟدِي ْٗ ٟإ ََل ِ َ
ًم ﴾ [المائدة ،]16115:كتطبيؽ العقكبات في
ِص ٍ
ِ ِ
إلِٖ ِ ٙ
اط ٘صخِِ ٍ
ِ ِِ
ال ىشرع أمر إليي ،ال يستطيع أم نظاـ كضعي مف صنع البشر أف يماثمو أك يشابيو ،فيك شرع
ا﵀ تعالى الذم خمؽ االنساف كيعمـ ما ينفعو كما يضره؛ فالناس مختمفكف في مقدار إيمانيـ،
فبلبد مف كجكد عقاب رادع يضبط أصحاب النفكس الضعيفة مف
كقدرتيـ عمى ضبط نفكسيـ ،ي

الكقكع في الجرائـ ،كيحفظ لئلنساف حقكقو ككرامتو كأمنو.

) )1ينظر :مكافحة اإلسبلـ لمجريمة ،الشيخ (ص .)8
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المبحث الثاني
جرائـ الحدكد
كفيو سبعة مطالب:

المطمب األكؿ :ىحد الزنا
المطمب الثاني :ىحد القىذؼ
السرقة
المطمب الثالث :ىحد ى
المطمب الرابع :ىحد البغي
المطمب الخامس :ىحد شرب الخمر
المطمب السادس :حد ً
الحرابة
ى
الردة
المطمب السابع :ىحد ٍّ
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جرائـ الحدكد
تمييد:

ْ َ ُ ُ ّ َ َ
ض ُدود الل ِ ٌال
الحدكد ىي" :العقكبات المقدرة حقنا ﵀ تعالى"( ،)2()1قاؿ تعالى ﴿ :ح ِّٖ
َ َ
ُ َ
ْ َ ُ ُ ّ
ََُْ َ
ّي الل آيَاحِ ِٝل َ
ٞ٠ا َْ َذل َِّ يُبَ ّ ُ
ِِٖ ٜ
اس ٕ َهٖ َُ ْٗ ٟح َخِ٠ن ﴾ [البقرة ،]187:كقاؿ  ﴿ :ح ِّٖ
ت ِر ب
ض ُدود الل ِ
ِ
َ َ َ َْ ُ َ ََ َََ َ ُ ُ َ ّ ََُْ َ ُ ُ َ ُ َ
الح ٍّد عادة
لفظ
كيطمؽ
"
،
]
229
ة:
ر
[البق
﴾
٠ن
ٌال تهخدوٞا و٘ ٚحخهد ضدود الل ِ ٌأوٕـهِّ  ٗٞإلال ِٙ
ى
الحدكد كعمى عقكباتيا ،فيقاؿ :ارتكب الجاني حدان كيقاؿ :عقكبتو ىحد ،كاذا أيطمؽ لفظ
عمى جرائـ ي

الحد عمى الجريمة فإنما ييقصد تعريؼ الجريمة بعقكبتيا؛ أم بأنيا جريمة ذات عقكبة مقدرة
شرعان"(.)3

كتنقسـ العقكبات في الشريعة اإلسبلمية إلى عدة أقساـ؛ باعتبارات عدة ،كما يعنينا في ىذا
البحث ىك تقسيـ العقكبات مف حيث الجرائـ التي فيرضت عمييا؛ كىي ثبلثة أقساـ :عقكبات
الحدكد ،كعقكبات القصاص ،كعقكبات التعزير ،كسيككف التفصيؿ في ىذا البحث في عقكبات
الحدكد عمى كجو الخصكص؛ كىي سبعة :الزنا ،القذؼ ،السرقة ،البغي ،شرب الخمرً ،
الحرابة،
الردة.
المطمب األكؿ
ىحد الزنا:

إف الزنا مف أعظـ المعاصي ،كمف أكبر الكبائر ،كمف أبشع الذنكب كأقبحيا؛ لما فيو مف
الح يرمات ،كاضاعة األنساب ،كانعداـ الحياء ،كانتشار األمراض ،كاشعاؿ العداكة كالبغضاء
انتياؾ ي
ُ ُّْ ْ َ ُ
ِّي َحيؾ٠ا ٘ ِْٚ
بيف الناس ،كقد ىحذ ىر ا﵀  مف ارتكاب ىذه الفاحشة فقاؿ ِٖٙ ٕ ُٔ ﴿ :ؤِٜ٘
َ
ْ َ َ ْ َ ُ ُُ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َُ ْ َ ََ َ ٌ َ َ ْ َ ُ َ
ْ
َ
خةػارِ ِٗٞويطٍل٠ا ٌروس ٟٗذل ِّ أزّك ل ٟٗإِن الل ختِري ةِٙا يػٜه٠ن ﴾ [النكر ،]30:كقاؿ :
ً
َ َ ََُْ ْ ّ َ َ َ َ َ َ ً
الزِِن إَِ ُٝ ٛكن ٌاضِظث َو َشاء َشبًِال ﴾ [اإلسراء.]32:
﴿ ول تِرب٠ا
) )1المحمى :ابف حزـ (ج ،)118/11التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنان بالقانكف الكضعي ،عكدة (ج.)343/2

) )2بيذا التعريؼ تخرج العقكبات المقررة لجرائـ القصاص كالدية؛ ألف ىذه العقكبات كاف كانت مقدرة شرعان إال أنيا مقررة

حقان لؤلفراد ،كذلؾ تخرج عقكبات جرائـ التعازير ألنيا عقكبات غير مقدرة ،ينظر :التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنان بالقانكف

الكضعي ،عكدة (ج.)344/2

) )3التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنان بالقانكف الكضعي ،عكدة (ج ،)343/2بتصرؼ يسير.
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كاف بك انر أك ثيٍّبان يمحصنان؛ فح ىكمت
كقد ميزت الشريعة االسبلميةي عقكبة الزاني تبعان لحالو إف ى
شديد عمى المحصف؛ فىقىضى ً
بالت ً
عميو الشرعي بالرجـ؛ أم :الرمي بالحجا ًرة حتى المكت ذك انر كاف
ي
َ ُ
أك أنثى ،أما البًكر فيجمى يد مائة و
الزاج ًَِث
ير عمى سكء ما اقترؼ( ،)1قاؿ تعالى﴿ :
جمدة ردعان كتعز ان
ي ي
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
َ َ ٌَ
ُْ َ
َ
ُّْ َ ََ َ َ َ َ ُ ْ ُ
الز َ ْ ُ ُ َ َ
َ َ
ِي ٚالل ِ إِن ْٜخُ ْٗ حؤِ٘٠ُٜن
و ِ
ان ٌاس ِْلوا ك واض ٍِد ِٟٜ٘ٙا ِ٘ئث سْلةٍ ول حأخذزٗ ة ِ ِٟٙا رأٌث ِف د ِ
َ
الل ِ َو ْاْلَ ِْ ٠م ْاٌخِر َوْٕحَ ْظ َْ ٟد َن َذ َاب َُٙ ٟا َـان ٍَ ٌث ّ٘ َِ ٚال ْ ُْ ٙؤ َِ٘ ٜ
ِّي ﴾ [النكر ،]2:كىذه اآلية ناسخة آلية الحبس
ةِ
ِ
ِ
َ َ َْ َ َْ َ َ
ِّي إٍاضِظث ِ٘ٚ
كآية األذل المتيف في سكرة النساء( ،)2كىما قكؿ ا﵀ تعالى ﴿ :والال ِت يأت
ْ
ْ ََ
ّ
ُ َ ْ َ ْ
َ ً ّ ُ َ َ
َ ََ ََََ ُ
ْ ََْ ُ ُ
ا َٚ ٞال ْ َُ ٠ْ ٙ
ت
٠ت ضّت حخٌ٠
ن َِصآنِس ْٗ ٌاشتظ ُِ ٟدوا نًْٖ ِ َٚ ٟأ ْربَهث ِٜ٘س ْٗ ٌإِن ط ُِ ٟدوا ٌأمصِِٓ َٚ ٞ٠ف اِلًُُ ِ
ََ َ ْ
ً
َ
َ َْ َ
َ َ
ُ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ََ ْ ُ ْ َ ْ
طا ٌأنرِؽ٠ا خَٙ ُٟ ٜا إِن الل
أ ْو َي َهٔ الل ل َُ َٚ ٟشبًِال * َوالَّلان يَأت ًَِاَِٟ ٛا ِٜ٘سٗ ٌآذوٙٞا ٌإِن حاةا وأغٖ
ً
َ َ َ ً
َكن ح َ٠اةا َرضًِٙا ﴾ [النساء ،]16115:كقد ىبي ىف النبي  ذلؾ في الحديث الذم يركيو عبادة بف

يال ،ا ٍل ًب ٍك ير
س ًب ن
الصامت  ،قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :يخ يذكا ىع ِّني ،يخ يذكا ىع ِّني ،قى ٍد ىج ىع ىؿ ا﵀ي لى يي َّف ى
ًبا ٍل ًب ٍك ًر ج ٍم يد ًم ىائ وة كىن ٍفي و
الر ٍج يـ(.)4(] )3
ب ًبالثَِّّي ًب ىج ٍم يد ًم ىائ وة ،ىك َّ
س ىنة ،ىكالثَِّّي ي
ى
ى ي ى
و
ً
الحر البالغ البًكر ،ككذلؾ الزانية البالغة البكر
كقكلو تعالى( :م ىئ ىة ىج ٍم ىدة) ىذا حد الزاني ي
َ ْ َََْ َ َ َ َ
ّي ةٍِاضِظ ٍث ذ َهًْٖ َِٚ ٟ
الحرة ،كأما المممككات فالكاجب ىجمدىف خمسكف جمدة ،لقكلو تعالىٌ ﴿ :إِن خت
ي
َ َْ َ
ْ ُ َ ََ ْ ْ َ َ
العبد في معناىا ،كأما
ِ ٛػً ٘ا َع ال ُٙطػِ ٜ
ات ِ٘ ٚإهذ ِ
اب ﴾ [النساء ،]25:كىذا في األ ىىمة ،ثـ ى

المحصف مف األىحرار فعميو الرجـ دكف الجمد ،كمف العمماء مف يقكؿ :يجمد مائة ثـ يرجـ( ،)5كال
ي
يجب أف تأخذ المؤمنيف رحمة بالزاني كالزانية عند تنفيذ يحكـ ا﵀ فييـ ،كيجب أف ييجمدا بحضرة

كتكبيخ كفضيحة ليما(.)6
ي
الناس؛ فإف ذلؾ يككف أبمغ في زجرىما ،كأنجع في ردعيما ،كفيو تقريعه

) )1ينظر :جامع البياف في تأكيؿ القرآف ،الطبرم (ج ،)90/19تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج.)5/6

) )2ينظر :جامع البياف في تأكيؿ القرآف ،الطبرم (ج.)90،91/19
كىف ًفي ا ٍلبي ً
ت أ ٍىك ىي ٍج ىع ىؿ المٌوي لىييف ىسبًيبلن)
اىف ا ٍل ىم ٍك ي
كت ىحت ىى ىيتىىكف ي
)( )3قد جعؿ ا﵀ ليف سبيبل) :إشارة إلى قكلو تعالى (فىأ ٍىم ًس يك ي
يي
فبيف النبي  أف ىذا ىك ذلؾ السبيؿ( ،البكر بالبكر كالثيب بالثيب) :ليس ىك عمى سبيؿ االشتراط بؿ حد البكر الجمد

كالتغريب سكاء زنى ببكر أـ ثيب ،كحد الثيب الرجـ سكاء زنى بثيب أـ ببكر ،فيك شبيو بالتقييد الذم يخرج عمى الغالب،

ينظر :المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،النككم (ج.)188/11

) )4صحيح مسمـ :كتاب الحدكد ،باب ىحد الزنى (ج ،)1316/3ح (.)1690
) )5ينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ج.)159/12
) )6ينظر :تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج.)8/6
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ً
ام ًر و
سمًوـ(،)1
ئ يم ٍ
جاء عف عبد ا﵀ بف مسعكد  ،قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :ىال ىيحؿ ىد يـ ٍ
و
ً
س ًب َّ
الزًاني ،ىك َّ
الن ٍف ً
ب َّ
س،
ىي ٍ
ش ىي يد أ ٍ
سك يؿ ا﵀ ،إًَّال ًبًإ ٍح ىدل ثىىالث :الثَِّّي ي
الن ٍف ي
ىف ىال إًلى ىو إًَّال ا﵀ي ىكأ ِّىني ىر ي

ار ي ً
ار يؾ لً ًد ً
ين ًو ا ٍل يمفى ً
ىكالتَّ ً
اع ًة ](.)2
ؽ ل ٍم ىج ىم ى

فالزنا مف أعظـ الكبائر التي ىحرميا ا﵀  تحريمان قطعيان؛ كذلؾ لما فيو مف تفشى الفحشاء

في المجتمع المسمـ ،كانتياؾ حرمات ا﵀  ،كاختبلط األنساب ،كتقطيع األرحاـ ،كالتفكؾ
األيسرم ،كشيكع الرذيمة ،كنشر العداكة كالبغضاء بيف الناس ،كاإلصابة باألمراض الخطيرة ،بؿ إف
الخمكة ،كاالختبلط ،كالمباس
االسبلـ ىحرىـ كؿ الخطكات التي تؤدم إلى الزنا؛ مف الن ى
ظر المحرـ ،ك ي
غير الشرعي لممرأة ،كقد تشددت الشريعة في تحريـ الزنا ،ك ىش ىرىعت عمى فاعمو أقسى العقكبات؛

الحبلؿ،
ألف ىذه الفاحشة تتنافى مع الطبيعة اإلنسانية ،كالفطرة السميمة القائمة عمى الميؿ إلى ى
كالغيرة عمى ً
العرض ،كالمحافظة عمى كرامة المرأة؛ فإف إباحة الزنا يعني سمب المرأة كرامتيا،

طامع ،كما كانت في الجاىمية متاعان يكرث ،كمحبلًّ
كجعميا سمعةن رخيصةن سيمة المناؿ لكؿ
و
ي

لئلىانة كالتحقير.

المطمب الثاني
ىحد القىذؼ

لقد حمى اإلسبلـ أعراض الناس ك يسمعتيـ الشخصية ،فأحاطيا بسياج كبير مف الزكاجر

الرادعة ،كجعؿ أم اعتداء عمييا سببان لمعقاب الشديد ،فقذؼ الناس كاتياميـ بفاحشة ٍّ
الزنا يمحرـ
في الشرع كمف كبائر الذنكب ،كقىذؼ المسمـ ىك رميو بالزنا؛ أم :يقذؼ القاذؼ غيره بصريح

()3
الحد بسبب
الزنا ،أك ما يجرم ىمجرل الصريح؛ كىك نفي الن ىسب ،كالطعف فيو  ،ك ىش ىر ى
ع ا﵀  ى

القذؼ بالزنا؛ ألنو نسب غيره إلى الزنا دكف دليؿ قاطع كشيادة بيٍّنة ،تتضمف إلحاؽ العار

الحد دفعان لمعار عنو ،كصيانة لسمعتو ،ككفان لؤلذل عنو كعف أىمو ،قاؿ تعالى:
بالمقذكؼ ،فيجب ى
ً
ً ْ ً
ْ ُ
ََ
َ
َْ
﴿ َو َاَّل َ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ ْ َ
اضخَ َ٠ٖٙا ُب ْٟخَاٛا ِإَوذٙا ٘تِحٜا ﴾
ات ةِي ْريِ َ٘ا اْت َصتُ٠ا ذِ ِد
ِي ٚيُؤذون ال ُٙؤِِّ٘ ٜي َوال ُٙؤِِ٘ ٜ
) )1ى ً
ام ًر و
ئ يم ٍسًموـ) :أم ال يحؿ إراقة دمو كمو كىك كناية عف قتمو كلك لـ يرؽ دمو ،ينظر :المنياج شرح صحيح
(ال ىيحؿ ىد يـ ٍ
مسمـ بف الحجاج ،النككم (ج.)164/11
) )2صحيح مسمـ :كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالديات ،باب ما يباح بو دـ المسمـ (ج ،)1302/3ح (.)1676

) )3ينظر :حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير ،الدسكقي (ج ،)324/4المبسكط ،السرخسي (ج ،)119/9الركض المربع
شرح زاد المستقنع ،البيكتى (ص.)668:
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[األحزاب ،]58:فالذيف يؤذكف المؤمنيف كالمؤمنات بغير جناية استحقكا بيا ىذا اإليذاء( ،فىقىًد
احتى ىمميكا يب ٍيتىانان ىكًاثٍمان م ًبينان) أم كمفيـ أنفسيـ أف حممكا (بيتانان) أم كذبان كفجك انر زائدان عمى الحد،
ٍ
مكجبان ً
لمخزم في الحياة الدنيا( ،كاثمان مبينان) أم ذنبان ظاى انر مكجبان لمعذاب في األيخرل(.)1
الحد عمى ىم ٍف قذؼ يمحصنان؛ كىك أف ييجمد ثمانيف جمدةن؛ لقكؿ
كأجمع العمماء عمى كجكب ى
ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ َْ ً َ
َ ْ ْ َ َ
ا﵀ تعالىَ ﴿ :و َاَّل َ
ْلة َول
ات ثٗ لٗ يدح٠ا ةِأربهثِ طٟداء ٌاس ِْلو ٗٞثٙاج ِّي س
ِي ٚي َ ْر ُم٠ن ال ُٙطػِ ٜ
َْ ُ َ َ ًَ َ
ُ َ َ ُ َْ ُ َ
تِتَٖ٠ا ل ُ ْٗ ٟط َٟادة خةَ ًدا َوأ ْوٕهِّ  ْٗ ٞإٍاشِِ٠ن ﴾ [النكر ،]4:ىذه اآلية الكريمة فييا بياف يحكـ الجمد

لمذم يقذؼ المرأة المحصنة؛ كىي الحرة العفيفة ،فحد القذؼ عندما تىرمي حرة بالزنا ،كلـ ً
تأت
ي
ي
رميتيا بو ،أف تيجمد ثمانيف جمدة ،كال تيقبؿ لمقاذفيف شيادة بعدىا
بأربعة شيداء يشيدكف عمى ما ٍ

ص ىمييـ ا﵀  بعد
أبدان ،كىذا العقاب أشد إيبلم نا لمنفس كأكجع ،ثـ ال ينتيي األمر عمى ىذا؛ بؿ ىك ى
بالفسؽ فقاؿ( :كأيكلى ًئ ىؾ يىـ ا ٍلفى ً
ذلؾ ً
كف) أم الخارجكف عف طاعة ا﵀ كمنيجو ،فالقاذؼ في
اسقي ى
ىٍ
ٍ
ض في
مجتمعو ساقط االعتبار ،ساقط الكرامة ،ىذا كمو ليزجر كؿ ىم ٍف تي ٍّ
الخك ى
سكؿ لو نفسو ٍ
أعراض الحرائر كاتياـ النساء الطاىرات؛ لذلؾ عبر عف القى ٍذؼ بالرمي؛ ألنو غالبان ما يككف عف

ىع ىجمة كعدـ بينة ،فالحؽ  يريد أف يحفظ يمجتمع اإليماف مف أف تشيع فيو الفاحشة ،أك مجرد
ذكرىا كالحديث عنيا(.)2
ْ
َ
َْ َ
ُ
ْ
ْ ْ َ
َ ْ ْ َ َ
كقاؿ  ﴿ :إ َن َاَّل َ
ات ٕهِ٠ُٜا ِف اَلج ًَا َواٌخ َِرة ِ َول ُْٗ ٟ
ت ال ُٙؤِِ٘ ٜ
ات إياٌ ِال ِ
ِي ٚيَ ْر ُم٠ن ال ُٙطػِ ٜ
ِ
َن َذ ٌ
اب َن ِل ٌ
ًٗ ﴾ [النكر ،]23:كىذا كعيد مف ا﵀ تعالى لمذيف يرمكف المحصنات الغافبلت ،أم إف
الذيف يتيمكف بالفاحشة كالفجكر النساء المؤمنات با﵀ كرسكلو العفائؼ البعيدات عف تمؾ التيمة،
فيـ مطركدكف مف رحمة ا﵀  في الدنيا كاآلخرة ،كعمييـ غضب ا﵀ كسخطو ،كليـ في اآلخرة
()3

عذاب شديد كبير ،جزاء يجرميـ كافترائيـ

كيكـ يقفكف أماـ ا﵀ تعالى لمحساب فتشيد عمييـ

ألسنتيـ ،كأيدييـ ،كأرجميـ ،بما كانكا يعممكنو في الدنيا مف أعماؿ سيئة ،كبما كانكا يقكلكنو مف
ََْ َ ْ َ ُ َ َْ ْ َْ َُُ ْ ََْ ْ ََْ ُ ُ
ُ َ
َ ُ
سٖ ُ ْٗ ٟة ِ َٙا َك٠ٛا َح ْه َ٠ٖٙن * يَ َْ٘ ٠ه ِ ٍذ
أقكاؿ قبيحة؛ قاؿ تعالى ﴿ :ي٠م تظٟد نًٖ ِ ٟٗخلصِجخ ٟٗوخيدِي ِ ٟٗوأر
ُ َ ّ ُ َ ُ َ ُ ُ َْ َ َ َ ْ َ ُ َ
اْلَ ال ْ ُٙت ُ
٠ن أ َ َن َ َ
الل َُ ْ ٠َ ٞ
ّي ﴾ [النكر ،]25124:فكؿ جارحة تشيد عمييـ
ي ِٟٗ ًِ ٌ٠الل دِي ٟٜٗاْلَ ويهٖٙ
ِ
) )1ينظر :نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ،البقاعي (ج.)410/15

) )2ينظر :تفسير الشعراكم – الخكاطر ،الشعراكم (ج.)10204،10205/16

) )3ينظر :التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ،الزحيمي (ج.)194/18
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بما عممتو ،ينطقيا ا﵀ الذم أنطؽ كؿ شيء ،فبل يمكنيـ اإلنكار ( ،ىي ٍك ىم ًئ وذ يي ىكفِّي ًي يـ المَّ يو ًدي ىن يي يـ
ا ٍل ىح َّ
ؽ) أم :جزاءىـ عمى أعماليـ ،الجزاء الحؽ ،بالعدؿ كالقسط ،كيعممكف في ذلؾ المكقؼ
العظيـ ،أف يحكـ ا﵀ ىك الحؽ كالعدؿ المبيف(.)1

كم مف حديث أبي ىريرة  أف رسكؿ
المحصنات مف المكبقات؛ ير ى
كقد جعؿ النبي  قذؼ ي
الشر يؾ ًب ً
كؿ ً
الس ٍبع ا ٍلمكًبقى ً
ا﵀  قاؿً ٍ [ :
ا﵀،
ا﵀ ،ىك ىما يى َّف؟ قى ى
س ى
ات ًق ى
يؿ :ىيا ىر ي
اؿٍ ِّ :
اجتىن يبكا َّ ى ي
الس ٍحر ،ىكقى ٍت يؿ َّ
الن ٍف ً
س الًَّتي ىح َّرىـ ا﵀ي إًَّال
ىك ِّ ي
اف ىال ًت ا ٍلم ٍؤ ًم ىن ً
ات ا ٍل ىغ ً
ص ىن ً
ٍؼ ا ٍلم ٍح ً
ات
ي
ىكقىذ ي ي

الز ٍح ً
ؽ ،ىكأى ٍك يؿ م ً
الرىبا ،ىكالتَّىكلِّي ىي ٍكـ َّ
ؼ،
ًبا ٍل ىح ِّ
اؿ ا ٍل ىي ًت ًيـ ىكأى ٍك يؿ ِّ
ى
ى
]( ،)2فالحديث كاضح ٍّ
الداللة في أف قذؼ المؤمنات

كميمكات األعماؿ ،كفي صحيح مسمـ مف حديث أبي
العفيفات الطاىرات مف كبائر الذنكب ،ي
ىريرة  قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :اثٍ ىنتى ً ً
اس يىما ًب ًيـ يك ٍفر :الطَّ ٍع يف ًفي َّ
َّ
س ًب،
الن ى
ٍ ه
اف في الن ً ى
ىك ِّ
اح ية ىعمىى ا ٍل ىم ِّي ًت
الن ىي ى

()3

](.)4

فاإلسبلـ حرص أشد الحرص عمى تمتيف الركابط االجتماعية كاألخبلقية في المجتمع
ظ سمعة الناس بصيانة أعراضيـ ك ىش ىرفيـ ،كخاصةن النساء؛ فجاء ال ىز ٍج ير عف
اإلسبلمي ،ك ىح ًف ى

انتياؾ األعراض بأشد أنكاع التيديد ،كأقسى أنكاع العذاب؛ كانما استحؽ القاذؼ ىذه العقكبة

صيانة ألعراض المسمميف عف التدنيس ،كألجؿ كؼ األلسف عف ىذه األلفاظ السيئة التي تيمىطٍّخ
أعراض األبرياء ،كصيانة لممجتمع اإلسبلمي مف يشيكع الفاحشة فيو.

) )1ينظر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ،السعدم (ص.)563:

) )2سبؽ تخريجو (ص )169:مف ىذا البحث.
اف ًفي الن ً
)( )3اثٍىنتى ً
اس يى ىما بً ًي ٍـ يك ٍفهر) :معناه ىما مف أعماؿ الكفار كأخبلؽ الجاىمية ،كليس المقصكد الكفر األكبر ،بؿ مف
عظائـ األمكر ،كالخصمتاف مف أشد ما يؤذم المسمـ؛ (الط ٍع يف ًفي الن ىس ًب) :ىك أف ينفي نسبو أك يي ٍّ
عيره بالنسب ،مما يشيف
المسمـ كيفضحو ،ك(النٍّياحةي عمىى الٍمي ً
ٍّت) :مف عادات الجاىمية التي تيشيف فاعميا ،ىذا فضبلن عف أنيا تؤذم الميت في
ى ى ى ى
ى
قبره؛ ينظر :المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،النككم (ج.)57/2
) )4صحيح مسمـ :كتاب اإليماف ،باب إطبلؽ اسـ الكفر عمى الطعف في النسب كالنياحة عمى الميت (ج،)82/1
ح ( .)67
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المطمب الثالث
السرقة
ىحد َّ

السرقة مف كبائر الذنكب؛ ألنيا أكؿ ألمكاؿ الناس بالباطؿ ،كاعتداء عمييا بغير كجو حؽ،
َ
ُ ْ
ْ ُ ُ ْ َ ً
َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُْ َ
َ َْ ُ ُ َْ َ ُ
اْلَك ِم َلِ َأزٖ٠ا ٌرِيِا ّ٘ ِْ ٚأ ْم َ٠ا ِل
قاؿ تعالىَ ﴿ :ول حأزٖ٠ا أ ْم َ٠إسٗ ةَحَْٜسٗ ةِاِلَاـ ِِٔ وحدل٠ا ةِٟا إَِل
ْ ََ ُ ْ َ َُْ َ
اْلَ ِ
اف ا﵀ تعالى األمكاؿ بكجكب قطع يد السارؽ،
ص
كقد
"
،
]
188
ة:
ر
[البق
﴾
٠ن
اْلذ ِٗ وأٛخٗ تهٖٙ
اس ة ِ ِ
ى ى
كلـ يجعؿ ذلؾ في غير السرقة كاالختبلس كالنيب كالغصب؛ ألف ذلؾ قميؿ بالنسبة إلى السرقة،
البٍّي ىنة ،كالشككل إلى كالة األمكر ،بخبلؼ السرقة فإنو تندر
كألنو يمكف استرجاع ىذا النكع بإقامة ى

البٍّي ىنة عمييا ،فعظـ أمرىا كاشتدت عقكبتيا؛ ليككف أبمغ في الزجر عنيا ،كقد أجمع
إقامة ى
المسممكف عمى قطع السارؽ في الجممة كاف اختمفكا في فركع منو"(.)1

العمـ أف ىحد السرقة ال ييقاـ
محرمة بالكتاب كالسنة كاإلجماع ،كمذىب جميكر أىؿ ى
كالسرقة ٌ
إال إذا يسرؽ المسركؽ مف ًح ٍرز( ،)2كقد ذـ ا﵀  ىذا الفعؿ الشنيع كجعؿ لو عقكبة تناسبو؛
َ َ ُ َ َ َُ َ ْ
ار َف ُه٠ا ْ َخيْد َِح َُٙ ٟا َ
س َزاء ة ِ َٙا
فجعؿ حد السارؽ أف تقطع يده ،قاؿ تعالى ﴿ :والصارِق والصارُِث ٌ
َ َ َ َ َ ً ّ َ ّ
يز َ
ضٓ ٌ
الل ِ َوالل َنز ٌ
ًِٗ ﴾ [المائدة ،]38:كظاىر اآلية العمكـ في كؿ سارؽ كليس
ْصتا ٛسال ِ٘ٚ
ِ
األمر كذلؾ؛ لحديث أـ المؤمنيف عائشة – رضي ا﵀ عنيا – قالت :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :ىال

ار فىص ً
ً
ً
الس ً
ار ً
اع ندا ]( ،)3فالسنة قيدت عمكـ ىذه اآلية مف عدة أكجو:
تي ٍقطىعي ىي يد َّ
ؽ إًَّال في يرٍب ًع دي ىن و ى
نصاب كىك ربع دينار ،أك ثبلثة دراىـ ،أك
بأف تككف السرقة مف ًحرز ،كال بد أف يككف لممسركؽ
ه

ما يساكم أحدىما ،فمك سرؽ دكف ذلؾ فبل قىطع عميو ،كأال تككف ىناؾ يشبية في السرقة،
ً
العضك الذم صدرت منو ً
الجناية ،فإف عاد السارؽ
كالحكمة في قطع اليد في السرقة؛ ليقطع ي

قطعت رجمو اليسرل ،فإف عاد تقطع يده اليسرل ،ثـ رجمو اليمنى ،كقيؿ :ييحبس حتى يمكت،

) )1شرح محمد فؤاد عبد الباقي عمى صحيح مسمـ :كتاب الحدكد ،باب ىحد السرقة كنصابيا (ج ،)1312/3بتصرؼ
يسير.

) )2ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازم (ج.)353/11
ً ً
ؽ ىكالس ً
(كالس ً
ارقىةي فىا ٍقطى يعكا أ ٍىي ًدىييي ىما) [المائدة ]38:ىكًفي ىك ٍـ يي ٍقطىعي؟
ار ي
) )3صحيح البخارم :كتاب الحدكد ،ىب ي
اب قى ٍكؿ المو تى ىعالىى :ى
(ج ،)160/8ح ( ،)6789صحيح مسمـ :كتاب الحدكد ،باب ىحد السرقة كنصابيا (ج ،)1312/3ح (.)1684
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س ىبا) أم :ذلؾ القطع جزاء لمسارؽ بما سرقو مف أمكاؿ الناس ( ىن ىكاال ِّم ىف المَّ ًو)
اء ًب ىما ىك ى
كقكلو ( :ىج ىز ن

أم :تنكيبلن كترىيبان لمسارؽ كلغيره؛ ليرتدع السراؽ إذا عممكا أنو ستقطع أيدييـ إذا سرقكا(.)1

ثـ أكد ا﵀ تعالى ضركرة ح ٍّد السارؽ فقاؿ( :كالمَّ يو ع ًز ه ً
يـ) أم غالب في تنفيذ أكامره،
ى
ى
ى
يز ىحك ه
يمضييا كيؼ يشاء ،قكم في انتقامو مف السراؽ ،حكيـ في صنعو كتشريعو ،ال ييشرع إال ما فيو

المصمحة كالحكمة ،كيضع الحدكد كالعقكبات بما يراه األنسب كاألقطع لدابر الجريمة ،كاستئصاؿ
شأفة المجرميف ،كزجر أمثاليـ مف التفكير في مثؿ جريمتيـ(.)2

كقد لى ىع ىف النبي  السارؽ الذم يي ىعٍّرض نفسو إلى قطع يده بسبب ما سرؽ ،حتى لك كاف ما
الس ً
ؽ،
حقير ،جاء عف أبي ىريرة  ،قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :لى ىع ىف ا﵀ي َّ
ان
سرقو شيئان كضيعان
ار ى
ؽ ا ٍل ىح ٍب ىؿ فىتي ٍقطىعي ىي يدهي ]( ،)3فالمراد مف الحديث :التنبيو عمى
س ًر ي
س ًر ي
ؽ ا ٍل ىب ٍي ى
ض ىة فىتي ٍقطىعي ىي يدهي ،ىكىي ٍ
ىي ٍ
ًعظىًـ ما خسر كىي يده؛ في مقابمة حقير مف الماؿ؛ كىك ربع دينار ،فإنو يشارؾ البيضة كالحبؿ

في الحقارة.
إف حفظ الماؿ مقصد مف مقاصد الشريعة ،كضركرة مف الضركرات الخمس؛ التي ال قياـ
ت الشريعة ىحدان لمسرقة ألجؿ
ض ىع ٍ
لحياة اإلنساف إال بتحقيقيا ،ألف الماؿ ىك عصب الحياة ،كقد ىك ى
تحقيؽ العدالةٍّ ،
رساء لقكاعد األماف كالطمأنينة في الدكلة كالمجتمع
كرد الحقكؽ ألصحابيا ،كا ن

أف قطع يد السارؽ يقمٌؿ حكادث السرقة بؿ كيقطع دابرىا ،كيمنع السارؽ مف أكؿ
المسمـ ،فبل ش ٌ
ؾ ٌ

أف في ذلؾ
الح يرمات ،كما ٌ
الماؿ الحراـ ،كالبغي عمى اآلخريف ،كتركيع اآلمنيف ،كاالعتداء عمى ي

تطيي انر لمسارؽ مف ذنبو كمعصيتو؛ خاصة إذا تاب إلى ا﵀ تعالى ،كندـ عمى ما اقترفت يداه مف
َ ْ ُ ْ ََ ْ َ َ َ َ َ
كتعد عمى حقكؽ اآلخريف ،قاؿ تعالىَ ﴿ :ذ َ ٚٙح َ َ
الل َحخُ٠بُ
سرقة ،و
اب ِ٘ ٚبه ِد كٖ ِ ِٝٙوأغٖص ٌإِن
ََْ َ َ
الل َد ٍُ ٌ
٠ر َرض ٌ
ًِٗ ﴾ [المائدة ،]39:فقد دلت اآلية عمى أف مف تاب فإف ا﵀ يقبؿ تكبتو؛
نًٖ ِٝإِن
أف ييصمح ما أفسده،
بشرط أف يتكب بنية صالحة ،كعزيمة صادقة خالية عف سائر األغراض ،ك ٍ
كقد ختـ ا﵀  اآليات بإثبات رحمتو ،كأنو سبحانو مف صفاتو الثابتة العفك كالغفراف فقاؿ( :إً َّف

) )1ينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ج ،)162/6تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ،السعدم
(ص.)230:

) )2ينظر :التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ،الزحيمي (ج.)183/6

) )3صحيح البخارم :كتاب الحدكد ،باب لى ٍع ًف السارؽ إذا ٍلـ يي ىسـ (ج ،)159/8ح ( ،)6783صحيح مسمـ :كتاب الحدكد،
باب ىحد السرقة كنصابيا (ج ،)1314/3ح (.)1687
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ً
َّ
كيكافئ عمى الحسنات؛ ألف ذلؾ
يـ) أم :غفكر كثير الغفراف يتجاكز عف السيئات ،ي
الم ىو ىغفي ه
كر رح ه
المنيبيف(.)1
مقتضى رحمتو ،كىك الرحيـ الدائـ الرحمة لعباده التائبيف ي
المطمب الرابع
ىحد البغي

"البغي :ىك الخركج عف طاعة إماـ الحؽ ً
بغير حؽ ،كالباغي :ىك الخارج عف طاعة إماـ
الحؽ بغير حؽ"( ،)2أك "ىك خركج جماعة ذات ىشككة كرئيس يمطاع عف طاعة اإلماـ بتأكيؿ
فاسد"(.)3
َ
كحٍّرىـ الخركج عميو كقتالو؛ لقكؿ ا﵀ تعالى ﴿ :يَا خح َٟا
فكؿ مف ثىىبتت إمامتو ،كجبت طاعتو ،ي
َ
َ ُ
َ ْ َ
ُ ْ َ ََ َ ْ
َ ّ
َ َ َُ ْ َ ُ ْ َ
الل َوأَـ ُ
ًِه٠ا ْ َ
ازخخُ ْٗ ِف
الر ُش٠ل َوأ ْو ِِل اَ ْمرِ ِٜ٘سٗ ٌإِن تٜ
اَّلِي ٚآ٘٠ٜا أـًِه٠ا
َش ٍء ٌ ُردوهُ إَِل الل ِ
َ َ َ ٌْ ََ ْ َ ُ َْ ً
ُ ُْ ُْ ُ َ ّ
الل ِ َو ْاْلَ ْ
َ َُ
ِ
آف الكريـ
ر
الق
ك
،
]
59
[النساء:
﴾
يال
و
أ
ح
ٚ
ص
ض
أ
و
ري
خ
ِّ
ل
ذ
ِر
خ
اٌ
م
٠
والرشِ ٠ل إِن ْٜخٗ حؤِ٘٠ٜن ة ِ
ِ
ِ
ي

المفسديف؛ لكي نحفظ أركاف المجتمع ،كنقيـ ىمعالً ىـ الديف،
أرشدنا إلى أف نأخذ الحؽ مف ي
البغاة ك ي
َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َْ ُْ ُ ْ ََْ ُ َ
ُصون ﴾ [الشكرل.]39:
قاؿ تعالى ﴿ :واَّلِي ٚإِذا أغاب ٟٗاِلغ  ٗٞيجخ ِ
ً
اع ىة
اع ًة ،ىكفى ىار ى
ؽ ا ٍل ىج ىم ى
جاء عف أبي ىريرة  ،عف النبي  أنو قاؿ [ :ىم ٍف ىخ ىر ىج م ىف الطَّ ى
ات ًميتى نة ج ً
اىمً َّي نة " ،)4(]...كقد أجمعت الصحابة عمى قتاؿ البغاة"( )5ال لككنيـ كفا انر؛
ت ،ىم ى
فى ىما ى
ى

الحكـ في الجماعة؛ ألف
كانما ليعكد نظاـ األيمة إلى ىكضعو الصحيح ،فالبغي اعتداء عمى نظاـ ي
الحكـ نفسو ،كاباحة
كمعصيتيـ ،أك طمب تغيير نظاـ ي
جريمة البغي تعني الخركج عمى ي
الحكاـ ى
المسممة ،كيقسميا
مثؿ ىذه الجريمة يؤدم إلى إشاعة الخبلؼ كاالضطراب في صفكؼ الجماعة ي

الحكـ(.)6
شيعان كأحزابان تتقاتؿ كتتناحر في سبيؿ السمطة ك ي

) )1ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازم (ج ،)357/11زىرة التفاسير ،أبك زىرة (ج.)2179/4

) )2رد المحتار عمى الدر المختار ،ابف عابديف (ج ،)261/4شرح فتح القدير ،السيكاسي (ج ،)48/4بتصرؼ يسير.
) )3نياية المحتاج إلى شرح المنياج ،الرممي (ج ،)402/7بتصرؼ يسير.

) )4صحيح مسمـ :كتاب اإلمارة ،باب األمر بمزكـ الجماعة عند ظيكر الفتف كتحذير الدعاة إلى الكفر (ج،)1476/3
ح (.)1848

) )5المغني ،ابف قدامة (ج.)523/8

) )6ينظر :مقاصد الشريعة في الحدكد الشرعية ،يكنس (ص.)69:
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َ ُْ ْ َ ْ
ارخَخَُٖ٠ا ٌَأ َ ْ
َ ََ
غٖ ُِط٠ا ةَحُْٟٙ َٜاَ
ان ِ٘ ٚالٙؤِِّ٘ ٜي
حد البغاة قكؿ ا﵀ تعالىِ ﴿ :إَون ـانٍِخ ِ
كاألصؿ في ٌ
َ
َ
ََ ُ َ َ
َ ََ ْ ْ ُ ََ ُْ ْ
َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ
اءت ٌَأ ْ
غٖ ُِط٠ا ةَحَْٙ ُٟ َٜا
ض َداَٙ ٞا َع اَخ َرى ذِاح ِٖ٠ا إ ِّت تتْ ِغ ضّت ح َِفء إَِل أمرِ الل ِ ٌإِن ٌ
ٌإِن بيج إ ِ
ْ
َْ
َ ََ ُ
ْ ْ
صف َ
ّي ﴾ [الحجرات ،]9:أم إذا تقاتؿ فريقاف مف المسمميف،
ةِإ َه ْد ِل َوأُص ُِف٠ا إِن
الل َيِب ال ُِ ِ ِٙ
األمكر اإلصبلح بالنصح كالدعكة إلى حكـ المو ،كاإلرشاد كازالة أسباب الخبلؼ،
فيجب عمى يكالة ي
ً
ً
ً
ً
يء إًلى أ ٍىم ًر المَّ ًو) فإف اعتدت
داىما ىعمىى ٍاأل ٍ
(فىًإ ٍف ىب ىغ ٍت إً ٍح ي
يخرل فىقاتميكا الَّتي تى ٍبغي ىحتَّى تىف ى
الحد إحدل الفئتيف عمى األيخرل ،كلـ تذعف لحكـ المو  ،كلنصيحة أىؿ اإلصبلح،
كتجاكزت ى

فعمى المسمميف أف ييقاتمكا ىذه الطائفة الباغية ،حتى ترجع إلى حكـ المو تعالى ،كما أى ىمر بو مف

البغي عمى المسمميف ،كالقتاؿ يككف بالسبلح كبغيره ،فإف تحقؽ المطمكب دكف السبلح فبل
عدـ ى
يجب اإلسراؼ فيو ،كاف تىعيف السبلح كسيمة فىعؿ ،حتى رجكع الفرقة الباغية عف ىبغييا(( ،)1فىًإ ٍف

فاء ٍت فىأىصمًحكا ب ٍي ىنيما ًبا ٍلع ٍد ًؿ كأىق ً
يف) أم رجعت الفئة الباغية عف
ٍسطيكا إً َّف المَّ ىو يي ًحب ا ٍل يم ٍق ًس ًط ى
ٍ ي ى ي
ى ى
ى

الحكـ،
كحكمو ،فعمى المسمميف أف ىيعدلكا بيف الطائفتيف في ي
بغييا ،بعد القتاؿ ،كرضيت بأمر المو ي
كيأخذكا عمى يد الطائفة الظالمة حتى تخرج عف الظمـ ،كتؤدم ما يجب عمييا لمطائفة األخرل،
المتخاصميف،
حتى ال يتجدد القتاؿ بينيما مرة ثانية ،كاعدلكا أييا الكسطاء في ي
الحكـ بيف الفريقيف ي

إف المو يحب العادليف كيجازييـ أحسف الجزاء في الدنيا كاآلخرة(.)2

َُ
ََ َ َ ُ ُ َ َ
َ َ ُْ ْ ُ َ ْ ٌَ ََ ْ ُ ََْ َ َ
ُ
الل ٕ َهٖس ْٗ ح ْرّمُ٠ن ﴾
ّي أخ َ٠يْس ْٗ َواتِ٠ا
ثـ يقكؿ تعالى ﴿ :إِجٙا الٙؤِ٘٠ٜن إِخ٠ة ٌأغٖ ِط٠ا ب
[الحجرات ،]10:في اآلية تعميؿ كتقرير لؤلمر باإلصبلح؛ كىك أف ىاتيف الطائفتيف إخكة في الديف
كالعقيدة كاإليماف ،فاأليخكة في الديف أقكل كأىدكـ مف أيخكة الن ىسب كالصداقة ،لذا كرر اإلشارة إلى
ىخ ىكٍي يك ٍـ) إذا تنازعا ،كخص االثنيف
ىصًم يحكا ىب ٍي ىف أ ى
اإلخاء مرتبان عميو األمر باإلصبلح ،فقاؿ( :فىأ ٍ
بالذكر ،ألنيما أقؿ مف يقع بينيـ الشقاؽ( ،)3ثـ أمر ا﵀  الجميع بالتقكل فقاؿ ( :ىكاتَّقيكا المَّ ىو

كف) ،أم :الزمكا طاعة ا﵀ تعالى ،كاتقكه في جميع أمكركـ لعمكـ تنالكف رحمتو
لى ىعمَّ يك ٍـ تيٍر ىح يم ى
كرضاه.

) )1ينظر :التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ ،طنطاكم (ج ،)308/13التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ،الزحيمي
(ج.)237،238/26

) )2ينظر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ،السعدم (ص.)800:
) )3ينظر :أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ،البيضاكم (ج.)135/5
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البغاة ،كاباحة أمكاليـ بالقدر الذل يقتضيو ىردعيـ
كالشريعة تكتفى في البغي بإباحة دماء ي

كالتغمب عمييـ ،فإذا ظيرت الدكلة عمييـ كألقكا سبلحيـ يعصمت دماؤىـ كأمكاليـ ،ككاف لكلى

األمر أف ىيعفك عنيـ أك أف يي ٍّ
عزرىـ عمى ىبغييـ ،ال عمى الجرائـ كاألفعاؿ التي أتكىا أثناء
خركجيـ؛ فعقكبة البغي بعد التغمب عمى البغاة ىي التعزير ،أما عقكبة البغي في حالة المغالبة

كالحرب فيي القتاؿ؛ إف جاز أف نسميو عقكبة ،كالكاقع أف القتاؿ ال يي ىعد عقكبة؛ كانما ىك إجراء
البغاة بعد التغمب عمييـ؛ ألف
كرٍّدىـ إلى الطاعة ،كلك كاف عقكبة لجاز قتؿ ي
دفاعي لدفع ي
البغاة ،ى
العقكبة جزاء عمى ما كقع ،كلكف مف المتفؽ عميو أنو إذا انتيت حالة المغالبة امتنع القتاؿ
ً
البغي ىك الذل أباح دمو ،كال ىبغى إذا لـ تكف مغالبة كحرب
كالقتؿ ،كالباغي ىمعصكـ الدـ؛ ألف ى
كثكرة(.)1
العزؿ كاآلمنيف منيـ ،كاراقة دمائيـ ،كذىاب
فالبغي يؤدم إلى شؽ عصا المسمميفٍ ،
كقتؿ ي
ط ًمع فييـ أعداءىـ ،لذا مف خرج عمى مف ثبتت إمامتو بأم
أمكاليـ؛ مما ييضعؼ شككتيـ ،كيي ٍ

كجو مف الكجكه ييعتبر باغيان كيجب قتالو؛ كلكف بعد أف يكشؼ ليـ اإلماـ كجو الصكاب ،كيزيؿ
ما يتمسككف بو مف ًح ىجج أك ىمظالـ أك سكء تأكيؿ ،كقد يشرعت عمى البغي أشد العقكبة؛ ألف

المسمـ.
التساىؿ فييا يؤدم إلى الفىتف كاالضطرابات ،كعدـ االستقرار ،كىدـ أركاف المجتمع ي
المطمب الخامس
ىحد شرب الخمر

أنعـ ا﵀  عمى اإلنساف و
بنعـ كثيرة ،منيا نعمة العقؿ؛ الذم ىك مناط التكميؼ ،كالذم ىمي ىز

المسكرات مف شأنيا أف تفقد اإلنساف ىذه
ا﵀ بو اإلنساف عف سائر المخمكقات ،كلىما كانت ي

الٍّنعمة ،كتثير الشحناء كالبغضاء بيف المؤمنيف ،كتىصد الناس عف ذكر ا﵀  ،كعف الصبلة،
كعدىا مف الكبائر المكجبة لمعقاب في الدنيا كاآلخرة ،فالخمر أـ الخبائث،
ىم ىر الشارع بتحريميا ،ى
أى
َ
َ َ َ َ َُ ْ ََ ْ
اْلَ ُْ ٙر َوال ْ َٙح ْ ِ ُ
س
المنكرات ،قاؿ تعالى ﴿ :يا خحٟا اَّلِي ٚآ٘٠ٜا إِجٙا
كمف أعظـ الفكاحش ،كمف أكبر ي
ََ ُ ُ َ َْ ُ َ
َ
َ َْ ُ ُ َََ ُ ْ ُْ ُ َ
َ َ َ ُ َ َْ َُ ْ ٌ ّ ْ َ
ْ
َ
َ
ان ٌاسخجِت٠ه ٕهٖسٗ تٍٖ ِط٠ن * إِجٙا يرِيد الظًفان أن
واَٛػاب واَزلم رِسس ِ٘ ٚخ ِٔ ٙالظًف ِ
َ َ َ ْ َ
ْ
ْ
ُ ْ
َ ْ ْ َ
ْ ّ َ
ُ َ
الػالة ِ ذ َ ٟٔأٛخُٗ
يَُِ ُ٠م ةَحَْٜس ُٗ إ َه َد َاوة َواِلَيؾاء ِف اْلَ ْٙرِ َوال َٙح ْ ِسِ َويَ ُػ َدز ْٗ ن ٚذِْرِ الل ِ َون ِٚ
) )1ينظر :التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنان بالقانكف الكضعي ،عكدة (ج .)698/2
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َ
ٜ٘خَ ُ٠ٟن ﴾ [المائدة ،]91190:قى ىرىف ا﵀  الخمر كالميسر باألصناـ كاألزالـ؛ كىما مف مظاىر
الشرؾ الذم كاف منتش انر في الجزيرة العربية قبؿ اإلسبلـ ،كجعميما مف عمؿ الشيطاف؛ كذلؾ غاية

الشناعة كالقيبح ،كأمر باجتناب أعيانيما؛ كىذا أشد تنفي انر مف مجرد النيي أك لفظ التحريـ ،ثـ
جعؿ اجتنابيما سببان لمفبلح كالفكز ،ك ٌبيف بعد ذلؾ ىمضار الخمر كالميسر االجتماعية ،فقاؿ:
يد َّ
ضاء) أم :إف الشيطاف ال يريد لكـ مف تعاطي
(إً َّن ىما يي ًر ي
الش ٍيطى ي
اف أىف ييكًق ىع ىب ٍي ىن يك يـ ا ٍل ىع ىد ىاكةى ىكا ٍل ىب ٍغ ى
الخمر كالميسر إال اإليقاع في العداكة؛ بأف ييعادم بعضكـ بعضان؛ كزرع الكراىية كالحقد كالن ٍفرة

مف بعضكـ ،فيتحقؽ ىدفو مف التفريؽ كالتشتيت بشرب الخمر ،بعد التأليؼ كالجمع؛ باإليماف
كأيخكة اإلسبلـ(.)1
كاختمؼ العمماء في ىح ٍّد شارب الخمر عمى قكليف :القكؿ األكؿ :أف ىحد يشرب الخمر الجمد

الجمد أربعيف جمدة ،كيجكز أف يبمغ ثمانيف جمدة؛ كذلؾ راجع الجتياد
ثمانيف جمدة ،كالثاني :ى
()2
الخمر أربعيف ىجمدة ثـ قاؿ [ :ىج ىم ىد َّ
الن ًبي 
اإلماـ  ،لحديث ىعمي  عندما ىجمى ىد شارب ى

ىحب إًلى َّي ]( ،)3كلـ يفرؽ جميكر
يف ،ىك يع ىم ير ثى ىم ًان ى
يف ،ىك ىجمى ىد أ يىبك ىب ٍك ور أىٍرىب ًع ى
أ ٍىرىب ًع ى
س َّن هة ،ىك ىى ىذا أ ى
يف ،ىك يكؿ ي
المسكرات ،فقالكا" :كؿ شراب أسكر كثيره ،فقميمو حراـ ،كىك
الفقياء بيف يشرب الخمر كغيرىا مف ي

ً
الحد عمى شاربو"()4؛ كاستدلكا بحديث ابف
خمر ،يحكمو يحكـ عصير الع ىنب في تىحريمو ،ككجكب ى
عمر – رضي ا﵀ عنيما – قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :يكؿ م ً
اـ ](.)5
ي ٍ
سك ور ىخ ٍمهر ،ىك يكؿ ىخ ٍم ور ىح ىر ه
حرـ عمى الناس شيئان إال لمصمحتيـ في الدنيا
كمف المعمكـ في اإلسبلـ أف ا﵀  ال يي ٍّ

كاآلخرة ،كتحريـ الخمر ال ىيحيد عف ىذه القاعدة؛ ألف تعاطي الخمر ييفسد العقكؿ كاألبداف،

المجتمع بأكممو ،كتحريمو يحفظ األمكاؿ كاألعراض كاألخبلؽ مف
كيتمؼ األمكاؿ ،ى
ي
كييدـ كياف ي

التمؼ كاليبلؾ ،كيحفظ لئلنساف صحتو كعقمو ككرامتو كسمعتو كدينو.

) )1ينظر :مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ ،النسفي (ج ،)473/1التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ،الزحيمي
(ج.)39،41/7

) )2نيؿ األكطار ،الشككاني (ج ،)163/7الميذب في فقو اإلماـ الشافعي ،الشيرازم (ج ،)371/3بداية المجتيد ،ابف رشد
(ج.)227/4

) )3صحيح مسمـ :كتاب الحدكد ،باب ىحد الخمر (ج ،)1331/3ح (.)1707
المغني ،ابف قدامة (ج ،)159/9بداية المجتيد ،ابف رشد (ج ،)227/4نيؿ األكطار ،الشككاني (ج ،)167/7الميذب
) )4ي
في فقو اإلماـ الشافعي ،الشيرازم (ج ،)369/3بتصرؼ يسير.

) )5صحيح مسمـ :كتاب األشربة ،باب بياف أف كؿ مسكر خمر كأف كؿ خمر حراـ (ج ،)1588/3ح (.)2003
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المطمب السادس
حد ً
الحرابة
ى

ً
الحدكد بشكؿ كاضح مفصؿ؛ ليككف عقكبة
جاء ىحد الحرابة في كتاب ا﵀ تعالى كغيره مف ي

رادعة لمف ىيسعكف لئلفساد في األرض ،كاإلضرار بمصالح المسمميف ،كالخركج عمى الناس

بالسبلح ،كاثارة الخكؼ كاليمع ،كتركيع اآلمنيف؛ بالقتؿ كالسرقة كالنيب كقىطع الطريؽ ،وسلب

المالقهرا،كسفؾ دماء األبرياء ،كتطبيؽ ىح ٍّد الحرابة ال يككف إال بيد الحاكـ كالقىضاء ،كال يجكز

لؤلفراد القياـ بو عمى اإلطبلؽ(.(1

ً
جاء عف أنس  ،قاؿ [ :قىًدـ ىعمىى َّ
اجتىىك ٍكا
ىسمى يمكا ،فى ٍ
الن ًب ِّي  ىنفىهر م ٍف يع ٍك وؿ ،فىأ ٍ
ى
ً
ً
ً
صحكا فى ٍارتىدكا ىكقىتىميكا ير ىعاتى ىيا،
ىف ىيأٍتيكا إً ًب ىؿ َّ
الص ىدقى ًة ،فى ىي ٍ
ىم ىريى ٍـ أ ٍ
ش ىريبكا م ٍف أ ٍىب ىكال ىيا ىكأىٍل ىبان ىيا ،فىفى ىعميكا فى ى
فىأ ى
ً
ً
استىاقيكا ً
ث ًفي آثى ً
ىع يي ىن يي ٍـ ،ثي َّـ لى ٍـ
اإل ًب ىؿ ،فى ىب ىع ى
س ىم ىؿ أ ٍ
ىك ٍ
ارًى ٍـ ،فىأيت ىي ًب ًي ٍـ فىقىطىعى أ ٍىيد ىي يي ٍـ ىكأ ٍىر يجمى يي ٍـ ىك ى
ىي ٍح ًس ٍم يي ٍـ ىحتَّى ىماتيكا(.)4(] )3
()2

الم ًدي ىن ىة
ى

ََ َ َ َ َ َُ ُ َ َ
َ٠ل َوي َ ْص َه َْ ٠ن ف اََ ْر ِض ٌَ َصادا ً أَن ُح َِ َخُٖ٠ا ْ أَوْ
الل َو َر ُش َ ُ
قاؿ تعالى ﴿ :إِجٙا سزاء اَّلِيَ ٚيارِب٠ن
ِ
َ
َ
ْ ُ َ ْْ
َْ ََ
َ َ َ
ُ َ َُ ْ َْ َُ َ َ َْ ْ ََْ ُ ُ
ّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
ٌ
ِالف أو ي٠ٍٜا ِ٘ ٚاَر ِض ذل ِّ ل ٟٗخِزي ِف اَلجًا ولِ ٟٗف
يػٖت٠ا أو تِفم خيدِي ِٟٗوأرسٖ ِٚ٘ ٟٗخ ٍ
اٌخ َِرة ِ َن َذ ٌ
اب َن ِل ٌ
ًٗ ﴾ [المائدة ،]33:اآلية الكريمة تبيف عقاب قطاع الطرؽ الذيف ييحاربكف ٍّ
النظاـ

القائـ لؤلمة ،كيرتكبكف جرائـ القتؿ كالنيب كالسمب كالسرقة ،سكاء أكانكا مف المشركيف أـ مف
غيرىـ(.)5

) )1ينظر :التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنان بالقانكف الكضعي ،عكدة (ج.)637،638/2
لسقـ أصابيـ ،ينظر :الككاكب
) ( )2يع ٍك وؿ) :بضـ الميممة كتسكيف الكاؼ كبالبلـ اسـ قبيمة (فى ٍ
اجتىىكٍكا) :أم كرىكا اإلقامة بيا ي
الدرارم في شرح صحيح البخارم ،الكرماني (ج.)195/23
ىعيىنيـ) :فقأىا كأذىب ما فييا (ي ٍح ًسميـ) :حسـ ً
العرؽ :ككاه بالنار لينقطع دمو ،ينظر :شرح صحيح البخارم،
ى ٍ يٍ ى ى
(ك ىس ىم ىؿ أ ٍ ي ي ٍ
) )3ى
ابف بطاؿ (ج ،)424/8عمدة القارم شرح صحيح البخارم ،العيني (ج.)285/23
) )4صحيح البخارم :كتاب الحدكد ،باب المحاربيف مف أىؿ الكفر كالردة (ج ،)162/8ح (.)6802
) )5جامع البياف في تأكيؿ القرآف ،الطبرم (ج )251/10تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج.)59/3
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صد االعتداء عمى أحكامو ،كالمراد بمحاربة
كمعنى محاربة ا﵀ تعالى :يمحاربة ىشرعو كقى ٍ
س ىع ٍك ىف ًفي األ ٍىر ً
سادان) لبياف
كع ى
ط ى
كسنتو ،ى
ؼ ( ىكىي ٍ
ض فى ى
كسمطانو ي
الرسكؿ  :االعتداء عمى يحكمو ي

القصد مف ىحربيـ ا﵀ كرسكلو(.)1

صمَّ يبكاٍ أ ٍىك تيقىطَّ ىع أ ٍىي ًدي ًي ٍـ
كاختمؼ العمماء في معنى (أك) في قكلو تعالى( :أىف ييقىتَّميكاٍ أ ٍىك يي ى
كأىرجمييـ ِّم ٍف ًخ و
الؼ أ ٍىك يينفى ٍكاٍ ًم ىف األ ٍىر ً
ض) عمى قكليف؛ األكؿ :أنيا لمتخيير ،كمعناىا اإلباحة،
ىٍي ي
أم :إف شاء ً
صمب ،كاف شاء ىنفى ،فالسمطاف يمخير فيما يفعؿ ،كالثاني :أف
اإلماـ قىتؿ ،كاف شاء ى
صمًب،
(أك) ليست لئلباحة ،كانما ىي مرتبة لمحكـ باختبلؼ الجناية ،فمف قتؿ كأخذ الماؿ ي
كقيتًؿ ،كمف أخذ الماؿ كلـ يقتؿ قي ًطع ،كمف سفؾ الدماء ككؼ عف األمكاؿ قيتًؿ ،كمف أخاؼ

()2
حكـ المحاربيف بحسب اختبلؼ جرائميـ ( ىذلً ىؾ
السبيؿ كلـ يأخذ األمكاؿ كلـ يقتؿ ينفي  ،فيختمؼ ي
ً
ً
لىيـ ًخ ٍز ً
اب ىع ًظيـ) فكؿ ما سبؽ مف العذاب كالخزًم ك ٍّ
الذؿ
م في الد ٍن ىيا ىكلى يي ٍـ في ٍاآلخ ىرًة ىع ىذ ه
ه
يٍ
ه

ً
الفضيحة سيصيبيـ في الحياة الدنيا ،كيكـ القيامة سيناليـ عذاب عظيـ جزاء ما اقترفت أيدييـ.
ك

َْ َ َْ ُ ْ
َ َ َ َ ْ
ِي ٚحاةُ٠ا ِ٘ ٚرت ِٔ أن تِدِروا
ثـ استثنى ا﵀ تعالى مف العقاب التائبيف فقاؿ  ﴿ :إِل اَّل
ََْ ْ َ َُْ ْ ََ َ
الل َد ٍُ ٌ
٠ر َرض ٌ
ًِٗ ﴾ [المائدة ،]34:أم أف مف تاب قبؿ أف يقع في قبضة السمطة،
نًٖ ٌِ ٟٗانٖ٠ٙا أن
أك قبؿ أف يتمكف الحاكـ مف القبض عميو ،فيسقط عنو العقاب ،إذا كانت التكبة صادقة خالصة
﵀ ؛ ال تحايبلن كتيربان مف العقكبة؛ ألف اليدؼ قد تحقؽ كىك ترؾ اإلفساد ،كمحاربة أكلياء ا﵀
ً
اعمىمكا أ َّ َّ
يـ) أم أف ا﵀ غفكر لذنكبيـ ،رحيـ بيـ
ىف الم ىو ىغفي ه
كرسكلو ،بدليؿ قكلو تعالى( :فى ٍ ي
كر ىرح ه
بإسقاط العقكبة عنيـ(.)3
ً
الحد؛ أما حقكؽ العباد مف
كىذه التكبة تي ٍسقطي ما ىك مف حقكؽ ا﵀ تعالى فقط كىك ى

القىصاص كضماف األمكاؿ فتبقى ،كيككف لؤلكلياء الحؽ في المطالبة بالقىصاص مف القاتؿ،
كاسترداد الماؿ المسمكب ،ككلي القتيؿ يمخير بيف القصاص ك ٍّ
الدية كالعفك ،كال تصح التكبة إال برد

األمكاؿ المسمكبة إلى أصحابيا ،كاذا أعفاه الحاكـ مف حؽ مالي كجب ضمانو مف خزانة الدكلة،

) )1ينظر :التحرير كالتنكير ،ابف عاشكر (ج.)181/6
ً
الب ًس ٍيط ،الكاحدم (ج ،)355/7نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ،البقاعي (ج.)130/6
) )2ينظر :الت ٍفس يير ى
) )3ينظر :التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ،الزحيمي (ج.)168/6
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أما ىم ٍف تاب بعد القيدرة عميو فظاىر اآلية أف التكبة ال تنفع ،كتقاـ الحدكد عميو؛ ألنو متيـ
بالكذب في تكبتو ،كالتصنع فييا إذا نالتو يد اإلماـ(.)1

أعظـ الجر ً
أخطر المعاصي ،ك ً
كبائر ال ٌذ ً
نكب ،ك ً
ً
أمنيـ،
فالحرابةي ًمف
ائـ التي ٌ
تيد يد حياةى ٌ
الناس ك ى
ً
أشد الجر ً
ك ًمف ٍّ
حاؿ المحاربيف ،كغمٌظ عمييـ
ائـ
ان
قبح ا﵀ي ى
ضرر عمى األفراد كالمجتمعات؛ لذلؾ ٌ
العقكبةى ،كما أنيا تىضر بنظاـ المجتمع ،كتيخمخؿ أركانو ،كتنشر الفساد كاإلفساد بيف ىجنباتو،
كحكـ السمطاف ،فيي تتعمؽ باألى ٍمف العاـ لكافة
كانتشارىا يدؿ عمى االستيانة بنظاـ الدكلة ،ي

المسمميف في الدكلة المسممة ،لذلؾ كانت عقكبتيا مف أقسى العقكبات في الشريعة اإلسبلمية؛
المصالح ،كنشر الفساد في
المحاربكف كقيطاعي الطرؽ عبرة لغيرىـ ممف يفكر في تعطيؿ
ً
ليككف ي
األرض.

كاذا كاف الردع بيذه الصكرة يدؿ عمى ًعظـ شناعة ىذه الجريمة ،يعمً ىـ أف تطيير األرض
مف المفسديف ،كتأميف السبؿ لممسمميف؛ عف القتؿ ،كسمب األمكاؿ ،كاخافة الناس ،مف أعظـ
الحسنات كأ ٍّ
جؿ الطاعات ،كأجمؿ صكر اإلصبلح في األرض(.)2
المطمب السابع
الردة
ىحد ِّ

بعدة أمكر؛ كالشرؾ كالجحكد با﵀  ،أك إنكار كجكد
ٍّ
الردة ىي الكفر بعد اإلسبلـ ،كتككف ٌ
سبو  أك
بأف لو كلدان ،أك ٌ
المثبتة ،أك االدعاء ٌ
الصانع الخالؽ  ،أك نفي صفة مف صفاتو ي

المصحؼ الشريؼ ،أك السجكد لغير ا﵀ تعالى؛ كصنـ كغيره ،أك
ٌ
سب النبي الكريـ  ،أك إىانة ي

تد المسمـ مف غير إكراه ،ككاف بالغان عاقبلن أيقيـ عميو ىحد الردة
نفى كجكب مجمع عميو ،فإذا ار ٌ

عف اإلسبلـ(.)3

) )1ينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ج ،)158/6التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ،الزحيمي
(ج.)168/6

) )2ينظر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ،السعدم (ص.)229:

) )3ينظر :التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنان بالقانكف الكضعي ،عكدة (ج.)707/2
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ً ً
َّؿ ًدي ىن يو
الم ٍرتى ٍّد؛ لقكؿ النبي  [ :ىم ٍف ىبد ى
كأجمع جميكر أىؿ العمـ عمى يكجكب قى ٍتؿ ي
()1
و
كمعاذ كأبي مكسى ،كابف عباس
كعمًي،
ماف ى
م ذلؾ عف أبي بكر ي
كع ىم ىر ،ىك يعثٍ ى
كرًك ى
فىاقٍتيميكهي ]  " ،ي
()2
ً
الردة مف قبؿ الجية
كيطبؽ يحكـ ٍّ
كخالد  ،كغيرىـ ،كلـ يي ٍنكر ذلؾ أحد؛ فكاف إجماعان"  ،ي
أف
المختصة بتطبيؽ الحدكد كالعقكبات؛ كالقضاء الشرعي ،أك الحاكـ المسمـ ،أك ىكلي األمر ،بعد ٍ
كينفذ بو الحكـ بعد رفضو العكدة
يطمب منو التكبة كالرجكع لئلسبلـ ،كمجادلتو بالحجة كالبرىاف ،ي

المر ٍّ
تد
ألف مف ثبتت ٌ
ردتو عف اإلسبلـ مف غير ٍ
إلى اإلسبلـ؛ ٌ
أف تيرجى تكبتو طيٌبؽ عميو حكـ ي
عف اإلسبلـ كىك القتؿ(.)3

اعتً ً
ً
ناقو ابتداء ،ك ىسمح ألىؿ
اإلسبلـ أباح لمفرد يحرية
ف
العقيدة؛ بمعنى أنو لـ يي ٍك ىره أح هد عمى ٍ
ي
الكتاب بالبقاء عمى ًدينيـ في ببلد المسمميف ،كلكف ىذا ال يعني حرية الخركج ً
عف اإلسبلـ بعد
الدخكؿ فيو؛ فاإلسبلـ ال ىي ٍقىب يؿ ٍّ
الش ٍر ىؾ با﵀  ،كال يقب يؿ عبادةى غير ا﵀ تعالى ،قاؿ ا﵀  ﴿ :إً َّف
ي
ند المٌ ًو ً
ض با﵀ رٌبان ،كباإلسبلـ دينان فمف ييقبؿ منو
ِّيف ًع ى
الد ى
فم ٍف لـ ىي ٍر ى
اإل ٍ
سالى يـ ﴾ [آؿ عمراف ،]19:ى
َ
ً ََ
َ َ ََْ َ َْ
اْل ْشال ِم دِيٜا ٌٖٚ
أم ديف آخر ،كىك يكـ القيامة مف الخاسريف ،قاؿ تعالى ﴿ :و٘ ٚيبخوِ دري ِ
ْ َ ْ ُ
َْ
اِس َ
ي[ ﴾ ٚآؿ عمراف.]85:
ُحِتَٔ َِ٘ ُٝ ٜوِ ٠َ ٞف اٌخ َِرة ِ ٘ َِ ٚاْل ِِ

َ
ّ
َْ َُ َ َ َ
ري َو َغد َنَ ٚ
اْل َر ِام ُ ِخَال ذًَِِ ُ ْٔ ُُ ِٝخ ٌال ذًَِْ ِٝت ٌ
الظ ْٟر ْ َ
ب
ش
ٚ
ن
ًٔ الل ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
كقاؿ تعالى ﴿ :يصدلِ ّٛ٠
َ ُ َ
َ ّ َ ْ َُْ َ ْ
ُْ َ ْ
َْ ُ َْ
َْ ْ
َ َْ ْ
زَُ
زَُ
َُ ٌْ
ش ِد ْ َ
ِب ٘ َِ ٚإِخ ِٔ َول يَ َزال٠ن
ِب نِٜد الل ِ وإٍِخٜث أ
اج أ ِٜٝ٘ ِِٖٝٞأ
اْل َر ِام ِإَوخر
وكٍر ةِ ِٝوالٙص ِ
ََْ ُ ْ
ََُ ْ ُ َ
َ ْ
ُ َ
ُ
ُ َ
َُ ُ َ ُ
س ْٗ َ
ضََ
ج َوَ ٠َ ٞكٌ ٌِر
ان٠ا َو َ٘ ٚي َ ْرحدِد ِٜ٘س ْٗ ن ٚدِي ِِٜٝذًٙ
ّت يَ ُردوك ْٗ ن ٚدِيِ ٜس ْٗ إ ِ ِن اشخف
حِاح ِٖٛ٠
ََُْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ
ْ
َ ََُْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ
ْ
ُ
َ
َ
ِ
اَلون ﴾ [البقرة،]217:
ٌأوٕـهِّ ضتِفج أخٙالِ ٟٗف اَلجًا واٌخِرة وأوٕـهِّ أغطاب اْلارِ  ٗٞذًِٟا خ ِ
ىبي ىف ا﵀  في ىذه اآلية غاية الكافريف مف قتاؿ المسمميف ،كأيمنيتيـ التي يتمنكنيا؛ كىي أف

ىيردكا المسمميف عف دينيـ؛ ألنيـ أركا أف ىذا الديف ىييدـ طيغيانيـ ،كيأتي بنيانيـ مف قكاعده،
كألنو ديف الفضيمة كىـ أعداؤىا ،كديف العدؿ كىـ ىال يرضكنو ،كديف النكر الذم يريدكف طىمسو(،)4
ثـ تكعد ا﵀ مف يرتد مف المسمميف عف ديف اإلسبلـ ،فقاؿ( :كمف يرتىًد ٍد ًمن يكـ عف ًد ً
ين ًو فى ىي يم ٍت
ٍ ى
ى ى ىٍ

 ) 1صحيح البخارم :كتاب استتابة المرتديف كالمعانديف كقتاليـ ،باب حكـ المرتد كالمرتدة كاستتابتيـ (ج،)15/9
ح (.)6922

المغني ،ابف قدامة (ج ،)3/9بتصرؼ يسير.
) )2المحمى باآلثار ،ابف حزـ (ج ،)114/12ي
) )3ينظر :الفقو اإلسبلمي كأدلتو ،كىبة الزحيمي (ج .)5581،5582/5

) )4ينظر :زىرة التفاسير ،أبك زىرة (ج.)691/2

221


ً
ً
ً
ً
ك يىك ىك ً
اب َّ
الن ً
كف)،
ييا ىخالً يد ى
افهر فىأ ٍيكلى ًػئ ىؾ ىح ًبطى ٍت أ ٍ
ىص ىح ي
ىع ىمالي يي ٍـ في الد ٍن ىيا ىكاآلخ ىرًة ىكأ ٍيكلىػئ ىؾ أ ٍ
ار يى ٍـ ف ى
ى ى
كالمقصد مف ىذا الكعيد التحذير؛ ألنو لما ىذ ىك ىر ًحرص المشركيف عمى رد المسمميف عف اإلسبلـ،
كعقبو باستبعاد أف يصدر ذلؾ مف المسمميف ،أعقبو بالتحذير منو ،كجيء بصيغة ( ىي ٍرتىًد ٍد)؛ كىي
إشارة إلى أف رجكعيـ عف اإلسبلـ إف قدر حصكلو ال يككف إال عف محاكلة مف المشركيف؛ فإف

مف ذاؽ حبلكة اإليماف ال يسيؿ عميو رجكعو عنو ،كمف عرؼ الحؽ ال يرجع إلى الباطؿ إال
بً ىعناء( ،)1ثـ ذكر ا﵀  جزاء المرتديف الذيف يمكتكف عمى حاؿ الكفر ،فذكر عقكبتيف :األكلى:
يبطبلف أعماليـ الصالحة في الدنيا ،كضياع أجرىا ،كالثانية :يبطبلف أعماليـ في اآلخرة كعدـ

الجزاء عمييا ،كيكـ القيامة يككنكف مف أصحاب النار المبلزميف ليا ،الماكثيف فييا(.)2

َ َ ْ ُ ْ َ ََْ
َ ََ
َ ََ ّ
َْ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
سٚ٘ ٚ
ان وٕـ ِ
اْليِ ٙ
كقاؿ  ٚ٘ ﴿ :زٍر ةِالل ِ ِ٘ ٚبه ِد إيٙا ِِٝٛإِل ٘ ٚأزرِه وُٖت٘ ٝفٙهِ ٚة ِ ِ
َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ً َََْ ْ َ َ ٌ ّ َ ّ
الل ِ َول َ َُ ْٗ ٟن َذ ٌ
اب َن ِل ٌ
ًٗ ﴾ [النحؿ ،]106:اآلية دليؿ عمى
َشح ةِإسٍرِ غدرا ذهًٖ ِٟٗىؾب ِ٘ٚ
جكاز التكمـ بكممة الكفر عند اإلكراه ،كاف كاف األفضؿ أف يتجنب ذلؾ إع از انز لمديف ،كلك تيقف

طؽ كممة الكفر راضيان بيا ،سعيدة بيا نفسو ،يم ٍن ً
شرحان بيا صدره ،فعميو غضب
القتؿ ،كلكف ىمف ىن ى
مف ا﵀ تعالى ،كلو يكـ القيامة عذاب عظيـ(.)3
َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َْ َ ْ ْ َ َ
اْلًَاة اَلجًَا َع
المرتد ،فقاؿ ﴿ :ذل ِّ ةِدج ٟٗاشخطت٠ا
ثـ ذكر ا﵀ تعالى سبب سخطو عمى ي
َ ََ َ َ َ
ل َح ْٟدِي إ ْ َِ َْ ٠م إ ْ ََكٌ ِر َ
ي[ ﴾ ٚالنحؿ ،]107:أم ذلؾ الجزاء كالغضب مف ا﵀ تعالى
اٌخِرة ِ وأن الل
ِ
يف) فا﵀ ال يكفؽ الم ً
ىف المٌ ىو الى يي ًدم ا ٍلقىكـ ا ٍل ىك ً
صٍّريف
(كأ َّ
اف ًر ى
ىٍ
مف أجؿ أنيـ آثركا الدنيا عمى اآلخرة ،ى
ي
ٍى

عمى ال يكفر ،الذيف أمعنكا في إنكار تكحيد ا﵀  كنبكة محمد .)4(

تديف عف ديف اإلسبلـ ىي مف باب العقكبة ليـ بسبب
الحد عمى المر ٌ
إف العمة في إقامة ٌ
ٌ

كتفيؤكا ظبلؿ اإلسبلـ كعرفكا ىسماحتو ،كعممكا ٌأنو
كفرىـ بعد إيمانيـ؛ كقد بانت ليـ سبؿ اليداية ٌ
الم ٍعمً ًف
الديف الحؽ ٌ
المنزؿ مف عند ا﵀  ،ك ٌأنو صالح لكافة ٌ
الناس ،فالت ي
ياكف في عقكبة المرتد ي
) )1ينظر :التحرير كالتنكير ،ابف عاشكر (ج.)332/2

) )2ينظر :تفسير المنار ،رضا (ج ،)253/2زىرة التفاسير ،أبك زىرة (ج.)692/2
) )3ينظر :تفسير الشعراكم – الخكاطر ،الشعراكم (ج.)8235/13

) )4ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني ،األلكسي (ج ،)309/10التفسير المنير في العقيدة
كالشريعة كالمنيج ،الزحيمي (ج.)243/14
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ً و
ً ًً
كيزيف لو
يمب ي
ث المرتد أف يي ىغٍّرىر بغيره ي
باب فتٍىنة عظيـ؛ فبل ى
كي ٍفتى يح ى
ض المجتمع لمخطر ،ى
ل ًردتو يي ىعٍّر ي
جماعات ً
بيح لنفسيا االستعانةى بأعداء األيمة عمييا؛ كبذلؾ
الكفر ،كربما تتكك يف
ه
مناكىئةه لؤليمة ،تى ٍستى ي

و
اع كتمز و
حرب أىمي وة،
اع ىد ىم ًكم؛ بؿ
ؽ فكرم كاجتماعي ،كقد يتطكر إلى صر و
تقع األمةي في صر و
اليابًس(.)1
تأكؿ
األخضر ك ى
ى

) )1ينظر :جريمة الردة كعقكبة المرتد في ضكء القرآف كالسنة ،القرضاكم (ص.)38،39:
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المبحث الثالث
داللة آيات الحدكد عمى صدؽ الكحي كالنبكة

كفيو مطمباف:

المطمب األكؿ :أسباب رفع العقكبات
المطمب الثاني :داللة آيات الحدكد عمى صدؽ الكحي كالنبكة
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المطمب األكؿ
أسباب رفع العقكبات
تكعد ا﵀  أصحاب الذنكب كالمعاصي بالعقكبة ،كمع ذلؾ فإف ا﵀ جعؿ لزكاؿ العقكبة
عف المسمميف أسبابان كثيرة ،كينبغي لممؤمف أف يصيب ىذه األسباب كميا أك أكثرىا؛ لتكثر فرص
نجاتو مف العذاب يكـ القيامة ،كقد ىدلت نصكص الكتاب كالسنة عمى أف العقكبة تزكؿ عف العبد

المذنب بعدة أسباب منيا:
ي

أكالن :اإليماف با﵀ تعالى كبكعده لممؤمنيف:
ض ِّا ً َنًََْٖٜا ُٜٛز ال ْ ُْ ٙؤَِ٘ ٜ
آ٘٠ُٜا ْ َْ َذل َِّ َ
ِيَ ٚ
قاؿ ا﵀ ُ ﴿ :ث َٗ ُجّ َٜج ُر ُشَٖ َٜا َو َاَّل َ
ِّي ﴾ [يكنس،]103:
ِ
ِ
(حقًّا ىعمى ٍي ىنا) جممة معترضة؛ لتأكيد كعد المو
أم مثؿ إنجاء الرسؿ ننجي المؤمنيف منكـ ،كقكلو :ى
تعالى لممؤمنيف باإلنجاء مف العذاب كالعقكبة ،فسماه ا﵀  حقان عميو كىك الذم ىال كاجب عميو

كال ييسأؿ عما يفعؿ ،ألنو حؽ بسبب الكعد منو  أف ينجي عباده المؤمنيف ،ال بسبب
ُ َ
َ ُ
ِيَ ٚ
االستحقاؽ ،فالعبد ال يستحؽ عمى خالقو شيئا( ،)1كقاؿ َ ﴿ :و َْنًََْٜا َاَّل َ
آ٘٠ُٜا َوَك٠ٛا َح َخِ٠ن ﴾
ن
[فصمت ،]18:فا﵀  لـ ييعاقب المؤمنيف كيكقع بيـ العذاب بسبب إيمانيـ ،كتقكاىـ كطاعتيـ ﵀

.

ثانيان :التكبة كاالستغفار:
كيقمع عف
ال يمزـ إذا فعؿ العبد سيئة أف ييعاقىب عمييا ،فقد يفعميا ثـ يستغفر كيتكب ،ي
ََ
َ
َ ْ ََ َ ُ ْ ُ
المعصية ،فيتكب ا﵀  عميو كال يؤاخذه بيا ،قاؿ تعالى ﴿ :خل ْٗ َح ْهٖ ُ٠ٙا أن الل َ ٠َ ٞحِتَٔ اَلَ ْ٠بَث
ُْ
ْ ُ ُ َ َ َ
َ
ََ َ َ
الل ُ ٠َ ٞاَلَ َُ ٠
الرض ُ
اب َ
ًِٗ ﴾ [التكبة ،]104:كقاؿ تعالى ُٔ ﴿ :يَا
ات وأن
خ ْ ٚنِتَادِه ِ َويَأخذ الػدُ ِ
َ َْ
َّ ْ َ َّ َّ َ َ ْ ُ ُّ
َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ
اَّلَ ُٛ
٠ب َِمًِ ًها إ ٠َ ُٞ ُٝ َّٛإ ْ َي ٍُ ُ
٠ر
ص ِ ْٗ ٟل تُِ َٜف٠ا ِ٘ ٚرّمثِ الل ِ إِن الل حيٍِر
نِتادِي اَّلِي ٚأ
ِسٌ٠ا َع أِ ٍٛ
ِ
َ
ًِٗ ﴾ [الزمر ،]53:كقاؿ تعالىَ ﴿ :و َُ ٠َ ٞاَّلِي َح ِْتَ ُٔ اَلَ ْ٠بَ َث َخ ْ ٚنِتَادِه ِ َويَ ْه ٍَُ ٠نَ ّ َ ٚ
الرض ُ
َّ
ات َويَ ْهٖ ُٗ
الصحِئ ِ
ِ
َْ ُ َ
َ٘ا تٍ َهٖ٠ن ﴾ [الشكرل ،]25:أم أف ا﵀ تعالى يقبؿ مف المذنبيف مف عباده تكبتيـ إليو مما عممكا
مف المعاصي ،كاقترفكا مف السيئات ،كالتكبة :الندـ عمى المعصية ،كالعزـ عمى عدـ المعاكدة ليا،
) )1ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازم (ج ،)307/17زىرة التفاسير ،أبك زىرة (ج .)3641/7
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كا﵀  يقبؿ التكبة مف جميع العباد إذا كانت صحيحة صادرة عف يخمكص نية ،كعزيمة

العصاة ،كيعمـ ما يفعؿ الناس مف خير كشر؛ فيجازم كبلن بما
صحيحة ،كيعفكا عف سيئات ي
يستحقو(.)1

ت
اؿ :ىر ِّ
ب ىذ ٍن نبا ،فىقى ى
ب أى ٍذ ىن ٍب ي
عف أبي ىريرة  ،قاؿ :سمعت النبي  يقكؿ [ :إً َّف ىع ٍب ندا أى ٍذ ىن ى
ً َّ
ث ىما
ىعمً ىـ ىع ٍب ًدم أ َّ
ت لً ىع ٍب ًدم ،ثي َّـ ىم ىك ى
فىا ٍغ ًف ٍر لًي ،فىقى ى
ب ىكىيأٍ يخ يذ ًب ًو؟ ىغفى ٍر ي
ىف لى يو ىربًّا ىي ٍغف ير الذ ٍن ى
اؿ ىرب يو :أ ى
ىف
ىعمً ىـ ىع ٍب ًدم أ َّ
اؿ :ىر ِّ
ت آ ىخ ىر ،فىا ٍغ ًف ٍرهي؟ فىقى ى
ب ىذ ٍن نبا ،فىقى ى
ى
ب أى ٍذ ىن ٍب ي
اؿ :أ ى
اب ىذ ٍن نبا ،أ ٍىك أى ٍذ ىن ى
ىص ى
اء المَّ يو ثي َّـ أ ى
ش ى
ً َّ
ت لً ىع ٍب ًدم ،)2(]...فالذنب كالمعصية مف طبع ابف آدـ ،كلكف
ب ىكىيأٍ يخ يذ ًب ًو؟ ىغفى ٍر ي
لى يو ىربًّا ىي ٍغف ير الذ ٍن ى

المسارعة باالستغفار كالتكبة كاإلنابة إلى ا﵀  ،قبؿ أف ييعاجمو ا﵀ بالعقكبة،
ينبغي عمى العبد ي

المرء فرصة اإلنابة كالرجكع كاالستغفار ،عف أبي مكسى  ،عف النبي
كا﵀  حميـ رحيـ يمنح ى
ً
الني ً ً
ً
ً
يء َّ
الن ىي ً
يء
ار ل ىيتي ى
سطي ىي ىدهي ًبالمٍَّي ًؿ ل ىيتي ى
سطي ىي ىدهي ًب َّ ى
كب يمس ي
ار ،ىكىي ٍب ي
كب يمس ي
ا﵀  ىي ٍب ي
 قاؿ [ :إً َّف ى
المٍَّي ًؿ ،ىحتَّى تى ٍطمي ىع َّ
س ًم ٍف ىم ٍغ ًرًب ىيا ](.)3
الش ٍم ي
ثالثان :اجتناب الكبائر:

ََ
َ َ
َ َ
الص ّ َ
اْل َصَٜات ي ُ ْذَ ْ ٞ
ِْب َ
الةَ َـ َر َف اْلَ َٟار َو ُزٍَٕا ً ّ٘ َِ ٚالًَْٖٔ إ ِ َن ْ َ
ات ذل ِّ
الػ
ٗ
ُ
قاؿ تعالى ﴿ :وأ
ِ
ـًِئ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ذ ِْْ َرى ل ََِّلاِْر َ
ي[ ﴾ ٚىكد ،]114:فالحسنات تيقرب إلى ا﵀ تعالى ،كتكجب الثكاب ،كتي ٍذىب السيئات
ِ
كتمحكىا ،كالمراد بذلؾ :الصغائر ،أما تكفير السيئات ،كرفع العقكبات فيستمزـ تجنب كبائر
َْ ْ َ
ُ ْ ُ
ُ
ُْ َ َْ ُ َّ َ ُ
الذنكب ،قاؿ تعالى ﴿ :إِن َتخَجِتُ٠ا ْ َتآن ِ َر َ٘ا ت٠ْ َٟ ٜن خٛ ُٝ ٜسٍِ ْر نٜس ْٗ َشحِّئَاح ِس ْٗ َوْ ٛدخِٖسٗ
َ ً َ ً
٘ ْدخال ْرِيٙا ﴾ [النساء ،]31:كىذا مف فضؿ ا﵀  كاحسانو عمى عباده المؤمنيف ،كعدىـ أنيـ
إذا اجتنبكا كبائر المنييات غفر ليـ جميع الذنكب كالسيئات ،كأدخميـ مدخبلن كريمان كثير الخير
كىك الجنة المشتممة عمى ما ال عيف رأت ،كال أذف سمعت ،كال خطر عمى قمب بشر ،كيدخؿ في
اجتناب الكبائر فعؿ الفرائض؛ كالصمكات الخمس ،كالجمعة ،كصكـ رمضاف( ،)4كما جاء عف
) )1ينظر :فتح القدير ،الشككاني (ج.)316/4

) )2صحيح البخارم :كتاب التكحيد ،باب قكؿ ا﵀ تعالى{ :يريدكف أف يبدلكا كبلـ ا﵀} [الفتح( ،]15:ج،)145/9ح
( ،)7507صحيح مسمـ :كتاب التكبة ،باب قبكؿ التكبة مف الذنكب كاف تكررت الذنكب كالتكبة (ج،)2112/4ح (.)2758
) )3صحيح مسمـ :كتاب التكبة ،باب قبكؿ التكبة مف الذنكب كاف تكررت الذنكب كالتكبة (ج،)2113/4ح (.)2759

) )4ينظر :تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج ،)271/2تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ،السعدم
(ص.)176:
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اف إًلىى
أبي ىريرة  ،أف رسكؿ ا﵀  قاؿَّ [ :
الصمى ىك ي
ض ي
س ،ىكا ٍل يج ٍم ىع ية إًلىى ا ٍل يج ٍم ىع ًة ،ىك ىرىم ى
ات ا ٍل ىخ ٍم ي
ب ا ٍل ىك ىب ًائ ىر ](.)1
اف ،يم ىكفِّ ىر ه
ض ى
ات ىما ىب ٍي ىن يي َّف إً ىذا ٍ
ىرىم ى
اجتىىن ى
رابعان :ما يي ٍع ىم يؿ لمميت مف أعماؿ ال ًبر:
"كالصدقة كالعمـ كدعاء الكلد الصالح كغيرىا مف أعماؿ البًر ،فإف ىذا ينتفع بو الميت؛
العمماء"(.)2
بنصكص السنة الصحيحة الصريحة ،كاتفاؽ األئمة مف ي
عف أبي
ثىىال ثى وة :إًَّال ًم ٍف

ات ًٍ
اف ا ٍنقىطى ىع ىع ٍن يو ىع ىممي يو إًَّال ًم ٍف
ىريرة  ،أف رسكؿ ا﵀  قاؿ [ :إً ىذا ىم ى
س ي
اإل ٍن ى
و
ً
ص ىدقى وة ج ً و
ًو
صالً وح ىي ٍد يعك لى يو ]( ،)3كمعنى الحديث "أف
ى
ارىية ،أ ٍىك ع ٍمـ يي ٍنتىفىعي ًبو ،أ ٍىك ىكلىد ى
ى

عمؿ الميت ينقطع بمكتو كينقطع تجدد الثكاب لو إال في ىذه األشياء الثبلثة؛ لككنو كاف سببيا

فالكلد مف كسبو ،ككذلؾ ً
العمـ الذم خمفو مف تعميـ أك تصنيؼ ،ككذلؾ الصدقة الجارية"(.)4
ادةى  تييكفِّ ىي ٍت
كعف ابف عباس  -رضي ا﵀ عنيما  [ :-أ َّ
س ٍع ىد ٍب ىف يع ىب ى
ىف ى
ً
ِّ
ش ٍي هء
كؿ المَّ ًو إً َّف أ ِّ
س ى
ىع ٍن ىيا ،فىقى ى
ب ىع ٍن ىيا ،أ ىىي ٍنفى يع ىيا ى
يمي تييكف ىي ٍت ىكأىىنا ىغائ ه
اؿ :ىيا ىر ي
()5
ىف ح ًائ ًطي ً
اؿ :فىًإ ِّني أي ٍ ً
ص ىدقى هة ىعمى ٍي ىيا ](.)6
اؼ
اؿ :ىن ىع ٍـ ،قى ى
ىع ٍن ىيا؟ قى ى
الم ٍخ ىر ى
ى
شي يد ىؾ أ َّ ى ى

ً
ب
أيم يو ىك يى ىك ىغائ ه
ٍت ًب ًو
ص َّدق ي
إً ٍف تى ى

خامسان :رحمة ا﵀ كعفكه كمغفرتو:

َ َ َ َ ْ َُ َ َُْ ْ َْ
ْ َ َْ َ
َ
الل ِ إ َن َ َ
ُ
الل َح ْيٍِرُ
ص ِٟٗل تِٜف٠ا ِ٘ ٚرّمثِ
قاؿ ا﵀ تعالى ﴿ :يا نِتادِي اَّلِي ٚأِسٌ٠ا َع خجٍ ِ
ِ
َ
َ َ َ
ُ َ َ ً
ْ
ُ َ َ َ
ل َح ْيٍِ ُر أن ي ُ ْ َ
ْش َك ةَِ ِٝويَيٍِ ُر َ٘ا دون ذل ِّ ل َِٚٙ
٠ب ِمًِها ﴾ [الزمر ،]53:كقاؿ  ﴿ :إِن الل
اَّلٛ
ً
ََ ُ ََ ُْ ْ ّ ََ ْ
ْ ً َ
اذ َ َ
َتى إِذٙا ن ِلًٙا ﴾ [النساء ،]48:ىذه اآلية مف أقكل الدالئؿ عمى
ْشك ةِالل ِ ذِ ِد
يظاء و٘ ٚي ِ

) )1صحيح مسمـ :كتاب الطيارة ،باب الصمكات الخمس كالجمعة إلى الجمعة ،كرمضاف إلى رمضاف مكفرات لما بينيف ما
اجتنبت الكبائر (ج ،)209/1ح (.)233

) )2أسباب رفع العقكبة عف العبد :ابف تيمية (ص ،)16:بتصرؼ يسير.

) )3صحيح مسمـ :كتاب الكصية ،باب ما يمحؽ اإلنساف مف الثكاب بعد كفاتو (ج ،)1255/3ح (.)1631

) )4المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،النككم (ج ،)85/11بتصرؼ يسير.
)( )5حائً ًطي) :الحائط ىك البستاف مف النخؿ إذا كاف لو جدارً ،
اؼ) :بكسر أكلو كسككف المعجمة كآخره فاء أم:
(الم ٍخ ىر ى
ى ى
المكاف المثمر سمي بذلؾ لما يخرؼ منو أم يجني مف الثمار ،ينظر :فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ابف حجر
(ج.)385،386/5

) )6صحيح البخارم :كتاب الكصايا ،باب إذا قاؿ :أرضي أك بستاني صدقة ﵀ عف أمي فيك جائز ،كاف لـ يبيف لمف ذلؾ
(ج ،)7/4ح (.)2756
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ش ىر ىؾ ًب ًو) معناه ال يغفر
العفك عف المسمميف مف أصحاب الكبائر ،كقكلو( :إً َّف المٌ ىو الى ىي ٍغ ًف ير أىف يي ٍ

الشرؾ عمى سبيؿ التفضؿ كالرحمة منو  ،فا﵀  يغفر كؿ ما سكل الشرؾ؛ لكف في حؽ مف

شاء مف عباده ،كفي تعميؽ المغفرة بالمشيئة في ىذه اآلية حكمة خفية؛ كىي أف يككف الناس
عمى خكؼ كطمع( ،)1فإذا عفا ا﵀  عف العبد ،كغفر لو ذنكبو ،كتجاكز عف سيئاتو؛ فبل ييعاقبو
كال يكقع بو العذاب ،كىذا مف رحمتو سبحانو؛ فيك العفك الغفكر الرحيـ الرؤكؼ.
المطمب الثاني
داللة آيات الحدكد عمى صدؽ الكحي كالنبكة
إف آيات العقكبات كالحدكد في كتاب ا﵀ تعالى تدؿ يقينان عمى صدؽ القرآف المجيد ،كعمى
المصطفى ؛ ألف ىذا التشريع الحكيـ مف عند ا﵀ العميـ الخبير ؛ الذم
صدؽ رسالة النبي ي
ََ
َ َ
َ
ُ
يعرؼ النفس البشرية كيعمـ ما يضرىا كينفعيا كيصمحيا ،قاؿ  ﴿ :خل َح ْهٖ ُٗ َ٘ ْ ٚخٖ ََ َو٠َ ٞ
ْ
َ ُ
اْلَت ُ
ري ﴾ [الممؾ.]14:
الٖ ِفًً ِ
فمصدر ىذا التشريع ليس بقعة مف بقاع األرض ،كال اجتياد بشرم قاصر؛ إنما ىك شريعة
ا﵀  التي أنزليا ىدل كرحمة لمعالميف؛ عربيـ كعجميـ ،أكليـ كآخرىـ ،قاؿ تعالىَ ﴿ :و َ٘ا
ُْ َ َ َ َ ُ ّ
َْ َ َْ َ َ
ُ ّ
ل ََكٌَ ًث ّٕ ِ َ
اس بَظ ً
ِريا َوَٛذ ً
ِٖ ٜ
ِيرا ﴾ [سبأ ،]28:كقاؿ  ُٔ ﴿ :يا خحٟا اْل
اس إ ِ ِن َر ُش٠ل الل ِ
أرشٖٜاك إ ِ
َ ُ َ ً
إِْلْس ْٗ ِمًِها ﴾ [األعراؼ.]158:
بيد و
كنظاـ العقكبات في اإلسبلـ يشؽ مف الشريعة ذاتيا ،كلـ يجعمو الشارع ً
أحد مف الخمؽ،
َ َ َُ ُ ْ َ َ ُ َْ َُ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ٌَ َ َ َ َ َ ٌ َّْ َُ ْ ََ ّ
ػً خلصِجخسٗ إٓذِب ٞـذا ضالل وٞـذا ضرام َِلٍَتوا َع الل ِ
قاؿ تعالى ﴿ :ول تِ٠ل٠ا ل ِٙا ح ِ
ْ َ َ َ َ َ َ َُْ َ ََ ّ ْ َ َ َ ْ
َ
ِب ل ُحٍٖ ُِط٠ن ﴾ [النحؿ ،]116:كعقكبات التشريع الجنائي
إٓذِب إِن اَّلِي ٚحٍَتون َع الل ِ إٓذ
الح ٍّدٍّية عقكبات زاجرة قكية في غير ظمـ ،رادعة دكف ىجكر ،كقد أحاطيا
اإلسبلمي ،ذات الصفة ى

ً
يقض بكصكلو حد اليقيف،
المفىصمة ما
الشارع الحكيـ بمعايير كضكابط ،كجعؿ لو مف الشركط ي
فإذا لـ تكتمؿ صكرة الجريمة ،كما حددىا الشارع ،كبيف دقائقيا؛ لـ يترتب عمييا ما فرضو الشارع

مف عقكبة محددة ،فإذا تىـ ذلؾ كمو ثـ ظيرت يشبية مف ال يشبيات ،خالطت أم مرحمة مف مراحؿ

) )1ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازم (ج .)98/10
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الجريمة ،أك جزئية مف جزئياتيا ،أك دليؿ اإلثبات ،فإف المشرع يد أر العقكبة بسبب كجكد تمؾ
الشبية(.)1
كاف مف داللة آيات العقكبات عمى صدؽ الكحي كالنبكة أف التشريعات اإلسبلمية ساكت بيف
الناس في الثكاب كالعقاب ،كال سمطة ألحد في أف يغير مف ذلؾ شيئان ،أما التشريعات الكضعية،
فمع أنيا نصت عمى العقكبات بصكرة مكضكعية ،إال أنيا جعمت تحديدىا لمعقكبة ىم ًرىنان ،يخضع

لكثير مف االعتبارات التي يراىا القاضي ،باإلضافة إلى أنيا تخضع لسمطاف التغيير كالتبديؿ
كاإللغاء ،كما كساكت التشريعات اإلسبلمية في مجاؿ التجريـ كالعقاب بيف الجريمة كعقكبتيا،
كفي ذلؾ شفاء لصدر المجني عميو ،كالذم يقضي نيائيان عمى مصدر خطير مف مصادر إشاعة
الجريمة ،كيحقؽ لمناس أمنيـ كأمانيـ ،كيحفظ عمييـ حياتيـ(.)2
إف القانكف الرباني ينظر إلى المشكمة نظرة شاممة ،فنجد أف الشريعة اإلسبلمية نظرت إلى
دكافع الزنا فكجدتو ينبعث مف فكرة الشيكة التي تجرم في البدف تحت مؤثرات كثيرة؛ كالتبرج
كاالختبلط كغيرىاً ،مما يؤدم إلى شركر كمفاسد عظيمة ،كانتشار األمراض الجنسية ،كتشتيت
كن ٍف ىرًة الناس عنو ،مع ما فيو مف ذىاب الكرع ،كفساد المركءة،
الحياة العائمية ،كدكاـ فى ٍق ًر يم ٍرتىكبًو ،ي

كقمة الغيرة ،كتعرض صاحبو لمعذاب في القبر ،كيكـ القيامة))3؛ لذلؾ أمرت شريعة اإلسبلـ بغض
ِّي َح ُيؾ٠ا ٘ َِْ ٚخة ْ َػارَ ِْٗ ٞويَ ْ
ط ٍَ ُل٠ا ٌُ ُر َ
البصر ،قاؿ ا﵀ ْ ُٙ ْ ِٖ ّٕ ُُٔ ﴿ :ؤ َِ٘ ٜ
وس ُ ْٗ ٟذَل َِّ أ َ ْز َّك ل َ ُ ْٗ ٟإ َن َ َ
الل
ِ
ِ
َ
َ
َ ََ َْ ْ َ ُُ َ ُ َ َ ُْ َ َ
ْ ُ ْ
ْ َ َ
َ
ُْ ْ ْ َ
خت ٌ
ِي ٚزِيجخَ َُٚ ٟ
ات َحيؾؾ َ ِْٚ ٘ ٚخة ْ َػارِ ِٚٞويطٍلٌ ٚروس ٟٚول حتد
ري ة ِ َٙا يَػُ ٜه٠ن * َؤُ ل ِٖ ُٙؤِِ٘ ٜ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ َ َْ َ َْ ْ ْ َ ُ ُ َ ََ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ
ِي ٚزِيجخَ ُ َٚ ٟإِل ِلِ ُ ُهَ٠ل ِ ِ َٚ ٟأ ْو آةَان ِ ِ َٚ ٟأ ْو آةَاءِ
ْضبَِ ٚبِ ٙرَ ِٚٞع سً٠ب ِ ِ ٟٚول حتد
إِل ٘ا كٟر ِٟٜ٘ا وْل ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ َ
َ
َ
ْ
َ ْ
َ َ
ُب ُهَ٠ل ِ ِ َٚ ٟأ ْو خبَْٜان ِ ِ َٚ ٟأ ْو خبَْٜاءِ ُب ُهَ٠ل ِ ِ َٚ ٟأ ْو إِخ َ٠ا َٚ ِٟ ِ ٛأ ْو ةَ ِن إِخ َ٠ا َٚ ِٟ ِ ٛأ ْو ةَ ِن أخ َ٠اح ِ ِ َٚ ٟأ ْو ن َِصان ِ ِ َٚ ٟأ ْو َ٘ا
َ ّ َ َ ّ ْ َ َ َ ْ
ََ َ ْ ََْ ُ
ََ َ
اج ُ َٚ ٟأ َو اَلَاةه َ
ّي َد ْري أُوِل ْاْل ْربَ
ات
إفٍ ِٔ اَّل
و
أ
ل
ا
س
الر
ِٚ
٘
ث
مٖٓج خحٙ
ِ
ِي ٚل ْٗ َحل َُ ٟروا َع ن َْ ٠ر ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ّ َ ِ ََ َ ْ َْ َْ ُ َ ََُْ َ ُْ َ ْ َ َ َُ ُ َ َ َ ً َ ْ ْ َ َ َ ُ
ًِها خي َ ٝال ُٙؤِ٘٠ُٜن ٕ َهٖس ْٗ
ْضب ٚةِأرسٖ ِ ِِْ ٟٚلهٖٗ ٘ا ُيٍِّي ِ٘ ٚزِيجخ ِ ِ ٟٚوح٠ب٠ا إَِل الل ِ ِم
إجِصاء ول ي ِ
ُْ
َ
تٍٖ ُِط٠ن ﴾ [النكر.]31130:

) )1ينظر :الشبيات كأثرىا في العقكبة الجنائية في الفقو اإلسبلمي مقارنا بالقانكف ،الحفناكم (ص.)682:
) )2ينظر :المرجع السابؽ (ص.)683:
اء ً
) )3ينظر :الجكاب الكافي لًمف سأىؿ عف الدك ً
الشافي ،ابف القيـ (ص.)157،158:
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كمنعت الشريعة اإلسبلمية خمكة الرجؿ بالمرأة ،كالسفر دكف محرـ ،عف ابف عباس  -رضي ا﵀
عنيما  -أنو سمع النبي  يقكؿ [ :الى ي ٍخميك َّف رج هؿ ًبام أر وىة ،كالى تي ً
ام ىأرىةه إًَّال ىك ىم ىع ىيا ىم ٍح ىرهـ
ى ى ىي
ى
ٍى ى
ساف ىر َّف ٍ
 ،)1(] ...بؿ حتى في أماكف الصبلة ىحث عمى أال يقترب الذككر مف اإلناث ،كاإلناث مف

شرىىا ً
الذككر ،عف أبي ىريرة  ،قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :ىخ ٍير صفي ً
الر ىج ً
آخ يرىىا،
كؼ ِّ
اؿ أ َّىكلي ىيا ،ىك ى
ي ي
اء ً
النس ً
ً
شرىىا أ َّىكلي ىيا ](.)2
آخ يرىىا ،ىك ى
صفيكؼ ِّ ى
ىك ىخ ٍي ير ي
كنجد أف اإلسبلـ تعامؿ مع ىذه المشكمة بالترىيب مف العقكبة المشددة ،كبالكقاية مف خبلؿ
التربية اإلسبلمية الصحيحة التي تيقنف الشيكة كال تىكبتيا ،فتشجع عمى الزكاج الحبلؿ كتمنع
العبلقات غير المشركعة كما يؤدم إلييا ،كتيربي الناس عمى مخافة ا﵀ تعالى ،كالصبر عند عدـ
َ ْ
َ َ َ َ ُ َ َ
َ َْ ْ َ ْ
ِساضا ً َ
ض َّت ُح ْيُ َ ْٗ ُٟ ًَِ ٜ
الل ٌِ٘ ٚؾِٖ﴾ ِٝ
َيدون ٛ
القدرة عمى الزكاج ،قاؿ  ﴿ :وٕحصخهٍِ ًِ اَّلِي ٚل ِ
[النكر.]33:
المجتمعي األيسرم عف طريؽ قذؼ الناس بما
كما أف التشريع ىحرـ السعي في ىدـ البناء ي
المسممات ،كردع الذيف ييحبكف إشاعة الفاحشة في
ييسيء إلييـ ،كمنع خكض األلسنة في أعراض ي

الذيف آمنكا ،كشرع الجمد عقكبة ليـ ،كحكـ بفسقيـ كخركجيـ عف طاعة ا﵀  ،كعف أحكاـ
َ
الشرع الحنيؼ ،كجعميـ مف الممعكنيف في الدنيا كاآلخرة ،فقاؿ تعالى ﴿ :إ َن َاَّل َ
ِي ٚيَ ْر ُم٠ن
ِ
ال ْ ُْ ٙ
ط َػَٜات إ ْ َياٌ َِال ْ ْ َ
ات ُٕهِ٠ُٜا ف اَلجًَْا َو ْاٌخ َِرة ِ َول َ َُ ْٗ ٟن َذ ٌ
اب َن ِل ٌ
ًٗ ﴾ [النكر.]23:
ت ال ُٙؤِِ٘ ٜ
ِ
ِ
ِ
كمف ناحية أخرل فاإلسبلـ ينظر في دكافع الجريمة عند الفرد فيعمؿ عمى تبلفييا قبؿ
كقكعيا ،كجعؿ مرتكبيا غير معذكر في ارتكابيا فإف كجد أنو معذكر في ارتكابيا فالشريعة تد أر
الحدكد بالشبيات فمثبلن :الجكع مف دكافع جريمة السرقة ،كاإلسبلـ يسعى بكسائمو المختمفة؛
كالزكاة ،كالصدقة ،كايتاء ذم القربى حقو مف الماؿ ،كاإلحساف لميتيـ ،كالفقير ،كالمسكيف،
كالمؤلفة قمكبيـ ،كالغارميف ،كالسائميف ،كفي الرقاب ،كفي سبيؿ ا﵀ ،كابف السبيؿ ،أالٌ يككف في
المجتمع جائع يضطره الجكع إلى السرقة ،فإف يك ًجد فإنو يد أر عنو الحد ،كما فعؿ عمر  عاـ
) )1صحيح البخارم :كتاب الجياد كالسٍّير ،باب مف اكتتب في جيش فخرجت امرأتو حاجة ،أك كاف لو عذر ،ىؿ يؤذف لو
(ج ،)59/4ح (.)3006

) )2صحيح مسمـ :كتاب الصبلة ،باب تسكية الصفكؼ ،كاقامتيا ،كفضؿ األكؿ فاألكؿ منيا ،كاالزدحاـ عمى الصؼ
األكؿ ،كالمسابقة إلييا ،كتقديـ أكلي الفضؿ ،كتقريبيـ مف اإلماـ (ج ،)326/1ح (.)440
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الرمادة ،حيف جاع الناس فأكقؼ تطبيؽ حد السرقة لكجكد الشبية ،كلـ يكف ذلؾ منو إبطاالن
لمشريعة؛ إنما كاف ىك التطبيؽ الكاعي لشريعة ا﵀  ،)1) كعند عدـ كجكد الشبية في السرقة
اليًد كما أمر ا﵀ تعالى في كتابو العزيز.
ييطبؽ في السارؽ ىحد قطع ى
كقد نيى الشرع عف البغي كاالقتتاؿ بيف جماعة المسمميف ،كالخركج عمى الحاكـ المسمـ،
س
كحمؿ السبلح ،عف أبي ىريرة  أف رسكؿ ا﵀  قاؿ [ :ىم ٍف ىح ىم ىؿ ىعمى ٍي ىنا ِّ
الس ىال ىح ىفمى ٍي ى
()2
ً َّ
المعتدية التي تشؽ عصا الجماعة ،كتيشتت ىجمع المسمميف،
منا ، ]...كأمر بقتاؿ الفئة الباغية ي

حتى ترجع إلى أمر ا﵀  ،كتصمح ما أفسدتو مف البغي.

الحد في الح اربة كاإلفساد في األرض؛ بسبب آثار ىذه األفعاؿ الشنيعة
كقد شرع االسبلـ ى

ص ٍّ
ؼ المسمميف ،كنشر الخكؼ ،كتركيع اآلمنيف ،كنيب
عمى األفراد كعمى المجتمع؛ مف تفريؽ ى

األمكاؿ كالممتمكات ،فكاف ال بد مف تشريع صارـ ،كعقكبة رادعة لمثؿ ىؤالء الخارجيف عف قانكف
اإلسبلـ ،كقكاعد التشريع.
صحية
كال يخفى ما لشرب الخمر مف أضرار عمى األفراد كعمى المجتمع؛ فالخمر لو آثار
ٌ

المجتمعات،
المدل القصير كالطكيؿ ،كما ٌ
يم ٌ
أف لو عكاقب كخيمة عمى ي
دمرة عمى الجسـ عمى ى

حيث ترتفع نسبة الجريمة ،كتزيد حكادث السير ،كتتفكؾ األيسر ،كتييدـ األخبلؽ ،يقكؿ ا﵀ :
ْ ّ
َ َ ُ ُ َ َْ ُ َ ُ َ َ َْ ُ ُ َْ َ ََ َ َْ ْ َ
َْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ
س ويػدزٗ ن ٚذِْرِ الل ِ
﴿ إِجٙا يرِيد الظًفان أن يِ ُ٠م ةحٜسٗ إهداوة واِليؾاء ِف اْلٙرِ والٙح ِ ِ
َ َ ََْ َ
َُ َ
َ
ُ
َون ِ ٚالػالة ِ ذ ٟٔأٛخٗ ٜ٘خ٠ٟن ﴾ [المائدة ،]91:فالخمر رجس مف عمؿ الشيطاف كأحد أدكاتو التي
يستخدميا في صرؼ الناس كابعادىـ عف عبادة ا﵀ تعالى.

كمف دالالت صدؽ النبي  أنو أخبر بكقكع كشيكع ىذا الببلء العظيـ؛ عف أنس بف مالؾ
ىف يرفىع ً
الس ً
 ،قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :إً َّف ًم ٍف أى ٍ ً
ب
الج ٍي يؿ ،ىكيي ٍ
الع ٍم يـ ىكىيثٍ يب ى
ش ىر ى
ت ى
ش ىراط َّ ى
اعة :أ ٍ ي ٍ ى
ظ ىي ىر ِّ
الزىنا ]( ،)3كىذا الكاقع يقضي أف ما جاء بو النبي  ،مصدره ليس بشريان؛ كانما
الخ ٍم ير ،ىكىي ٍ
ى

) )1ينظر :ال يأتكف بمثمو ،محمد قطب (ص.)176:

) )2صحيح مسمـ :كتاب اإليماف ،باب ىمف غشنا فميس منا (ج ،)99/1ح (.)101
) )3صحيح البخارم :كتاب العمـ ،باب رفع العمـ كظيكر الجيؿ (ج ،)27/1ح (.)80
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َ َ َ ُ َْ ْ ُ َ َ ْ ُ َ
َ
َ
َ
أنبأه بو مف خالؽ ىذا الككف العالًـ بو كبما يصمحو ،قاؿ  ﴿ :أل َل اْلَٖ واَمر تتارك الل
َرب إ ْ َهالََ ٙ
ّي ﴾ [األعراؼ.]45:
ِ
أما ىمف يخرج عف ديف اإلسبلـ فقد ارتكب أعظـ أنكاع الكفر ،فيستحؽ ىحد الٍّردة الذم شرعو
ا﵀ تعالى ،إف لـ يتب كيعكد إلى ديف اإلسبلـ ،كشرعو المستقيـ.
إف الغاية الكبرل مف ىذه العقكبات ىي التخكيؼ كالردع الذم يمنع كقكعيا ابتداء ،كال يي ً
حكج

إلى المجكء إلييا إال في أضيؽ الحدكد ،كعمى أعداد يسيرة مف الناس غارقة في الفساد،
كمتأصمة في الشر كاإلفساد ،كفي إيذاء األمة ،كزعزعة أمنيا كاستقرارىا ،كلك نظرنا إلى العقكبة
مف حيث المقصد نرل أنيا كسيمة لكي يحصؿ كؿ فرد عمى حقكقو كاممة؛ ألف أحكاـ الشريعة
اإلسبلمية كميا مبنية عمى جمب المصالح ،كدرء المفاسد ،كىذا ىك العدؿ المطمؽ ،فالعقكبات
كالحدكد ما ىي إالٌ إصبلح لحاؿ الناس ،فمقصد الشارع مف العقكبات كالحدكد حفظ نظاـ األمة،
كال ييحفظ نظاميا إالٌ ٍّ
بسد أبكاب اليرج كالفتف كاالعتداء ،كأف ذلؾ ال يككف كاقعان مكقعو إالٌ إذا

تكلتو ال ٌشريعة كنفذتو في حؽ ىمف ييخالؼ نيجيا ،كيبتعد عف أحكاميا(.)1

ض ىؿ بيا اإلسبلـ عمى
كالعبرة في كؿ ىذه القكاعد كاألحكاـ في نظاـ العقكبات كالحدكد قد فى ي

جميع شرائع األنبياء ،كقكانيف الحكماء كالعمماء ،فقد جاءت عمى لساف نبي أي ٍّمي ،نشأ بيف أمييف
َ َ ْ َ
ش ِٗ إِذا
دكف؟ أال إنو كحى ربو كما قاؿ ا﵀ تعالى ﴿ :واْل
ليس عندىـ شرع منزؿ ،كال قانكف يم ٌ
َ َ
َ
ُ ُ
س ْٗ َو٘ا َى٠ى * َو٘ا َحِ ْٜف َُ َن ٚال ْ َ٠ٟى * إ ِ ْن ُ ٠َ ٞإ ِ َل َو ْ ٌ
ْح يُْ٠ح ﴾
ِت
ض
غا
ٔ
٠َ ٞى * ٘ا ؽ
ِ
[النجـ ،)2(]4-1:فالنبي  ىك المبمغ ليذا التشريع اإلليي الذم جاء بو عف ا﵀ تعالى عف طريؽ

المنزؿ عميو مف عند ٍّ
رب العالميف.
الكحي ي
فالتشريعات التي جاء بيا النبي  قاطعة بصدؽ نبكتو ،كصدؽ رسالتو؛ فقد أتى بنظاـ
تشريعي كأخبلقي كتربكم متكامؿ ال تنافر فيو كال اختبلؼ ،كفي الكقت نفسو قابؿ لمتطبيؽ
صميح الناس
كمكافؽ ًلف ٍ
طرة اإلنساف؛ ككمما طيٍّبقت ىذه التشريعات كالحدكد في كاقع المجتمعات ى

) )1ينظر :مقاصد الشريعة اإلسبلمية ،ابف عاشكر ( ص.)381:
) )2ينظر :الكحي المحمدم ،رضا (ص .)207،208:

231


َََ ََ َ َُ َ
كسعدكا ،ككمما ابتعدكا عنيا فىسدكا ك ىشقىكا ،كىذا كمو يظير ً
صدؽ قكؿ ا﵀ تعالى ﴿ :أٌال حخدةرون
ي
َ
ْ
ُْ ْ َ ََْ َ َ ْ ْ َ ْ َ
الل ِ ل َ ََ ٠
اخخ ِ َالًٌا ْر ِ ً
ريا ﴾ [النساء.]82:
س ُدوا ذًِِٝ
إِرآن ولَ ٠كن ِ٘ ٚنِِ ٜد دريِ
كما داـ أنو قد خبل مف االختبلؼ فدؿ ذلؾ عمى أنو مف عند ا﵀ حسب مفيكـ المخالفة
لآلية ،كاف ثبت أنو مف عند ا﵀ فقد ثبتت نبكة محمد  ،كىذا ما ييعرؼ بدليؿ صدؽ الكحي
كالنبكة.

فاحش كم و
فسد كضار؛ لًيطير الناس مف يكؿ
الكحي الذم يبعث بو النبي  لـ ييحرـ إال كؿ
و ي
ف ى
َ
َ
َ
َ َْ َ ْ ْ َ َ َْ َ َْ َ
ّ إِْٓخَ َ
اب
أدناس الجاىمية ،كيصميـ بكتاب ا﵀  ،قاؿ تعالى ﴿ :أولٗ يسٍِ ِ ٟٗخٛا أٛزْلا نًٖ
َ َ َ ْ ً ْ
َْ ََ
َ
َ
ْ َ
ُحخَل نًْٖ ْٗ ِٟإِن ِف ذل ِّ ل َرّمَث َوذِْ َرى ٕ ِِ ٍْ ٠م يُؤِ٘٠ُٜن ﴾ [العنكبكت.]51:
إف فيما سبؽ مف الحدكد كالعقكبات األدلة اليقينية القاطعة عمى أف ىذا القرآف مف عند ا﵀
 كأف يكؿ عقكبة أك ىحد أمر الشرع بإقامتو ىك لخير اإلنساف كلمصمحة األيمة ،كبدكف ىذه
العقكبات الرادعة سيتحكؿ المجتمع إلى غابة؛ يأكؿ فييا القكم حؽ الضعيؼ ،كيعتدم الظالـ

الح يرمات ،كتضيع الحقكؽ ،كتخشى الناس عمى أنفسيا كأعراضيا
عمى المظمكـ ،كتينتيؾ فييا ي

كأمكاليا ،كحيث تبيف ككف ىذا القرآف منزؿ مف عند ا﵀  ببل أدنى ريب ،كاف ذلؾ أدؿ دليؿ
كأصدؽ برىاف عمى ككف النبي  رسكؿ ا﵀ حقان ،أرسمو رب العالميف ليككف ىدل كنك انر كرحمة
لمخمؽ أجمعيف.
كال نبالغ في تمؾ العقكبات كنقكؿ أنيا إعجا انز تشريعيان ،كذلؾ ألنو لـ يقع بيا التحدم لذاتيا،
كلـ تمثؿ العمة التي عجز الخمؽ عف معارضة القرآف بسببيا ،كال تمثؿ المثمية الكاممة التي كقع
بيا التحدم ،كليست ىذه العقكبات بصفة خاصة أك التشريعات عامة مكجكدة في كؿ سكرة مف
سكر القرآف الكريـ ،كبيذا ندرؾ أف جميع أركاف الكجو المعجز غير متحققة في ىذا الميداف مما
يفقدىا ككنيا كجيان مف كجكه اإلعجاز القرآني ،كاعتبارىا دليبلن عمى صدؽ الكحي كالنبكة ،كىك
األسمـ كاألكلى.
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الفصؿ الرابع
اآليات التشريعية في أبرز أنظمة األسرة كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة
كيشتمؿ عمى أربعة مباحث:

المبحث األكؿ :أىمية األسرة كأىداؼ تككينيا كدكرىا في تربية األبناء
المبحث الثاني :مشركعية الزكاج كشركطو كالحكمة منو
كسبؿ عبلجيا
المبحث الثالث :مشكبلت الزكاج ي
المبحث الرابع :داللة اآليات التشريعية في نظاـ األسرة عمى صدؽ الكحي كالنبكة
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المبحث األكؿ
أىمية األسرة كأىداؼ تككينيا كدكرىا في تربية األبناء

كفيو ثبلثة مطالب:

المطمب األكؿ :أىمية األسرة في اإلسبلـ
المسممة
المطمب الثاني :أىداؼ تككيف األسرة ي
المطمب الثالث :ىدكر األسرة في تربية األبناء
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المطمب األكؿ
أىمية األسرة في اإلسالـ
يس ًر يتككف المجتمع ،كمف مجمكع
األيسرة ىي المبنة األكلى في بناء المجتمع؛ فمف مجمكع األ ى

فرد صمحت األسرة ،كصمح المجتمع ،كاذا فسد األفراد فسدت
صمح األ ا
يسر ،كاذا ى
األفراد تتككف األ ى

األسرة كفسد المجتمع ،كما تي ىعد األسرة بكابة التكاثر البشرم ،كسر البقاء اإلنساني ،كىي المسئكلة

المسممة ،كجعؿ ليا شأنان
عف تنشئة األجياؿ ،كلقد اعتنى اإلسبلـ أشد العناية ببناء األسرة ي
عظيمان ،كمقامان جميبلن ،ففي القرآف الكريـ العديد مف اآليات التي تتحدث عف األيسرة؛ في آيات

النكاح كالصداؽ ،كالحمؿ كاإلرضاع كالميراث ،كالطبلؽ ك ً
العدة ،كحقكؽ الكالديف ،كصمة ذكم
القيربى كاألرحاـ.
كمف مظاىر اىتماـ اإلسالـ باألسرة ما يمي:
 -1أكد اإلسبلـ عمى بداية التككيف األيسرم ،ككحدة البناء االجتماعي ،كعمى ضركرة التعارؼ
َ َ َ َ ُ َ َ َْ َ ُ ّ َ َ َُ َ َ َ َ َْ ُ ْ ُ ُ ً
كالتآلؼ في قكؿ ا﵀  ﴿ :يا خحٟا اْلاس إِٛا خِٖٜازٗ ِ٘ ٚذْ ٍر وأٛث وسهٖٜازٗ طه٠با
َََ َ ََ َُ َ َ ْ ََ ُ ْ َ َ ََْ ُ ْ َ ََ َ ٌ َ
ٌ
ورتانِٔ َلِ هارٌ٠ا إِن أزر٘سٗ نِٜد الل ِ ختِازٗ إِن الل نٖ ًِٗ ختِري ﴾ [الحجرات.]13:
 -2أكد القرآف الكريـ عمى أىمية األسرة مف خبلؿ بياف فضؿ الكالديف ،كأكصى ببرىما كاإلحساف
َ َْ َ
َ َ َ َْ ْ َ َ َ َ ْ َََُْ ُ ُ َ ْ ً ََ
َع َو َْ ٚٞوٌ َِػ ُ ُ
ّي أ ِن
٘
اع
ف
اَل
اْلنصان ةِِ ٠اَليّ ِٝمٖخ ٝأ٘ ٝوٜٞا
ِ
ِ
إلييما ،قاؿ تعالى ﴿ :ووغًٜا ِ
ٍ
َ َ َ َْ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ً
ْ ُ
َ َ َْ َ
َل ال ْ َُ ِ ٙ
ّ إِ َ َ
اْلنصان ةِِ ٠اَلي ِٝإِضصاٛا
اطٓ ْر َِل ول ِِ ٠اَلي
ػري﴾ [لقماف ،]14:كقاؿ ا﵀  ﴿ :ووغًٜا ِ
َ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ ً َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ً َ َ ْ ُ ُ َ َ ُُ َ َ ُ َ َ ْ ً َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ً
ّمٖخ ٝأْ٘ ٝرٞا ووؽهخْ ٝرٞا وّمٖ ٝوٌ ِػاَل ذالذ٠ن طٟرا ضّت إِذا ةٖو أطده وبٖو أربهِّي شٜث
َ َ َ ّ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ َ
َْ َ ْ َ
اْلا ً حَ ْر َؽاهُ َوأَ ْ
َع َو ِ َ
اَل َي َوأن أخ ََ ٔٙغ ِ
غٖ ِْص
ب أوزِن ِن أن أطٓر ِ ٛهٙخّ إ ِّت خجهٙج َع و
ُال ر ِ
ّ ُْ ُ َْ َ ّ
ِإَون ٘ َِ ٚال ْ ُْ ٙصَِٖ ٙ
َُّ
ّي﴾[األحقاؼ.]15:
ِ
َِل ِف ذرِي ِّت إ ِ ِن تتج إِْلّ ِ
 -3حث اإلسبلـ عمى يحسف اختيار الزكجة؛ ألنيا أساس بناء األسرة ،كمظنة تربية الكلد عمى

الخير كالصبلح ،كاقامة أسرة تقية صالحة عفيفة ،جاء عف أبي ىريرة  ،عف النبي  قاؿ:
ينيا ،فىا ٍظفىر ًب ىذ ً
ً ً
ً
ً ً
ً
ات الد ً
اؾ ](.)1
ِّيف ،تى ًرىب ٍت ىي ىد ى
س ًب ىيا ىك ىج ىمال ىيا ىكلًد ى
الم ٍأرىةي أل ٍىرىب وع :ل ىمال ىيا ىكلً ىح ى
ٍ
[ تيٍن ىك يح ى

) )1صحيح البخارم :كتاب النكاح ،باب األكفاء في الديف (ج ،)7/7ح (.)5090
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 -4نبو القرآف إلى أىمية األسرة مف خبلؿ العبلقة األيسرية الزكجية؛ حيث كصؼ الزكاج بالميثاؽ
ُ ُ َ
ُ ّ َ ً
َ َ ْ َ
َ َ َْ ُ ُ َ َ َْ َ
الغميظ في قكلو تعالىَ ﴿ :وكًًْ حأخذوَ ُٝ ٛوُ ْد أٌَض َب ْهؾس ْٗ إَِل َب ْه ٍؼ َوأخذن ِٜ٘سٗ ًِ٘راُا
َ ً
ىٖ ًِلا ﴾ [النساء]21:؛ كذلؾ ليبيف قداسة عقد الزكاج ،كقكة الترابط بيف الزكجيف ،كرغب
ََ َ ْ
ً
اإلسبلـ في الزكاج ،كجعمو مف يسنف األنبياء كالمرسميف ،فقاؿ تعالىَ ﴿ :وِٕ ْد أ ْر َشَٖٜا ُر ُشال
ْ َ ْ َ َ َ َ َْ َُ ْ َ ْ َ ً َ ُ ّ َ ً
ِ٘ ٚرتٖ ِّ وسهٖٜا ل ٟٗأزواسا وذرِيث ﴾ [الرعد ،]38:كما جعؿ أىـ مقصد لمزكاج تحقيؽ السكف
النفسي ،كالمكدة كالرحمة بيف الزكجيف مما ينتج عنو أسرة مستقيمة يسكدىا االستقرار
ُ َ
ً َّ ُ
َ ُ
َْ َ َ َ ُ
كالطمأنينة كالسكينة ،قاؿ تعالىَ ﴿ :و٘ ِْ ٚآيَاحِ ِٝأن خٖ ََ ٕسٗ ّ٘ ِْ ٚأٍٛصِس ْٗ أ ْز َواسا ٕ ِت ْصٓ٠ُٜا

َّ
َ َ َ َ َ َ ََْ ُ َ َ ًَ َ َ َْ ً َ
َ َ َ
َ َ َ َ
ات ٕ ِِ ٍْ ٠م َحخٍَٓ ُرون ﴾ [الركـ ،]21:كأمر النبي
إِْلْٟا وسهٔ ةحٜسٗ ٘٠دة ورّمث إِن ِف ذل ِّ ٌي ٍ
 بتيسير الزكاج ،كاعانة مف يريد النكاح ليعؼ نفسو عف الكقكع في الحراـ ،عف عبد ا﵀ بف
مسعكد  قاؿ :سمعت رسكؿ ا﵀  يقكؿ [ :ىيا

ً
ص يف لً ٍمفى ٍر ًج ،ىك ىم ٍف
ص ًر ىكأ ٍ
ىح ى
ىف ٍم ىيتىىزَّك ٍج ،فىًإ َّن يو أى ىغض ل ٍم ىب ى
اء ](.)1
ًك ىج ه

الش ىب ً
ش ىر َّ
استى ى
اءةى
ىم ٍع ى
ط ى
اع ى
اب ،ىم ًف ٍ
الب ى
الص ٍكًـ فىًإ َّن يو لى يو
ستى ًط ٍع فى ىعمى ٍي ًو ًب َّ
لى ٍـ ىي ٍ

 -5أىكد القرآف الكريـ عمى ضركرة النصح لؤلىؿ ،كأى ٍمرىـ بالصبلة ،كاقامة شعائر ٍّ
الديف ،لكقايتيـ
َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ
ُ َْ
ُ ْ َ ً َُ ُ
٠د َٞا اْلَ ُ
اس
آ٘٠ُٜا ُ٠ا أَ ٍٛصس ْٗ َوأًِ ٖٞسٗ ٛارا وُ
مف العذاب ،قاؿ ا﵀  ﴿ :يا خحٟا اَّلِيٚ
َ ْ َ َ ََ
َ
ْ
ْ ُ َ
َ ٌ َ َ ْ ُ َ
َ ٌَ َ ٌ
َ ُ
٠ن َ َ
الل َ٘ا أ َم َرَ ْٗ ٞويٍَ َهٖ٠ن َ٘ا يُؤ َم ُرون ﴾
ارةُ نًْٖ َٟا َمالنِٓث ىِالظ طِداد ل حهػ
واْل ِش
َ َ َ ْ َ ْ ََ
ً َْ َ ُ َ
َ َ َُ َ
َُْ ْ َ َْ َ
ِ
ِب نًْٖ َٟا ل ن ْصدلّ رِ ْزُا َن ُْ ٛ ٚر ُزُّ
ف
اغ
و
ة
ال
الػ
ة
ّ
ِ
[التحريـ ،]6:كقاؿ  ﴿ :وأمر أِ ٖٞ
ْ ُ ْ
َوإ َهاُ ِتَث ل َِٖخِ َ٠ى ﴾ [طو.]132:
البنكة) بيف الكلد كالكالد ،فقاؿ تعالى:
 -6أرشد القرآف الكريـ إلى أىمية األسرة مف خبلؿ عبلقة ( ي
ْ َ َ ُْ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ُ َ ََُ َ ُْ ْ َ
الل ِ إ َن ّ ِ ْ
الْش َك َٕ ُلٖ ْ ٌٗ َن ِل ٌ
ًٗ ﴾ [لقماف.]13:
ْشك ة ِ ِ
﴿ ِإَوذ ُال ِٕٙان ِلة ِِٜٝو ٠ٞيهِل ٝيا بن ل ت ِ
 -7ىدؿ القرآف الكريـ عمى قكة العبلقة األيسرية األىخكية مف خبلؿ قصة مكسى  مع أخيو
َ ُ َ َ
ََ ْ ْ
ْ
َ َْ ّ َ ً ّ ْ َْ
اط ُددْ ة ٝأ َ ْ
ِ
َشك ُِ ٝف
أ
و
*
ي
ر
ز
*
خ
أ
ون
ار
ٞ
*
َل
ٞ
ِ
ِ
ِ
ِ
ىاركف ،قاؿ  ﴿ :واسهٔ َِل وزِيرا ِ٘ ٚأ ِ
َ
َ َ
َْ َُ ّ َ َ
ّ َُْ َ َ ْٜ
ػ ً
ريا * َوْ َٛذ ُْ َر َك َْر ِ ً
ّ َْر ِ ً
ريا ﴾ [طو.]35-29:
ريا * إِٛ
أ ْمرِي * َك نصتِط
ج ةِٜا ة ِ

) )1سبؽ تخريجو (ص )124:مف ىذا البحث.
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 -8أشار القرآف إلى العبلقة األيسرية الكبيرة الممتدة؛ التي تشمؿ اآلباء كاأليميات ،كاإلخكة
ََ
َ
كاألخكات ،كاألعماـ كالعمات ،كاألىخكاؿ كالخاالت ،كاألصدقاء ،في قكلو تعالىٕ ﴿ :ح ْ َس َع
َْ ْ َ َ َ ٌ ََ ََ َْ َْ َ َ ٌ ََ ََ
ُ َ َْ ُ ُ
َ ََ َ ُ
َع ال ْ َٙريؼ َ
ض َر ٌج َول َع أٍٛصِس ْٗ أن حأزٖ٠ا ِ٘ٚ
اَخَم ضرج ول َع اَنر ِج ضرج ول
ِ ِ
ُ ْ َ
ُ ْ َ
َُ َ ُ ْ َ
َ ُ ْ َ
ُُ ُ ْ َ
ْ
َ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
٠ت
ً
ب
و
أ
ٗ
ِس
ح
ا
٠
خ
أ
٠ت
ً
ب
و
أ
ٗ
ِس
ٛ
ا
٠
خ
إ
٠ت
ً
ب
و
أ
ٗ
ِس
ح
ا
ٟ
م
أ
٠ت
ً
ب
و
أ
ٗ
س
ان
آة
٠ت
ً
ب
و
بً٠ح ِسٗ أ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ َ ُ َ
ُ ْ َ
َ َ ُ ْ َ
ُ ْ َ
َ ْ
َ
َ ْ
َ ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ِس ْٗ أ ْو َ٘ا َمٖٓخُٗ ٍَ٘ ِ
اَتَ ُ ٝأ ْو
٠ت خالح
ً
ب
و
أ
ٗ
ِس
ٕ
ا
٠
خ
أ
٠ت
ً
ب
و
أ
ٗ
ِس
ح
ا
ٙ
خ
٠ت
ً
ب
و
أ
ٗ
ِس
٘
ا
ٙ
خ
أ
ِ
ِ
ِ
ُ ْ َ ْ َ َ َْ ُ ْ ُ َ ٌ َ َْ ُ ُ َ ً َْ َ ْ َ ً َ َ َ َ ُْ ُُ ً َ َ ّ ُ ََ
َغدِيِِسٗ ٕحس نًٖسٗ سٜاح أن حأزٖ٠ا ِمًِها أو أطخاحا ٌإِذا دخٖخٗ بً٠حا ٌصٖ ِ٠ٙا َع
َ ُ َ ََ ً َ ًَّ َ َ َ َُّ ُ َُ َ ُ ُ ْ
َََ ُ ْ َْ ُ
ُ ْ َ ًَ
َ ُ
ّ
َ
ْ
ات ٕهٖسٗ تهِِٖ٠ن ﴾
أٍٛصِسٗ َتًِث ِ٘ ٚنِِ ٜد الل ِ ٘تاركث ـًِتث ْذل ِّ يب ِّي الل ٕسٗ اٌي ِ
[النكر.]61:

المطمب الثاني
المسممة
أىداؼ تككيف األيسرة ي

ىناؾ أىداؼ كغايات عديدة لتككيف األيسرة في اإلسبلـ؛ منيا الديني كاالجتماعي كاألخبلقي
كالفطرم كغير ذلؾ مف األىداؼ كالغايات ،سأذكر منيا ما يمي:
أكالن :ىدؼ ديني:
ىمر بو اإلسبلـ حتى يتـ التقاء الرجؿ كالمرأة في صكرة
إف تككيف األسرة ه
أمر ديني أ ى
ىم ىر ا﵀  بتأسيسيا ،كاف أىـ أىداؼ األسرة ىك عبادة ا﵀
مشركعة ،ىعبر مؤسسة الزكاج التي أ ى
ُ َ
َ َ َ َ ُ َُ ْ
َْ
َ َ ْ
َ ََ ُ
في جك أ ً
اس اتِ٠ا َربَس ُٗ اَّلِي خِٖسٗ ِّ٘ ٚجٍ ٍس َواض َِدةٍ َوخٖ ََ َِٟ٘ ٜا
يسرم؛ قاؿ  ﴿ :يا خحٟا اْل
َُ ْ َ َ
ً َ ً
َ ُ َ
َ ْ
َ َْ َ َ َ َ َ َ ََ ُ
َز ْو َ
ام إِن الل َكن نًْٖس ْٗ
س َٟا َوبَد َِ٘ٙ ُٟ ٜا رِ َسال ْرِريا َون َِصاء َواتِ٠ا الل اَّلِي ت َصاءل٠ن ةِ ِٝواَرض
ََ َ َْ ُ ْ َ َ ْ َ َ
َ ً
ُُْ
ون ﴾ [الذاريات ،]56:كا﵀
اْلنس إِل ِْلَهتد ِ
ررًِتا ﴾ [النساء ]1:كقاؿ تعالى ﴿ :و٘ا خِٖج ِ
اْل ٚو ِ
ََ َ ْ
ً
َ َ
كصؼ الرسؿ الذيف أرسميـ بأف ليـ أزكاجان كذرية في قكلو تعالىَ ﴿ :وِٕ ْد أ ْر َشٖ َٜا ُر ُشال ٘ ِْ ٚرتْٖ ِّ
َ َ َ َْ َُ ْ َ ْ َ ً َ ُ ّ َ ً َ َ َ َ َ ُ َ ْ َْ َ َ َ
ْ َ ُّ
ِك أ َ َ
سٔ ِْخَ ٌ
اب ﴾ [الرعد،]38:
ٕ
الل
ن
ذ
إ
ب
ل
ِ
٠ل أن يأ ِت ةِآي ٍث إ ِ ِ ِ ِ
وسهٖٜا ل ٟٗأزواسا وذرِيث و٘ا َكن ل ِرش ٍ
ِ
ٍ
عباده كأكلياءه الصالحيف الذيف يسألكف ا﵀ أف يخرج مف أصبلبيـ كذرياتيـ مف يطيعو
كما مدح ى
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()1

بقكلو :

كيعبده كحده ال شريؾ لو ،كأف يجعميـ كأزكاجيـ كذرياتيـ أئمة ييقتدل بيـ في الخير
َ َ َ َُ ُ َ َََ َ ْ ََ ْ ََْ َ َ َُّ َ ََُ َ ْ
خ ُّي َو ْ
ّي إ َ٘ ً
اس َهَْٖٜا ل ِٖ ْ َُ ٙخِ َ
ا٘ا ﴾ [الفرقاف.]74:
ِ
ِ
﴿ واَّلِي ٚحِ٠ل٠ن ربٜا ٞب ْلا ِ٘ ٚأزوا ِ
سٜا وذرِياح ِٜا ُرة أ ٍ
َ
كقد جعؿ اإلسبلـ المعيار األساس الختيار الزكج أك الزكجة ىك الديف قاؿ تعالىَ ﴿ :ول
ْ َ ََْ َ ْ َ َْ ُ ْ َ َ
َ ُ ْ ُْ ْ َ
َ َ ُْ َ َ ََ ٌ ْ ٌَ َ
ري ّ
ِط٠ا ْ ال ْ ُْٙشك َ
ل حُُ ٜٓ
خ ٌْ
ِّي
و
ٗ
س
خ
ت
ش
ن
أ
٠
ل
و
ث
ك
ْش
٘
ِٚ
٘
ث
ِٜ
٘
ؤ
٘
ث
٘
َ
و
ِٚ
٘
ؤ
ي
ّت
ض
ت
َك
ْش
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
حِٜٓط٠ا الِ ٙ
َ
َ َ
ْ
ََْ َ ْ َ ُ ُ َ َ
َ َ ُ ْ ُ ْ َ ََ ْ ٌ ْ ٌ َ ٌْ ّ
شتَس ْٗ أ ْوٕـهِّ يَ ْد ُن٠ن إَِل اْلَارِ َوالل يَ ْد ُن َ ٠إَِل
ْش ٍك ول ٠أن
ضّت يؤِ٘٠ٜا وٕهتد ٘ؤِ٘ ٚخري ِِ٘ ٘ ٚ
َ َ
َ َ َ
اْل َٜثِ َوال ْ َْ ٙيٍِ َرة ِ بإذَْ ِِٝٛويُبَ ّ ُ
َْ
ّي آيَاحِ ِٝل َِِٖ ٜ
اس ٕ َهٖ َُ ْٗ ٟحخَذْ ُرون ﴾ [البقرة]221:؛ حتى تنشأ ىذه األيسرة
ِ
ِِ
عمى أساس متيف؛ كىك عقيدة اإليماف با﵀ تعالى ،كتطبيؽ منيج اإلسبلـ القكيـ؛ حتى ينالكا
رضكاف ا﵀ تعالى كرحمتو ،كيستحقكف يغفرانو كجنتو.
ثانيان :ىدؼ اجتماعي:

ً
المسمـ المترابط ،كتكثيؽ يع ىرل األيخكة
ىييدؼ اإلسبلـ مف تككيف األسرة إلى تككيف المجتمع ي
ُ َ
َ َ َ َ َْ ََ ً َ َ َ َ
ش َهٖ ُ ٝن َصتًا
بيف أفراده كجماعاتو ،بالمصاىرة كالنسب؛ قاؿ َ ﴿ :و ٠َ ٞاَّلِي خَٖ ِ٘ ٚالٙاءِ بْشا ٌ
َ ْ ً ََ َ َ َ
ّ َُد ً
ِيرا ﴾ [الفرقاف ،]54:فقكلو( :فىجعمى يو ىنسبا ك ً
الصبلت
غٟرا وَكن رب
ص ٍي نرا) إشارة إلى أصؿ ٍّ
و ِ
ىن ى
ىى

اإلنسانية التي تربط بيف الناس تنقسـ إلى قسميف :ذكك انر تينسب إلييـ األنساب ،أم عبلقة القرابة

كالدـ ،كاناثان ييصاىر بيف ،فتككف بالمزاكجة ،كالمرأة ىي السبب في عبلقتيا ،كما قاؿ تعالى:
َ َ ََ ُْ َ ْ َ ْ َ َ ُْ َ
ّي اَّلْ َر َواَٛث ﴾ [القيامة.)2(]39:
﴿ ٌشهٔ ِ٘ ٜٝالزوس ِ
كفي سبيؿ ىذا اليدؼ اعتىىبر اإلسبلـ المسمميف أمةن كاحدة دكف أم تفرقة في الجنس أك
المغة أك المكف ،فأجاز الزكاج بيف العربي كالعجمي ،كبيف األسكد كاألبيض ،قاؿ ا﵀ تعالى ﴿ :يَا

َ َ َ ُ َ َ َْ َ ُ ْ ْ َ َ َُ ْ َ َ َ َ َْ ُ ْ ُ ُ ً َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ
ْ َ
ُ
خحٟا اْلاس إِٛا خِٖٜازٗ ِ٘ ٚذْ ٍر وخجث وسهٖٜازٗ طه٠با ورتانِٔ َلِ ه
ارٌ٠ا إِن أز َر َ٘س ْٗ نَِ ٜد الل ِ
ََْ ُ ْ َ ََ َ ٌ َ
خت ٌ
ري ﴾ [الحجرات ،]13:كقد جعؿ ا﵀ ال ًعمة ك ً
الحكمة مف جعؿ البشر شعكب نا
ختِازٗ إِن الل نٖ ًِٗ ِ
كقبائؿ ليتعارؼ الناس ال ليتفاخركا ،أم يعرؼ بعضيـ بعضان؛ كالتعارؼ يحصؿ طبقة بعد طبقة

) )1ينظر :تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج.)132،133/6

) )2ينظر :الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ،الزمخشرم (ج ،)287/3زىرة التفاسير ،أبك زىرة (ج.)5300/10
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متدرجان إلى األعمى ،فالعائمة الكاحدة متعارفكف ،كالعشيرة متعارفكف مف عائبلت؛ إذ ال يخمكف عف
نسب فيما بينيـ كمصاىرة(.)1
كباعتبار األسرة مؤسسة اجتماعية ،فبل يستقيـ أمرىا إال بتسيير إدارم ىحكيـ؛ يكزع األدكار

كيحدد المسؤكليات ،كيضع ال يخطط إلنجاحيا كحؿ األزمات كالمشاكؿ التي تىعترييا ،كىذا ما
ي

ضمنو الشرع مف خبلؿ تعاليمو الحكيمة الرشيدة؛ فقد كمؼ الزكج بالقكامة كقيادة سفينة األسرة،
َ
ََ
َ َُ ْ
َ َ َ
ّ َ ُ ََ ُ َ ََ ّ
َ
ام٠ن َع إج ِ َصاء ة ِ َٙا ٌؾٔ الل َب ْهؾ َُ ْٗ ٟع َب ْه ٍؼ َوب ِ َٙا أ٠ٍِٛا ٘ ِْ ٚأ ْم َ٠الِْٗ ِٟ
الرسال ُ٠
قاؿ تعالىِ ﴿ :
َ َ َ
َ َ ََ ُ َ ُُ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ُ
ٌَ َ
الػ ِ َ ُ َ َ ٌ َ َ ٌ ّ ْ َ ْ
ش ُروِ َٚ ٞف
ضٍِق الل والال ِت َّتاٌ٠ن نظ٠زٌ ٚٞهِل ٚٞ٠واٞ
ب ةِٙا
اْلات ُاِ ٛخات ضاٌ ِلات ٕ ِٖيً ِ
َ ْ ُ ُ َ َ ْ ََ َْ ُ ْ َ َ َُْ ْ َ َْ َ َ ً َ َ َ َ َ ًّ َ ً
َْ َ
سمِ واِضِبٌ ٚٞ٠إِن أـهٜسٗ ٌال تتي٠ا نًٖ ِٟٚشبًِال إِن الل َكن نٖ ًِا ْتِريا ﴾ [النساء،]34:
الٙؾا ِ
تكميؼ كمسئكليةه عمى عاتؽ الرجؿ،
فالقكامة الزكجية في اإلسبلـ ليست تسمطان كال قي انر ،بؿ ىي
ه
تقدير كتشريؼ ليا كرفعة لشأنيا ،كفييا
كليست سمبان لحقكؽ المرأة ،أك حطان مف كرامتيا ،بؿ ىي ه

سعادتيا كاستقرار أسرتيا.

كما كمؼ الزكجة برعاية أمكر البيت ،كتربية األبناء ،كمشاركة الزكج في أعباء األيسرة،
كتحمؿ المسؤكلية ،عف عبد ا﵀ بف عمر  -رضي ا﵀ عنيما  ،-أنو سمع رسكؿ ا﵀  يقكؿ:
ً ًً ً
اع ىك يى ىك
ىىمً ًو ىر و
اـ ىر و
[ يكم يك ٍـ ىر و
س يئك هؿ ىع ٍف ىرًعي ًَّت ًو ،ىك َّ
الر يج يؿ ًفي أ ٍ
اع ىك ىم ٍ
اع ىك ىم ٍ
س يئك هؿ ىع ٍف ىرعيَّتو ،فىاإل ىم ي
ً
ً
ً
ً ًً
س يئكلى هة ىع ٍف ىرًعي ًَّت ىيا ](.)2
الم ٍأرىةي في ىب ٍيت ىز ٍك ًج ىيا ىراع ىي هة ىك ًى ىي ىم ٍ
ىم ٍ
س يئك هؿ ىع ٍف ىرعيَّتو ،ىك ى
ثالثان :ىدؼ أخالقي:
المكجو لمسمكؾ ،كىي المقيمة لممعيار األخبلقي كالتربكم لؤلبناء،
إف األسرة ىي الضابط ك ٌ
ٌ
و
و
كالحافظة ليـ مف االنحرافات األخبلقية كالفكرية كالسمككية ،كذلؾ مف خبلؿ ر و
كتعاىد
دائمة،
قابة
ُ ْ ََْ ً َّ ْ ُ
َ ْ َ َْ َ ََ َ ُ ّ ْ َ ُ
ُ
متك و
اصؿ مف األب كاألـ ،قاؿ تعالى ﴿ :وِ٘ ٚآياحِ ِٝأن خَٖ ٕسٗ ِ٘ ٚأٍٛصِسٗ أزواسا ٕ ِتصٓ٠ٜا
َّ
َ َ َ َ َ َ ََْ ُ َ َ ًَ َ َ َْ ً َ
َ َ َ
َ َ َ َ
ات ٕ ِِ ٍْ ٠م َحخٍَٓ ُرون ﴾ [الركـ ،]21:أكدت اآلية
إِْلْٟا وسهٔ ةحٜسٗ ٘٠دة ورّمث إِن ِف ذل ِّ ٌي ٍ
الكريمة عمى أف العبلقة الشرعية بيف الزكجيف ىي عبلقة النفس بالنفس؛ لذلؾ يجب أف يجمع

) )1ينظر :التحرير كالتنكير ،ابف عاشكر (ج ،)259/26التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ ،طنطاكم (ج.)318/13

) )2صحيح البخارم :كتاب العتؽ ،باب العبد راع في ماؿ سيده ،كنسب النبي  الماؿ إلى السيد (ج،)150/3
ح (.)2558
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الخمؽ؛ لكي ينشأ عف ىذا السكف كالرحمة أيسرة تتحمى
سف ي
بينيما السكف كالمكدة كالرحمة ي
كح ي

بالعديد مف الصفات الحسنة ،كاألخبلؽ الحميدة.

كمحاسف الخصاؿ مع كؿ الناس كفي
كقد دعا النبي  إلى التحمي ىبمكارـ األخبلؽ ى

مقدمتيـ أفراد األسرة كاألىؿ كاألقارب؛ كجعؿ مف سمككو مع أىمو قدكة لجميع المسمميف ،عف
ىىمً ًو ىكأىىنا ىخ ٍي يريك ٍـ
عائشة – رضي ا﵀ عنيا  ،-قالت :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :ىخ ٍي يريك ٍـ ىخ ٍي يريك ٍـ أل ٍ
ىىًمي ](.)1
أل ٍ
كمف أصكؿ األخبلؽ الكاجب التحمي بيا لتمتيف العبلقات األيسرية :يحسف المعاشرة الزكجية،
َ ْ ً
َ َ ُُْ ُ َ ََ َ َ َ َُْ ْ َ ْ ً ََ ْ َ
َ َ ُ ُ
ْ ْ
ش َهٔ الل ذًِ ِٝخريا
وف ٌإِن ْرِٞخ ٚٞ٠ٙذهس أن حسر٠ٞا طحئا وي
َشو َٚ ٞةِال َٙه ُر ِ
قاؿ تعالى ﴿ :واع ِ
َ ً
المكارـ كالتكدد كاالحتراـ،
معاني
لكؿ
حب
ر
مجاؿ
بالمعركؼ
ة
ر
المعاش
ك
،
]
19
[النساء:
﴾
ْرِريا
ى
ى
فيي ال تعني مجرد كؼ الزكج أذاه عف زكجتو؛ بؿ تعني زيادة عمى ذلؾ؛ مف الصبر عمييا،

كتحمؿ األذل منيا ،ك ً
الحمـ عند غضبيا ،استجابة لكصية النبي ؛ فعف أبي ىريرة  ،قاؿ:
قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :ىال ىي ٍف ىر ٍؾ

()2

م ٍؤ ًم هف م ٍؤ ًم ىن نة ،إً ٍف ىك ًره ًم ٍنيا يخميقنا ر ً
ض ىي ًم ٍن ىيا آ ىخ ىر](.)3
ى ى
ى
ي
ي

فاألسرة ىي السبيؿ األىكؿ كاألساس لتربية األكالد تربية إسبلمية متمسكة باألخبلؽ الفاضمة؛
كىي المسؤكلة عما تي ً
الحسنة ،كيظير ذلؾ مف
كرثو ألكالدىا مف األخبلؽ الكريمة ،كالصٍّفات ى

الب ٍعد عف الرذائؿ كالدنايا التي
كالسنة ،ك ي
ُْ َ
َْ َ
َو ْ َ
ان ِإَويخَاء ذِي إِ ْرب َويَٜه ن ِٚ
اْلضص ِ
ِ

خبلؿ التزاـ أفرادىا بتعاليـ اإلسبلـ ،المستمدة مف الكتاب
َ َ ْ
ْ
نيى عنيا اإلسبلـ ،يقكؿ تعالى ﴿ :إِن الل يَأ ُم ُر ةِإ َه ْد ِل
َْ ْ َ َ ُْ َ َ َْ ْ
ُ ُ َ َ ُ ََ َ َ
غ يَهِلس ْٗ ٕ َهٖس ْٗ حذْ ُرون ﴾ [النحؿ ،]90:فإذا كاف التعامؿ بيذه الصفات
إٍطظاء والٜٓٙرِ واِل ِ

الحسنة مع عامة المسمميف ،فيك مع األىؿ كاألسرة كاألكالد مف باب أىكلى.
ى

) )1سنف الترمذم :كتاب المناقب ،باب في فضؿ أزكاج النبي ( ج ،)192/6ح ( ،)3895قاؿ الترمذم :ىى ىذا ً
حديث
حيح ،كقاؿ األلباني :صحيح ،ينظر :السمسمة الصحيحة ،األلباني (ج.)284/1
ص ه
ىح ه
سف ى
)( )2ال يفرؾ مؤمف مؤمنة) :فركو يفركو إذا أبغضو كالفرؾ البغض ،ينظر :المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،النككم
(ج.)58/10

) )3صحيح مسمـ :كتاب الرضاع ،باب الكصية بالنساء (ج ،)1091/2ح (.)1469
241


رابعان :ىدؼ فطرم:
كسنة ككنية كنعمة إليية ،ففي الزكاج إشباع لدافع الرغبة
إف تككيف األيسرة فطرة إنسانية ي
الفطرية عند الزكجيف في ىج وك مف المكدة كالرحمة كالسكينة ،تحت مظمة عقد الزكاج الشرعي
ُّ َ ْ َ َْ َ َ ْ َ ْ
َ
ّي
ك َش ٍء خِٖٜا زوس ِ
المقدس ،فكؿ شيء في الككف قائـ عمى االزدكاج قاؿ ا﵀  ﴿ :وِِ٘ ٚ
ي
ُ ْ َ َ َ
َََ ُ ْ ََ َُ َ
َ ََ َْ َْ َ ََُ َ ُ ُ َْْ ُ
ٕهٖسٗ حذْرون ﴾ [الذاريات ،]49:كقاؿ  ﴿ :شتطان اَّلِي خَٖ اَزواج َكٟا مِٙا حجتِج اَرض
َ
َ ُ
َ َ
ص َِ ْٗ ٟوم َِٙا ل َح ْهٖ ُ٠ٙن ﴾ [يس ،]36:فبل بد مف ىذا الرباط المتيف ،الذم يمكف لئلنساف مف
َو٘ ِْ ٚأِ ٍٛ
ََ
خبللو تككيف األسرة ،كتنشئة األكالد ،كاعمار األرض ،كاستحقاؽ ً
الخبلفة ،قاؿ تعالىٌ ﴿ :أُ ِْٗ
َ
َ ً ْ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ََْ َ َْ َ َ ْ َ َ َ ّ ُ َْ
َ َْ َ ّ
س َٚ
ِي ٚضًٍِ ٜا ٌ ِفرة الل ِ إ ِّت ذفر اْلاس نًٖٟا ل تتدِئ ِْلٖ َِ الل ِ ذل ِّ اَل
ِي ٚإِ ًّ ِ ُٗ َوٕ ِ
وس ّٟل ِْل ِ
َ َْ
َ َ َُْ َ
َ
َ
أزَث اْل ِ
اس ل حهٖ٠ٙن ﴾ [الركـ.]30:
لذلؾ خاطب النبي  شباب األيمة أف يسمككا الطرؽ المشركعة لبناء األسرة المسممة،
حيث يككف ذلؾ مف خبلؿ الزكاج الشرعي الذم يكافؽ الفطرة اإلنسانية ،عف أنس بف مالؾ 
قاؿ [ :جاء ثىالى ثى ية رٍى وط إًلىى بي ً
اد ًة َّ
اج َّ
يخ ًب يركا
كت أ ٍىزىك ً
الن ًب ِّي  ،ىفمى َّما أ ٍ
كف ىع ٍف ًع ىب ى
سأىلي ى
يي
الن ًب ِّي  ،ىي ٍ
ى ى
ى
كىا ،فىقىاليكا :ىكأ ٍىي ىف ىن ٍح يف ًم ىف َّ
الن ًب ِّي ؟ قى ٍد يغ ًف ىر لى يو ما تىقىدَّـ ًم ٍف ىذ ٍن ًب ًو ىكما تىأ َّ
ىخ ىر ،قىا ىؿ
ىكأ َّىن يي ٍـ تىقىال ى
ى
ى
ى
الد ٍىر كالى أيف ً
آخ ير :أىىنا
ىح يد يى ٍـ :أ َّ
اؿ ى
اؿ ى
ٍط ير ،ىكقى ى
يصمِّي المٍَّي ىؿ أ ىىب ندا ،ىكقى ى
أى
كـ َّ ى ى
آخ ير :أىىنا أ ي
ىما أىىنا فىًإ ِّني أ ى
ىص ي
ىعتى ًز يؿ ِّ
ىما
سك يؿ المَّ ًو  إًلى ٍي ًي ٍـ ،فىقى ى
اؿ :أى ٍنتي يـ الًَّذ ى
أٍ
اء ىر ي
اء فىالى أىتىىزَّك يج أ ىىب ندا ،فى ىج ى
س ى
الن ى
يف يق ٍمتي ٍـ ىك ىذا ىك ىك ىذا ،أ ى
ً
ً
ىخ ى ً ً
يصمِّي ىكأ ٍىرقي يد ،ىكأىتىىزَّك يج ِّ
ب
ىكالمَّ ًو إً ِّني ىأل ٍ
اء ،فى ىم ٍف ىرًغ ى
س ى
الن ى
كـ ىكأيفٍط ير ،ىكأ ى
شا يك ٍـ لمَّو ىكأىتٍقىا يك ٍـ لى يو ،لىك ِّني أ ي
ىص ي
ع ٍف ً
س ًم ِّني ]( ،)1أم :مف ترؾ طريقتي كاتبع طريؽ الرىبانية فميس مني ،كليس عمى
س َّنتي ىفمى ٍي ى
ى ي
منيجي ،كطريقتي ىي اتباع الفطرة كالحنيفية السمحة؛ فيفطر ليتقكل عمى الصكـ ،كيناـ ليتقكل
عمى القياـ ،كيتزكج لكسر الشيكة ،كاعفاؼ النفس كتكثير سكاد المسمميف( ،)2فتككيف األسرة عف
ليحمؿ المسمـ أمانة المسؤكلية الكبرل تجاه أيسرتو كأبنائو ،كيضمف
طريؽ الزكاج فطرة إنسانية؛ ٍّ
ليـ حؽ التربية كالرعاية ،عف طريؽ تمبية ىذه الفطرة ،إرضاء لمخالؽ .

) )1سبؽ تخريجو (ص )31:مف ىذا البحث.

) )2ينظر :فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ابف حجر (ج .)104/9
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المطمب الثالث
دكر األسرة في تربية األبناء
األسرة المسممة ىي الخمية األكلى لقياـ المجتمع المؤمف ،كىي المؤسسة االجتماعية
كالتربكية التي تستقبؿ الطفؿ كتحتضنو كتعمؿ عمى تنشئتو كنمكه ،كغرس ً
الق ىيـ كاألخبلؽ في

شخصيتو كعقميتو ،كمسؤكلية الكالديف في ذلؾ كبيرة؛ فاألبناء أمانة في يعين ً
ؽ كالدييـ ،كيبذؿ
األبكاف الغالي كالنفيس مف أجؿ تربية أبنائيـ كتنشئتيـ كتعميميـ ،فقمكبيـ الطاىرة جكاىر نفيسة

خالية مف كؿ نقش كصكرة ،كىـ قابمكف لكؿ ما ينقش عمييا ،فإف يع ٍّكيدكا الخير كالمعركؼ نشأكا
كس ًعدكا في الدنيا كاآلخرة ،كشارككا في ثكاب كالدييـ ،كاف يع ٍّكيدكا الشر كالباطؿ ،شقيكا
عميو ،ي
كىم يككا ،ككاف ً
الكٍزير عمى كالدييـ ،أك ىمف يقكـ عمى كالية أمكرىـ) ،)1لذلؾ كاف لؤليسرة أدكار كبيرة

الحميدة ،كمف ىذه األدكار ما يمي:
في إعداد كتنشئة األبناء عمى السمكؾ السميـ ،كاألخبلؽ ى
أكالن :ىدكر كجكدم:

إف ا﵀  لما خمؽ اإلنساف جعؿ الغرض مف خمقو أف يككف خميفتو في األرض ،قاؿ
َ
ْ َ َ
َ ًَ
ََْ َ ّ َ ٌ
سانِٔ ِف اَ ْر ِض خٖ ًٍِث ﴾ [البقرة ،]30:كقاؿ ا﵀ تعالى:
تعالىِ ﴿ :إَوذ ُال َربّ ل ِٖٙالنِٓثِ إ ِ ِن
َُ َ َ َ ُ
زٗ ّ٘ َِ ٚاََ ْر ِض َو ْ
اشخَ ْه ََ ٙر ُك ْٗ ذ َ
ًِٟا ﴾ [ىكد ،]61:كمف حكمة اإلسبلـ أف جعؿ اإلنساف
﴿  ٠ٞأنظأ

مجبكالن عمى حب البقاء كاالستمرار في الحياة ،كليس ىناؾ مف سبيؿ إلى ذلؾ البقاء إال عف

المنظٍّـ لمفطرة ،المحقؽ لما يجبً ىؿ عميو مف محبة استمرار كجكده ،كتكاثر نسمو مف
طريؽ الزكاج ي
َ
َ
َ
ُْ
ُ
ُ َ َ َ ُ
س َه َٔ َٕسٗ ِّ٘ ٚأ ْز َواسسٗ ةَج َ
اسا َو َ
ِس ْٗ أ ْز َو ً
ّي
س َهٔ ٕس ْٗ ٘ ِْ ٚخجٍص
بنيف كأحفاد ،قاؿ  ﴿ :والل
ِ
ِ
َ ََ ًَ َ َ ََ ُ
س َٗ َِّ٘ ٚ
ات﴾ [النحؿ ،]72:كقد جعؿ ا﵀ تعالى الزكجيف أساس كجكد كتككيف
وضٍدة ورزُ
إف ًِّتَ ِ
َ ْ ُّ َ ْ َ ََْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ
ّي ٕ َهٖس ْٗ حذْ ُرون ﴾ [الذاريات ،]49:كقاؿ :
ك َش ٍء خِٖٜا زوس ِ
األيسرة ،قاؿ  ﴿ :وِِ٘ ٚ
ُ ْ َ ْ َ ً َّ ْ ُ ُ ََْ َ َ َ َ ََْ ُ َ َ ًَ َ َ ًَْ َ
َ ْ َ َْ َ ََ َ ُ ّ ْ َ ُ
﴿ وِ٘ ٚآياحِ ِٝأن خَٖ ٕسٗ ِ٘ ٚأٍٛصِسٗ أزواسا ٕ ِتصٓ٠ٜا إِْلٟا وسهٔ ةحٜسٗ ٘٠دة ورّمث إِن ِف
َ َ َ َ َّ
َ َ َ
ات ٕ ِِ ٍْ ٠م َحخٍَٓ ُرون ﴾ [الركـ.]21:
ذل ِّ ٌي ٍ
كنظر ألىمية ىذه القاعدة في تككيف النظاـ االجتماعي ربطيا اإلسبلـ بجاذبية الفطرة بيف
ان
الجنسيف؛ حيث أكدع في كؿ طرؼ رغبة ممحة لمطرؼ اآلخر لتحقيؽ المكدة كالسكينة التي

) )1ينظر :إحياء عمكـ الديف ،الغزالي (ج .)200/2
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يبحث عنيا كؿ منيما لدل اآلخر ،كما ذاؾ ٌإال لتتجو إلى إقامة األسرة القكية ،كتككيف البيت
المؤمف؛ الذم يتككف مف مجمكعيما المجتمع الصالح( ،)1كيجب عمى الزكجيف أف ييحسنا

فيختار األب ألكالده أمان صالحة ترعى حقكقيـ كتقكـ عمى شئكنيـ ،أمان أمينة تحفظ كال
االختيار،
ي
تيضيع ،كعمى األـ أيضان أف تختار زكجان صالحان يحفظ أكالدىا ،كيقكـ عمى تربيتيـ ،فاختيار

الزكج الزكجة الصالحة خير متاع الدنيا؛ عف عبد ا﵀ بف عمرك  أف رسكؿ ا﵀  قاؿ:
الصالً ىح ية ](.)2
[ الد ٍن ىيا ىمتىاعه ،ىك ىخ ٍي ير ىمتى ً
اع الد ٍن ىيا ا ٍل ىم ٍأرىةي َّ
كقد حث النبي  عمى الزكاج؛ ألف بو تىكثي انر لسك ًاد المسمًميف في الدنيا ك ً
اآلخ ًرة ،ككجو
ى
ى

اإلسبلـ األزكاج إلى العناية باإلنجاب ألسباب متعددة؛ مف أىميا أف تككف األسرة مؤسسة تربكية

اء
إسبلمية ،تمد المجتمع المسمـ باألفراد المؤمنيف الصالحيف ،عف معقؿ بف يسار  ،قاؿ [ :ىج ى
ات حس وب كم ٍن ً
س ً
ص وب ،إًَّال أ َّىن ىيا ىال تىمً يد،
كؿ المَّ ًو  ،فىقى ى
ىص ٍب ي
اؿ :إً ِّني أ ى
ىر يج هؿ إًلىى ىر ي
ت ٍ
ام ىأرىةن ىذ ى ى ى ى ى
كد،
أىفىأىتىىزَّك يج ىيا؟ فى ىن ىياهي ،ثي َّـ أىتىاهي الثَّ ًان ىي ىة ،فى ىن ىياهي ،ثي َّـ أىتىاهي الثَّالًثى ىة ،فى ىن ىياهي ،فىقى ى
كد ا ٍل ىكيد ى
اؿ :تىىزَّك يجكا ا ٍل ىكلي ى
فىًإ ِّني يم ىك ًاثهر ًب يك ٍـ ](.)3
كمف المعمكـ أف إنجاب الذرية منذ القديـ كاف أيمنية الناس؛ حتى األنبياء كالمرسميف كسائر
عباد ا﵀ الصالحيف ،كسيظمكف كذلؾ ما سممت فطرة اإلنساف ،فاألكالد نعمة عظيمة مف نً ىعـ ا﵀
 تتعمؽ بيا قمكب البشر كترجكىا مف ا﵀ تعالى ،كقد دعا إبراىيـ  ربو قائبل َ ﴿ :ر ّب َْ ٞ
ب
ن
ِ
َََ َْ َُ
َل ٘ ََِ ٚ
اْل َ
الػ ِ
ْشٛاهُ ةِيال ٍم
ِّي ﴾ [الصافات ،]100:فاستجاب ا﵀  لدعائو؛ قاؿ ٌ ﴿ :ب
ِ
َ َ َ ّ ّ
َ
ْ َ َ ََُ َ ً َ ً
ب إ ِ ِن
ضٖ ٍ
ًِم ﴾ [الصافات ،]101:كقاؿ تعالى عف زكريا  ﴿ :إِذ ٛادى ربِ ٛ ٝداء خًٍِا * ُال ر ِ
ّ
َ َ َ َْ ْ ُ ّ َ ْ َ َ َ َْ ُ َ ًْ َ َْ َ ُ ْ ُ َ َ
ِإَون خ ٍِْ ُ
ّ َر ّب َطِِ ً
ج ال ْ ََ ِ ٠َ ٙ
اَل ٘ َِْ ٚو َرانِى
*
ا
ً
ِ
ِ
و ٚٞإهلٗ ٘ ِِن واطخهٔ الرأس طحتا ولٗ أز ٚةِداعن ِ
َ ُْ َ َ َْْ
َ ُ ََ ُ
ْ َُ ْ َ
ج ْ
ام َرأَت َاعُ ًِرا َذ َْ ٟ
َو ََكْ َٛ
ُ
ّ
ْ
َ
َ
َ
ً
ؽ ًًا * يَا
ر
ب
ر
ٝ
ٖ
ه
اس
و
٠ب
ِ
ه
ح
ل
آ
ِٚ
٘
ث
ر
ي
و
ن
ذ
ر
ي
*
ا
ْل
و
ّ
ٛ
َل
ِٚ
٘
َل
ب
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ َْ َ َْ ْ َ
ََ َ َ َُ ّ ُ ُ َ
َ ُ
اش َُ ُٝ ٙي ََي ل ْٗ ْن َهٔ َُل ٘ ِْ ٚرتْٔ َش ًًِ ٙا ﴾ [مريـ ،]7-3:كأثنى ا﵀ تعالى عمى
ْش َك ةِيال ٍم
زكرِيا إِٛا ٛب ِ

) )1ينظر :فقو األسرة ،رياف (ص.)3:

) )2صحيح مسمـ :كتاب الرضاع ،باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة (ج ،)1090/2ح (.)1467

) )3سنف النسائي :كتاب النكاح ،باب كراىية تزكيج العقيـ (ج ،)65/6ح ( ،)3227قاؿ األلباني :صحيح ،ينظر :إركاء
الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ،األلباني (ج ،)195/6ح (.)1784
244


َ َ َ َُ ُ َ َََ َ ْ ََ ْ ََْ َ َ َُّ َ ََُ
سٜا وذرِياح ِٜا ُرة
عباده الصالحيف بمحامد كثيرة منيا قكلو ﴿ :واَّلِي ٚحِ٠ل٠ن ربٜا ٞب ْلا ِ٘ ٚأزوا ِ
َ ْ
خُ
ْ َ َْ ْ َ َ َ ً
ّي َواسهٖٜا ل ِٖ ُٙخِِّي إِ٘ا٘ا ﴾ [الفرقاف.]74:
أ ٍ
ثانيان :ىدكر فطرم:

ْ
َْ ُ َ َُْ َ
٠ن زيُ َٜث ْ َ
اْلًَاة ِ اَلجًَا ﴾
فطر ا﵀  الناس عمى حب أكالدىـ ،قاؿ تعالى ﴿ :الٙال واِلٜ
ِ

[الكيؼ ،]46:كاظيار المحبة كالرحمة لؤلكالد مف أىـ أيسس نشأتيـ ،كمقكمات نمكىـ النفسي
كاالجتماعي؛ نمكان قكيمان ىسكيان ،فإذا لـ يتحقؽ ذلؾ بالشكؿ الكافي المتزف ،نشأ الطفؿ منحرفان في

مجتمعو ،ال يحس التآلؼ مع اآلخريف ،كال يستطيع التعاكف أك تقديـ الخدمات كالتضحيات ،كقد
المعشر( ،)1لذلؾ ضرب لنا رسكؿ ا﵀
يكبر فبل يستطيع أف يككف أبان رحيمان ،أك زكجان متزنان ىحسف ى

 ىمثىبلن أعمى في محبة األطفاؿ كرحمتيـ ،كالصبر عمى مداعبتيـ ،عف أبي قتادة  ،قاؿ:
ًً ً
َّ
الع ً
ام ية ًب ٍن ي
صمَّى ،فىًإ ىذا ىرىك ىع ىك ى
ض ىع ،ىكًا ىذا ىرفىعى
اص ىعمىى ىعاتقو ،فى ى
ت أىًبي ى
يم ى
[ ىخ ىر ىج ىعمى ٍي ىنا الن ًبي  ،ىكأ ى
()2
ىع ارًبي إًلىى َّ
كف
الن ًب ِّي  فىقى ى
اؿ :تيقىِّبمي ى
ىرفى ىع ىيا ]  ،كعف عائشة  -رضي ا﵀ عنيا  -قالت [ :ىج ى
اء أ ٍ ى
اؿ َّ
الر ٍح ىم ىة ](.)3
ِّ
ع المَّ يو ًم ٍف ىق ٍم ًب ىؾ َّ
اف؟ فى ىما ينقىِّبمي يي ٍـ ،فىقى ى
الن ًبي  :أ ىىك أ ٍىممً يؾ لى ىؾ أ ٍ
ىف ىن ىز ى
الص ٍب ىي ى
ثالثان :ىدكر تربكم:

إف معاني اإلسبلـ راسخة في فطرة الطفؿ ،تتطمب مف الكالديف إيقاظيا كتنميتيا ،كتكجيييا

إلى العقيدة السميمة ،كالحفاظ عمييا ،كابعادىا عف طريؽ االنحراؼ كالشبيات ،كدعـ بذكر الفطرة
َ َ
المتأصمة فييا ،كتربييا في جك مف اإليماف الصحيح ،كالسمكؾ المستقيـ ،قاؿ تعالىِْ ٌ ﴿ :ف َرة الل ِ
َ
َ َ
َ َ َ َ َ َ َ ََْ َ َْ َ َ ْ َ َ َ ّ ُ َْ ّ ُ َ َ َ َ ْ
زََ
َث اْلَ ِ
اس ل َح ْهٖ ُ٠ٙن ﴾
س ٚأ
إ ِّت ذفر اْلاس نًٖٟا ل تتدِئ ِْلٖ َِ الل ِ ذل ِّ اَلِي ٚإًِِٗ وٕ ِ
كد إًَّال يكلى يد عمىى ً
[الركـ ،]30:كعف أبي ىريرة  ،قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :ما ًم ٍف م ٍكلي و
الف ٍط ىرًة،
ى
ي
ى
ى
صرًان ًو ،أىك يم ِّجس ًان ًو ،ىكما تيٍنتىج الب ًييم ية ب ًييم نة جمعاء ،ىى ٍؿ تي ًحس ى ً
ًً
ييا
كف ف ى
ي ى ى ى ى ىٍى ى
ٍ يى ى
فىأ ىىب ىكاهي يي ىي ِّكىدانو ،أى ٍك يي ىن ِّ ى
ى

) )1ينظر :أصكؿ التربية ،الحازمي (ص.)52:

) )2صحيح البخارم :كتاب اآلداب ،باب رحمة الكلد كتقبيمو كمعانقتو (ج ،)7/8ح (.)5996
) )3صحيح البخارم :كتاب اآلداب ،باب رحمة الكلد كتقبيمو كمعانقتو (ج ،)7/8ح (.)5998
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ًم ٍف ج ٍدعاء ]( ،)1فقد عد اإلسبلـ األسرةى مسؤكلة عف فطرة الطفؿ ،كعد أف كؿ انحر و
يصيبيا
اؼ
ي
ى
ى
ى ى ى
ي
المربٍّيف.
مصدره األكؿ األبكاف ،أك ىمف يقكـ مقاميما مف ي
كالدكر التربكم مف أىـ أدكار األسرة المسممة؛ ألف الطفؿ يجب أف ينشأ كيترعرع في و
بيت
إقامة حدكد ا﵀ ،كتحكيـ شريعتو ،كذلؾ بتعميمو آداب
أيقيـ عمى تقكل مف ا﵀ تعالى ،كرغبة في ى
الصبلة كالصكـ كاالستئذاف كدخكؿ البيت كالخركج منو ،كآداب الطعاـ كالشراب ،كاحتراـ الكبير

كالرحمة بالضعيؼ ،كغير ذلؾ مف الفرائض كاآلداب التي حثتا عمييا الشارع الحكيـ.
المثى ىؿ كالقدكة في التربية اإلسبلمية السميمة؛ عف ابف عباس –
كقد ضرب النبي  لنا ى
اؿ :يا يغالىـ إً ِّني أيعمِّم ىؾ ىكمًم و
ؼ رس ً ً
ات،
رضي ا﵀ عنيما  -قاؿ [ :يك ٍن ي
كؿ ا﵀  ىي ٍك نما ،فىقى ى ى
ت ىخ ٍم ى ى ي
ى
ى ي
ي

استىًع ٍف ًبالمَّ ًو،
احفى ًظ المَّ ىو تى ًج ٍدهي تي ىج ى
استى ىع ٍن ى
احفى ًظ المَّ ىو ىي ٍحفى ٍظ ىؾٍ ،
ٍ
ت فى ٍ
اسأ ًىؿ المَّ ىو ،ىكًا ىذا ٍ
سأىٍل ىت فى ٍ
اى ىؾ ،إً ىذا ى
ش ٍي وء قى ٍد ىكتىىب يو المَّ يو لى ىؾ ،ىكلى ٍك
اعمى ٍـ أ َّ
ىف األ َّ
كؾ إًالَّ ًب ى
ش ٍي وء لى ٍـ ىي ٍنفى يع ى
كؾ ًب ى
ىف ىي ٍنفى يع ى
اجتى ىم ىع ٍت ىعمىى أ ٍ
يم ىة لى ٍك ٍ
ىك ٍ
ش ٍي وء قى ٍد ىكتىىب يو المَّ يو ىعمى ٍي ىؾ ،يرًف ىع ًت األى ٍقالى يـ ىك ىجفَّ ٍت
كؾ إًالَّ ًب ى
ضر ى
كؾ ًب ى
ضر ى
اجتى ىم يعكا ىعمىى أ ٍ
ش ٍي وء لى ٍـ ىي ي
ىف ىي ي
ٍ

ؼ ](.)2
الص يح ي

كعكم:
رابعان :ىدكر تى ى

يقع عمى عاتؽ األسرة تكعية األبناء بالحكار كالنقاش كتنبيييـ إلى ما ال يدرككنو مف

أخطار ،كتصحيح ما لدييـ مف مفاىيـ خاطئة ،فكقكع الشباب في مشاكؿ كانحرافات قد يككف
التكعكم ،كعدـ قياميـ بكاجبيـ في النصح كاإلرشاد كالتأديب ،قاؿ
نتيجة إلىماؿ األيسرة لدكرىا
ٌ
َ
ُ ْ َ ً َُ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ ََ
ُ َ ُ
ُ َْ
ِيَ ٚ
ا﵀ تعالى ﴿ :يَا خح َٟا َاَّل َ
ارةُ نًْٖ َٟا
آ٘٠ُٜا ُ٠ا أَ ٍٛصس ْٗ َوأًِ ٖٞسٗ ٛارا وُ٠دٞا اْلاس واْل ِش
َ
ْ
ْ ُ َ
َ ٌ َ َ ْ ُ َ
َ ٌَ َ ٌ
َ ُ
٠ن َ َ
الل َ٘ا أ َم َرَ ْٗ ٞويٍَ َهٖ٠ن َ٘ا يُؤ َم ُرون ﴾ [التحريـ ،]6:فالتكعية ىي
َمالنِٓث ىِالظ طِداد ل حهػ
فرد ككشخصيات اجتماعية ،فيجب عمى المؤمنيف أف
الكسيمة الميمة في بناء شخصية األبناء كأ ا
يعمٌمكا أىمييـ كيأمركىـ بطاعة ا﵀ تعالى كينيكىـ عف المعاصي ،كينصحكىـ كيأدبكىـ حتى ال

) )1صحيح البخارم :كتاب الجنائز ،باب إذا أسمـ الصبي فمات ،ىؿ يصمى عميو ،كىؿ يعرض عمى الصبي اإلسبلـ؟
(ج ،)95/2ح (.)1359

) )2سنف الترمذم :كتاب الزكاة ،باب ما جاء في صفة أكاني الحكض (ج ،)248/4ح ( ،)2516قاؿ الترمذم :ىذا حديث
حسف صحيح ،قاؿ األلباني :صحيح ،ينظر :صحيح كضعيؼ سنف الترمذم ،األلباني (ج.)16/6
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يصيركا معيـ إلى النار العظيمة الرىيبة؛ التي تتكقد بالناس كبالحجارة ،كما تتكقد نار الدنيا
بالحطب(.)1
ْ َ َ ُْ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ُ َ ََُ َ ُْ ْ َ
الل ِ إ َن ّ ِ ْ
الْش َك َٕ ُلٖ ْ ٌٗ َن ِل ٌ
ًٗ ﴾
ِ
ْشك ة ِ
كقاؿ ِ ﴿ :إَوذ ُال ِٕٙان ِلة ِِٜٝو ٠ٞيهِل ٝيا بن ل ت ِ

ً
كيكعيو بً ًعظىـ
[لقماف" ،]13:قاؿ جميكر المفسريف :إف ابف لقماف كاف مشركان فمـ يزؿ لقماف ىيعظىو ي

أمر الشرؾ با﵀ تعالى حتى آمف با﵀ كحده ال شريؾ لو"(.)2

فإرشاد األبناء كتكعيتيـ كالحرص عمى النصح ليـ مف أكبر المسئكليات التي يجب عمى
اع ىك يكم يك ٍـ
الزكجيف القياـ بيا ،عف عبد ا﵀ بف مسعكد  قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :يكم يك ٍـ ىر و
ىىًم ًو ك ٍىك مس يئك هؿ كا ٍلم أرىةي ر ً
ً
اع ىي هة ىعمىى ىب ٍي ًت
الر يج يؿ ىر و
اـ ىر و
س يئك هؿ ىك َّ
اع ىعمىى أ ٍ ى ى ى ٍ
اع ىك ٍى ىك ىم ٍ
ىم ٍ
ى ىٍ ى
س يئك هؿ ،فىاإل ىم ي
اؿ ً ً
س يئك هؿ ](.)3
س يئك هؿ ،أىالى فى يكم يك ٍـ ىر و
س يئكلى هة ،ىكا ٍل ىع ٍب يد ىر و
اع ىك يكم يك ٍـ ىم ٍ
س ِّيده ىك يى ىك ىم ٍ
ىز ٍك ًج ىيا ىك ٍى ىى ىم ٍ
اع ىعمىى ىم ً ى

) )1ينظر :التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ،الزحيمي (ج.)316/28
) )2التحرير كالتنكير ،ابف عاشكر (ج ،)154/21بتصرؼ يسير.
) )3سبؽ تخريجو (ص )240:مف ىذا البحث.
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المبحث الثاني
مشركعية الزكاج كشركطو كالحكمة منو

كفيو ثبلثة مطالب:

المطمب األكؿ :مشركعية الزكاج في اإلسبلـ
المطمب الثاني :شركط عقد الزكاج
المطمب الثالثً :
الحكمة مف الزكاج
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المطمب األكؿ
مشركعية الزكاج في اإلسالـ
شرع اإلسبلـ الزكاج كرغب فيو ،كحث عميو في القرآف الكريـ كأحاديث الرسكؿ ؛ ألنو
خرج األجياؿ
المبنة األكلى التي يتككف منيا صرح المجتمع ،كىك المدرسة اإليمانية التي تي ٍّ
المسممة ،فالزكاج سكف كرحمة ،كاحصاف كطريؽ لًمعفة ،كآية مف آيات ا﵀  ،فالزكاج يسنة
ُ ْ َ َ َ
َ ََ َْ َْ َ َُ
اج َك َٟا
طان اَّلِي خَٖ اَزو
ككنية؛ فكؿ شيء في الككف قائـ عمى االزدكاج ،قاؿ تعالى ﴿ :شت
َ ُ ُ َْْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َُْ َ
ُّ َ ْ َ
خَٖ ِْٜاَ
َ
ك َش ٍء
مِٙا حجتِج اَرض وِ٘ ٚأِ ٍٛ
ص ِٟٗومِٙا ل حهٖ٠ٙن ﴾ [يس ،]36:كقاؿ تعالى ﴿ :وِِ٘ ٚ
َْ َْ َ َ ُ ََ َ َ
ّي ٕ َهٖس ْٗ حذْ ُرون ﴾ [الذاريات.]49:
زوس ِ
كقد ثبتت مشركعية الزكاج بالقرآف كالسنة كاإلجماع كالمعقكؿ:
أكالن :مشركعية الزكاج مف القرآف الكريـ:

ْ
ْ ْ َ َ ُْ
 -1نصت آيات القرآف الكريـ عمى مشركعية الزكاج ،قاؿ تعالىِ ﴿ :إَون خٍِخُ ْٗ أل تِص ُِف٠ا ِف
ً َ
َ َ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َ
ْ َ َ َ
ُ َ َ
ْ
ّ
ُ ْ َ َ َ َ ُ
اب ٕسٗ ّ٘ َِ ٚإج ِ َصاء َ٘ر َن َوذالث َو ُربَاع ٌإِن خٍِخُ ْٗ أل ت ْهدِل٠ا ٌ َ٠اض َِدة أ ْو
سط٠ا ٘ا ـ
اْلَخام ٌاِ ٛ
َ َ َ َ ْ َْ ُ ُ َ َ ََْ َ َ َ ُ ْ
ََْ ُ ََْ َ ْ ُ
ام ِٜ٘س ْٗ
سط٠ا اَي
٘ا مٖٓج خح َٙاٛس ْٗ ذل ِّ أدن أل ت ُه٠ل٠ا ﴾ [النساء ،]3:كقاؿ  ﴿ :وخِ ٛ
َ َ ِ َ ْ َ ُ ْ َ ُ
ِإَو٘انِس ْٗ ﴾ [النكر.]32:
والػاْل ِّي ِ٘ ٚنِتادِزٗ

 -2امتف ا﵀  عمى عباده بأف خمؽ ليـ مف أنفسيـ أزكاجان ليسكنكا كيطمئنكا إلييا ،كتحصؿ
ُ ْ ََْ ً
َ ُ
َْ َ َ َ ُ
بينيـ المكدة كالمحبة كالرحمة ،قاؿ تعالىَ ﴿ :و٘ ِْ ٚآيَاحِ ِٝأن خٖ ََ ٕسٗ ّ٘ ِْ ٚأٍٛصِسٗ أزواسا
َ َ َ َ َّ
َّ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ََْ ُ َ َ ًَ َ َ ًَْ َ
َ َ َ
ات ٕ ِِ ٍْ ٠م َحخٍَٓ ُرون ﴾ [الركـ.]21:
ٕ ِتصٓ٠ٜا إِْلْٟا وسهٔ ةحٜسٗ ٘٠دة ورّمث إِن ِف ذل ِّ ٌي ٍ
ً
 -3أخبر ا﵀ تعالى عباده بأف النكاح مف سنف األنبياء كالمرسميف ،قاؿ َ ﴿ :وَٕ َِد أ َ َ
رشٖٜا ُر ُشال
ي
َ
َ
ّ
َّ ُ ّ
َ
ِك أ َ
َُِ٘ ٚتٖ َِّ َو َس َهٖٜا ل َ ُ ٟٗأ َ ً
أت ةآيَ
َكن ل َِرش٠ل أن ي َ
سٔ ْ ٌ
زواسا َوذُ ّر ّيَ ًث َ
َ
ِخاب﴾
ٕ
الل
ذن
إ
ب
ل
إ
ث
٘ا
و
ِ
ٍ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ ٍ
[الرعد.]38:

ثانيان :مشركعية الزكاج مف السنة النبكية:
حثت األحاديث النبكية الشريفة عمى الزكاج ،ىكىرغب النبي  فيو ،كشجع المسمميف

عميو ،كمف ىذه األحاديث:
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 -1عف عبد ا﵀ بف مسعكد  قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :ىيا

ً
ص يف لً ٍمفى ٍر ًج ،ىك ىم ٍف لى ٍـ
استى ى
ط ى
ص ًر ىكأ ٍ
اع ى
ٍ
ىح ى
اءةى ىف ٍم ىيتىىزَّك ٍج ،فىًإنَّ يو أى ىغض ل ٍم ىب ى
الب ى
اء ](.)1
فىًإ َّن يو لى يو ًك ىج ه

ش ىر
ىم ٍع ى
ستى ًط ٍع
ىي ٍ

الش ىب ً
َّ
اب ،ىم ًف
الص ٍكًـ
فى ىعمى ٍي ًو ًب َّ

ً ً
ً
س ًب ً
يؿ
 -2عف أبي ىريرة  قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :ثىالى ثى هة ىحؽ ىعمىى ا﵀ ىع ٍكين يي ٍـ :ا ٍل يم ىجاى يد في ى
الن ً
ً
اء ،ىك َّ
اؼ ](.)2
العفى ى
اك يح الًَّذم يي ًر ي
ب الًَّذم يي ًر ي
الم ىكاتى ي
يد ى
يد األ ىىد ى
ا﵀ ،ىك ي
ً ً
ً
س ًب ىيا ىك ىج ىمالً ىيا
الم ٍأرىةي أل ٍىرىب وع :ل ىمال ىيا ىكلً ىح ى
 -3عف أبي ىريرة  أف رسكؿ ا﵀  قاؿ [ :تيٍن ىك يح ى
ينيا ،فىا ٍظفىر ًب ىذ ً
ً ً
ات الد ً
اؾ ](.)3
ِّيف ،تى ًرىب ٍت ىي ىد ى
ىكلًد ى
ٍ
ثالثان :مشركعية الزكاج مف اإلجماع:
المسنكنة ،كاتفقكا عمى أف مف تاقت نفسو
اتفؽ العمماء عمى أف النكاح مف ي
العقكد الشرعية ى

إليو ،كخاؼ العنت فإنو يتأكد في حقو(.)4

ككرد الكثير مف اآلثار عف الصحابة  تحث عمى الزكاج كترغب فيو؛ فعف ابف مسعكد 
ْ َ ُ ُ َُ َ َ ُ ْ ْ َُ ْ َ ْ
ؾَِٖ ِٝو َ ُ
قاؿ" :ابتغكا ً
الل
الغنى في النكاح ،فإف ا﵀ تعالى يقكؿ ﴿ :إِن يس٠ٛ٠ا ذِراء حي ِٟٗ ِ ٜالل ٌِ٘ ٚ
َ
َواش ٌِم نٖ ًِٗ﴾ [النكر ،"]32:كعف أبي بكر الصديؽ  قاؿ" :أطيعكا ا﵀ فيما أمركـ بو مف النكاح،
ينجز لكـ ما كعدكـ مف الغنى"(.)5
رابعان :مشركعية الزكاج مف المعقكؿ:
اإلنساف كائف اجتماعي ،ال يستطيع أف يعيش منعزالن عف أخيو اإلنساف ،كالعبلقة بيف الرجؿ

كالمرأة عبلقة تعاكف كتناسؽ كتكامؿ ،كالحاجة إلييا أمر ًفطرم ،كقد جاء اإلسبلـ لتنظيـ ىذه
العبلقة بعقد الزكاج ،ىجىب ىؿ ا﵀ الخمؽ عميو ،بما ركب فييـ مف الشيكات؛ ليككف بو النسؿ ،حتى
َ ََ
ْ َ ُ َ
َع أ َ ْز َواسْ ْٗ ٟ
َ َ َ ُ ْ ُُ
أو
ضاٌ ِل٠ن * إِل
سِٟٗ
ىي ٍكمؿ ما قدره ا﵀ مف الخمؽ ،قاؿ ا﵀  ﴿ :واَّلِيٍِ ٕ ٗٞ ٚرو ِ
ِ ِ
) )1سبؽ تخريجو في (ص )124:مف ىذا البحث.

) )2سنف الترمذم :كتاب فضائؿ الجياد ،باب ما جاء في المجاىد كالناكح كالمكاتب كعكف ا﵀ إياىـ (ج،)236/3
ح ( ،)1655قاؿ الترمذم :حديث حسف ،كقاؿ األلباني :حسف ،ينظر :صحيح الجامع الصغير كزياداتو (ج،)585/1

ح (.)3050

) )3سبؽ تخريجو في (ص )236:مف ىذا البحث.

) )4ينظر :المحمى باآلثار ،ابف حزـ (ج ،)3/9المغني ،ابف قدامة (ج ،)4/7اختبلؼ األئمة العمماء ،ابف يىىب ٍي ىرة
(ج.)120/2

) )5تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج.)51/6
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َ َ َ َ ْ َْ َ ُُ ْ َ َ ُ ْ َ ُْ َ ُ
َ
ََْ َ َ َ َ َ َُ َ َ ُ ُ َْ ُ َ
َ
َ
٘ا مٖٓج خحٙاجٌ ٟٗإِج ٟٗدري مِّٖ٘٠ي * ذ ِٚ ٙابخغ وراء ذل ِّ ٌأوٕه ِّ  ٗٞإهادون ﴾
[المؤمنكف.)1(]7-5:

المطمب الثاني
شركط عقد الزكاج
لعقد الزكاج مجمكعةه مف الشركط كاألركاف التي ال ينعقد إال بيا ،كقد اختمؼ الفقياء في
عدد تمؾ األركاف ،فمنيـ مف جعميا ركنان كاحدان ،كمنيـ مف جعميا أكثر مف ذلؾ( ،)2ك ًمف تمؾ
الشركط:
أكالن :الرضا:
عقد الزكاج اختيارم ال يجكز فيو اإلكراه بكجو مف الكجكه؛ كذلؾ أنو يتعمؽ بحياة الزكجيف
ط ىرفي العقد يمكرىان ،فبل يجكز إجبار الرجؿ
كمستقبميما ،كلذلؾ فبل يجكز أف يدخؿ طرؼ مف ى
و
برجؿ ال تريده ،عف أبي ىريرة
عمى الزكاج بامرأة ال يريدىا ،كال يجكز إجبار المرأة عمى الزكاج
ستىأٍ ىذ ىف ،قىاليكا :ىيا
ٍم ىر ،ىكىال تيٍن ىك يح ا ٍل ًب ٍك ير ىحتَّى تي ٍ
 ،أف رسكؿ ا﵀  قاؿ [ :ىال تيٍن ىك يح ٍاأل ِّىي يـ ىحتَّى تي ٍ
ستىأ ى
كؿ ً
ت ]( ،)3فبل يتـ زكاج المرأة إف كانت ثيبان إال عند نطقيا
ؼ إً ٍذ ين ىيا؟ قى ى
س ى
ا﵀ ،ىك ىك ٍي ى
اؿ :أ ٍ
س يك ى
ىف تى ٍ
ىر ي
بالرضا ،أما البكر فيكفي يسككتيا؛ ألنيا غالبان ما تستحي مف التصريح بالقبكؿ ،كفي حاؿ

امتناعيا ال يتـ إجبارىا عمى الزكاج.
الكلي:
ثانيان :ى

كالية المرأة بنفسيا عقد الزكاج عمؿ مستنكر فطرة كذكقان ،ككسيمة إلى الفساد كالزنى باسـ
النكاح ،كلذلؾ جاء الشرع باشتراط مباشرة عقد النكاح بكاسطة كلي المرأة؛ أبكىا ،أك أخكىا أك
ْ
ِّي َ
ِط٠ا ال ْ ُْْ ٙشك َ
األقرب منيا فاألقرب ،قاؿ تعالىَ ﴿ :ول ُتُ ْٜٓ
ض َّت يُؤِ٘٠ُٜا ﴾ [البقرة ،]221:كقاؿ
ِ
ََ
ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ ُ ْ َ ُ
ط٠ا اََيَ َ
س ُ
ِإَو٘انِس ْٗ ﴾ [النكر" ،]32:فيذا الخطاب
ام ِٜ٘سٗ والػاْل ِّي ِ٘ ٚنِتادِزٗ
ٛ
 ﴿:وأ ِ

) )1ينظر :المقدمات المميدات ،أبك الكليد القرطبي (ج.)451،452/1
) )2ينظر :الفقو عمى المذاىب األربعة ،الجزيرم (ج.)17/4

) )3صحيح مسمـ :كتاب النكاح ،باب استئذاف الثيب في النكاح بالنطؽ ،كالبكر بالسككت (ج ،)1036/2ح (.)1419
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يمكجو إلى األكلياء ،أم :ىزٍّكجكا أييا األكلياء ىمف ال زكج لو مف الرجاؿ المسمميف أك النساء
كيسركا ليـ ىذا األمر كال تيعسركه" (.)1
المسممات ،ى
ً
اح إًَّال ًب ىكًل ٍّي ]( ،)2كعف
كجاء عف أبي مكسى األشعرم  قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :ىال ن ىك ى
ً
ام ىأر وىة ىن ىك ىح ٍت ًب ىغ ٍي ًر إًذ ً
ييا،
ٍف ىم ىكال ى
عائشة – رضي ا﵀ عنيا  -قالت :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :أىي ىما ٍ

و
فى ًن ىكاحيا ب ً
اف
اج يركا فىالس ٍم ى
اط هؿ ،ثىىال ى
اب ًم ٍن ىيا ،فىًإ ٍف تى ى
ط ي
ش ى
ىص ى
يى ى
ث ىم َّرات ،فىًإ ٍف ىد ىخ ىؿ ًب ىيا فىا ٍل ىم ٍي ير لى ىيا ًب ىما أ ى
ىكلًي ىم ٍف ىال ىكلً َّي لى يو ]( ،)3فنكاح المرأة ال ىيصح إال بكلي ،كال تممؾ المرأة تزكيج نفسيا كال غيرىا،

فإف فعمت ،لـ يصح النكاح ،كقد شرع اإلسبلـ اشتراط الكلي صيانة لممرأة ،كحرصان عمى حقكقيا،
كحفاظان عمى عنصر الكفاءة بيف الزكجيف ،حتى تستقر األمكر بعد الزكاج ،كتجد المرأة مف
المشكبلت التي قد تقع بعد الزكاج(.(4
يشاركيا في حؿ ي
ثالثان :الشاىداف:
ال بد لصحة العقد مف أف يشيد عميو شاىداف يمسمماف ىعدالف" ،كالعمؿ عمى ىذا عند أىؿ

العمـ مف أصحاب النبي  كمف بعدىـ مف التابعيف كغيرىـ ،قالكا( :ال نكاح إال بشيكد)؛ كذلؾ

ألنو يتعمؽ بو حؽ غير المتعاقديف ،كىك الكلد ،فاشترطت الشيادة فيو ،لئبل ىيجحده أبكه فيضيع
ىنسبو"(.)5

(الصداؽ):
رابعان :المير
َّ
اشتراط الشارع الحكيـ لصحة عقد النكاح أف يككف ىناؾ مير مقدـ مف الرجؿ لممرأة،
فالمير ىدية لممرأة كتطييب لخاطرىا؛ كلذلؾ فيك ًممؾ ليا ،يحؽ ليا التصرؼ فيو ،كيجكز ليا أف
تتنازؿ عنو كمو أك شيء منو لزكجيا كما قاؿ تعالىَ ﴿ :وآحُ٠ا ْ إجَ َصاء َغ ُدَُاحَِِ َٚ ٟنَْٖ ًث ٌَإن ـ ْ َ
ِْب
ِ
ِ

) )1التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ ،طنطاكم (ج ،)121/10بتصرؼ يسير.

) )2سنف الترمذم :كتاب النكاح ،باب ما جاء ال نكاح إال بكلي (ج ،)399/3ح ( ،)1101قاؿ األلباني :صحيح ،ينظر:
صحيح كضعيؼ سنف الترمذم ،األلباني (ج.)101/3

) )3سنف أبي داكد :كتاب النكاح ،باب في الكلي (ج ،)229/2ح ( ،)2083قاؿ األلباني :حديث صحيح ،ينظر :صحيح
أبي داكد ،األلباني (ج ،)320/6ح (.)1817

المغني ،ابف قدامة (ج .)7،8/7
) )4ينظر :ي

) )5فقو السنة :سابؽ (ج ،)57/2بتصرؼ يسير.
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ً
َ ُ ْ َ َ ْ ْ َْ ً َُُ َ ً
َش ٍء ِّ٘ ُٝ ٜجٍصا ٌُك٠هُ ِ ٜٞحئا َ٘رِيئا ﴾ [النساء ،]4:أم أعطكىف ميكرىف عف طيب أنفس
ٕس ٗ نٚ
منكـ ،فالمير ممؾ لممرأة يجكز ليا أف تتنازؿ لزكجيا عف شيء منو ،كيحؿ لزكجيا أكؿ ذلؾ دكف
ىحرج ما داـ بسماح زكجتو كاذنيا(.)1
كلما كاف المير ىدية كنًحمة لـ يأت في الشرع تحديد ألقمو كأكثره كانما تيرؾ ذلؾ لممقدرة
كالتراضي بيف الطرفيف ،كقد زكج الرسكؿ  رجبلن كامرأة مف المسمميف بآيات مف القرآف؛ كذلؾ

عندما لـ يكف عند الرجؿ شيء يصمح أف يككف مي انر ،فقاؿ لو النبي  [ :ا ٍنظي ٍر ىكلى ٍك ىخ ًات نما ًم ٍف
ح ًد و
يد  ،)2(]...فمـ يجد الرجؿ شيئان ،فزكجو النبي  إياىا عمى أف ييعمميا سك انر مف القرآف الكريـ،
ى
و
ىف َّ
ص ٍف ىروة،
كجاء عف أنس بف مالؾ  [ ،أ َّ
الن ًب َّي  ىأرىل ىع ىمى ىع ٍب ًد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف ىع ٍكؼ  أىثىىر ي
ت ام أرىةن عمىى ك ٍز ًف ىنك و
اؿ :يا رس ى ً
اة ًم ٍف ىذ ىى وب ،قى ى
فىقى ى
ى
كؿ ا﵀ ،إً ِّني تىىزَّك ٍج ي ٍ ى ى ى
اؿ :ىما ىى ىذا؟ قى ى ى ى ي
اؿ :فى ىب ىار ىؾ ا﵀ي
شو
اة ](.)3
لى ىؾ ،أ ٍىكلً ٍـ ىكلى ٍك ًب ى
خامسان :اإلحصاف كالعفاؼ:
اشترط الشرع عمى المسمـ أف ال يتزكج إال العفيفة المسممة ،كالعفيفة الكتابية؛ قاؿ تعالى:
َ َ ََ
ِط َٟا إ َل َزان أ َ ْو ُم ْْش ٌك َو ُ
الزاج ًَِ ُث َل يَُ ٜٓ
الزان َل يَُِ ٜٓص َإل َزاجًَِ ًث أ َ ْو ُم ْْش َك ًث َو َ
﴿ َ
ض ّرِ َم ذل ِّ َع
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ال ْ ُْ ٙؤ َِ٘ ٜ
البغي الزانية ،ككذلؾ ال
أة
ر
الم
عمى
العفيؼ
الرجؿ
مف
العقد
يصح
فبل
،
]
3
[النكر:
﴾
ِّي
ى

المسافح ،لقكلو تعالى ( :ىك يحِّرىـ ىذلً ىؾ ىعمىى
يصح تزكيج المرأة الحرة العفيفة بالرجؿ الفاجر ي
يف)(.)4
ا ٍل يم ٍؤ ًم ًن ى
اف ىي ٍح ًم يؿ
كعف عمرك بف شعيب  [ :أ َّ
ىف ىم ٍرثى ىد ٍب ىف أىًبي ىم ٍرثىود ا ٍل ىغ ىن ًك َّ
اف ىر يج نال ى
ش ًد ن
يدا ،ىك ىك ى
م ،ىك ىك ى
اؽ،
يس ىارل ًم ٍف ىم َّك ىة ،إًلىى ا ٍل ىم ًدي ىن ًة ،قى ى
اف ًب ىم َّك ىة ىب ًغي ييقىا يؿ لى ىيا :ىع ىن ي
اؿ :فى ىد ىع ٍك ي
ىح ًممى يو ،ىك ىك ى
ت ىر يج نال ًأل ٍ
ٍاأل ى
س ً
ت ىع ِّني،
س ى
س ىك ى
كؿ المَّ ًو ،أى ٍن ًك يح ىع ىن ى
كؿ المَّ ًو  ،فى يق ٍم ي
ص ًديقىتى يو  ...فى ًج ٍئ ي
اؽ ،فى ى
ت :ىيا ىر ي
ت إًلىى ىر ي
ىك ىكا ىن ٍت ى
) )1ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازم (ج ،)492/9التحرير كالتنكير ،ابف عاشكر (ج.)232/4

) )2صحيح مسمـ :كتاب النكاح ،باب الصداؽ ،كجكاز ككنو تعميـ قرآف ،كخاتـ حديد ،كغير ذلؾ مف قميؿ ككثير،
كاستحباب ككنو خمسمائة درىـ لمف ال يجحؼ بو (ج ،)1042/2ح (.)1425

) )3صحيح مسمـ :كتاب النكاح ،باب الصداؽ ،كجكاز ككنو تعميـ قرآف ،كخاتـ حديد ،كغير ذلؾ مف قميؿ ككثير،
كاستحباب ككنو خمسمائة درىـ لمف ال يجحؼ بو (ج ،)1042/2ح (.)1427

) )4ينظر :التحرير كالتنكير ،ابف عاشكر (ج.)155/18

253


فى ىن ىزلى ٍتَّ :
{الزًان ىي ية ىال ىي ٍن ًك يح ىيا إًَّال ىز و
اؿ :ىال
اف أ ٍىك يم ٍ
ىىا ىعمى َّي ىكقى ى
ش ًر هؾ} [النكر ،]3:فى ىد ىع ًاني ،فىقى ىأر ى
تى ٍن ًك ٍح ىيا ](.)1

ْ
ىحؿ ا﵀ تعالى الزكاج مف الكتابية (الييكدية كالنصرانية) كما قاؿ ا﵀  ﴿ :اْلَ َْ ٠م
ككذلؾ أ ى
ُ َ َ ُ ُ َ َّ ُ ََ َ ُ َ َ ُ ُ ْ ْ
َ ُ ْ ََ َ ُ ُ
ط َػُ َٜ
س ْٗ ضِٔ ل َ َُ ْٗ ٟوال ْ ُْ ٙ
َ
َ
ات َِ٘ٚ
أضِٔ ٕسٗ إفًِتات وـهام اَّلِي ٚأوح٠ا إِٓخاب ضِٔ ٕسٗ وـها٘
ُ
َ ُْ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ ْ
َ ْ ُ ْ َ َُْ ُ ُ
َ
ْ ْ َ
٠ر َُُ َٚ ٞمْػَ ٜ
 َٚ ٞ٠أسُ
ِّي َد ْريَ
َ
َ
ات والٙطػٜات ِ٘ ٚاَّلِي ٚأوح٠ا إِٓخاب ِ٘ ٚرتٖ ِسٗ إِذا آححخٙ
ال ُٙؤِِ٘ ٜ
ِ
َ ُ
ََ َ ْ
ُ
َ َ
يٙان َذ َِ ْد َ
َ ْ َ
ُم َصاٌ ِ َ
س ٍُ ْر ة َ
ضت ِ َؿ خ ََ ُٝ ٖٙوِ ٠َ ٞف اٌخ َِرة ِ ٘ َِٚ
ان و٘ ٚي
طّي َول ُ٘خ ِ
ِ
اْل ِ
ِ ِ
خذِي أخد ٍ
ْ
اْلَ
اِس َ
المحصنة
ك
المؤمنة
حصنة
الم
مف
إال
اج
ك
الز
يجكز
ال
أنو
في
نص
فاآلية
،
]
5
[المائدة:
﴾
يٚ
ِ
ِ
ه
ي
ي

بالمحصنة كأف بينيا كبيف الفاحشة ًحصنان يمنعيا
المحصنة ىنا يعني العفيفة ،سميت ي
الكتابية ،ك ي
عنيا(.)2

المطمب الثالث
ً
الحكمة مف الزكاج
شرع ا﵀  الزكاج لمصالح عباده كمنافعيـ؛ ليظفركا منو بالمقاصد الحسنة كالغايات
كيعفكا مف خبللو أنفسيـ عما ىحرـ ا﵀  ،إلى غير ذلؾ مف
الشريفة ،كيحفظكا بو الذرية كالنسؿ ،ى
المقاصد ك ً
الح ىكـ كالغايات التي أذكر منيا:
 .1إحصاف الزكجيف :فالزكاج ًحصف لمرجؿ كالمرأة مف االنحراؼ ك ً
الفتف ،كالكقكع فيما ىحرـ ا﵀ 
ً
َ َ ََُْ ْ ّ َ َ َ َ َ َ ً
الزِِن إَِ ُٝ ٛكن ٌاضِظث َو َشاء َشبًِال ﴾ [اإلسراء ،]32:كىك
مف الزنا ،قاؿ تىعالى ﴿ :ول تِرب٠ا
َ َ َ ُ ْ ُُ
سْٗ ِٟ
سبيؿ العفة الكحيد الذم أباحو ا﵀ لممسمميف ،قاؿ ا﵀  ﴿ :واَّلِيٍِ ٕ ٗٞ ٚرو ِ
َ ََ
َ ُ َ
ْ ْ َ ََ َ ْ ََْ ُ
َ َ ََْ َ َ َ َ َ
ري َمَُٖ ٘٠
اج ٌَُ ْٗ ٟإ َج َُ ْٗ ٟد ْ ُ
َع أ َ ْز َ
اء ذل ِّ
ِّي * ذ ِٚ ٙابخغ ور
ٙ
ح
خ
ج
ٓ
ٖ
م
ا
٘
أو
ٗ
ٟ
س
ا
و
ضاٌ ِل٠ن * إِل
ِ
ِ ِ
َُ َ َ ُ ْ ُ َ
ٌأوٕهِّ  ُٗ ٞإ َهادون ﴾ [المؤمنكف.]7-5:

) )1سنف أبي داكد :كتاب النكاح ،باب ًفي قى ٍكلً ًو تى ىعالىى( :الزانًي ىال ىي ٍن ًك يح إًال ىزانًىيةن) (ج ،)220/2ح ( ،)2051قاؿ األلباني:
إسناده حسف صحيح ،ينظر :صحيح أبي داكد ،األلباني (ج ،)292/6ح (.)1790
) )2ينظر :تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج ،)42/3الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ج.)79/6
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َ ْ َ َْ
السكف كاألينس كالمكدة كالراحة النفسيَّة بيف الزكجيف :قاؿ تعالى ﴿ :وِ٘ ٚآياحِ ِٝأن
 .2يحصكؿ َّ
َ
ُ ْ ََْ ً َ ُ
ًَ ْ ً
َ
َُْ
ُ
َ َ َ ُ
اسا ٕ ِت ْصٓ٠ُٜا إِْل ْ َٟا َو َس َهٔ ةَحَْٜس ْٗ َم َ٠دة َو َرّمَث ﴾ [الركـ ،]21:كقاؿ
خٖ ََ ٕس ْٗ ٘ ِْ ٚخجٍصِسٗ أزو
ُ َ
ُ َ
َْ
َ َ َ َ َ ْ
َ ََ ُ
س َهٔ َِٟ٘ ٜا َز ْو َس َٟا ٕ ِحَ ْصس َ ٚإِْل ْ َٟا ﴾ [األعراؼ.]189:
 ٠َ ٞ ﴿ :اَّلِي خِٖس ْٗ ٘ ِْ ٚجٍ ٍس واضِدةٍ و
التعارؼ كاالتٍّصاؿ بيف العائبلت
يس ًر كالقىبائؿ :فبالزكاج يحصؿ
 .3قكة ِّ
الصمة بيف األ ى
التقارب ك ي
ي
ُ َ
َ
خَٖ ََ ٘ َِ ٚال ْ َٙاءِ ب َ َ ً
ْشا
الصير قسيمان لمنسب؛ قاؿ َ ﴿ :و ٠َ ٞاَّلِي
جعؿ ا﵀ ٍّ
كالقبائؿ؛ كلذا ى
َ َ
َ َ ََ َ
َ َ َ َ ُ َ َ َْ ُ
اس إِٛا خَِٖٜازٗ ِّ٘ ٚذْ ٍر
غ ًْ ٟرا ﴾ [الفرقاف ،]45:كقاؿ تعالى ﴿ :يا خحٟا اْل
ٌشهٖ ُ ٝن َصتًا َو ِ
َُ َ َ َ َ َْ ُ ْ ُ ُ ً َ َ َ َ َ َ َُ
َ َ ََْ ُ
َ َ ََْ ُ
از ْٗ إ َن َ َ
سْ
الل َنٖ ٌ
ًِٗ
ِ
ت
خ
الل
ِٜد
ن
ٗ
٘
ر
ز
أ
ن
إ
٠ا
ِ
ِ
وأٛث وسهٖٜازٗ طه٠با ورتانِٔ َلِ هارٌ ِ
َ
خت ٌ
ري ﴾ [الحجرات.]13:
ِ
ْ
َْ ُ َ َُْ َ
٠ن زيُ َٜث ْ َ
اْلًَاة ِ اَلجًَا ﴾
 .4انجاب األكالد الذيف ىـ ًزينة الحياة الدنيا :قاؿ تعالى ﴿ :الٙال واِلٜ
ِ
[الكيؼ ،]46:كفي نعمة الكلد الصالح ىمصالح كثيرة لمكالديف؛ إذ بيـ تتـ السعادة الدنيكية،
كيستعيف بيـ الكالداف في قضاء حاجاتيما ،كيستفيداف مف يدعائيما بعد كفاتيما؛ عف أبي
ي
ات ًٍ
ط ىع ىع ٍن يو ىع ىممي يو إًَّال ًم ٍف ثىىال ثى وة :إًَّال
اف ا ٍنقى ى
ىريرة  ،أف رسكؿ ا﵀  ،قاؿ [ :إً ىذا ىم ى
س ي
اإل ٍن ى
و
ً
ًم ٍف ص ىدقى وة ج ً و
ًو
صالً وح ىي ٍد يعك لى يو ](.)1
ى
ارىية ،أ ٍىك ع ٍمـ يي ٍنتىفىعي ًبو ،أ ٍىك ىكلىد ى
ى

 .5ىبقاء النكع اإلنساني عمى كجو األرض :كتكثير عدد المسمميف كتقكيتيـ ،فالنكاح سبب لمنسؿ
ُ َ
َ َ َ َ ُ َُ
اس اتِ٠ا َربَس ُٗ اَّلِي
الذم يحص يؿ بو ىبقاء البشر كتكثيرىـ؛ قاؿ ا﵀ تعالى ﴿ :يا خحٟا اْل
َْ
َ َ َ َ ََ َْ َْ َ َ ََ َ
َ ََ ُ
د َِ٘ٙ ُٟ ْ ٜا ر َ
س ًال َْر ِ ً
ريا َون َِص ً
اء ﴾ [النساء،]1:
خِٖس ْٗ ٘ ِْ ٚجٍ ٍس واضِدةٍ وخَٖ ِٟٜ٘ا زوسٟا وب
ِ
ً
عرؼ لو
"كلكال الزكاج لمزـ أحد أمريف :إما فناء اإلنساف ،أك يكجكد إنساف ناشئ مف سفىا وح ال يي ى
يقكـ عمى أخبلؽ"(.)2
أص هؿ كال ي

َ
ُ
ِٜس ْٗ َو َ
اْل َ
ط٠ا اََيَ َ
س ُ
الػ ِ
ِّي ٘ ِْٚ
ام ٘
اؿ تى ىعالىىَ ﴿ :وأِ ٛ
 .6الزكاج سبب لمغنى ككثرة الرزؽ :قى ى
َ ْ
َ ُ
َ ُ ْ َ ُ
س٠ُٛ٠ا ُذ َِ َراء ُح ْيُ َ ُٗ ِٟٜ
الل ٌِ٘ ٚؾِٖ[ ﴾ ِٝالنكر ،]32:كقد كاف بعض
ِإَو٘انِس ْٗ إِن ي
نِتادِزٗ
ِ
السمؼ ينصح مف أىصابتو فىاقة بالزكاج ليذه اآلية ،قاؿ أىبك ىبكر " :أطيعكا ا﵀ فيما أمركـ بو

) )1صحيح مسمـ :كتاب الكصية ،باب ما يمحؽ اإلنساف مف الثكاب بعد كفاتو (ج ،)1255/3ح (.)1631
) )2الزكاج :ابف عثيميف (ص.)15:
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النكاح ،ينجز لكـ ما كعدكـ مف ً
مف ٍّ
الغنى"( ،)1كعف ابف مسعكد  قاؿ" :التمسكا الغنى في
ىى
ي
النكاح ،ثـ تبل ىذه اآلية" ،كقاؿ عمر " :عجبي ممف ال يطمب ً
الغنى في ٍّ
النكاح ،كقد قاؿ
ى
ضمً ًو)"(.)2
ا﵀ تعالى( :إًف ىي يككينكا فيقى ىراء يي ٍغ ًن ًي يـ المَّ يو ًمف فى ٍ

) )1تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج.)51/6

) )2الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ج ،)241/12بتصرؼ يسير.
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المطمب األكؿ :مشكمة النشكز كعبلجيا
المطمب الثاني :مشكمة الظيار كعبلجيا
المطمب الثالث :مشكمة المعاف كعبلجيا
المطمب الرابع :مشكمة اإليبلء كعبلجيا
المطمب الخامس :مشكمة الطبلؽ كعبلجيا
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مشكالت الزكاج كسبؿ عالجيا
تمييد:
أكلى اإلسبلـ األسرة عناية خاصة فشرع ليا مف األحكاـ ما يضمف سبلمتيا مف التفكؾ
كيحفظ كيانيا مف الضياع ،ككضع ليا القكاعد الحكيمة لمحفاظ عمييا مف ٍّ
الشقاؽ كالشتات،
كأرسى المبادئ القكيمة التي تد أر عنيا المشكبلت؛ التي قد تعمؿ عمى التفريؽ بيف الزكجيف،
كتعيؽ األسرة عف تحقيؽ أىدافيا كغاياتيا ،فاألسرة ىي المبنة القكية التي يبنى بيا صرح المجتمع
خرج األجياؿ المسممة.
المسمـ ،كىي المدرسة اإليمانية التي تي ٍّ
المبلحظ أف الخبلفات كالمشكبلت األيسرية كالزكجية أصبحت منتشرة ،كتعددت أشكاليا
كمف ي

كصكرىا عمى نحك لـ ييعيد مف ذم قبؿ؛ بسبب كثرة الفتف كانتشارىا ،كالفىيـ الخاطئ لتعاليـ
اإلسبلـ ،كالنزاع عمى القكامة بيف الزكجيف ،كىذه الخبلفات إذا لـ ت ً
نتو كتيعالج بمكجب الشرع
ستعيش البيكت في تعاسة دائمة ،كاضطراب مستمر ،كذلؾ ييدد األكالد بالتشرد كالضياع
كاالنحراؼ ،كلك رجع المسممكف إلى قكاعد اإلسبلـ كتشريعاتو الغراء لكجدكىا تتسـ بالكاقعية
كالفعالية في معالجة نكازع ً
الخبلؼ كعكامؿ اإلثارة كاالضطراب( ،)1فقد كضع القرآف الكريـ العبلج
الفعاؿ ،لمشكبلت الزكاج ،كعدـ استقرار األيسرة.
سبؿ عالجيا:
كسأذكر بعض مشكالت الزكاج كما أكردىا القرآف الكريـ ،كسأيبيف ي
المطمب األكؿ
مشكمة النشكز كعالجيا

أمر اإلسبلـ بحسف العشرة بيف الزكجيف كحث عمى التسامح كالعفك كالمكدة كالتراحـ بينيما،
َُْ
ُ ْ َ ْ َ ً َ ْ ُ ُ ََْ َ َ َ َ ََْ ُ ْ َ َ ًَ
َْ َ َ َ ُ
قاؿ تعالىَ ﴿ :و٘ ِْ ٚآيَاحِ ِٝأن خٖ ََ ٕس ْٗ ٘ ِْ ٚخجٍصِسٗ أزواسا ٕ ِتصٓ٠ٜا إِْلٟا وسهٔ ةحٜسٗ م٠دة
َ
َ َ ًَْ َ
َ َ َ
َ َ َ َ
ات ٕ ِِ ٍْ ٠م َحخٍَٓ ُرون ﴾ [الركـ.]21:
ورّمث إِن ِف ذل ِّ ٌي ٍ
كقد ىحث الشرع عمى معاشرة الزكج زكجتو بالمٍّيف كاإلحساف كالمعركؼ ،قاؿ تعالى:
َ َ ُ ُ
ْ ْ
وف ﴾ [النساء ،]19:كىذا يشمؿ المعاشرة القكلية كالفعمية ،فعمى الزكج أف
َشو َٚ ٞةِال َٙه ُر ِ
﴿ واع ِ
) )1ينظر :الحمكؿ الشرعية لمخبلفات كالمشكبلت الزكجية كاألسرية ،ابف جبريف (ص.)5:
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كحسف المعاممة،
يعاشر زكجتو بالمعركؼ ،مف الصحبة الجميمة ،ككؼ األذل ،كبذؿ اإلحساف ،ي
كيدخؿ في ذلؾ النفقة كالكسكة كنحكىما ،كأف يبذؿ لزكجتو المعركؼ عمى قىدر طاقتو كاستطاعتو،

كىذا يتفاكت بتفاكت اإلمكانيات كاألحكاؿ(.)1
لكف أحيانان يحدث نكع مف النشكز كالتمرد عمى الحياة الزكجية مف ًقىبؿ الزكجة؛ بسبب تعذر

العشرة بينيا كبيف زكجيا ،أك بسبب تقصير الزكج في بعض األمكر ،أك ألسباب ترجع إلى
طبيعة المرأة ،كلقد كضع اإلسبلـ الحكيـ الحمكؿ العممية لتمرد الزكجة كنشكزىا ،قاؿ تعالى:
َ َ َ َ َُ َ ْ َ ُ ْ ََ
ّ َ ُ ََ ُ َ ََ
اْل ُ
َع َب ْهؼ َوب َٙا َخجْ ٍَ ُِ٠ا ٘ ِْ ٚأ َ ْم َ٠الَِ ٌَ ْٗ ٟ
َع إجّ ِ َ
الػ ِ َ
ِ
ات
ٗ
ٟ
ؾ
ه
ب
الل
ٔ
ؾ
ٌ
ا
ٙ
ة
ء
ا
ص
الرسال ُ٠ام٠ن
ٍ
ِ
ِ
ِ
﴿ ِ
َ َ َ َُ َ َ
َْ َ
َ َ ٌ َ َ ٌ َْْ
ََ ُ َ ُُ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ُ ُ َ
سمِ
ب ةِٙا ضٍِق الل والال ِت َّتاٌ٠ن نظ٠زٌ ٚٞهِل ٚٞ٠واٞشروِ ٚٞف الٙؾا ِ
ُاِ ٛخات ضاٌ ِلات ل ِٖيً ِ
َ ْ ُ ُ َ َ ْ ََ َْ ُ ْ ََ َُْ َ َْ َ َ ً
ْ ْ
َ َ
الل ََك َن َنٖ ًًِا َْت ً
ًال إ َن َ َ
ريا * ِإَون خٍِخُ ْٗ طِِاق ةَحَْٙ ِٟ ِ ٜا
اِضبٌ ٚٞ٠إِن أـهٜسٗ ٌال تتي٠ا نًٖ ِ ٟٚشب ِ ِ
ِ
و ِ
َ َُْ َ َ ً ْ َْ َ َ َ
يدا إ ْ
ٓ ًٙا ٘ ِْ ٚأ َ َِْٟ ٖٞا إ ْن يُر َ
الل ةَحَْٙ ُٟ َٜا إ َن َ َ
غ َال ًضا ي ُ َّ ٠ذَِ َ ُ
الل ََك َن َنٖ ً
ًِٙا
ٌابهر٠ا ضٓٙا ِ٘ ٚأ ِِٖٝٞوض
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ
خت ً
ريا ﴾ [النساء ،]35134:فعندما ذكر القرآف الزكجات الصالحات ،القانتات ،الحافظات لمغيب،
ِ
العيش معيف ،كيحتجف إلى إصبلح كتقكيـ ،ككضع
ذكر الزكجات الناشزات البلتي
يصع ي
ب ى
ي
أف يتبعيا
العبلج المناسب لنشكز الزكجة كتأديبًيا ،كحد ىد ا﵀ي  لمريج ًؿ ي
الخطكات التي ينبغي ٍ
زكج ًو كاستعبلئًيا ً
نشكز ً
ً
عميو؛ كىي عمى الترتيب:
لعبلج
 الكعظي:
فيكتفي الزكج بكعظ زكجتو كنصحيا؛ كييذكرىا بما أكجب ا﵀ عمييا مف يحسف الصحبة،

كجميؿ العشرة لمزكج ،كالطاعة لزكجيا في غير معصية ا﵀  ،كييددىا بعقاب ا﵀ تعالى،
كيحذرىا مف سكء عاقبة النشكز ،كالحرماف مف نعمة الحياة الزكجية السعيدة(.)2
اليجر في الفر ً
اش:

ي

إذا لـ ينفع الكعظ كالنصح عبلجان لنشكز الزكجة فيجب عمى الزكج ىجرىا في الفراش؛ أم
التباعد عف مكاف المضاجعة ،كعدـ النكـ مع الزكجة في فراش كاحد ،كال الدخكؿ تحت ما ييجعؿ

) )1ينظر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ،السعدم (ص.)172:

) )2ينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ج ،)171/5التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ،الزحيمي (ج.)56/5
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عمييما حاؿ االضطجاع مف الثياب ،كقيؿ :اليجر أف ييكلي الرجؿ زكجتو ظيره عند االضطجاع
كالنكـ ،كقيؿ :ىك كناية عف ترؾ الجماع(.)1

بر ًح:

الم ِّ
ي
الضرب ي
غير ي
إذا لـ ترتدع الزكجة بالمكعظة كال باليجراف ،فمزكجيا أف يضربيا ضربان غير مبرح ،بأال
يكسر فييا عضكان كال ييؤثر فييا شيئان( ،)2كما ثبت في صحيح مسمـ عف جابر  عف النبي 
كى َّف ًبأىم ً ً
النس ً
ً
استى ٍحمى ٍمتي ٍـ
اء ،فىًإ َّن يك ٍـ أ ى
ىخذٍتي يم ي
اف ا﵀ ،ىك ٍ
قاؿ في حجة الكداع ... [ :فىاتَّقيكا ا﵀ى في ِّ ى
ى
ىف ىال ي ً
ً ً ً
كى َّف
كط ٍئ ىف فيير ى
اض ًريب ي
ىح ندا تى ٍك ىريىكىن يو ،فىًإ ٍف فى ىع ٍم ىف ىذلً ىؾ فى ٍ
ش يك ٍـ أ ى
كج يي َّف ًب ىكم ىمة ا﵀ ،ىكلى يك ٍـ ىعمى ٍي ًي َّف أ ٍ ي
فيير ى

ضربا ىغ ٍير مبِّر وح ،كلىي َّف عمى ٍي يكـ ًرٍزقيي َّف ك ًكسكتيي َّف ًبا ٍلمعر ً
كؼ  ،)3(] ...كقد كاف رسكؿ ا﵀  ال
ى ٍ ن ى يى
ي ى ٍى ي
ى ٍي
ى ي ى ٍ
ضرب رسك يؿ ً
ش ٍي نئا قىط ًب ىي ًد ًه،
ا﵀  ى
يضرب النساء ،عف عائشة  -رضي ا﵀ عنيا  -قالت [ :ىما ى ى ى ى ي
شيء قىط ،فىي ٍنتى ًقـ ًم ٍف ص ً
ا﵀ ،كما ًن ى ً
يؿ ً
ً ً
س ًب ً
اح ًب ًو،
ام ىأرىةن ،ىكىال ىخ ًاد نما ،إًَّال أ ٍ
ى
يؿ م ٍن يو ى ٍ ه
ىف يي ىجاى ىد في ى
ىكىال ٍ
ىى
ى ى
ارًـ ً
شي هء ًم ٍف ىم ىح ً
ا﵀ ،فى ىي ٍنتى ًق ىـ لًمَّ ًو ىع َّز ىك ىج َّؿ ](.)4
إًَّال أ ٍ
ىف يي ٍنتى ىي ىؾ ى ٍ
يال) أم" :فإذا أطاعت المرأة زكجيا
س ًب ن
كمعنى قكلو تعالى( :فىًإ ٍف أىطى ٍع ىن يك ٍـ فى ىال تى ٍب يغكا ىعمى ٍي ًي َّف ى

في جميع ما يريد منيا ،مما أباحو ا﵀ لو ،فبل سبيؿ لو عمييا بعد ذلؾ ،كليس لو ىجرىا كال
()5
اف ىعمًيًّا
ضربيا"  ،كختـ ا﵀ تعالى اآلية بصفتيف خاصتيف با﵀ تعالى؛ فقاؿ ( :إً َّف المَّ ىو ىك ى

ير) لينبو العبد عمى أف المتصؼ بذلؾ حقيقة ىك ا﵀ تعالى ،كانما أذف لكـ فيما أذف عمى سبيؿ
ىك ًب نا
التأديب ليف ،فبل تستعمكا عمييف ،كال تتكبركا عمييف ،فإف ذلؾ ليس مشركعان لكـ ،كفي ىذا كعظ
عظيـ لؤلزكاج ،كانذار أف قدرة ا﵀ عمييـ فكؽ قدرتيـ عمى زكجاتيـ(.)6

) )1ينظر :فتح القدير ،الشككاني (ج ،)532/1تفسير الشعراكم الخكاطر ،الشعراكم (ج.)2201/4
) )2ينظر :تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج.)295/2

) )3صحيح مسمـ :كتاب الحج ،باب حجة النبي ( ج ،)886/2ح (.)1218

) )4صحيح مسمـ :كتاب الفضائؿ ،باب مباعدتو  لآلثاـ كاختياره مف المباح ،أسيمو كانتقامو ﵀ عند انتياؾ حرماتو
(ج ،)1814/4ح (.)2328

) )5تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج.)295/2

) )6ينظر :البحر المحيط في التفسير ،أبك حياف (ج.)628،629/3
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ككما أشار القرآف الكريـ إلى نشكز الزكجة ،ككضع الحمكؿ ليذه المشكمة ،فإنو كذلؾ أشار
ْ ٌَ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُُ ً َ
٠زا أ ْو
ِإَون ام َرأة خاٌج ِ٘ ٚبهٖ ِٟا نظ
كبي ىف ىحؿ تمؾ المشكمة ،قاؿ تعالىِ ﴿ :
إلى نشكز الزكج ى
ْ
َُْْ
ْ َ ً ََ ُ َ َ َ َْ َ َ ْ ُ ْ َ ََُْ َ ُ ْ ً َ ْ ُ َ
ري َوأ ُ ْ
خٌْ
ض ِ َ
ت اَجٍ ُس الظ َص ِإَون
إِنراؽا ٌال سٜاح نًٖ ِٟٙا أن يػٖ ِطا ةحٟٜٙا غٖطا والػٖص
ْض ِ
ُْ ُ َََُ َ َ ََ َ َ َ ََُْ َ َ
ض َر ْ
ّي إجّ َصاءِ َول َ َْ ٠
ًه٠ا أ َ ْن َت ْهدِلُ٠ا َب ْ َ
ريا * َوَٕ ْ ٚت َ ْصخَف ُ
خت ً
غخُ ْٗ
ِ
ِ
َتصِ٠ٜا وتخِ٠ا ٌإِن الل َكن ةِٙا ته٠ٖٙن ِ
ََ َ ُ َُ ْ
ْ َ َ
ْ
َ َ َ َ ْ ََ
ِإَون حُ ْػٖ ُِط٠ا َو َت َخ ُِ٠ا ٌَإ َن َ َ
٠را َرض ً
الل ََك َن َد ٍُ ً
ًِٙا * ِإَون َحخٍَ َرُا
ٌال ح ِ٠ًٖٙا ك ال َ ِٔ ًْٙذخَذ ُروٞا َكل َُ ٙهِٖثِ
ِ
َُ ًُ
ْ
الل َواش ًِها َ
ّلُك ٘ َِْ ٚش َهخَِ ِٝو ََك َن َ ُ
ضٓ ً
ًِٙا ﴾ [النساء ،]130-128:أم :إف تكقعت المرأة مف
ُحي ِ ٚالل
زكجيا نشك انز كترفعان عمييا بأمارات كقرائف؛ كأف منعيا نفسو كنفقتو كلـ يعامميا بالمكدة كالرحمة،

أك آذاىا بًسب أك ضرب كنحك ذلؾ ،أك أعرض عنيا بأف أحجـ عف محادثتيا كمؤانستيا لسكء
الخميؽ ،أك لطعف في السف ،ففي ىذه األحكاؿ ال بأس مف المجكء إلى اإلصبلح
في الطبع ك ي
بينيما ،بالتنازؿ عف بعض حقكقيا أك كؿ حقكقيا ،لتبقى في عصمتو ،أك تمنحو شيئان مف ماليا

ليطمقيا ،كلكف ليذكر الزكجاف دائمان ما أقامو ا﵀ بينيما مف عاطفة المكدة كالرحمة( ( ،)1ىكالص ٍم يح
ىخ ٍير) فالصمح بيف الزكجيف خير مف ً
الفارؽ كسكء العشرة ،إال إذا استحاؿ الصمح كالكفاؽ بينيما
ه
خير لكمييما(.)2
فإنو في ىذه الحالة تككف الفرقة بينيما ان

كقد بيف القرآف الكريـ طبيعة متأصمة في نفكس البشر فقاؿ تعالى( :كأ ٍ ً ً
س
ى ى
يحض ىرت ٍاألى ٍنفي ي
ى

الش َّح) كىي شدة الحرص كالبخؿ؛ فالنساء حريصات عمى حقكقيف في القسـ كحسف العشرة،
كعمى الحؽ المالي في المير كنفقة العدة ،ككذا الرجاؿ حريصكف عمى أمكاليـ أيضان ،كعمى
كراىة ىدـ األسرة ،فيككف التسامح كالتصالح خي انر لمطرفيف ،فالصمح عند المشاحة خير مف
الفراؽ(.)3
ير) "أم إف تحسنكا كتتقكا في عشرة
كف ىخ ًب نا
اف ًب ىما تى ٍع ىممي ى
( ىكًا ٍف تي ٍح ًس ينكا ىكتىتَّقيكا فىًإ َّف المَّ ىو ىك ى

النساء بإقامتكـ عمييف مع كراىيتكـ لصحبتيف كاتقاء ظمميف فيك أفضؿ لكـ"(.)4

) )1ينظر :التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ،الزحيمي (ج.)295/5
) )2ينظر :التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ ،طنطاكم (ج.)331/3

) )3ينظر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ،السعدم (ص ،)206:التفسير المنير في العقيدة كالشريعة
كالمنيج ،الزحيمي (ج.)296/5

) )4الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ج ،)407/5بتصرؼ يسير.
261


ََ ْ َْ َ ُ َْ َْ ُ
ً
العدؿ بيف النساء ،فقاؿ تعالى ﴿ :وٕ ٚتصخ ِفًه٠ا أن تهدِل٠ا
ثـ نفى ا﵀ تعالى االستطاعة في
ََ َ ُ َُ ْ
َ َ َ َ ْ ََ
ْ ُ ْ ُ َََُ َ َ ََ َ َ
ض َر ْ
ّي إجّ َصاءِ َول َ َْ ٠
َب ْ َ
الل َكن
غخُ ْٗ ٌال ح ِ٠ًٖٙا ك ال َ ِٔ ًْٙذخَذ ُروٞا َكل َُ ٙهِٖثِ ِإَون حػٖ ِط٠ا وتخِ٠ا ٌإِن
ِ
٠را َرض ً
َد ٍُ ً
ًِٙا ﴾ [النساء ،]129:فكصؼ ا﵀ تعالى حالة البشر كأنيـ بحكـ ً
الخمقة ال يممككف ميؿ
المتجاكز لمحدكد فقاؿ( :فىال تى ًميميكا يك َّؿ ا ٍل ىم ٍي ًؿ) ،أم
قمكبيـ إلى بعض دكف بعض ،ثـ نيى الميؿ ي
بترؾ المستطاع كالجكر عمى المرغكب عنيا ،كال تتعمدكا اإلساءة بؿ الزمكا التسكية في القسـ

كالنفقة ،ألف ىذا مما ييستطاع( ،فىتى ىذ يركىا ىكا ٍل يم ىعمَّقى ًة) التي ليست ذات زكج كال مطمقة ( ،ىكًا ٍف
كاف
صمً يحكا) ما كنتـ تفسدكف مف أمكرىف ( ،ىكتىتَّقيكا) كقسمتـ بالعدؿ فيما تممككف( ،فىًإ َّف المَّ ىو ى
تي ٍ

ىغفيك ارن ىر ًحيمان) يغفر لكـ ما مضى مف ميمكـ ،كيرحمكـ بتكفيقو بينكـ(.)1

ْ َ ََ َ َ ُ ْ َُ ًُ
الل َواش ًِها َ
ّلُك ٘ َِْ ٚش َهخَِ ِٝو ََك َن َ ُ
ضٓ ً
ًِٙا ﴾ [النساء،]130:
ثـ قاؿ تعالىِ ﴿ :إَون حخٍرُا حي ِ ٚالل

كىذه ىي حالة الفراؽ ،كقد أخبر ا﵀ تعالى أف الزكجيف إذا تفرقا فإف ا﵀ يغنيو عنيا كيغنييا

اف المَّ يو
كيعكض الزكجة بمف ىك خير ليا منو ( ىك ىك ى
عنو؛ بأف يعكض الزكج ب ىمف ىك خير لو منيا ،ي
ً
ً
الم ٍّف ،حكيمان في جميع أفعالو كأقداره كشرعو"(.)2
يما) "أم :كاسع الفضؿ عظيـ ى
ىكاس نعا ىحك ن
المطمب الثاني
مشكمة الظيار كعالجيا
الظيار مشتؽ مف الظير ،كىك قكؿ الرجؿ لزكجتو :أنت عمي كظير أمي ،كالظيار كاف
طبلقان في الجاىمية ،كعندما جاء اإلسبلـ أبطمو كأنكر ًفعمو ،كقد أجمع العمماء عمى حرمتو ،كاثـ
ُ ُ
َ
ّ
َ
ْ ُ ُ
َ َ َ
ُ
ِيُ ٚحلاُِ ٞرون ِٜ٘سٗ ِّ٘ ٚن َِصانَِ٘ ِٟٗا  َٚ ٞأ َم َٟاحِ ْٗ ِٟإِن أ َم َٟات ُ ْٗ ٟإِل
فاعمو( ،)3لقكؿ ا﵀ تعالى ﴿ :اَّل
َ
َََُْ ْ َ ُ ْ ََُ ُ َ ُ َ ً ّ َ َْ ْ َ ُ ً َ
ِإَون َ َ
الل َٕ َه ٍَُ ٠د ٍُ ٌ
٠ر ﴾ [المجادلة ،]2:كقاؿ
الالنِى وَلجِ ٟٗإَوجْ ٟٗلِ٠ل٠ن ٜ٘ٓرا ِ٘ ٚإِِ ٠ل وزورا
َ ْ ُ
ََ َ ََ ََْ َ ُ َ
َُ
ُ
اسس ُٗ الالنِى تلاُِ ٞرون ِ٘ َٚ ُٟ ٜأ َم َٟاح ِس ْٗ ﴾ [األحزاب.]4:
تعالى ﴿ :و٘ا سهٔ أزو
كآيات الظيار نزلت في خكلة بنت ثعمبة األنصارية – رضي ا﵀ عنيا  ،-كفي زكجيا أكس
و
يكمئذ
ابف الصامت  ،كاف قد ظاىر منيا؛ فقاؿ ليا أنت عمي كظير أمي ،ككاف الظيار
) )1ينظر :أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ،البيضاكم (ج ،)101/2الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ج.)407/5
) )2تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج ،)431/2بتصرؼ يسير.

) )3ينظر :المغني ،ابف قدامة (ج ،)3/8سبؿ السبلـ ،الصنعاني (ج ،)272/2فقو السنة ،سابؽ (ج.)309/2
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السف فجاءت لرسكؿ ا﵀  تشكك
طبلقان ،ككانت المرأة ذات أطفاؿ صغار ،كتقدـ بيا كبزكجيا ٍّ
ضعفيا
إليو ما قاؿ زكجيا ،كقالت :ظاىر منى حيف كبر سنى كرؽ ىعظمي ،كذكرت لمرسكؿ  ى
كضعؼ زكجيا كضعؼ أطفاليا الصغار ،كما زالت تراجع الرسكؿ  كتحاكره في شأنيا كشأف
ى
زكجيا حتى نزلت ىذه اآليات األربع مف فاتحة سكرة المجادلة(.)1

َْ
َ َ
َ ْ َ َ َُ ََْ َ َُ ُ َ
َْ
الل ِ َو َ ُ
الل ي َ ْص َُ ٙم
س َٟا َوتظخَ ِك إَِل
قاؿ ا﵀ تعالىُ ﴿ :د ش ِٙم الل ُ٠ل إ ِّت َتادِلّ ِف زو ِ
ُ ُ
َ
ََ ُ ُ
ّ
َ
ْ ُ ُ
َ َ َ
َ َ
ُ
الل َشَ ٌ ٙ
ػ ٌ
ِيُ ٚحلاُِ ٞرون ِٜ٘سٗ ِّ٘ ٚن َِصان ِ َِ٘ ٟٗا  َٚ ٞأ َم َٟاح ِ ِ ْٗ ٟإِن أ َم َٟات ُ ْٗ ٟإِل
ري * اَّل
َت
ًم ة ِ
او َرك َٙا إِن َ ِ
َ
َ
َََُْ ْ َ ُ ْ ََُ ُ َ ُ َ ً ّ َ َْ ْ َ ُ ً َ ََ ََ ُ َ ُ ٌ َ َ َ َ
ِيُ ٚحلاُِ ٞرون ِ٘ٚ
الالنِى وَلجِ ٟٗإَوجْ ٟٗلِ٠ل٠ن ٜ٘ٓرا ِ٘ ٚإِِ ٠ل وزورا ِإَون الل ٕهٍ ٠دٍ٠ر * واَّل
َ ُ َ
َّ ْ َُ َُ ُ َ َ َ ُ ََ ْ ُ َََ ّ َْ َ َََ َ َ ُ ْ ُ َ ُ َ
٠ن ةَ ِٝو َ ُ
الل ة ِ َٙا ت ْه َ٠ٖٙن
ن ِصان ِ ِ ٟٗثٗ حه٠دون ل ِٙا ُال٠ا ذخطرِير ررت ٍث ِ٘ ٚرت ِٔ أن حخٙاشا ذٕ ِسٗ ح٠خل ِ
َ
اشا َذ َ ْٚ ٙل َ ْٗ ي َ ْصخَف ْم ٌَإ ْـ َه ُ
ري * َذ َ ْٚ ٙل َ ْٗ ََي ْد ٌَػًَ ُ
ام شِتّ َ
ام َط َْ ٟريُْ٘ ٚخَخَاة َه ّْي ٘ َِْ ٚرتْٔ أ َ ْن َحخَ ََ ٙ
خت ٌ
ّي
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ٌ َ
َ َ ْ
َ ْ َ ُ ُ ُ َ
َ
الل ِ َول ِٖ ْ ََكٌ ِر َ
م ِْصًًِٜٓا ذل ِّ َلِ ُؤِ٘٠ُٜا ةِالل ِ َو َر ُش ِ
اب أ ِْل ٌٗ ﴾ [المجادلة.]4-1:
ي ٚنذ
َ٠ل ِ وح ِّٖ ضدود
ِ
كالمظاىرة مف الزكجة :أف يقكؿ الرجؿ لزكجتو" :أنت عمي كظير أمي" أك غيرىا مف
محارمو ،ككاف
ظ ً
كف ًم ٍن يك ٍـ
يي ى
اى ير ى

يف
المعتاد عندىـ في ىذا لفظ "الظير" كليذا سماه ا﵀ (ظيا انر) فقاؿ( :الًَّذ ى
ً ً
يم ىي ًات ًي ٍـ) أم :كيؼ يتكممكف بيذا الكبلـ الذم يعمـ أنو ال
س ًائ ًي ٍـ ىما يى َّف أ َّ
م ٍف ن ى

حقيقة لو ،فيشبيكف أزكاجيـ بأمياتيـ البلتي كلدنيـ؟ كليذا ىعظـ ا﵀ أمره كقبحو( ،)2فقاؿ :
كف م ٍن ىك ارن ًم ىف ا ٍلقىك ًؿ كيزك ارن كًا َّف المَّ ىو لىعفيك ىغفيكر) أم كاف ىؤالء الم ً
َّ
ظاىريف مف
ى
ى
ٍ ى
ه
ي
( ىكًان يي ٍـ لى ىيقيكلي ى ي
كيقبحو كال ييجيزه ،كما ال يقره عقؿ؛ ألنو
نسائيـ ليقكلكف بيذا قكالن منك انر ،أم فظيعان يينكره الشرع ٌ
محض كذب ،كاف ا﵀ كثير العفك كالمغفرة ،إذ جعؿ الكفارة عمييـ يمخمٍّصة ليـ مف ىذا المنكر(.)3

كلىما أثبت ا﵀  تحريمو عمى أبمغ كجو كآكده ،أتبع ذلؾ بياف حكـ ىذه الكاقعة ،كما لعمو
َّ ْ َُ َُ ُ َ َ َ ُ ََ ْ ُ َ
َ
َ َ َ َ
ير َررتَ ٍث ِّ٘ٚ
ِيُ ٚحلاُِ ٞرون ِ٘ ٚن ِصانِ ِٟٗثٗ حه٠دون ل ِٙا ُال٠ا ذخط ِر
يقع مف نظائرىا فقاؿ تعالى ﴿ :واَّل
َْ َ َََ َ َ ُ ْ ُ َ ُ َ
َ َُ َ ََُْ َ َ
خت ٌ
ري ﴾ [المجادلة ،]3:فيؤالء الذيف يعكدكف
رت ِٔ أن حخٙاشا ذٕ ِسٗ ح٠خل٠ن ةِ ِٝوالل ةِٙا ته٠ٖٙن ِ

) )1ينظر :أسباب النزكؿ ،الكاحدم (ص ،)274:تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج ،)36/8الجامع ألحكاـ القرآف،
القرطبي (ج.)272،273/17

) )2ينظر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ،السعدم (ص.)843:
) )3ينظر :التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ،الزحيمي (ج.)13/28
263


()1
اسا)
ىف ىيتى ىم َّ
ير ىرقى ىب وة ًم ٍف قىٍب ًؿ أ ٍ
إلى لفظ الظيار ،أكجب ا﵀  عمييـ كفارة ؛ فقاؿ تعالى( :فىتى ٍح ًر ي
أم عميو تحرير رقبة ،يعني عتؽ رقبة عبد أك أمة ،مف قبؿ أف يماس الرجؿ الم ً
ظاىر زكجتو،
ي
التي ظاىر منيا أك تماسو(.)2

كالمقصكد مف ىذه اآلية إبطاؿ تحريـ المرأة التي ييظاىر منيا زكجيا ،كتىخطيء أىؿ

الجاىمية الذيف كانكا ييكثركف مف مظاىرة نسائيـ ،كجعؿ ا﵀ الكفارة فدية لذلؾ كزج انر ليكؼ الناس
(ً )3
كف ًب ًو) "ألف الحكـ بالكفارة دليؿ عمى ارتكاب الجناية ،فيجب أف
كعظي ى
عف ىذا القكؿ ( ،ذل يك ٍـ تي ى
تتعظكا بيذا الحكـ حتى ال تعكدكا إلى الظيار ،كتخافكا عقاب ا﵀ تعالى إف عدتـ إليو"(.)4

"فمف لـ يجد الرقبة كال ثمنيا ،أك كاف مالكان ليا إال أنو شديد الحاجة إلييا لخدمتو ،أك كاف
َ
َ
مالكان لثمنيا إال أنو يحتاج إليو لنفقتو ،فعميو صكـ شيريف متتابعيف"( ،)5قاؿ تعالى ﴿ :ذ َْٗ ٕ ٚٙ
ً َ َ ْ
اشا َذ َ ْٗ َٕ ٚٙي َ ْصخَف ْم ٌَإ ْـ َه ُ
ََي ْد ٌَػًَ ُ
ام شِتّ َ
ام َط َْ ٟريُْ٘ ٚخَ َخاة َه ّْي َِ٘ ٚرتْٔ أَن َحخَ ََ ٙ
ّي م ِْصًِٜٓا ذل ِّ َلِ ُؤِ٘٠ُٜا
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ٌ َ
َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ َْ
َ
َ
ٌ
ةِالل ِ َو َر ُش ِ
َ٠ل ِ وح ِّٖ ضدود الل ِ ول َِٖكٌ ِرِي ٚنذاب أ ِْلٗ ﴾ [المجادلة ،]4:كعميو أال يفطر فييما عمبلن
بظاىر النص القرآني ،كاجماع العمماء عمى كجكب التتابع فييا(( ،)6فىم ٍف لىـ ىي ٍ ً ً
عاـ
ى ٍ
ستىط ٍع فىإ ٍط ي
ًست ى ً
س ًكينان) أم فمف لـ يستطع صياـ شيريف متتابعيف لكبر سف أك مرض مزمف أك لمشقة
ِّيف م ٍ
شديدة ال تيحتمؿ عادة؛ فعميو أف يطعـ ستيف مسكينان ،لكؿ مسكيف عند الحنفية مداف ،أم نصؼ
صاع مف القمح ،كصاع مف تمر أك شعير( ( ،)7ىذًل ىؾ) إشارة إلى ما مر مف البياف كالتعميـ بشأف

سكًل ًو) كتعممكا بشرائعو التي شرعيا لكـ ،كترفضكا ما كنتـ عميو في
الظيار( ،لٌتي ٍؤ ًم ينكاٍ با﵀ ىك ىر ي
كد المَّ ًو) التي ال يجكز تعدييا
جاىميتكـ ،كتتخمقكا بأخبلؽ اإلسبلـ ( ىكًت ٍم ىؾ) األحكاـ المذككرة ( يح يد ي

) )1ينظر :البحر المحيط في التفسير ،أبك حياف (ج ،)122/10مفاتيح الغيب ،الرازم (ج.)483/29
) )2ينظر :جامع البياف في تأكيؿ القرآف ،الطبرم (ج.)230/23
) )3ينظر :التحرير كالتنكير ،ابف عاشكر (ج.)15/28

) )4الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ،الزمخشرم (ج ،)487/4بتصرؼ يسير.
) )5الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ج.)284/17

) )6ينظر :معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف ،البغكم (ج.)41/5

) )7ينظر :التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ،الزحيمي (ج.)18/28
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ً
فالزمكىا كقفكا عندىا (كلً ٍم ىك ً
يـ) عمى كفرىـ،
اف ًر ى
يف) أم الذيف يتعدكنيا كال يعممكف بيا ( ىع ىذ ه
ى
اب أىل ه
كأطمؽ لفظ (الكافر) عمى يمتعدل الحدكد تغميظان لزجره ،كبيانان لشناعة ًفعمو(.)1
يجد ثمنيا ،انتقؿ إلى
فإف لـ يجد الرقبة أك لـ ٍ
جب كفارة الظيار عمى الترتيب :عتؽ رقبةٍ ،
كت ي
فإف لـ يستى ًط ٍع الصياـ لمرض كنحكه انتقؿ إلى المرتبة
المرتبة الثانية ،صياـ شيريف يمتىتابًعيفٍ ،

الثالثة ،كىي إطعاـ ستيف مسكينان ،كما جاء في اآليات الكريمة ،ككما ثبت في سنف أبي داكد،

عف عبد ا﵀ ابف سبلىـ  )2(قاؿ [ :عف يخكيم ىة ً
بنت مالؾ ً
اى ىر ًمني زكجي
بف ثعمبة ،قالت :ى
ظ ى
ى
ى
بف الص ً
يج ًادليني فيو ،كيقكؿ :اتقي
فجئت
امت،
ى
ي
رسكؿ ا﵀  أشكك إليو ،كرسك يؿ ا﵀  ى
ٍأكس ي ى
ابف ع ً
س ًم ىع المَّ يو قى ٍك ىؿ الًَّتي تي ىج ًادلي ىؾ ًفي ىز ٍك ًج ىيا}
مؾ ،فما ىب ًر ي
ا﵀ ،فإنو ي ى
حت حتى نزؿ القرآف {قى ٍد ى
[المجادلة ]1:إلى الفرض ،فقاؿ :ي ً
كـ
عت ي
ي
ؽ رقىب نة قالت :ال ىي ًج يد ،قاؿ :فى ىي ي
ص ي
و
تيف
رسكؿ ا﵀ ،إنو شيخ كبير ما ًب ًو ًمف
قالت :يا
ى
صياـ ،قاؿ :ىف يمي ٍط ًع ٍـ ًس ى
و
ً
و
ؽ ًم ٍف و
بع ىر و
رسكؿ ا﵀ ،فإني
قمت :يا
ًعندهي ًمف
ى
تمر ،ي
شيء يتصد ي
َّؽ بو ،قالت :فأيت ىي ساعتئذ ى
ً
ستيف مسكينان ،كارجعي إلى ً
بعر و
ابف
أحسنت ،اذىبي فأ ٍط ًع ًمي بيا عنو
ؽ آخر ،قاؿ :قد
ى
أيعي ينو ى

ش ٍي ىرٍي ًف متتابعيف،
ى
ً
مسكينان ،قالت :ما

عمؾ ](.)3

كقد يركعي في كفارة الظيار التشديد؛ محافظة عمى العبلقة الزكجية ،كمنعان مف ىدـ األسرة،

كتفريؽ األبناء ،فإف الرجؿ إذا رأل أف الكفارة يثقؿ عميو الكفاء بيا ،احترـ العبلقة الزكجية،
كامتنع عف ظمـ زكجتو ،كالظيار منيا ألم سبب(.)4

) )1ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني ،األلكسي (ج.)374/20

) )2عبد ا﵀ ابف ىسبلىـ :ابف الحارث ،اإلماـ الحبر ،أبك الحارث اإلسرائيمي ،حميؼ األنصار ،مف خكاص أصحاب النبي
 ،حدث عنو :أبك ىريرة ،كأنس بف مالؾ ،كآخركف ،ككاف اسمو الحصيف ،فغيره النبي  بعبد ا﵀ ،تكفي سنة ثبلث
كأربعيف لميجرة ،ينظر :سير أعبلـ النببلء ،الذىبي (ج.)62-59/4

) )3سنف أبك داكد :كتاب الطبلؽ ،باب في الظيار (ج ،)537/3ح ( ،)2214قاؿ األلباني :حديث حسف ،ينظر :صحيح
أبي داكد ،األلباني (ج ،)416/6ح (.)1918

) )4ينظر :فقو السنة ،سابؽ (ج .)313/2
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المطمب الثالث
مشكمة المِّعاف كعالجيا
اختصت سكرة النكر بالحديث عف العديد مف المشاكؿ الزكجية ،كالعبلقات األيسرية ،لتككف
آياتيا دستك انر عمميان لممسمميف في أىـ جكانب حياتيـ ،فجاء في مطمعيا الحديث عف حكـ ا﵀
تعالى في الزانية كالزاني ،كتحدثت السكرة عف قذؼ المحصنات ،ثـ تحدثت اآليات عف كقكع
المعاف بيف الزكجيفً ،
كح ىكمو كآثاره.
فبعد بياف حكـ قذؼ النساء األجنبيات غير الزكجات بالزنى ،في قكلو تعالىَ ﴿ :و َاَّل َ
ِيٚ
ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ َْ ً َ َ َ ْ َ ُ َُ ْ َ َ َ ً َ َ ً
َ ْ ْ َ َ
ات ثٗ لٗ يدح٠ا ةِأربهثِ طٟداء ٌاس ِْلو ٗٞثٙاج ِّي سْلة ول تِتٖ٠ا ل ٟٗطٟادة خةدا
يَ ْر ُم٠ن ال ُٙطػِ ٜ
ََُْ َ ُ ُ َْ ُ َ
ِي ٚحَاةُ٠ا َِ٘ ٚب ْهد ذَل َِّ َوأ َ ْ
غَٖ ُ
ط٠ا ٌَإ َن َ َ
الل َد ٍُ ٌ
٠ن * إ َل َاَّل َ
٠ر َرض ٌ
ًِٗ ﴾
وأوٕهِّ  ٗٞإٍاشِِ
ِ
ِ
ِ
[النكرٌ ،)1(]514:بيف ا﵀ تعالى حكـ قذؼ الزكجات الذم ىك في حكـ االستثناء مف اآلية المتقدمة،
تخفيفان عف الزكج؛ ألف العار يمحقو ،كمف الصعب أف يجد ٍّبينة عمى زنا زكجتو ،كفي تكميفو

كيعذر بالغيرة عمى أىمو ،كالغالب أف الرجؿ ال يرمي زكجتو بالزنى إال
إحضار الشيكد إحراج لو ،ي

صادقان ،بؿ ذلؾ أبغض إليو ،كأكره شيء لديو ،لذلؾ ىشرع الحؽ  في ىذه الحالة حكمان خاصان،
المبلعنة(.)2
كعبلجان يمحددان كىك ي
كثبت كقكع المعاف زمف النبي  ،كرد عف ابف عباس  -رضي ا﵀ عنيما  -أف ىبلؿ بف
الب ِّي ىن ية أ ٍىك ىحد ًفي ظى ٍي ًر ىؾ،
أمية  قذؼ امرأتو عند النبي  بشريؾ بف سحماء ،فقاؿ النبي  [ :ى
طمً ي ً
ً
الب ِّي ىن ىة
ام ىأرًىت ًو ىر يج نال ،ىي ٍن ى
فىقى ى
الب ِّي ىن ىة؟ فى ىج ىع ىؿ ىيقيك يؿ :ى
س ى
سك ىؿ المَّو ،إً ىذا ىأرىل أ ى
ؽ ىي ٍمتىم ي
اؿ :ىيا ىر ي
ىح يد ىنا ىعمىى ٍ
ً
كًاَّال حد ًفي ظىي ًر ىؾ فىقى ى ً
ؽ ،ىفمى يي ٍن ًزلى َّف المَّ يو ىما يي ىبِّرئي ظى ٍي ًرم ًم ىف
الح ِّ
ص ًاد ه
اؿ ىالى هؿ :ىكالَّذم ىب ىعثى ىؾ ًب ى
ى ى
ٍ
ؽ إً ِّني لى ى
ً
اف
اج يي ٍـ} [النكر ]6:فىقى ىأرى ىحتَّى ىبمىغى{ :إً ٍف ىك ى
يف ىي ٍريم ى
{كالًَّذ ى
كف أ ٍىزىك ى
ى
الح ِّد ،فى ىن ىز ىؿ ًج ٍب ًري يؿ ىكأى ٍن ىز ىؿ ىعمى ٍيو :ى
ش ًي ىد ،ىك َّ
ؼ َّ
الن ًبي 
ًم ىف َّ
اء ًىالى هؿ فى ى
ص ىر ى
الص ًاد ًق ى
س ىؿ إًلى ٍي ىيا ،فى ىج ى
الن ًبي  فىأ ٍىر ى
يف} [النكر ]9:فىا ٍن ى
ً
ً
ً
ش ًي ىد ٍت ،ىفمى َّما ىكا ىن ٍت ًع ٍن ىد
ىيقيك يؿ :إً َّف المَّ ىو ىي ٍعمى يـ أ َّ
ام ٍت فى ى
ب ،فى ىي ٍؿ م ٍن يك ىما تىائ ه
ىح ىد يك ىما ىكاذ ه
ىف أ ى
ب ،ثي َّـ قى ى
ى ً
اؿ ٍاب يف ىعب و
ص ٍت ،ىحتَّى ظى ىننَّا أ َّىن ىيا تىٍر ًجعي،
كىا ،ىكقىاليكا :إً َّن ىيا يمك ًج ىب هة ،قى ى
َّاس :فىتىمى َّكأ ٍ
س ًة ىكقَّفي ى
ىت ىكىن ىك ى
الخام ى
الن ًبي  :أ ٍىب ً
ٍضح قىك ًمي ً
اؿ َّ
اء ٍت ًب ًو أى ٍك ىح ىؿ
ض ٍت ،فىقى ى
ص ير ى
الي ٍكًـ ،فى ىم ى
سائ ىر ى
ثي َّـ قىالى ٍت :الى أىف ى ي ٍ
كىا ،فىًإ ٍف ىج ى
ى

) )1سبؽ الحديث عف مشكمة القذؼ في مبحث :جرائـ الحدكد (ص )212-210:مف ىذا البحث.
) )2ينظر :التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ،الزحيمي (ج .)156/18
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الساقى ٍي ًف ،فىيك لً ى ً
اء ٍت ًب ًو ىك ىذلً ىؾ ،فىقىا ىؿ
سا ًبغى األى ٍل ىيتىٍي ًف ،ىخ ىدلَّ ىج َّ
اء ،فى ىج ى
س ٍح ىم ى
ش ًريؾ ٍاب ًف ى
يى
الع ٍي ىن ٍي ًف ،ى
ى
ضى ًم ٍف ًكتى ً
َّ
ٍف(.)2(] )1
اف ًلي ىكلى ىيا ى
شأ ه
اب المَّ ًو لى ىك ى
الن ًبي  :لى ٍكالى ىما ىم ى
َ َ َ َُْ َ
٠ن أ َ ْز َو َ
اس ُْٗ ٟ
المبلعنة بيف الزكجيف ،قاؿ  ﴿ :واَّلِي ٚيرم
كقد جاء في سكرة النكر أحكاـ ي
َ َُ َ
َ َْ َ ُ
َ َْ َ ُ َُ ْ ُ َ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َُ َ َ ْ ََْ ُ َ َ َ
َ
َ
َ
ات ةِالل ِ إِ ٝٛل ِ ٚٙالػادِرِّي * واْلامِصث
ولٗ يس ٚل ٟٗطٟداء إِل أٍٛصٌ ٟٗظٟادة أض ِد ِٗٞأربم طٟاد ٍ
َ
َ
ََ ََْ َ َ ََ
َ
َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َُ َ َْ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ
ْ
الل ِ إ ُٝ َٛل َ َِٚٙ
ات ة ِ ِ
أن ٕهٜج الل ِ نًٖ ِٝإِن َكن ِ٘ ٚإَكذِبِّي * ويدرأ خٟٜا إهذاب أن تظٟد أربم طٟاد ٍ
ْ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ
الل ِ َنًَْٖ َٟا إن ََك َن ٘ ََِ ٚ
الػادِر َ
ِّي ﴾ [النكر.]9-6:
إَكذِبِّي * واْلامِصث أن ىؾب
ِ
ىذه اآليات الكريمة فييا فى ىرج لؤلزكاج ك ىمخرج؛ إذا قذؼ أحدىـ زكجتو كتعسر عميو إقامة

البينة ،أف يبلعنيا ،كما أمر ا﵀  كىك أف يحضرىا إلى الحاكـ ،فيدعي عمييا بما رماىا بو،
يف) أم :فيما رماىا
فيحمفو الحاكـ أربع شيادات با﵀ في مقابمة أربعة شيداء( ،إً َّن يو لى ًم ىف َّ
الص ًاد ًق ى
ً
يف) فإذا قاؿ ذلؾ ،بانت منو
س ية أ َّ
ىف لى ٍع ىن ى
اف ًم ىف ا ٍل ىك ًاذ ًب ى
ت المَّ ًو ىعمى ٍي ًو إًف ىك ى
بو مف الزنى ( ،ىكا ٍل ىخام ى

كحرمت عميو أبدان ،كيعطييا ميرىا ،كيسقط عنو حد القذؼ ،كينفي الكلد عنو إف
بنفس ىذا المعاف ي
يك ًجد ،كيتكجب عمييا ىحد الزنى ،كال يد أر عنيا العذاب إال أف تيبلعف؛ فتشيد أربع شيادات با﵀ إف
اب) أم كيدفع
زكجيا لمف الكاذبيف ،أم :فيما رماىا بو مف الفاحشة ،كليذا قاؿ ( :ىكىي ٍد ىأري ىع ٍن ىيا ا ٍل ىع ىذ ى

ش ىي ىد
ىف تى ٍ
عنيا حد الزنى أف تحمؼ با﵀ أربعة أىيماف أف زكجيا كاذب فيما رماىا بو مف الفاحشة (أ ٍ
ً
اد و
يف)
س ىة أ َّ
اف ًم ىف َّ
أ ٍىرىب ىع ى
ش ىي ى
الص ًاد ًق ى
ب المَّ ًو ىعمى ٍي ىيا إًف ىك ى
ات ًبالمَّ ًو إً َّن يو لى ًم ىف ا ٍل ىك ًاذ ًب ى
ىف ىغ ى
ضى
يف ،ىكا ٍل ىخام ى
فخصيا بالغضب ،ألف الغالب أف الرجؿ ال يبادر لفضيحة زكجتو كرمييا بالزنى إال كىك صادؽ

ىمعذكر ،كىي تعمـ صدقو فيما رماىا بو ،كليذا كانت الخامسة في حقيا أف غضب ا﵀ عمييا،
كالمغضكب عميو ىك الذم يعمـ الحؽ ثـ ىيحيد عنو(.)3

)( ) 1مكجبة) :لمعذاب األليـ عند ا﵀ تعالى إف كنت كاذبة (فتمكأت) :تكقفت كتباطأت عف الشيادة (نكصت) :أحجمت عف
استمرارىا في المعاف (ال أفضح قكمي سائر اليكـ) :ال أككف سبب فضيحتيـ فيما بقي مف األياـ ،يقاؿ ليـ منكـ امرأة زانية
(فمضت) :في إتماـ المعاف (أبصركىا) انظركا إلييا كراقبكىا عندما تضع حمميا (أكحؿ) :شديد سكاد الجفكف خمقة مف غير

اكتحاؿ (سابغ األليتيف) :ضخميما (خدلج) :ممتمئ (ما مضى مف كتاب ا﵀) :ما قضي فيو مف أنو ال يحد أحد بدكف بينة
أك إقرار كأف المعاف يدفع عنيا الرجـ (لي كليا شأف) :كاف لي معيا مكقؼ آخر أم لرجمتيا كلفعمت بيا ما يككف عبرة

لغيرىا ،ينظر :فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ابف حجر (ج.)449/8

ً
ً
ً
) )2صحيح البخارم :كتاب تفسير القرآف ،باب (كي ٍد أير ع ٍنيا الع ىذاب أىف تى ٍشي ىد أىربع ىشي ى و
يف)
ىى ى ى ى ى ى ٍ
ادات بًالمو إًنوي لىم ىف ال ىكاذبً ى
ى ٍى ى ى
[النكر( ،]8:ج ،)100/6ح (.)4747
) )3ينظر :تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج.)14/6
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ثـ ٌبيف ا﵀ تعالى ما تفضؿ بو عمى عباده مف الفضؿ كالرحمة بيذا التشريع؛ إذ جعؿ المعاف
َ َ
لمزكج طريقا إلثبات صحة ادعائو ،كلمزكجة سبيبلن إلى درء العقكبة عف نفسيا ،فقاؿ َ ﴿ :ول ْ٠ل
َ ْ ُ َ ََْ ُ
اب َ
س ْٗ َو َر ّْمَخُ َُ ٝوأ َ َن َ َ
الل حَ ٌَ ٠
ضٓ ٌ
ًِٗ ﴾ [النكر ،]10:أم كلكال ما خصكـ ا﵀ بو مف مزيد
ٌؾٔ الل ِ نًٖ
كمخرج مف الشدة كالضيؽ ،كتمكيف مف
فضمو كنعمتو كاحسانو كرحمتو مف تشريع ما بو فرج ى
قبكؿ التكبة ،لكقعتـ في الحرج كالمشقة في كثير مف أمكركـ ،كلفضحكـ كعاجمكـ بالعقكبة ،كلكنو
ستر عميكـ ،كأنقذكـ بإباحة المعاف ،فمف صفاتو  أنو كتب الرحمة عمى نفسو ،كأنو التكاب الذم
يقبؿ التكبة عف عباده ،كأنو حكيـ فيما يشرعو ،كيأمر بو ،كينيى عنو ،فإنو بالرغـ مف أف أحد
الزكجيف كاذب في يمينو ،يد أر عنو العقاب الدنيكم كىك الحد ،كيستحؽ ما ىك أشد منو كىك
العقاب األيخركم يكـ القيامة(.)1
المطمب الرابع
مشكمة اإليالء كعالجيا
اإليبلء ىك الحمؼ عمى االمتناع مف كطء الزكجة مطمقان أك أكثر مف أربعة أشير ،كىك
حراـ عند الجميكر لئليذاء ،كألنو يميف عمى ترؾ كاجب ،ككاف طبلقان في الجاىمية ،كيستخدمو
ً
جماعيا السنة فأكثر ،ثـ يكرر الحمؼ
العرب بقصد اإلضرار بالزكجة ،عف طريؽ الحمؼ بترؾ

بانتياء المدة ،فجاء الشرع فغير يحكمو ،كجعمو يمينان ينتيي بمدة أقصاىا أربعة أشير ،فإف عاد

حنث في يمينو ،كلزمتو كفارة اليميف إف حمؼ با﵀ تعالى أك بصفة مف صفاتو(.)2

َ
ّ
َْ َ ْ
َّ َ ُْ َ
َ
ِي ٚيُؤل٠ن ِ٘ ٚن َِصآن ِ ِ ْٗ ٟح َرب ُع أ ْربَ َهثِ أط ٍُ ٟر ٌإِن
كقد كرد عبلج اإليبلء في قكلو تعالىَِّ ٕ ﴿ :ل
ْ ََُ ْ َ ََ َ َ َ
َ ُ َ َ َ
الل َش ٌِ ٙ
الل َد ٍُ ٌ
ًم َنٖ ٌ
٠ر َرض ٌ
ًِٗ ﴾ [البقرة ،]2271226:نزلت
ًِٗ * ِإَون نزم٠ا إفالق ٌإِن
ٌآؤوا ٌإِن

ىذه اآلية إلبطاؿ ما كاف عميو أىؿ الجاىمية مف ترؾ الجماع مع نسائيـ ،فإف الرجؿ كاف ييؤلًي
الم ًؤلي أربعة أشير فإما أف يفيء ،أك
مف امرأتو سنة كسنتيف ،فأبطؿ ا﵀ تعالى ذلؾ ،كأنظر ي

ييطمؽ(.)3

) )1ينظر :التحرير كالتنكير ،ابف عاشكر (ج.)168/8

الحسيني (ص ،)411:مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج،
) )2ينظر :كفاية األخيار في حؿ غاية االختصار ،ي
الشربيني ( ،)15/5يسبؿ السبلـ ،الصنعاني (ج.)269/2
) )3ينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ج ،)103/3تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج.)604/1
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كقد كاف الرجؿ في الجاىمية ال يريد المرأة ،كال يحب أف يطمقيا ،لئبل يتزكجيا غيره ،فكاف
يحمؼ أال يقربيا مضارة بيا ،كيقسـ عمى ذلؾ لكيبل يعكد إلييا إذا حصؿ لو شيء مف الندـ،
ككاف أىؿ اإلسبلـ يفعمكف ذلؾ ،فأزاؿ ا﵀ ذلؾ ،كأميؿ الزكج مدة حتى ىيتىركل ،كيرجع عف يمينو،
الحكـ مف أىـ المقاصد في أحكاـ األىيماف؛ التي ميدت ليا
كيعكد عما ىحمؼ عميو ،فكاف ىذا ي
َ
َ
َ َ ََُْ ْ َ ُ ْ َ ً ّ َْ ُ
ِس ْٗ أن َت َِبوا ْ َو َت َخ ُِ٠ا ْ َوحُ ْػٖ ُِط٠ا ْ َب ْ َ
ّي
اآليات السابقة بقكلو تعالى ﴿ :ول َتهٖ٠ا الل نرؽث َِحٙاٛ
اس َوالل َش ٌِ ٙ
ًم َنٖ ٌ
اْلَ ِ
ًِٗ ﴾ [البقرة.)1(]224:

فا﵀  جعؿ األى ىجؿ لمف يحمؼ مف امرأتو أربعة أشير ،ثـ أخبر عباده أف الحالؼ بعد ىذه

المدة إذا رجع إلى بقاء الزكجية كاستدامة النكاح أف ا﵀ ال يؤاخذه بتمؾ اليميف ،بؿ يغفر لو
كيرحمو ،كاف كقع العزـ منو عمى الطبلؽ كالقصد لو فإف ا﵀ سميع لذلؾ منو ،عميـ بو( ،)2كقكلو
ً
تعالى( :فىًإ َّف المَّ ىو ً
يـ) "فيو كعيد كتيديد ،لمف ىيحمؼ ىذا اليميف ،كيقصد بذلؾ المضارة
ى
سميعه ىعم ه
المشاقة"(.)3
كي
المطمب الخامس
مشكمة الطالؽ كعالجيا
الطبلؽ ىك حؿ ع ٍقد النكاح بمفظ الطبلؽ كنحكه ،أك رفع قيد النكاح في الحاؿ أك المآؿ بمفظ
مخصكص(" ،)4فحؿ رابطة الزكاج في الحاؿ يككف بالطبلؽ البائف ،كفي المآؿ أم بعد العدة
يككف بالطبلؽ الرجعي ،كالمفظ المخصكص ىك الصريح كمفظ الطبلؽ ،كالكناية كمفظ البائف
كالحراـ كاإلطبلؽ كنحكىا"(.)5
َ َ
يص بإ ْ
ال ُق َم َرحَان ٌَإ ْم َص ٌ
ض َ
اك ة َْ ٙه ُروف أ َ ْو ت َ ْس ٌ
ان ﴾
ص
كقد شرع ا﵀ الطبلؽ فقاؿ تعالى ﴿ :إف
ٍ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ٍ
َ
ْ َ َُ
َ َ َُُْ ّ َ ََ ُّ ُ
ٕ َٚ ٞ٠ه َدحَ َٚ ٟوأ َ ْ
ض ُػ٠ا إهِ َدة َواتِ٠ا
[البقرة ،]229:كقاؿ  ﴿ :يَا خح َٟا اْلَ ِب إِذا ـِٖخٗ إجِصاء ذفٖ ِِ
ِ ِ ِِ
) )1ينظر :التحرير كالتنكير ،ابف عاشكر (ج.)384/2
) )2ينظر :فتح القدير ،الشككاني (ج.)267/1

) )3تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ،السعدم (ص ،)101:بتصرؼ يسير.

) )4مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ،الشربيني (ج ،)455/4المغني ،ابف قدامة (ج ،)363/7نيؿ األكطار،
الشككاني (ج ،)262/6بتصرؼ يسير.

) )5الفقو اإلسبلمي كأدلتو :كىبة الزحيمي (ج ،)334/9بتصرؼ يسير.
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ُُ َ ََ َُْ ْ َ َ َ َْ َ َ َ ََّ َ ْ َ ُ ُ ُ َ
ََ ََ ُ ْ َ ُْ ُ ُ
َ
َ
س ِٚ٘ َٚ ٞ٠بً٠حِ ِٟٚول ُيرس ٚإِل أن يأت ِّي ةٍِاضِظ ٍث ٘تحٍِ ٜث وح ِّٖ ضدود الل ِ و٘ٚ
الل ربسٗ ل َّترِ
َ
َََ ََ ُْ ُ ََْ َ َ ْ ً
َََ َ ُ َ َ
الل َذ َِ ْد َكَٖ َٗ َج ٍْ َص َُ ٝل حَ ْ
ب
غ
ر
لكف
،
]
1
بلؽ:
[الط
﴾
را
م
أ
ِّ
ل
ذ
د
ه
ب
ِث
د
َي
الل
ٔ
ه
ٕ
ي
ر
د
حخهد
ض ُدود ِ
ِ
ى ى

الشرع األزكاج في تحمؿ الزكجة ،كالصبر عمييا ،كمعاممتيا بالمعركؼ ،فقاؿ تعالى:
َ ً َ ً
َ َ ُُْ ُ َ ََ َ َ َ َُْ ْ َ ْ ً ََ ْ َ
َ َ ُ ُ
ْ ْ
ش َهٔ الل ذًِ ِٝخ ْريا ْرِريا ﴾
وف ٌإِن ْرِٞخ ٚٞ٠ٙذهس أن حسر٠ٞا طحئا وي
َشو َٚ ٞةِال َٙه ُر ِ
﴿ واع ِ

[النساء ،]19:كعف أبي ىريرة  قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :ىال ىي ٍف ىر ٍؾ يم ٍؤ ًم هف يم ٍؤ ًم ىن نة ،إً ٍف ىك ًرهى ًم ٍن ىيا
يخميقنا ر ً
آخ ىر ](.)1
ض ىي ًم ٍن ىيا ى
ى
لكف ربما فسدت الحاؿ بيف الزكجيف ،فيصير بقاء الزكاج ىمفسدة ىمحضة ،كضر انر يمجردان،

بإلزاـ الزكج النفقة كالسكنى ،كحبس المرأة مع سكء العشرة ،كتبايف األخبلؽ ،ككقكع البغضاء

المكجبة عدـ إقامة حدكد ا﵀ تعالى ،كالخصكمة الدائمة مف غير فائدة ،فاقتضى ذلؾ شرع ما
ييزيؿ الزكاج ،لتزكؿ المفسدة الحاصمة منو ،فكاف تشريع الطبلؽ رحمة منو .)2( 
فالطبلؽ عبلج حاسـ ،كحؿ نيائي لما استعصى حمو مف المشاكؿ بيف الزكجيف ،كقد
كضع الشرع طيرقان ٍّ
كدية لحؿ ما يثكر مف نزاع بيف الزكجيف ،كىي المعاشرة بالمعركؼ ،كالصبر
كتحمؿ األذل ،ثـ الكعظ كاليجر كالضرب اليسير ،ثـ إرساؿ الحكميف مف ًقىبؿ القاضي إذا عجز

الزكجاف عف اإلصبلح كازالة الشقاؽ الذم بينيا ،كال ييمجأ إلى الطبلؽ ألكؿ كىمة كألىكف

األسباب؛ ألف في ذلؾ خركج عف تعاليـ اإلسبلـ كآدابو ،كمكجب لئلثـ كالمعصية ،كانما الطبلؽ
تشريع استثنائي لمضركرة بعد أف يسمؾ الزكج جميع المراحؿ السابقة(.)3
الحظر كالمنع ،كال ييباح إال لسبب
فاألصؿ في الزكاج الدكاـ كالتأبيد ،كاألصؿ في الطبلؽ ى

مشركع مف الزكج أك الزكجة؛ كسكء خمؽ أك ضرر أك أذل ،كقد يجعمو ذلؾ السبب كاجبان أك
مندكبان أك مكركىان أك مباحان بحسب الحاؿ ،كاذا لـ تدع إليو حاجة منيي عنو باتفاؽ العمماء ،إما
نيي تحريـ أك نيي تنزيو ،كما كاف مباحان لمحاجة قي ٍّد ىر ىب ً
قدر الحاجة(.)4

) )1سبؽ تخريجو (ص ) 241:مف ىذا البحث.
) )2ينظر :فتح القدير ،الشككاني (ج.)21/3

) )3ينظر :المغني ،ابف قدامة (ج ،)363/7الفقو اإلسبلمي كأدلتو :كىبة الزحيمي (ج.)335/9
) )4ينظر :مجمكع الفتاكل ،ابف تيمية (ج .)19/33
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كقد دؿ تشريع الطبلؽ في اإلسبلـ عمى صدؽ الكحي كصدؽ النبكة؛ مف خبلؿ فيـ الشرع
الحنيؼ لمطبيعة البشرية ،كنظرتو العميقة إلى المشاكؿ التي تقع بيف الزكجيف ،كمع ىذا فقد تدرج
اإلسبلـ في استعماؿ آخر مراحؿ العبلج لممشاكؿ الزكجية؛ فجعؿ الطبلؽ ثبلثان يستطيع الرجؿ
أف يراجع زكجتو دكف عقد أك مير جديديف بعد الطمقة األكلى ،أك الثانية قبؿ انقضاء العدة ،قاؿ
َ َ
يص بإ ْ
ال ُق َم َرحَ َ ْ َ ٌ
ض َ
اك ة َْ ٙه ُروف أ َ ْو ت َ ْس ٌ
ان ﴾ [البقرة.]229:
ص
تعالى ﴿ :إف
ٍ
ِ
ان ٌإِمص ِ
ِ ِِ
ٍ
كما نيى الشارع الطبلؽ أثناء الحيض ،أك في طيير حصؿ فيو لقاء بيف الرجؿ كزكجتو ،كؿ
ذلؾ حتى يفسح المجاؿ أماـ الزكجيف لمزيد مف التفكير كالمحاكلة لجمع الشمؿ ،كرأب الصدع،
َ
َ
بؿ أمر الشرع أف تبقى المطمقة في بيت زكجيا طيمة فترة ً
العدة؛ قاؿ تعالى ﴿ :يَا خح َٟا اْلَ ِب إِذا
َ
ْ َ َُ
ََ ََ ُ ْ َ ُْ ُ ُ
َ َُُْ ّ َ ََ ُّ ُ
ٕ َٚ ٞ٠ه َدحَ َٚ ٟوأ َ ْ
سُ ِٚ٘ َٚ ٞ٠بًُ٠ح ِ َِ َٚ ٟول
ض ُػ٠ا إهِ َدة َواتِ٠ا الل ربسٗ ل َّت ِر
ـِٖخٗ إجِصاء ذفٖ ِِ
ِِ ِِ
َُْ ْ َ َ َ َْ َ َ َ ََّ َ ْ َ ُ ُ ُ َ ََ َََ َ ُ َ َ ََ َ َ َْ
َ َ
ض ُدود الل ِ ذِ ْد كٖ َٗ جٍ َص ُ ٝل ح ْدرِي
ُيرس ٚإِل أن يأت ِّي ةٍِاضِظ ٍث ٘تحٍِ ٜث وح ِّٖ ضدود الل ِ و٘ ٚحخهد
َََ ََ ُْ ُ ََْ َ َ َْ ً
ٕهٔ الل َيدِث بهد ذل ِّ أمرا ﴾ [الطبلؽ.]1:
أم :إذا أردتـ طبلقيف فػالتمسكا لطبلقيف األمر المشركع ،كال تبادركا بالطبلؽ مف غير
كى َّف لً ًعد ً
َّت ًي َّف) أم :ألجؿ عدتيف؛ بأف يطمؽ الزكج زكجتو في طير
مراعاة ألمر ا﵀  بؿ (طىمِّقي ي
لـ يجامعيا فيو ،كالنيي عف إيقاعو في فترة الحيض ،فيذا الطبلؽ ىك الذم تككف العدة فيو
كاضحة ىبينة( ،)1كما جاء عف عبد ا﵀ بف عمر  -رضي ا﵀ عنيما  :-أنو طمؽ امرأتو كىي

حائض ،عمى عيد رسكؿ ا﵀  ،فسأؿ عمر بف الخطاب  رسكؿ ا﵀ عف ذلؾ ،فقاؿ رسكؿ
ا﵀  [ :مرهي ىف ٍم يير ً
اج ٍع ىيا ،ثي َّـ لً يي ٍم ًس ٍك ىيا ىحتَّى تى ٍط يي ىر،
يٍ
ى
ً ًَّ
ىف يم َّ ً
ىم ىر
اء ى
ىكًا ٍف ى
طمَّ ى
ش ى
س ،فىت ٍم ىؾ الع َّدةي التي أ ى
ؽ قى ٍب ىؿ أ ٍ ى ى

س ىؾ ىب ٍع يد،
يض ثي َّـ تى ٍط يي ىر ،ثي َّـ إً ٍف ى
ثي َّـ تى ًح ى
اء أ ٍىم ى
ش ى
ؽ لى ىيا ِّ
اء ](.)2
ىف تي ى
المَّ يو أ ٍ
طمَّ ى
س ي
الن ى

كقكلو تعالى ( :ىكاتَّقيكا المَّ ىو ىرَّب يك ٍـ) أم :في جميع أمكركـ ،كخافكه في حؽ الزكجات المطمقات،
كى َّف ًم ٍف يب ييكًت ًي َّف) مدة العدة ،بؿ يمزمف بيكتيف الذم طمقيف أزكاجيف كىف فييا ( ،ىكال
فػ (ال تي ٍخ ًر يج ي
ىي ٍخ ير ٍج ىف) أم :ال يجكز ليف الخركج منيا ،أما النيي عف إخراجيا ،فؤلف المسكف يجب عمى الزكج
لمزكجة ،لتكمؿ فيو عدتيا التي ىي حؽ مف حقكقو ،كأما النيي عف خركجياً ،فمما في خركجيا،

) )1ينظر :التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ،الزحيمي (ج.)266/28
ىحصكا ً
) )2صحيح البخارم :كتاب الطبلؽ ،قىك ًؿ الم ًو تىعالىى( :يا أىييا النبًي ًإ ىذا طىم ٍقتيـ النٍّساء فىطىمٍّقي ي ً ً ً
العدةى)
كىف لعدت ًيف ىكأ ٍ ي
ي ى ى
ى
ى ى
ٍ
[الطبلؽ( ،]1:ج ،)41/7ح (.)5251
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كيراجع الرجؿ زكجتو
مف إضاعة حؽ الزكج كعدـ صكنو ،كلعؿ النفس تيدأ كيعكد إلييا صفاؤىا ،ي
أثناء ً
العدة فإف باءت الرجعة بالفشؿ فبل يبقى إال التسريح باإلحساف(.)1
س يو) أم كىذه األحكاـ السابقة التي
كد المَّ ًو ،فىقى ٍد ى
كد المَّ ًو ،ىك ىم ٍف ىيتى ىع َّد يح يد ى
( ىكًت ٍم ىؾ يح يد ي
ظمى ىـ ىن ٍف ى
بينيا ا﵀ لعباده ىي حدكد ا﵀ التي ىحدىا ليـ ،ال يحؿ ليـ أف يتجاكزكىا إلى غيرىا ،كمف يتجاكز

ىذه الحدكد المذككرة فقد أكقع نفسو في الظمـ كأضر بيا كأكردىا مكرد اليبلؾ ،ثـ ذكر ا﵀ تعالى

ث ىب ٍع ىد ذلً ىؾ أ ٍىم ارن) أم ال تدرم أييا
عمة تحريـ تعدم حدكد ا﵀ ،فقاؿ( :ال تى ٍد ًرم لى ىع َّؿ المَّ ىو يي ٍح ًد ي
المطمٍّؽ ،فإنما أبقينا المطمقة في منزؿ الزكجية مدة العدة ،لعؿ الزكج يندـ عمى طبلقيا ،كلعميا
إذا بقيت في بيتيا أف يؤلؼ ا﵀ بيف قمبييما ،فيتراجعا ،كتعكد الحياة بينيما إلى سابؽ عيدىا(.)2
ُ ُ
َ ََْ َ َ َُ ََْ ُ ُ
َ ْ
َ ْ
َْ
وف ﴾
وف أو ٌارُِ َٚ ٞ٠ةِٙه ُر ٍ
ثـ قاؿ ا﵀ تعالىٌ ﴿ :إِذا ةٖي َ ٚأسٌٖ َٚ ٟأمصِٓ َٚ ٞ٠ةِٙه ُر ٍ
[الطبلؽ ،]2:أم إذا شارفف عمى انقضاء العدة ،كقاربت العدة عمى االنتياء ،كلكنيا لـ تنتو تمامان،
فمكـ أييا األزكاج اختيار أحد أمريف :إما اإلمساؾ بالمعركؼ ،كىك رجعة الزكجة إلى عصمة
الزكج كاالستمرار في الحياة الزكجية ،مع اإلحساف إلييا في الصحبة كالمعاشرة ،كاما المفارقة
بالمعركؼ؛ أم تركيف إلى انقضاء عدتيف مع إيفاء حقيف ،كاتقاء اإلضرار بيف(.)3
الحمـ كالرحمة كالمغفرة،
فالقرآف الكريـ استعمؿ أثناء عرضو ألحكاـ الطبلؽ مف أساليب ي

كأساليب الكعد كالكعيد كالترغيب كالترىيب ،كالتذكير بنعـ ا﵀ تعالى كآالئو ،كالتحذير مف تجاكز

حدكده ،ما يمفت بو نظر المسمـ الكاعي إلى أىمية قضية الطبلؽ ،كيجعمو يحسب ألؼ حساب
قبؿ أف يقدـ عمى ىذا األمر(.)4
كأكجب الشارع الحكيـ عمى الرجؿ عدـ ظمـ المرأة كايقاع الضرر بيا عند إرادة الطبلؽ ،قاؿ
َ َ
َ َْ
َ
َْ َ ّ ُ ُ
َََْ َ َ َ َُ َ ََْ ُ ُ
َ ْ
 َٚ ٞ٠ة َْ ٙه ُ
وف ول
و
أ
وف
ر
تعالىِ ﴿ :إَوذا َـِٖخُ ُٗ إج َصاء ذتٖي ٚأسٌٖ ٟٚأمصِٓ
ِسض َٚ ٞ٠ةِٙه ُر ٍ
ٍ
ِ
ِ
ّ ُُ ً َ ْ ُُ ْ
ُ ْ ُ ُ َ َ ً ََ َْ ُ ْ ََ َ ْ َ ْ َ َ ََ ْ َ َ َ َْ َ ُ َ َ ََ ُ ْ
ات الل ِ ٞزوا واذْروا
خذ َوا آيَ ِ
ِضارا َلهخدوا و٘ ٚحٍهٔ ذل ِّ ذِد كٖٗ جٍص ٝول تخ ِ
تٙصِِٓ ٚٞ٠

ْ ْ
َْ ْ ََ َ
َُ ْ َ
ُ ُ
َْ َ ّ ََْ ُ ْ ََ َ ََ ََْ ُ
س ْٗ ّ٘ َِ ٚإِْٓخَ
اب َواْل ِٓ َٙثِ يَهِلسٗ ةَِ ِٝواتِ٠ا الل َوانٖ ُ٠ٙا أن الل
ِ ٛهٙج الل ِ نًٖسٗ و٘ا أٛزل نًٖ
ِ
) )1ينظر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ،السعدم (ص.)867:

) )2ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني ،األلكسي (ج.)65/21

) )3ينظر :تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج ،)145/8الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ج.)157/18
) )4ينظر :اإلسبلـ كبناء المجتمع ،عبد ا﵀ كآخركف (ص.)262:
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ُّ
ةِس ِٔ

َش ٍء َنٖ ٌ
َ ْ
ًِٗ ﴾ [البقرة ،]231:ىذا أمر مف ا﵀  لمرجاؿ إذا طمؽ أحدىـ المرأة طبلقان لو

عمييا فيو رجعة ،أف يحسف في أمرىا إذا انقضت عدتيا ،كلـ يبؽ منيا إال مقدار ما يمكنو فيو

رجعتيا ،فإما أف يمسكيا ،أم :يرجعيا كينكم عشرتيا بالمعركؼ ،أك يسرحيا كيتركيا حتى
تنقضي عدتيا ،كيخرجيا مف بيتو بالتي ىي أحسف ،مف غير شقاؽ كال مخاصمة كال ً
ضرار(،)1
كى َّف ً
يذائيف بالحبس
بيف كا
ض ىار ارن لَّتى ٍعتى يدكاٍ) أم :كال تر
( ىكالى تي ٍم ًس يك ي
ٌ
اجعكىف بقصد إلحاؽ الضرر ٌ
ٌ
كتطكيؿ مدة ً
العدة ،حتى يضطرف إلى الفدية كدفع الماؿ لكـ ،فيذا اعتداء عمييف ،كمف يفعؿ ىذا
ي
العدكاف ،فقد ظمـ نفسو في الدنيا ،كفي اآلخرة
الفعؿ الممنكع كىك اإلمساؾ عمى سبيؿ اإلضرار ك ي
بتعريض نفسو لعذاب ا﵀ كغضبو ،بسبب تسمطو عمى الضعفاء ،كاستغبللو حاجة المرأة إلى

الخبلص منو( ،كالى تىتَّ ًخ يذكاٍ آي ً
ات المٌ ًو يى يزكان) أم :كال تتياكنكا في امتثاؿ أكامر ا﵀ تعالى ،كالتزاـ
ى ى
ى

حث لممؤمف
حدكده التي شرعيا لكـ ،كفي ىذا كعيد شديد لمف يتجاكز الحدكد الشرعية ،كفيو ٌ

عمى احتراـ ً
صمة الزكجية ،كالبعد عف أفعاؿ كصفات الجاىمية(.)2

ككما ىشدد الشرع في أحكاـ الطبلؽ عمى الرجؿ ،ىحرىـ عمى المرأة أف تطمب الطبلؽ مف
زكجيا بدكف كجو حؽ ،أك عذر شرعي؛ فعف ثكباف  )3( قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :أيما امر و
أة
ً
و
زكجيا طالقان في ً
الجنة ]( ،)4كالمعنى أنيايجكز ليا أف
اـ عمييا رائح ية
ٍ
سألت ى
غير ما بأس ،فحر ه
تطمب الطبلؽ لسبب مقبكؿ شرعان ،لكف يحذر عمييا طمب الطبلؽ مف دكف ًعمة ،كأف تسأؿ
زكجيا الفراؽ مف غير سبب شرعي ،أك أمر ال يعالجو إال الطبلؽ.

) )1ينظر :تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (ج.)629/1

) )2ينظر :التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ،الزحيمي (ج.)352/2

) )3ثكباف بف مجدد :مكلى رسكؿ ا﵀  كخادمو ،أصمو مف العرب ،أصابو سبي فاشتراه رسكؿ ا﵀  فأعتقو ،فمزـ رسكؿ

ا﵀  سف انر كحض انر ،فمما مات أقاـ بالرممة ،ثـ انتقؿ إلى حمص كمات فييا سنة أربع كخمسيف ،ينظر :البداية كالنياية ،ابف

كثير (ج.)73،74/8

) )4سنف أبك داكد :كتاب الطبلؽ ،باب في الخمع (ج ،)543/3ح ( ،)2226قاؿ األلباني :إسناده صحيح عمى شرط
مسمـ ،ينظر :صحيح أبي داكد ،األلباني (ج ،)425/6ح (.)1928
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ً
الجنة) فيو دليؿ عمى أف سؤاؿ المرأة الطبلؽ مف زكجيا
اـ عمييا رائح ية
كقكلو ( :فحر ه
بدكف سبب يمقنع يمحرـ عمييا تحريمان شديدان؛ ألف مف لـ يرح رائحة الجنة غير داخؿ ليا أبدان،
ككفى و
بذنب يبمغ بصاحبو ذلؾ المبمغ داالن عمى فظاعتو كشدتو(.)1

) )1ينظر :نيؿ األكطار ،الشككاني (ج.)262/6
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المبحث الرابع
داللة اآليات التشريعية في نظاـ األسرة
عمى صدؽ الكحي كالنبكة

كفيو عمى مطمباف:

المطمب األكؿ :داللة آيات الزكاج عمى صدؽ الكحي كالنبكة
المطمب الثاني :داللة آيات مشكبلت الزكاج كعبلجيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة
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المطمب األكؿ
داللة آيات الزكاج عمى صدؽ الكحي كالنبكة
إف في خمؽ ا﵀ تعالى الرجؿ كالمرأة مف نفس كاحدة ،أكبر داللة عمى صدؽ القرآف
ُ َ
َ َ َ َ ُ َُ
اس اتِ٠ا َر َبس ُٗ اَّلِي
العظيـ ،كأنو كتاب منزؿ مف عند رب العالميف ،قاؿ  ﴿ :يا خحٟا اْل
َ َ
َْ
َ َ َ َ ََ َْ َْ َ َ ََ َ ُْ َ َ ً َ ً َ َ ً َُ
َ ََ ُ
الل اَّلِي
اء َواتِ٠ا
خِٖس ْٗ ٘ ِْ ٚجٍ ٍس واضِدةٍ وخَٖ ِٟٜ٘ا زوسٟا وبد ِٟٜ٘ٙا رِسال ْرِريا ون ِص
ََ َُ َ
َ ُ َْ َ َ ُ ْ ُ
َ َْْ َ َ َ َ َ َ ََ ُ
اشس ْٚ
الل َكن نًْٖس ْٗ َررًِتًا ﴾ [النساء ،]1:كقاؿ  ﴿ :وُٖٜا يا آدم
اءل٠ن ةِ ِٝواَرضام إِن
تص
َ َ َ َ ْ ُ َ َْ َ
اْل َٜث ﴾ [البقرة ،]35:فا﵀  خمؽ مف نفس آدـ  زكجو لكي يأنس بيا كتأنس
أٛج وزوسّ
بو ،كتناسؿ منيما البشر ذكك انر كاناثان ،كجعؿ مف تمؾ الذرية رابطة األيسرة القائمة عمى الرحـ
كصمة الدـ كالقرابة؛ مما يدعكىـ إلى األيلفة كالتراحـ ،كذلؾ مف أظير األدلة عمى كماؿ القدرة
اإلليية الباىرة؛ كمف أقكل الدكاعي عمى اليقيف بصدؽ الكتاب العظيـ؛ ألف خالؽ األىنفس
كمكجدىا يعمـ ما ييصمحيا كينفعيا ،كيعمـ ما ىيضرىا كيؤذييا(.)1
كمف قكاعد الزكجية اجتماع الزكجيف لتحقيؽ مقتضى الزكجية كالزميا ،كتحصيؿ المراد مف
الزكاج ،كذلؾ يحصؿ بعقد الزكاج؛ الذم يجتمع بمكجبو ذكر كأنثى ،كيرتبطاف ارتباطان كثيقان،
ىمتيف البنياف ،مؤس ىسان عمى تقكل مف ا﵀ كرضكاف ،لو ثمراتو كأىدافو كآثاره ،كقد رغب القرآف
الكريـ في الزكاج في آيات شتى؛ فتارة يكرد ذلؾ بصيغة األمر؛ كما في قكلو تعالى:
ََْ ُ ْ ََ َ ْ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ْ َ ُ
اء ُح ْيُ ُٗ ِٟٜ
س٠ُٛ٠ا ُذ َِ َر َ
الل ِ٘ ْٚ
سط٠ا اَيام ِٜ٘سٗ والػاْل ِّي ِ٘ ٚنِتادِزٗ ِإَو٘انِسٗ إِن ي
﴿ وخِ ٛ
ِ
ُ َ
َ ْ
ؾَِٖ ِٝو ُ
الل َواش ٌِم َنٖ ٌ
ًِٗ ﴾ [النكر ،]32:كتارة يصؼ الزكجة بالسكف؛ كما في قكلو  ٠َ ٞ ﴿ :اَّلِي
ٌ
ُ َ
َْ
َ ْ
َ ََ ُ
خِٖس ْٗ ٘ ِْ ٚجٍ ٍس َواض َِدةٍ َو َس َهٔ َِٟ٘ ٜا َز ْو َس َٟا ٕ ِحَ ْصس َ ٚإِْل ْ َٟا ﴾ [األعراؼ.]189:
إف األدلة عمى صدؽ الكحي كالنبكة في نظاـ األيسرة في القرآف جمية كاضحة ،كاسعة ممتدة؛
فآيات القرآف الكريـ أكلت اىتمامان خاصان لمحياة الزكجية؛ كقد ىعد القرآف الزكاج آية مف آيات ا﵀
َ ْ َ َْ َ
خَََٖ
تعالى؛ مثؿ خمؽ السماكات كاألرض ،كخمؽ اإلنساف مف تراب ،قاؿ تعالى ﴿ :وِ٘ ٚآياحِ ِٝأن
َ ُ ّ ْ َ ُ
ُ ْ َ ْ َ ً َّ ْ ُ ُ ََْ َ َ َ َ ََْ ُ
سٗ َ٘ ََ ٠دةً َو َر ّْمَ ًث إ َن ف ذَل َِّ ٌَيَات ّٕ َِِ٠مْ
ٕسٗ ِ٘ ٚأٍٛصِسٗ أزواسا ٕ ِتصٓ٠ٜا إِْلٟا وسهٔ ةحٜ
ٍ
ِ ِ
ٍ

) )1ينظر :نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ،البقاعي (ج ،)174/5التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج،
الزحيمي (ج.)222/4
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َ َ َ
َحخٍَٓ ُرون ﴾ [الركـ ،]21:ككأف ا﵀ تعالى يريد أف يؤكد لنا مف خبلؿ ىذه اآلية عمى ضركرة
بحد ذاتو ىك آية مف آيات ا﵀ تعالى تستحؽ
االلتزاـ بقانكف الزكاج كعدـ مخالفتو ،كأف الزكاج ٌ
التأمؿ كالتفكر (إً َّف ًفي ىذلً ىؾ ىآلىي و
كف) ،يتفكركف في ىذه الدالالت الكاضحات عمى
ات ًلقى ٍكوـ ىيتىفى َّك ير ى
ى
كليست مف جنس آخر ،ككيؼ
قدرة الخالؽ  كحكمتو ،ككيؼ أنو جعؿ لنا األزكاج مف أنفسنا،
ٍ

أف يتعايش بيا الزكجاف طيمة حياتيما
بنى ىذه العبلقة عمى الس ىكف كالحب كالمكدة ،التي يجب ٍ

معان(.)1

كالناظر في أحكاـ األسرة في القرآف الكريـ يرل شمكليا لكؿ قضاياىا ،كابراز المكانة
المتميزة لممرأة ،كالتنصيص عمى حقكقيا في اختيار الزكج ،كالتعرؼ عميو في ً
الخطبة بحضكر
ىمحرـ مف محارميا ،كاستشارتيا في عقد الزكاج ،كتكقفو عمى رضاىا ،كالتأكيد عمى يحسف
يمعاشرتيا ،كالنفقة عمييا ،كتمكينيا مف طمب الطبلؽ بكاسطة القاضي؛ إف أساء الزكج معاممتيا
ك ًعشرتيا(.)2

بالمعاشرة بالمعركؼ ،القائمة عمى أداء الحقكؽ التي دعا إلييا
فالحياة الزكجية ال تستقيـ إال ي

الشرع الحكيـ ،كذلؾ بأداء ما أكجب ا﵀ تعالى عمى الرجؿ أداءه نحك زكجتو مف الحقكؽ ،كمف
أعظـ ذلؾ :حسف عشرتيا ،كطيب صحبتيا ،كاحساف األقكاؿ كاألفعاؿ معيا ،يقكؿ تعالى:
َ َ ُ ُ
و َٚ ٞةال ْ َْ ٙه ُ
كح ٌسينكا أفعالكـ
،
ليف
الكـ
ك
أق
ا
ك
ٍّب
طي
أم:
"
كثير:
ابف
قاؿ
،
]
19
النساء:
[
﴾
وف
ر
﴿ واع َِش
ِ
ِ
ى
ي
َ
ُْ
كىيئاتكـ بحسب قدرتكـ ،كما تحب ذلؾ منيا ،فافعؿ أنت بيا مثمو ،كما قاؿ تعالىَ ﴿ :ول ُِ٘ َٚ ٟرٔ
َ
ََ
ْ ْ
وف ﴾ [البقرة.)3("]228:
اَّلِي نًْٖ َٚ ِٟةِال َٙه ُر ِ

كما يجب عمى الزكجة طاعة زكجيا في غير معصية ا﵀ تعالى ،كعمييا أف تأتمر بأمره،
كأف تمبي ما يطمبو منيا ،كتستجيب لنصحو ،كتراعي ا﵀ تعالى في زكجيا كبيتيا كأكالدىا ،كأال

) )1ينظر :نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ،البقاعي (ج ،)68/15تفسير الشعراكم – الخكاطر ،الشعراكم
(ج.)11362/18

) )2ينظر :المجتمع كاألسرة في اإلسبلـ ،الجكابي (ص.)173:
) )3تفسير القرآف العظيـ (ج.)242/2
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تنفؽ مف مالو إال بإذنو ،كال تأذف في بيتو ألحد إال بإذنو ،عف أبي ىريرة  أف رسكؿ ا﵀ 
ش ً
اى هد إًَّال ًبًإذ ًٍن ًو ،ىكالى تىأٍ ىذ ىف ًفي ىب ٍي ًت ًو إًَّال ًبًإذ ًٍن ًو .)1(]...
كـ ىك ىز ٍك يج ىيا ى
قاؿ [ :الى ىي ًحؿ لً ٍم ىم ٍأر ًىة أ ٍ
ىف تى ي
ص ى
كالمتأمؿ في آيات القرآف الكريـ يجد أف القرآف اعتنى بالعبلقات الزكجية كأحكاميا أيما
كىدم قرآني ،فقد تحدثت آيات
عناية ،كلـ تخؿ مرحمة مف مراحؿ تككيف األسرة مف تكجيو رباني ى

ً
لباس كستر
القرآف عف العبلقة الزكجية بكؿ
صكرىا كحاالتيا ،ى
كبينت أف كؿ كاحد مف الزكجيف ه
َ
ُ َ َ ٌ َ ُ ْ َ ُْ َ ٌ َ
لآلخر؛ قاؿ تعالىِ ٚٞ ﴿ :لِ اس ٕسٗ وأٛخٗ ِلِ
اس ل ُ[ ﴾ َٚ ٟالبقرة ،]187:أم ىيسكف بعضيـ إلى
ستر لصاحبو عما ال ىيحؿ ،كما يستر المباس الجسد كيمنعو مف
بعض ،ككؿ كاحد منيما ه

الظيكر ،كالتعبير القرآني كناية عف قربيما ،كشدة احتياج كؿ منيما إلى صاحبو(.)2

كفي اآليات التشريعية في الزكاج كنظاـ األسرة أصدؽ دليؿ كأكبر برىاف عمى صدؽ النبي
العطرة تشيد بتصديؽ أفعالو كتصرفاتو مع زكجاتو بما أمر بو القرآف
الكريـ  ،ككؿ سيرتو ى
الكريـ مف ً
العشرة بالمعركؼ ،كالتمطؼ معيف بالقكؿ كالفعؿ ،كالصبر عمييف ،ككصاية أيمتو الخير
النس ً
اء ىخ ٍي نار" ،)3(]...ككاف مف أخبلقو
بيف ،عف أبي ىريرة  ،عف النبي  قاؿٍ [ :
صكا ًب ِّ ى
استىٍك ي
 أنو جميؿ العشرة دائـ البًشر ،يداعب أىمو ،كيتمطؼ بيـ ،كيكسع نفقتيـ ،كيضاحؾ نساءه،
العشاء ،ككاف إذا
كيجتمع نساؤه كؿ ليمة في بيت التي يبيت عندىا رسكؿ ا﵀  ،فيأكؿ معيف ى

صمى ً
العشاء يدخؿ منزلو ىي ٍس يمر مع أىمو قميبلن قبؿ أف يناـ ،ييؤانسيـ بذلؾ  ،كصدؽ ا﵀ تعالى
اف لى يكـ ًفي رس ً ً
س ىن هة ﴾ [األحزاب.)4("]21:
كؿ المَّو أ ٍ
يس ىكةه ىح ى
ى ي
القائؿ ﴿ :لىقى ٍد ىك ى ٍ
كالحؽ الذم ال ريب فيو أف اإلسبلـ رفىع شأف المرأة كأعطاىا مف الحقكؽ كالمزايا ما لـ
تظفىر بو في ديف سابؽ أك أمة ًمف األيمـ ،ككانت حياة رسكؿ ا﵀  الزكجية تطبيقان لمعاني
كحسف معاممتيف ،كالناظر إلى سيرتو  يجد أنو
اآليات القرآنية التي تىحث عمى إكراـ النساء ي
كيكلًييـ عناية فائقة كمحبة الئقة ،كمعاممة طيبة؛ لذلؾ نجده ييكثر
كاف ييقى ٍّدر أزكاجو حؽ التقدير ،ي
مف كصية أصحابو بالنساء ،كيكصي األزكاج أف يعاممكا أزكاجيـ معاممة حسنة مستمدة مف آية

) )1صحيح البخارم :كتاب النكاح ،باب ال تأذف المرأة في بيت زكجيا ألحد إال بإذنو (ج ،)30/7ح (.)5195
) )2ينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ج ،)317/2مفاتيح الغيب ،الرازم (ج.)270/5
) )3صحيح البخارم :كتاب النكاح ،باب الكصاة بالنساء (ج ،)26/7ح (.)5185
) )4تفسير القرآف العظيـ :ابف كثير (ج ،)242/2بتصرؼ يسير.
278


ىىمً ًو ،ىكأىىنا ىخ ٍي يريك ٍـ
الزكاج القائمة عمى المكدة كالرحمة ،فيقكؿ رسكؿ ا﵀  [ :ىخ ٍي يريك ٍـ ىخ ٍي يريك ٍـ أل ٍ
()1
أل ٍ ً
كصفت أـ المؤمنيف عائشة -رضي ا﵀ عنيا -حاؿ رسكؿ ا﵀  كزكج داخؿ بيتو
ىىمي ]  ،ك ى
()2
الصالى ًة ]( ،)3فقد كاف النبي 
اـ إًلىى َّ
ض ىر ًت َّ
اف ًفي ًم ٍي ىن ًة أ ٍ
فقالت [ :ىك ى
ىىمً ًو  ،فىًإ ىذا ىح ى
الصالىةي قى ى
يخدـ نفسو كأىمو ،كيتعامؿ مع زكجاتو مف منطمؽ الرحمة كالحب ،ك ً
العشرة الطيبة.
كعف أنس بف مالؾ  ،قاؿ [ :ىد ىخ ىؿ َّ
الس ً
اؿ :ىما
كد ىب ٍي ىف َّ
ارىيتى ٍي ًف ،فىقى ى
الن ًبي  فىًإ ىذا ىح ٍب هؿ ىم ٍم يد ه
ً
ً
اؿ َّ
ىح يد يك ٍـ
ب فىًإ ىذا فىتىىر ٍت تى ىعمَّقى ٍت ،فىقى ى
ص ِّؿ أ ى
الح ٍب يؿ؟ قىاليكا :ىى ىذا ىح ٍب هؿ ل ىزٍي ىن ى
ىى ىذا ى
الن ًبي  :الى يحمكهي ل يي ى
ط يو ،فىًإ ىذا فىتىىر ىف ٍم ىي ٍق يع ٍد( ،)5(] )4فقد تجمت رحمتو كرأفتو  عمى زكجاتو ،كأراد منيف أال ىي ٍشقي ٍق ىف
شا ى
ىن ى
طكؿ ً
عمى أنفسيف في العبادة ،كأف يسترحف إذا تعبف مف ً
القياـ.
ككما كاف النبي  شديد المحبة لزكجاتو ،كاإلحساف إلييف ،كاف شديد الرحمة بأىمو
كعشيرتو كبناتو ،كثير المحبة ليـ ،كالتمطؼ بيـ؛ مف ذلؾ دعكتو ليـ إلى اإلسبلـ بالرحمة
يف أى ٍن ىز ىؿ المَّ يو:
سك يؿ المَّ ًو ً ح ى
ك ي
اـ ىر ي
الحسنى؛ جاء في الحديث عف أبي ىريرة  ،أنو قاؿ [ :قى ى
ً
ً
ش ىر قيىرٍي و
ش ٍي نئا،
شاٍ
يف) قى ى
س يك ٍـ الى أي ٍغ ًني ىع ٍن يك ٍـ ًم ىف المَّ ًو ى
اؿ :ىيا ىم ٍع ى
يرتى ىؾ األىق ىٍرًب ى
شتىيركا أى ٍنفي ى
( ىكأى ٍنذ ٍر ىعش ى
ً
يا ب ًني ع ٍب ًد م ىن و
المطَّمً ًب الى أي ٍغ ًني ىع ٍن ىؾ ًم ىف
اؼ الى أي ٍغ ًني ىع ٍن يك ٍـ ًم ىف المَّ ًو ى
ى ى
ش ٍي نئا ،ىيا ىعب ي
َّاس ٍب ىف ىع ٍبد ي
ى ى
ش ٍي نئا ،كيا فى ً
ش ٍي نئا ،كيا ً
س ً
ت يم ىح َّم ود
كؿ المَّ ًو الى أي ٍغ ًني ىع ٍن ًؾ ًم ىف المَّ ًو ى
المَّ ًو ى
اط ىم ية ًب ٍن ى
ىى
صف َّي ية ىع َّم ىة ىر ي
ىى ى
سمً ً
ش ٍي نئا ]( ،)6كجاء في الحديث عف عائشة -
يني ىما ًش ٍئ ًت ًم ٍف ىمالًي الى أي ٍغ ًني ىع ٍن ًؾ ًم ىف المَّ ًو ى
ى
كيفية تعامؿ النبي  مع ابنتو فاطمة – رضي ا﵀ عنيا  ،-كاحترامو ليا،
رضي ا﵀ عنيا -ييبيف ٌ

) )1سبؽ تخريجو (ص )241:مف ىذا البحث .

)ً )2
ىىمً ًو) :أم خدمة أىمو ،ينظر :فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ابف حجر (ج.)461/10
(م ٍيىن ًة أ ٍ
) )3صحيح البخارم :كتاب األدب ،باب كيؼ يككف الرجؿ في أىمو (ج ،)14/8ح (.)6039

)( ) 4الساريتيف) :مثنى سارية كىي األسطكانة كالدعامة التي يقكـ عمييا السقؼ (ما ىذا الحبؿ) :أم لماذا ىك ممدكد
كمشدكد ىكذا (لزينب) :بنت جحش إحدل زكجاتو ( فإذا فترت) :كسمت عف القياـ (تعمقت بو) :حتى تتابع قياميا كال

تناـ( ،نشاطو) أم مدة نشاطو ،ينظر :فتح المنعـ شرح صحيح مسمـ ،الشيف (ج.)582/3

) )5صحيح البخارم :كتاب التيجد ،باب ما يكره مف التشديد في العبادة (ج ،)53/2ح ( ،)1150صحيح مسمـ :كتاب
صبلة المسافريف كقصرىا ،باب أمر مف نعس في صبلتو ،أك استعجـ عميو القرآف ،أك الذكر بأف يرقد ،أك يقعد حتى يذىب

عنو ذلؾ (ج ،)541/1ح (.)784

ؾ) [الشعراء( ،]215:ج،)111/6
اح ى
(كأ ٍىن ًذ ٍر ىع ًش ىيرتى ى
يف ىك ٍ
اخ ًف ٍ
ض ىجىن ى
) )6صحيح البخارم :كتاب تفسير القرآف ،ىب ي
ؾ األى ٍق ىربً ى
اب :ى
ح (.)4771
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ً
ً
س ىيا ًفي
اـ إًلى ٍي ىيا فىأ ى
ىخ ىذ ًب ىي ًد ىىا ،ىكقىَّبمى ىيا ،ىكأ ٍ
ىجمى ى
كاكرامو ٌإياىا ،قالت [ :ىكا ىن ٍت إ ىذا ىد ىخمى ٍت ىعمى ٍيو قى ى
م ٍجمً ًس ًو ،ىك ىك ى ً
ستٍ يو ًفي ىم ٍجًم ًس ىيا ](.)1
ام ٍت إًلى ٍي ًو ،فىأ ى
ىخ ىذ ٍت ًب ىي ًد ًه فىقىَّبمىتٍ يو ،ىكأ ٍ
ىجمى ى
اف إ ىذا ىد ىخ ىؿ ىعمى ٍي ىيا قى ى
ى
أما تعامؿ النبي  مع أسباطو فكاف غاية في المحبة كالرأفة كالرحمة؛ فعف أبي قتادة
ً
ً
س ً
كؿ المَّ ًو  يي ى ِّ
كؿ المَّ ًو
س ى
ام ىة ًب ٍن ى
األنصارم  قاؿ [ :ىك ى
ت ىزٍي ىن ى
ب ًب ٍنت ىر ي
اف ىر ي
يم ى
صمي ىك يى ىك ىحام هؿ أ ى
ش ٍم و
الع ً
اـ ىح ىممى ىيا ]( ،(2ككاف 
يع ىة ٍب ًف ىع ٍب ًد ى
س ىج ىد ىك ى
س فىًإ ىذا ى
اص ٍب ًف ىرًب ى
 ،ىكًألىًبي ى
ض ىع ىيا ،ىكًا ىذا قى ى
س يف ٍب يف ىعمً ٍّي تى ٍم ىرةن
حريصان عمى تعميـ أسباطو الحبلؿ كالحراـ؛ عف أبي ىريرة  قاؿ [ :أ ى
ىخ ىذ ا ٍل ىح ى
ً ً
ً
الص ىدقى ًة ،فىجعمىيا ًفي ًف ً
ً
ت أ َّىنا ىال ىنأٍ يك يؿ
ًم ٍف تى ٍم ًر َّ
يو ،فىقى ى
ىما ىعمً ٍم ى
ىى ى
اؿ ىر ي
سك يؿ ا﵀  :ك ٍخ ك ٍخٍ ،ارـ ًب ىيا ،أ ى

الص ىدقى ىة؟ ](.)3
َّ

مما سبؽ تبيف لنا كيؼ ضرب لنا النبي  أركع األمثمة في معاممة أىمو كأيسرتو بالمكدة
كالرحمة كالتكاضع كالمٍّيف ،كأبطؿ ما كاف مف عادات الجاىمية؛ الذيف كانكا يفضمكف الذككر عمى
اإلناث ،كيسيئكف ًعشرة النساء ،كيغمظكف ليف القكؿ ،كيضاركىف ،كيحرمكىف مف الميراث ،كيبغكا
ضعفيف ،كقمة حيمتيف.
عمييف ،كيستغمكا ى
كبيذه األخبلؽ الكريمة ،كاأليسمكب الراقي ،كالمنيج الحكيـ ،يظير صدؽ النبي  في
َ ْ
ْ َُ َ َ ْ ٌ َ
ْح يُْ٠ح ﴾ [النجـ]413:؛
رسالتو ،كأنو كما كصفو ا﵀ تعالىَ ﴿ :و َ٘ا يَِ ٜف َُ ن ِ ٚال َ٠َ ٟى * إِن  ٠ٞإِل و

ألنو امتثؿ ألكامر ا﵀ تعالى ،كطبؽ ما جاء في آيات القرآف مف معاشرة النساء بالمعركؼ،
َ َ َْ َ َْ َ َ
اك إِل
كالصبر عمى أىمو كأيسرتو ،كاإلحساف إلييـ ،كالتكاضع ليـ ،كصدؽ ا﵀ القائؿ ﴿ :و٘ا أرشٖٜ
َر ّْمَ ًث ّٕ ِٖ ْ َهالََ ٙ
المسممة التي يحبيا
ة
ر
يس
أل
ا
اصفات
ك
م
جميع

النبي
حقؽ
قد
ك
،
]
107
[األنبياء:
﴾
ّي
ِ
ي
َ
َ ُْ ْ ُ َ
ُ
٠ن َوال ْ ُْ ٙؤ٘ َُِ ٜ
ات َب ْهؾ ُ ْٗ ٟأ ْو ِْلَاء َب ْه ٍؼ
ا﵀ تعالى ،كيرحميا كيرضى عنيا ،قاؿ تعالى ﴿ :والٙؤِٜ٘

) )1سنف أبي داكد :أبكاب النكـ ،باب ما جاء في القياـ (ج ،)355/4ح ( ،)5217قاؿ األلباني :حديث صحيح ،ينظر:
صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد ،األلباني (ج.)217/11

) )2صحيح البخارم :كتاب الصبلة ،باب إذا حمؿ جارية صغيرة عمى عنقو في الصبلة (ج ،)109/1ح ( ،)615صحيح
مسمـ :كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ،باب جكاز حمؿ الصبياف في الصبلة (ج ،)385/1ح (.)543

) )3صحيح البخارم :كتاب الزكاة ،باب ما يذكر في الصدقة لمنبي  كآلو (ج ،)127/2ح ( ،)1491صحيح مسمـ:
كتاب الزكاة ،باب تحريـ الزكاة عمى رسكؿ ا﵀  آلو كىـ بنك ىاشـ كبنك المطمب دكف غيرىـ (ج ،)751/2ح (.)1069
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َُْ ُ َ ْ
َ َ ْ َ ْ َ َ ُْ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َُ ُ ْ َ َ
ْ
َ
ُ
وف وي٠ٟٜن ن ِ ٚالٜٓٙرِ ويًِِ٠ٙن الػالة ويؤح٠ن الزَكة وي ِفًه٠ن الل ورشَ٠ل أوٕـهِّ
يأمرون ةِالٙهر ِ
َ ََْ
َ َ
يز َ
ضٓ ٌ
الل َنز ٌ
ًِٗ ﴾ [التكبة.]71:
ريّمُ ُ ُٗ ٟالل إِن
ش
ِ
المطمب الثاني
داللة آيات مشكالت الزكاج كعالجيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة
يظير مف عبلج القرآف لممشاكؿ الزكجية أكبر داللة عمى صدؽ الكحي كالنبكة؛ ألف الحياة
ً
صفك الحياة المستقرة،
المشكبلت كالخبلفات؛ التي قد تعكر ى
الزكجية عبلقة بشرية ال تىسمـ مف ي
كقد يحصؿ فييا ً
الخصاـ كاليجر كالمباعدة ،كقد تتطكر األمكر إلى أبعد مف ذلؾ؛ فنجد أف
ً
الحمكؿ ليذه المشكبلت بيف األزكاج ،ككض ىح مراحؿ العبلج،
القرآف الكريـ كضع العبلج ك ي
كمكقؼ الطرفيف ،حتى في حاالت ً
الفراؽ.
ى
الحمكؿ كالتكجييات ليست مف عند
إف التشريعات القرآنية لممشاكؿ الزكجية تدؿ عمى أف ىذه ي

البشر؛ بؿ ىي حمكؿ إليية ،كتكجييات ربانية؛ جاءت بما فيو الخير لؤلزكاج كالزكجات ،كبما

المسممة ،كرعاية األبناء فييا رعاية ىسميمة؛ خالية مف التأثيرات السمبية
يحقؽ مصمحة األيسرة ي

لممشاكؿ الزكجية؛ التي قد تيؤثر عمى حالة األبناء النفسية ،أك استقرارىـ العاطفي كاالجتماعي،
كؿ ذلؾ لمداللة عمى أف تشريع القرآف في ىحؿ الخبلفات كالمشاكؿ الزكجية ىك المنيج األكمؿ
كاألنسب لطبيعة البشر؛ ألف الذم خمؽ الناس ىك ً
العالـ بصبلح معيشتيـ ،كتدبير أمكر حياتيـ؛
بما فيو الخير كالمنفعة ليـ ،كنجاح ىذا المنيج في الحفاظ عمى مؤسسة الزكاج ،كدكاـ ًطيب
ً
العشرة بيف الزكجيف بما يحقؽ العدؿ كالسعادة لمطرفيف؛ يدؿ عمى تفكؽ القرآف الكريـ عمى قكانيف
الكحي
البشر كمناىجيـ في اإلصبلح ى
كحؿ النزاعات األيسرية ،كاشارة كاضحة عمى صدؽ ى
العظيـ؛ كأنو مف عند ا﵀ تعالى رب العالميف.

الحؿ األىمثؿ لمشكمة نشكز الزكجة ،كتمردىا عمى زكجيا،
ض ىع ى
فنرل الشرع الحنيؼ قد ىك ى
ّ َ ُ ََ ُ َ ََ
َع إجّ ِ َصاءِ ة َٙا ٌَ َؾ َٔ َ ُ
الل
الرسال ُ٠ام٠ن
ِ
كأقىر قانكنان ربانيان لعبلج ىذه المشكمة؛ فقاؿ ِ ﴿ :
َ ْ َ ُ ْ ََ
َ َ َ َُ َ
ضاٌ َِل ٌ
ات َُاَِ ٛخ ٌ
اْل ُ
َع َب ْهؼ َوب َٙا َخجْ ٍَ ُِ٠ا ٘ ِْ ٚأ َ ْم َ٠الَِ ٌَ ْٗ ٟ
ات َ
ات ل ِٖ ْ َيًْ
الػ ِ َ
لل َوالال ِت
ب ةِٙا ضٍِق ا
بهؾٟٗ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ َ ْ َ
ً
ُ ََ َ ُ ََ
َْ َ
ََ ُ َ ُُ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ُ ُ
وَ ٞ
اِضبٌُ َٚ ٞ٠إِن أ َـ ْهَٜس ْٗ ٌال تتْي٠ا نًْٖ َِ َٚ ٟشبًِال
و
س
ا
ؾ
ٙ
ال
ف
ٚ
َّتاٌ٠ن نظ٠زٌ ٚٞهِل ٚٞ٠واٞشر
مِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُْ ْ َ َ َْ َ َ َُْ َ َ ً ْ َ ْ َ َ َ
ٓ ًٙا ٘ ِْ ٚأ َ َِْٟ ٖٞا إ ْن يُر َ
الل ََك َن َنٖ ًًِا َْت ً
إ َن َ َ
يدا
ريا * ِإَون خٍِخٗ طِِاق ةحِٟٙ ِ ٜا ٌابهر٠ا ضٓٙا ِ٘ ٚأ ِِٖٝٞوض
ِ
ِ
ِ ِ
281


ْ َ ً َُّ
َُ ََُْ َ َ ََ َ َ َ ً َ
خت ً
ريا ﴾ [النساء ،]35134:فيذه الخطكات التأديبية تيبيح
إِغالضا ي٠ذ َِِ الل ةحٟٜٙا إِن الل َكن نٖ ًِٙا ِ
لمرجؿ استعماؿ حقو الذم شرعو ا﵀ تعالى لو في القكامة عمى المرأة ،كفي نفس الكقت تيعيد لممرأة
استقامتيا عمى الحياة الزكجية ،كتيعيد لؤليسرة ىدكئيا كانسجاميا كراحتيا.
كأنكر القرآف ما كاف مف الطٍّباع متأصبلن في الجاىمية كأشير ىذه ً
الخصاؿ ًظيار الرجؿ مف
ي
ُ ّ َّ
َ َ َُ ُ َ
زكجتو فكصفو ا﵀ تعالى بأنو يمنكر كزكر ككذب؛ فقاؿ  ﴿ :اَّلِي ٚحلاِٞرون ِٜ٘سٗ ِ٘ ٚن ِصان ِ ِٟٗ
ُ ُ
َ َ
َََُْ ْ َ ُ ْ ََُ ُ َ ُ َ ً ّ َ َْ ْ َ ُ ً َ ََ َ ُ
ْ ُ ُ
الل ٕ َهٍ٠
َ٘ا  َٚ ٞأ َم َٟاح ِ ِ ْٗ ٟإِن أ َم َٟات ُ ْٗ ٟإِل الالنِى وَلجِ ٟٗإَوجْ ٟٗلِ٠ل٠ن ٜ٘ٓرا ِ٘ ٚإِِ ٠ل وزورا ِإَون
َد ٍُ ٌ
٠ر ﴾ [المجادلة ،]2:ثـ كضع القرآف الحؿ ك ً
المناسب ليذه المشكمة ،كأكجب كفارة عمى
بلج
الع
ى
ي
َّ ْ َُ َُ ُ َ َ َ ُ
َ
َ َ َ َ
ِيُ ٚحلاُِ ٞرون ِ٘ ٚن ِصانِ ِٟٗثٗ حه٠دون ل ِٙا ُال٠ا
الرجؿ الذم ييظاىر مف زكجتو؛ فقاؿ تعالى ﴿ :واَّل
ََ ْ ُ َََ ّ َْ َ َََ َ َ ُ ْ ُ َ ُ َ
َ َُ َ ََُْ َ َ
ري * َذ َ ْٚ ٙل َ ْٗ ََي ْد ٌَػًَامُ
ٌ
ِ
ِ
ذخطرِير ررت ٍث ِ٘ ٚرت ِٔ أن حخٙاشا ذٕ ِسٗ ح٠خل٠ن ةِ ِٝوالل ةِٙا ته٠ٖٙن خت ِ
ْ َْ َْ َََ َ ََ ْ َْ َْ َ ْ َ ْ َ ُ ّ َ ْ ً َ َ ُْ
َ َْ ْ ََُ َْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ٠ل ِ
ّي ِ٘ ٚرت ِٔ أن حخٙاشا ذ ٚٙلٗ يصخ ِفم ٌإِـهام شِتِّي مِصًِٜٓا ذل ِّ َلِ ؤِ٘٠ٜا ةِالل ِ ورش ِ
طٟري ِ٘ ٚخخاةِه ِ
َ َ ٌ َ
َ ْ َ ُ ُ ُ َ
الل ِ َول ِٖ ْ ََكٌ ِر َ
اب أ ِْل ٌٗ ﴾ [المجادلة ،]4-2:حتى ييبقي عمى كياف األسرة ،كال يييدـ
ي ٚنذ
وح ِّٖ ضدود
ِ
ردع الرجؿ الذم قد
بيت الزكجية بمثؿ ىذه األلفاظ التي فييا ظيمـ كتعسؼ ضد الزكجة ،كحتى يي ى
تقع منو ألفاظ الظٍّيار ألقؿ األسباب.
كقد عالج القرآف مشكمة القذؼ كاتياـ الناس بالباطؿ مف خبلؿ تىحريـ كؿ ما قد ييسيء إلي
َ َ َ ُْ ُ َ
ون ال ْ ُْ ٙؤَِ٘ ٜ
ِّي
المسممات ،قاؿ تعالى ﴿ :واَّلِي ٚيؤذ
المسمميف ،كمنع خكض األلسنة في أعراض ي
ً
ً ْ ً
ْ ُ
ََ
َ
َْ
ْ ْ َ
اضخَ َ٠ٖٙا ُب ْٟخَاٛا ِإَوذٙا ٘تِحٜا ﴾ [األحزاب ،]58:كردع الشرع كؿ ىمف
ات ةِي ْريِ َ٘ا اْت َصتُ٠ا ذِ ِد
َوال ُٙؤِِ٘ ٜ
ىم ٍف قذؼ يمحصنان؛ كىك أف ييجمد
َْ َُْ َََْ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ
ْلوْٗ ٞ
لٗ يدح٠ا ةِأربهثِ طٟداء ٌاس ِ

الحد عمى
ييحبكف إشاعة الفاحشة في الذيف آمنكا ،ف ىش ىر ى
ع كجكب ى
ُ
َ ْ ْ َ َ
ثمانيف جمدة؛ لقكؿ ا﵀ تعالىَ ﴿ :و َاَّل َ
ات ث َٗ
ِي ٚي َ ْر ُم٠ن ال ُٙطػِ ٜ
ن
َ
ُ
َ َ َ َ َْ ً َ َ َ ْ َ ُ َُ ْ َ َ َ ً َ ً َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ ُ َ
كحكـ بفسقيـ كخركجيـ
ثٙاج ِّي سْلة ول تِتٖ٠ا ل ٟٗطٟادة خةدا وأوٕهِّ  ٗٞإٍاشِِ٠ن ﴾ [النكر ،]4:ى

عف طاعة ا﵀  ،كمنع قبكؿ شيادتيـ ،كجعميـ مف الممعكنيف في الدنيا كاآلخرة ،فقاؿ تعالى:
َ َ َ َُْ َ
٠ن ال ْ ُْ ٙ
ط َػَٜات إ ْ َياٌ َِالت ال ْ ُْ ٙؤَِٜ٘
ات ُٕهِ٠ُٜا ف اَلجًَْا َو ْاٌخ َِرة ِ َول َ َُ ْٗ ٟن َذ ٌ
اب َن ِل ٌ
ًٗ ﴾
﴿ إِن اَّلِي ٚيرم
ِ
ِ
ِ
ِ
[النكر.]23:
أما في يمشكمة اإليبلء فقد أنصؼ القرآف الكريـ المرأة مف ظمـ بعض الرجاؿ الذيف يي ٍؤلكف
مف نسائيـ ،قاصديف إيقاع الضرر بزكجاتيـ ،كحذرىـ مف التبلعب بحدكد ا﵀ تعالى ،ككضع
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َّ َ ُُْ َ
٠ن ِ٘ ٚن ّ َِصآن ْٗ ٟحَ َرب ُع أ َ ْربَهثَِ
العبلج الفعاؿ لمف يقع منو ىذه األىيماف ،فقاؿ تعالىَِّ ٕ ﴿ :لِي ٚيؤل
ِِ
ْ ََُ ْ َ ََ َ َ َ
َْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ
الل َش ٌِ ٙ
الل َد ٍُ ٌ
ًم َنٖ ٌ
٠ر َرض ٌ
ًِٗ ﴾
ًِٗ * ِإَون نزم٠ا إفالق ٌإِن
أطٍ ٟر ٌإِن ٌآؤوا ٌإِن

[البقرة ،]2271226:ك ىحرـ ا﵀ تعالى إيقاع الضرر بالزكجة كتركيا عمى و
حاؿ ال ىيقربيا فيو كال
ى
المكًلي أربعة أشير فإما أف يعكد إلى بقاء الزكجية كاستدامة
ييطمقيا فيتزكجيا غيره ،كأنظر ي
النكاح ،كاما أف ييطمٍّؽ المرأة كيتركيا حرة فربما تتزكج بغيره.
كحتى عندما تتعسر الحياة بيف الزكجيف ،كيصبح بيت الزكجية خاليان مف السكينة كالمكدة

كالرحمة؛ كبعد أف تيستىنفذ جميع الطيرؽ ال ٍّ
كدية لًحؿ النزاعات القائمة بيف الزكجيف؛ نجد أف الشرع

كضع الحؿ العاجؿ ،كالعبلج الحاسـ ليذه المشكمة؛ فكاف تشريع الطبلؽ رحمة منو ؛ لكي ال
تعظـ المفسدة القائمة بيف الزكجيف ،كال يقع ظمـ ألحدىما عمى اآلخر.
كأكجب الشارع الحكيـ عمى الرجؿ عدـ ظمـ المرأة كايقاع الضرر بيا عند إرادة الطبلؽ ،قاؿ
َ َ
َ َْ
َ
َْ َ ّ ُ ُ
َََْ َ َ َ َُ َ ََْ ُ ُ
َ ْ
 َٚ ٞ٠ة َْ ٙه ُ
وف ول
و
أ
وف
ر
تعالىِ ﴿ :إَوذا َـِٖخُ ُٗ إج َصاء ذتٖي ٚأسٌٖ ٟٚأمصِٓ
ِسض َٚ ٞ٠ةِٙه ُر ٍ
ٍ
ِ
ِ
ّ ُُ ً َ ْ ُُ ْ
ُ ْ ُ ُ َ َ ً ََ َْ ُ ْ ََ َ ْ َ ْ َ َ ََ ْ َ َ َ َْ َ ُ َ َ ََ ُ ْ
ات الل ِ ٞزوا واذْروا
خذ َوا آيَ ِ
ِضارا َلهخدوا و٘ ٚحٍهٔ ذل ِّ ذِد كٖٗ جٍص ٝول تخ ِ
تٙصِِٓ ٚٞ٠

ْ ْ
َْ ْ ََ َ
َُ ْ َ
ُ ُ
َْ َ ّ ََْ ُ ْ ََ َ ََ ََْ ُ
س ْٗ ّ٘ َِ ٚإِْٓخَ
اب َواْل ِٓ َٙثِ يَهِلسٗ ةَِ ِٝواتِ٠ا الل َوانٖ ُ٠ٙا أن الل
ِ ٛهٙج الل ِ نًٖسٗ و٘ا أٛزل نًٖ
ِ
ُ
َش ٍء َنٖ ٌ
س ّٔ َ ْ
ًِٗ ﴾ [البقرة ،]231:فإذا طمؽ أحدىـ المرأة طبلقان لو عمييا فيو رجعة ،أف يحسف في
ةِ ِ

أمرىا إذا انقضت عدتيا ،كأال ىيضرىا أك يؤذييا ،كعميو أف ييرجعيا كينكم عشرتيا بالمعركؼ ،أك
يسرحيا كيتركيا حتى تنقضي ًعدتيا ،فتخرج مف بيتو مف غير ًشقاؽ كال مخاصمة كال ً
ضرار ،كؿ
ي
ذلؾ ألف الخالؽ  يعمـ طبيعة المرأة ،كما يجبمت عميو مف المٍّيف كالضعؼ ،كعدـ القدرة عمى

تحصيؿ حقكقيا مف الرجؿ ،كحاجتيا إلى ىمف يقؼ بجانبيا ،ضد بطش بعض الرجاؿ كظيمميـ،
ضعؼ المرأة كحاجتيا.
كاستغبلؿ ى

المقابؿ حفظ القرآف حقكؽ الزكج عمى الزكجة كجعميا مف أعظـ الحقكؽ ،بؿ إف حقو
كفي ي
ََ
وف َول ّ
عمييا أعظـ مف حقيا عميو لقكؿ ا﵀ تعالىَ ﴿ :ول َ ُِ٘ َٚ ٟرْ ُٔ َاَّلِي َنًَْٖ َٚ ٟةال ْ َْ ٙه ُ
ِٖر َسا ِل نًْٖ َِٚ ٟ
ر
ِ
ِ ِ
ِ
ََ َ ٌ
سث ﴾ [البقرة ،]228:قاؿ الجصاص" :أخبر ا﵀ تعالى في ىذه اآلية أف لكؿ كاحد مف الزكجيف
در
عمى صاحبو حقان ،كأف الزكج مختص بح و
ؽ لو عمييا ليس ليا عميو"( ،)1كمف أعظـ ىذه الحقكؽ
) )1أحكاـ القرآف (ج .)68/2
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حؽ الرجؿ في القىكامة ،كفي تأديب المرأة إذا نشزت كخرجت عف طاعة زكجيا ،كجعؿ الشرع أمر

الطبلؽ كالرجعة بيد الزكج ،ك ًأذ ىف لو بأخذ أمكاؿ المرأة بإذنيا ،كأىقىر خدمة الزكجة لزكجيا؛ بقدر
ً
كحرـ عمى المرأة أف تدخؿ أحدان
استطاعتيا كقدرتيا ،كبما يحفظ ليا كرامتيا كال يينقص مف قى ٍدرىا ،ى
إلى بيتيا إال بإذف زكجيا ،كأكجب عمييا أال تمنع نفسيا عف زكجيا بغير و
عذر؛ عف أبي ىريرة

الرج يؿ ام أرىتى يو إًلىى ًفر ً
ً
اف ىعمى ٍي ىيا لى ىع ىنتٍ ىيا
ات ىغ ٍ
اش ًو فىأ ىىب ٍت فى ىب ى
ض ىب ى
ى
 قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  [ :إ ىذا ىد ىعا َّ ي ٍ ى
ً
ص ًب ىح ](.)1
المالى ئ ىك ية ىحتَّى تي ٍ
ى
المسمـ ،كاف دؿ
المشكبلت التي قد تيصيب المجتمع ي
فاإلسبلـ كضع الحمكؿ المناسبة ألخطر ي

ىذا عمى شيء فيك يدؿ عمى صدؽ الكحي العظيـ ،كمبلئمة تشريعاتو كأحكامو لكؿ زماف ككؿ
مكاف؛ ألف الغرض األساس مف ىذا ً
العبلج كىذه الحمكؿ؛ ىك الحفاظ عمى نسيج المجتمع

المسمـ ،كجعمو خاليان مف كؿ ما يؤرؽ الحياة فيو ،كجعؿ بيئتو األيسرية مناسبة لنمك جيؿ مف
الشباب السكم الكاعي القادر عؿ حمؿ لكاء اإلسبلـ ،كاكماؿ مشكار الدعكة إلى ديف ا﵀ تعالى.
الحمكؿ لممشكبلت الزكجية أصدؽ دليؿ كأكبر برىاف
كما أف في اآليات التشريعية في ىكضع ي
عمى صدؽ النبي الكريـ  ،فبرغـ المكانة العظيمة كالمنزلة الرفيعة التي يتمتع بيا سيد الخمؽ
 ،فإف الرحمة التي كاف يتعامؿ بيا مع زكجاتو تفكؽ الكصؼ؛ كمع أف الرسكؿ  بشر كما
ُْ َ َ ََ ََ ٌ ّ ُْ ُ ْ ُ َ
ْ٠ح إ ِ َ َ
َل ﴾ [الكيؼ ،]110:ككذلؾ زكجاتو؛ فإف بيت النبكة
قاؿ تعالى ُٔ ﴿ :إِجٙا خٛا بْش ِ٘رٖسٗ ي
كانت تعترضو بعض الخبلفات كاألىزمات بيف الحيف كاآلخر ،إال أف ا﵀  قد جعؿ الرسكؿ
الكريـ ىك القدكة كاألسكة الحسنة لجميع المسمميف؛ كجعؿ في ىديو في كيفية عبلج ً
الخبلفات
ى

الزكجية أعمى درجات الرقي ،كأبمغ معاني الرحمة ،كأفضؿ مكارـ األخبلؽ ،فيك الذم قاؿ عنو
َ َ ََ ُ ُ َ
ًم ﴾ [القمـ.]4:
ربنا في كتاب يتمى إلى يكـ الديفِ ﴿ :إَوٕ ّٛهَل خٖ ٍَ ن ِل ٍ

كتظير داللة صدؽ نبكتو  في طيكؿ يحممو كمقدار صبره كطيب ًعشرتو؛ رغـ ما كاف

يحدث مف زكجاتو في بعض األحياف ،كقد كانت زكجات النبي  يجادلنو كيراجعنو كييجرنو؛
فكاف يصبر عمييف ،كال ييجرىف ،كال يعامميف ً
بالمثؿ ،فعف عمر ابف الخطاب  قاؿ [ :يك َّنا
) )1صحيح البخارم :كتاب بدء الخمؽ ،باب إذا قاؿ أحدكـ :آميف كالمبلئكة في السماء ،آميف فكافقت إحداىما األخرل،

غفر لو ما تقدـ مف ذنبو (ج ،)116/4ح ( ،)3237صحيح مسمـ :كتاب النكاح ،باب تحريـ امتناعيا مف فراش زكجيا

(ج ،)1059/2ح (.)1436
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ط ًف ى ً
ً ً
ً
شر قيرٍي و ً
ب ِّ
صً
اؤىنا
اؤ يى ٍـ ،فى ى
سي
سي
ش ىن ٍغم ي
ؽنى
ار إً ىذا يى ٍـ قى ٍكهـ تى ٍغم يب يي ٍـ ن ى
اء ،ىفمى َّما قىد ٍم ىنا ىعمىى األى ٍن ى
س ى
الن ى
ىم ٍع ى ى ى
ت عمىى ً
ً
ٍف ًم ٍف أ ىىد ًب ًن ً
ىف تير ً
صً
اج ىع ًني ،فىقىالى ٍت:
اج ىعتٍ ًني ،فىأى ٍن ىك ٍر ي
ىيأٍ يخذ ى
ام ىأرىتي ،فى ىر ى
ار ،فىص ٍح ي ى
ساء األى ٍن ى
ى
ٍ
ت أٍ ى
ً
ً ً
الن ًب ِّي  يلير ً
ىف أير ً
اج َّ
الي ٍكىـ ىحتَّى المٍَّي ًؿ،
اج ٍع ىن يو ،ىكًا َّف إً ٍح ىد ي
اى َّف لىتى ٍي يج يرهي ى
اج ىع ىؾ ،فى ىكالمَّو إً َّف أ ٍىزىك ى
ى
ىكل ىـ تيٍنك ير أ ٍ ى
ص ىة،
ت ىعمى َّي ًث ىيا ًبي ،فى ىد ىخ ٍم ي
ت :ىخ ىاب ٍت ىم ٍف فى ىع ىؿ ًم ٍن يي َّف ًب ىع ًظ ويـ ،ثي َّـ ىج ىم ٍع ي
فىأىف ىٍز ىع ًني ،فى يق ٍم ي
ت ىعمىى ىح ٍف ى
اضب إً ٍح ىدا يك َّف رس ى ً
ً
ت :ىخ ىاب ٍت
الي ٍكىـ ىحتَّى المٍَّي ًؿ؟ فىقىالى ٍت :ىن ىع ٍـ ،فى يق ٍم ي
فى يق ٍم ي
كؿ المَّو  ى
ص ية أىتي ىغ ي
ت :أ ٍ
ى ي
ىم ىح ٍف ى
يف الى تى ً
ً
س ً
كؿ المَّ ًو ،
ٍم يف أ ٍ
سكلً ًو  ،فىتى ٍيمً ًك ى
ب المَّ يو لً ىغ ى
ىف ىي ٍغ ى
ضى
ٍ
ستى ٍكث ًرم ىعمىى ىر ي
ض ًب ىر ي
ىك ىخس ىر ٍت أىفىتىأ ى

شي وء ،كالى تىيج ًر ً
كالى تير ً ً ً ً
يو  ،)1(]...فعمر  انزعج مف مراجعة بسيطة راجعتو بيا
اجعيو في ى ٍ ى ٍ ي
ى ى
زكجتو ،كالنبي  كاف يقبؿ مراجعة نسائو ،بؿ كيتحمؿ غضبيف عميو ،حتى ىييجرنو مف الكبلـ،
كىك النبي الكريـ ،كاإلماـ العظيـ ،كما ذلؾ إال لعظيـ حممو كبالغ صبره  ،كحرصو عمى تجاكز

األزمات الزكجية ،كالمشكبلت األيسرية؛ حتى تستقيـ الحياة الزكجية ،كيبقى البيت ىادئان مترابطان
تسكده السكينة كاأليلفة كالمحبة.
كرغـ ما كاف يجد النبي  في بعض األكقات مف نسائو ،إال أنو لـ يضرب امرأة لو قط كما
ًً
ضرب رسك يؿ ً
ام ىأرىةن ،ىكىال
ا﵀  ى
قالت عائشة  -رضي ا﵀ عنيا  [ :-ىما ى ى ى ى ي
ش ٍي نئا قىط ًب ىيده ،ىكىال ٍ
ىخ ًاد نما  ،)2(]...كاألعجب مف ذلؾ أنو  كاف مع ذلؾ الحاؿ يبلطفيف في القكؿ ،ككأنو لـ
يصدر منيف شيء ذك باؿ ،فعف عائشة  -رضي ا﵀ عنيا  -قالت :قاؿ لي رسكؿ ا﵀ :

ضً
اؿ :إً َّن ًؾ إً ىذا يك ٍن ًت
كؿ المَّ ًو؟ قى ى
س ى
ؼ ىذ ى
ؼ تى ٍع ًر ي
ت :ىك ىك ٍي ى
ىع ًر ي
اؾ ،قىالى ٍت :يق ٍم ي
ض ىب ًؾ ىك ًر ى
ؼ ىغ ى
[ إً ِّني ىأل ٍ
اؾ ىيا ىر ي
اخطى نة يق ٍم ًت :الى كر ِّ ً ً
ب مح َّم ود ،كًا ىذا يك ٍن ًت س ً
ً
ً
ت
سي
يـ ،قىالى ٍت :يق ٍم ي
ت :أ ى
ىراض ىي نة يق ٍمت :ىبمىى ىك ىر ِّ ي ى
ىج ٍؿ ،لى ٍ
ى
ى
ىى
ب إ ٍب ىراى ى
يى ً
اس ىم ىؾ ](.)3
أى
اج ير إًَّال ٍ
إف ىدم النبي  في المكاقؼ كالخبلفات الزكجية بيذا الحميـ كىذه ً
الحكمة ليك أكبر دليؿ
ي
ى ى

عمى صدؽ نبكتو  ،كأنو رسكؿ يمرسؿ مف عند رب العالميف  ،أرسمو ا﵀  يليعمـ البشرية
المشكبلت ،كتيدار األزمات؛ ًلتيحفظ
كيؼ يككف تعامؿ الرجؿ في بيتو مع زكجاتو ،ككيؼ تيحؿ ي
) )1صحيح البخارم :كتاب المظالـ كالغصب ،باب الغرفة كالعمية المشرفة كغير المشرفة في السطكح كغيرىا (ج،)133/3
اى ىار ىعمىٍي ًو)،
(كًا ٍف تىظى ى
ح ( ،)2468صحيح مسمـ :كتاب الطبلؽ ،باب في اإليبلء كاعتزاؿ النساء كتخييرىف كقكلو تعالى :ى
(ج ،)1108/2ح (.)1479
) )2سبؽ تخريجو (ص )260 :مف ىذا البحث.

))3صحيح البخارم :كتاب األدب ،باب ما يجكز مف اليجراف لمف عصى (ج ،)21/8ح (.)6078
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الحياة األيسرية ،كتستمر الحياة الزكجية في ىج وك مف األيلفة كالسكينة كالتفاىـ ،كينشأ األبناء تنشئة
ىسكية ببل يمنغصات كال تىعقيدات.

فآيات الزكاج ليست التي تحدل القرآف الناس أف يأتكا بمثميا حتى نقكؿ أنيا إعجا انز تشريعيان،
كليست ىي التي كقع بيا التحدم لذاتيا ،كلـ تمثؿ العمة التي عجز الخمؽ عف معارضة القرآف
بسببيا ،كال تمثؿ المثمية الكاممة التي كقع بيا التحدم ،كىي غير مكجكدة في كؿ سكرة مف سكر
القرآف الكريـ ،كبيذا ندرؾ أف جميع أركاف الكجو المعجز غير متحققة في ىذا الميداف مما يفقدىا
و
يمي أف يأتي بمثؿ ىذه اآليات مف تمقاء
ككنيا كجيان مف كجكه اإلعجاز القرآني ،فكيؼ
لرجؿ أ و
نفسو ،إال أف يككف ذلؾ كحيان مف ا﵀ تعالى ،كاف ثبت أنو الكحي مف ا﵀  فقد ثبتت النبكة
لرسكؿ ا﵀  كىذا ما ييعرؼ بصدؽ الكحي كصدؽ النبكة.
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الخاتمة
الحمد ﵀ الذم بنعمتو تتـ الصالحات ،كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف نبينا محمد كعمى
آلو كصحبو كمف سار عمى دربيـ إلى يكـ الديف ،كبعد:
فقد تـ بعكف ا﵀ ككرمو كتكفيقو إتماـ ىذه الرسالة كالتي تناكلت البحث فييا عف اآليات التشريعية
كداللتيا عمى صدؽ الكحي كالنبكة ،كبياف أف الكجو الكحيد إلعجاز القرآف الكريـ ىك اإلعجاز
البياني.
كقد تكصمت مف خالؿ ىذا البحث إلى أىـ النتائج كالتكصيات اآلتية:
أكالن :أىـ النتائج
 -1اآليات التشريعية ليا أىمية كبيرة كمكانة عظيمة بيف آيات القرآف الكريـ؛ فيي التي
ييستنبط منيا األحكاـ كالقكانيف الشرعية ،كىي التي تينظٍّـ شؤكف الفرد كالمجتمع.
و
بمجمكعة مف الخصائص كالصفات التي ال تشاركو فييا أم
 -2تفرد التشريع اإلسبلمي
شرائع أك ين و
ظـ أك قكانيف في أم زماف أك مك و
ػاف في العالـ.
 -3سمك الشريعة االسبلمية ككفاؤىا بحاجات البشر في كؿ مكاف كزماف ،كقدرتيا التامة
عمى تحقيؽ الخير كالعدؿ كالسعادة كاألمف كاالستقرار لمناس جميعان.
 -4التشريعات القرآنية ىي الكحيدة التي تصمح لبناء المجتمع اإلسبلمي ،ألنيا تتناسب مع
السكم.
فطرة اإلنساف ى
 -5مكاكبة التشريع القرآني لجميع حاالت اإلنساف كظركفو ،ككضعو النفسي كالمالي
كاالجتماعي.
 -6التشريع اإلسبلمي تضمف أس ار انر ألدؽ االكتشافات الطبية ،كالدراسات العممية ،كنزؿ في
و
زمف يستحيؿ عمى البشر فيو معرفتيا كىذا يدؿ عمى مصدره اإلليي.
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 -7اإلسبلـ ديف االعتداؿ في كؿ األمكر عقيدة كشريعة كأخبلقان ،كىك ديف كسط بيف غمك
الديانات األخرل كتفريطيا؛ ألنو يجمع بيف مطالب الركح كالجسد ،فبل يي ىغمٍّب جانبان عمى

آخر إال بما يتناسب مع صبلح الركح كسبلمة الجسد.

 -8إعجاز القرآف حقيقة ثابتة في كتاب ا﵀ تعالى ،كىك الدليؿ عمى أف القرآف مف عند ا﵀
تعالى ،كدليؿ عمى صدؽ النبي محمد  في رسالتو كنبكتو ،إنما الخبلؼ في الكجو
الذم كاف بو القرآف معج انز.
 -9اإلعجاز البياني ىك الذم كقع مف جيتو التحدم بالقرآف جممة كتفصيبلن ،كالنبي  لـ
يتحد العرب بتشريعات القرآف كأحكامو؛ إنما تحداىـ بالكجو البياني الببلغي كحده.
 -10الكجو المعجز ىك الذم كقع بو التحدم ،فاإلعجاز ىك ما كاف مقركنان بالتحدم ،كاف لـ
يكف كذلؾ فيك دليؿ عمى صدؽ الكحي كالنبكة.
الكحي كصدؽ نبكة النبي محمد  في جانب العبادات كثيرة ال تكاد
 -11األدلة عمى صدؽ ى
تنحصر؛ كىذه األدلة كافية إلقناع كؿ يمنصؼ عاقؿ باحث عف الحؽ بتجرد كاخبلص.
 -12التحدم الذم تضمنتو آيات التحدم في القرآف الكريـ إنما ىك تحد بببلغة القرآف
كنظمو كبيانو ال بشيء خارج عف ذلؾ.
 -13العديد مف العمماء كالمفسريف أثبتكا كجكد أدلة عممية كغيبية كتشريعية في القرآف الكريـ،
كرفضكا تسميتيا كجكه إعجاز.
 -14إعجاز القرآف كأدلة صدؽ الكحي كالنبكة غايتيما كاحدة؛ كىي إثبات أف القرآف الكريـ
كبلـ ا﵀ تعالى حقان ،كاثبات أف محمدان  ىك رسكؿ ا﵀ يقينان.
 -15إعجاز القرآف بببلغتو كبيانو ىك الكجو الكحيد إلعجاز القرآف الكريـ؛ ألنو الكجو
الشامؿ في كؿ سكر القرآف ،كىك الذم عجز العرب مف خبللو عف معارضة القرآف
كالمجيء بمثمو مع تكافر الدكاعي لذلؾ.
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 -16أدلة صدؽ الكحي كالنبكة ىي األدلة عمى أف القرآف الكريـ كبلـ ا﵀ تعالى ،كأف محمدان
 رسكؿ ا﵀ ،كىي متحققة في كتاب ا﵀ تعالى بشكؿ كبير؛ مثؿ األخبار الغيبية التي
تحقؽ كقكعيا كما أخبر القرآف الكريـ؛ سكاء كانت غيبان في الماضي أك الحاضر أك
المستقبؿ ،كالحقائؽ الككنية ،كاإلشارات العممية التي لـ تكف معركفة زمف نزكؿ القرآف،
فبل يصح أف ينسمي ىذه األدلة كجكىان لئلعجاز القرآني؛ كذلؾ ألنيا غير يمتحدل بيا،
المتحدل بيا في
كليست ىي عمة العجز عف معارضة القرآف بمثمو ،كليست ىي المثمية ي
آيات التحدم ،كليست مكجكدة في سكر القرآف كميا ،كألف كثي انر منيا خاصة اإلشارات

ً
العممية لـ تكف معركفة في زمف نزكليا.

 -17نظاـ العقكبات في اإلسبلـ ال يتعارض مع حقكؽ اإلنساف األساسية؛ بؿ إنو يحافظ
عمييا مف خبلؿ حماية النسيج االجتماعي ،كالكياف اإلنساني الفردم كالجماعي،
المجرميف ،ككسائؿ بناءة في
فالعقكبات الشرعية أدكات فعالة في القضاء عمى الجريمة ك ي
نشر األمف كالسبلـ في المجتمع ،كالمحافظة عمى حقكؽ اإلنساف كأمنو ككرامتو.

 -18ىرفع اإلسبلـ مف شأف المرأة كأعطاىا مف الحقكؽ كالمزايا ما لـ تظفىر بو في شريعة
سابقة أك أمة ًمف األيمـ.
الحمكؿ كالتكجييات ليست مف
 -19التشريعات القرآنية لممشاكؿ الزكجية تدؿ عمى أف ىذه ي
عند البشر؛ بؿ ىي حمكؿ إليية ،كتكجييات ربانية؛ جاءت بما فيو الخير لؤلزكاج

المسممة ،كرعاية األبناء فييا رعاية ىسميمة.
كالزكجات ،كبما يحقؽ مصمحة األيسرة ي
ثانيان :أىـ التكصيات
بناء عمى نتائج البحث السابقة فإني أكصي بما يأتي:
ن
 -1أكصي بالقياـ بدراسات مكضكعية جديدة تجمع األدلة العممية كالغيبية كالتشريعية الكاردة
في القرآف الكريـ ،كاستنباط أكجو داللتيا عمى صدؽ الكحي كصدؽ النبكة.
 -2القياـ بمحاضرات كندكات تثقيفية لًدارسي ً
العمـ الشرعي لمتأكيد عمى أف اإلعجاز البياني
ىك الكجو الكحيد إلعجاز القرآف الكريـ.

289


 -3أكصي بمزيد مف البحث في اآليات التشريعية في جميع جكانبيا كأقساميا؛ لمكشؼ عف
أدلة جديدة تدؿ عمى صدؽ القرآف العظيـ ،كصدؽ النبي الكريـ .
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ً
أوال :فهرس اآليات
سكرة البقرة
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

الرقـ

اآلية

5-2

110

.1

ب ذًًِ ُٞ ِٝدى ل ِٖ ْ َُ ٙخِ َ
اب َل َريْ َ
﴿ َذل َِّ إِْٓخَ ُ
ّي﴾ .....
ِ

84

.2

َ َ ُْ ُ َ َْْ َُ ُ َ َ َ
الػالة﴾ ....
ب ويًِِ٠ٙن
﴿اَّلِي ٚيؤِ٘٠ٜن ةِإيً ِ

3

.3

َ ْ
﴿ِإَون ُْٜخُ ْٗ ف َريْ
ب ّم َِٙا َ ٛزْلَا﴾ ...............
ِ
ٍ

23

77 ،60

.4

ْ َ َ
ََْ َ ّ َ ٌ
سانِٔ ِف ﴾ .....
﴿ِإَوذ ُال َربّ ل ِٖٙالنِٓثِ إ ِ ِن

30

243

.5

َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َْ َ
اْل َٜث ﴾....
﴿وُٖٜا يا آدم اشس ٚأٛج وزوسّ

35

276

.6

َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ
﴿ َوأَر ُ
ارْ ُه٠ا﴾......
ًِ٠ٙا الػالة وآ َح٠ا الزَكة و

43

،105 ،104

.7

َ َْ ُ ْ َ ْ َ َ َ
الػالة ِ﴾...... ........
﴿واشخهًِ٠ٜا ةِالػِبِ و

45

93

96

31

113

.8

ََ
﴿ َو ََلَش َد َج ُ ْٗ ٟأ َ ْ
َع َ
ض َر َص اْلَ ِ
ضًَاةٍ﴾
اس
ِ

ََ ُ ْ َ ََ َ ُ ْ َ َ َ
الزَكة﴾ ............
﴿ وأرًِ٠ٙا الػالة وآح٠ا

110

ْ
ً ْ
﴿ َر َبَٜا َوابْ َهد ذًِ َِ ْٗ ٟر ُش٠ل ِّ٘﴾ ............ْٗ ُٟ ٜ

129

149

.11

َ َ َ َ َ َُ ْ ُ َ ََْ ُ
الػًَ ُ
ّ
ام﴾ ...
﴿يا خحٟا اَّلِي ٚآ٘٠ٜا ْخ ِ
ب نًٖس ُٗ ِ

138

124

.12

َ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ َُ ً َ َ ً َ ُ
ٓ٠ُٛ٠ا ُط ََ ٟد َ
اء﴾
﴿وكذل ِّ سهٖٜازٗ أ٘ث وشفا َلِ

143

165 ،31 ،19

.13

َ َ ٌ َْ ُ ْ َْ
ْ
ََ ُ
َ
س ْٗ ِف إِِ َػ ِ
اب﴾ ...
﴿وٕ
وِل اَِل ِ
اص ضًاة يا أ ِ

179

.9

،114 ،105
157

.10
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195 ،152

.14

َ َ َ َ َ َُ ُ َ ََْ ُ ُ ّ َ ُ َ
ام ْ َٙا﴾ ..
الػً
﴿يا خحٟا اَّلِي ٚآ٘٠ٜا ْخِب نًٖسٗ ِ

.15

َ َ َ َ َ َُ ْ ُ َ ََْ ُ
الػًَ ُ
س ُٗ ّ
ام﴾ ...
﴿يا خحٟا اَّلِي ٚآ٘٠ٜا ْخِب نًٖ
ِ

.16

ُ
َ َ َ
ََ َ ُ ُ ْ َ ٌْ َ ُ
ري ٕس ْٗ إِن ْٜخُ ْٗ ت ْهٖ ُ٠ٙن ﴾
﴿وأن حػ٠م٠ا خ

184

.17

ُ ُ ُْ ْ َ َ َ ُ ُ ُ
ُ ُ
س ُٗ إ ْ ُه ْ َ
س﴾
﴿يرِيد الل ةِسٗ إحس ول يرِيد ة ِ

185

.18

َ َ
ُ َ
﴿ َْ َذل َِّ يُبَ ّ ُ
ّي الل آيَاحِ ِٝل َِِٖ ٜ
اس ٕ َهٖ َُ ْٗ ٟح َخِ٠ن﴾
ِ

187

.19

ْ
ُ ُ ْ
ُ
َ َْ ُ ُ َْ َ ُ
﴿ َول حأزٖ٠ا أ ْم َ٠إسٗ ةَحَْٜسٗ ةِاِلَاـ ِِٔ َوح ْدل٠ا.....

188

183

2011182

128 ،124 ،40 1841183
132
،41 ،37 ،35
120
،206 ،124
278
211

﴾
.20

ّ َ َ َ ُ َ ُ
ََ ُ ْ َ
ِيُ ٚحِاح ِٖٛ٠س ْٗ﴾ .....
ًٔ الل ِ اَّل
﴿وُاح ِٖ٠ا ِف شب ِ ِ

190

41
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اس اتِ٠ا َر َبس ُٗ اَّلِي خِٖسٗ ِّ٘﴾ ....ٚ
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25

207

َ َُّ َ َ ُ
﴿ .196يُر ُ
يد الل أن ُيًٍِ نٜس ْٗ﴾................
ِ

28

36

َْ ْ َ
ُْ َ َْ ُ َّ
﴿ .197إِن َتخَجِتُ٠ا ْتَآن ِ َر َ٘ا ت٠ْ َٟ ٜن خٛ ُٝ ٜسٍِ ْر﴾ ....

31

225

َ َ َ
ّ َ ُ ََ ُ َ ََ ّ
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﴿ .222اْل٠م أضِٔ ٕسٗ إفًِتات وـهام اَّلِي﴾ .........ٚ

5

254 ،63

ُ ّ َ ّ
ْ َُ﴿ .223د َ
الل ِ ٌ ُ ٛ
٠رَ ...ح ْٟدِي ةِ ِٝالل﴾ .....
ساءزٗ ِ٘ٚ

16115

204

33

217

34

218

َََ َُ ْ ََ
ْ
َع إ ْ ّ
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 [ .1اتَّقيكا الظ ٍم ىـ ،فىًإ َّف الظ ٍم ىـ ظيمي ىم ه

مسمـ

صحيح

166 ،116

كؿ ً
اؿ]........
ا﵀  ىر يج هؿ فىقى ى
س ى
 [ .2أىتىى ىر ي

مسمـ

صحيح

162

اف ًفي َّ
الن ً
 [ .3اثٍ ىنتى ً
اس يى ىما ًب ًي ٍـ يك ٍفهر]........

مسمـ

صحيح

210

الس ٍبع المكًبقى ً
ً ٍ [ .4
ات قىاليكا] .......
اجتىن يبكا َّ ى ي

البخارم

صحيح

،173 ،169

س يف ٍب يف ىعمً ٍّي تى ٍم ىرةن ًم ٍف تى ٍمر] ...
 [ .5أ ى
ىخ ىذ ا ٍل ىح ى

البخارم

صحيح

280

مسمـ

صحيح

121

الرج يؿ ام أرىتى يو إًلىى ًفر ً
ً
اش ًو] ......
ى
 [ .7إ ىذا ىد ىعا َّ ي ٍ ى

البخارم

صحيح

284

اف] ...
اف أ َّىك يؿ لى ٍيمى وة ًم ٍف ى
ض ى
 [ .8إً ىذا ىك ى
ش ٍي ًر ىرىم ى

الترمذم

صحيح

120

ات ًٍ
اف ا ٍنقىطى ىع ىع ٍن يو ىع ىممي يو] ...
 [ .9إً ىذا ىم ى
س ي
اإل ٍن ى

مسمـ

صحيح

255 ،226

ىف ىن ىي ار ًب ىب ً
ىح ًد يك ٍـ].........
 [ .10أ ىأ
اب أ ى
ىر ٍىيتي ٍـ لى ٍك أ َّ ن

البخارم

صحيح

89

ضك ًء ىعمىى ا ٍل ىم ىك ً
ارًه ،ىك ىكثٍىرةي] ...
س ىباغي ا ٍل يك ي
 [ .11إً ٍ

مسمـ

صحيح

90

النس ً
اء ىخ ٍي نار] ...............
ٍ [ .12
صكا ًب ِّ ى
استى ٍك ي

البخارم

صحيح

278

شتىرل رسك يؿ ً
ا﵀ ً م ٍف ىي يي ً
م] ....
كد ٍّ
 [ .13ا ٍ ى ى ي

مسمـ

صحيح

186

ً
 [ .14ا ٍغ يزكا ًب ً
س ًب ً
يؿ ا﵀] ......
ٍ
اسـ ا﵀ ،في ى

مسمـ

صحيح

33

اعتى ًم ًرم] .........
ض ي
اف فى ٍ
اء ىرىم ى
 [ .6إً ىذا ىج ى
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210

كف ا ٍل ىع ٍب يد ًم ٍف ىرِّب ًو ىك يى ىك] ....
ب ىما ىي يك ي
 [ .15أىق ىٍر ي

مسمـ

صحيح

93

 [ .16أىالى إً ِّني أيكًت ي ً
اب ىك ًم ٍثمى يو ىم ىع يو] .....
يت ا ٍلكتى ى

أبك داكد

صحيح

14

ش ًر هؾ] .......
الع ًاـ يم ٍ
 [ .17أىالى الى ىي يحج ىب ٍع ىد ى

البخارم

صحيح

137

اف ًبا ٍل ًخ ىي ً
الب ِّي ىع ً
ار ىما لى ٍـ ىيتىفىَّرقىا ]
 [ .18ى

البخارم

صحيح

10

اؿ] ........
الب ِّي ىن ية أ ٍىك ىحد ًفي ظى ٍي ًر ىؾ ،فىقى ى
 [ .19ى

البخارم

صحيح

267

اـ ىب ِّي هف] ............
الحالى يؿ ىب ِّي هف ،ىك ى
 [ .20ى
الح ىر ي

البخارم

صحيح

178

اع الد ٍن ىيا] .......
 [ .21الد ٍن ىيا ىمتىاعه ،ىك ىخ ٍي ير ىمتى ً

مسمـ

صحيح

244

الس ً
اعي ىعمىى ٍاأل ٍىرىممى ًة] ..............
َّ [ .22

مسمـ

صحيح

159

س ،ىكا ٍل يج ٍم ىع ية إًلىى] ......
َّ [ .23
الصمى ىك ي
ات ا ٍل ىخ ٍم ي

مسمـ

صحيح

121

س ،ىكا ٍل يج ٍم ىع ية إًلىى] ......
َّ [ .24
الصمى ىك ي
ات ا ٍل ىخ ٍم ي

مسمـ

صحيح

226

اـ يج َّن هة ]
ِّ [ .25
الص ىي ي

مسمـ

صحيح

129

البخارم

صحيح

123

مسمـ

صحيح

91

 [ .28ا ٍل يع ٍم ىرةي إًلىى ا ٍل يع ٍم ىرًة ىكفَّ ىارةه لً ىما] ........

البخارم

صحيح

141

ً
الي ِّـ] .........
 [ .29المَّ يي َّـ إً ِّني أ ي
ىعكيذ ًب ىؾ م ىف ى

البخارم

صحيح

188

ىعكيذ ًب ىؾ ًم ٍف ىع ىذ ً
اب القى ٍب ًر]...
 [ .30المَّ يي َّـ إً ِّني أ ي

البخارم

صحيح

189

 [ .31الم ً
سمًًـ الى ىي ٍظًم يم يو] ........
الم ٍ
يٍ
سم يـ أى يخك ي

البخارم

صحيح

180

 [ .32ا ٍل يم ٍؤ ًم يف لً ٍم يم ٍؤ ًم ًف ىكا ٍل يب ٍن ىي ً
شد] ........
اف ىي ي

البخارم

صحيح

116

ىج ًزم ًب ًو] ........
ِّ [ .26
اـ لًي ،ىكأىىنا أ ٍ
الص ىي ي
ش ٍط ير ًٍ
يم ً
اف ىكا ٍل ىح ٍم يد لًمَّ ًو] .....
كر ى
 [ .27الط يي ي
اإل ى
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ىف ًٍ
س ىال ىـ ىي ٍي ًد يـ] .......
ت أ َّ
ىما ىعمً ٍم ى
اإل ٍ
 [ .33أ ى

مسمـ

صحيح

141

 [ .34أ ً
ىف أيقى ًات ىؿ َّ
ش ىي يدكا]...
اس ىحتَّى ىي ٍ
ت أٍ
يم ٍر ي
الن ى

البخارم

صحيح

107

 [ .35أ ً
ىف أيقى ًات ىؿ َّ
اس ىحتَّى] .........
ت أٍ
يم ٍر ي
الن ى

البخارم

صحيح

42

 [ .36أف أعرابيان أتى النبي  فقاؿ] ........

مسمـ

صحيح

25

كؿ ً
س ً
ا﵀]......
 [ .37أ َّ
ىف أ ٍ
اء إًلىى ىر ي
ىع ىارًبيًّا ىج ى

مسمـ

صحيح

106

ش َّ
ِّيف] .....
سهر ،ىكلى ٍف يي ى
اد الد ى
 [ .38إً َّف الد ى
ِّيف يي ٍ

البخارم

صحيح

36

سطي ىي ىدهي ًبالمٍَّي ًؿ] .........
ا﵀  ىي ٍب ي
 [ .39إً َّف ى

مسمـ

صحيح

225

الخ ٍم ًر] .....
سكلى يو ىح َّرىـ ىب ٍي ىع ى
 [ .40إً َّف المَّ ىو ىك ىر ي

البخارم

صحيح

45

 [ .41إً َّف َّ
اس إً ىذا ىأر ٍىكا الظَّالً ىـ ىفمى ٍـ] .........
الن ى

الترمذم

صحيح

199

ىف َّ
الر ٍح ىم ًف]....
 [ .42أ َّ
الن ًب َّي  ىأرىل ىعمىى ىع ٍب ًد َّ

مسمـ

صحيح

253

اؿ لًم ً
 [ .43أ َّ َّ
اع ًز ٍب ًف ىمالً وؾ] ....
ىف الن ًب َّي  قى ى ى

مسمـ

صحيح

196

يؿ] ....
 [ .44أ َّ
اف ىي ٍن ىيى ىع ٍف ًق ى
ىف ال ٌن َّ
بي  ىك ى

البخارم

صحيح

166

ىف َّ
الن ًب َّي  يم َّر ىعمى ٍي ًو ًب ًج ىن ىازوة ] ........
 [ .45أ َّ

البخارم

صحيح

20

 [ .46أف امرأة جاءت إلى النبي  فقالت]...

البخارم

صحيح

25

ً
اـ] ...........
 [ .47إً َّف د ىم ى
اء يك ٍـ ىكأ ٍىم ىكالى يك ٍـ ىح ىر ه

مسمـ

صحيح

176

ىف رس ى ً
س ًئ ىؿ :أىم] ......
كؿ المَّو  ي
 [ .48أ َّ ى ي

البخارم

صحيح

141

ادةى  تييكفِّ ىي ٍت أيم يو].....
 [ .49أ َّ
س ٍع ىد ٍب ىف يع ىب ى
ىف ى

البخارم

صحيح

226

ب] .......
اؿ :ىر ِّ
ب ىذ ٍن نبا ،فىقى ى
 [ .50إً َّف ىع ٍب ندا أى ٍذ ىن ى

البخارم

صحيح

225
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ً
الج َّن ًة ىب نابا ييقىا يؿ] ...........
 [ .51إً َّف في ى

البخارم

صحيح

123

م] .........
 [ .52أ َّ
ىف ىم ٍرثى ىد ٍب ىف أىًبي ىم ٍرثىود ا ٍل ىغ ىن ًك َّ

أبي داكد

صحيح

254

ً
ىح ِّب يك ٍـ إًلى َّي ىكأىق ىٍرًب يك ٍـ ًم ِّني] ......
 [ .53إً َّف م ٍف أ ى

الترمذم

صحيح

32

شر ً
ً ً
ىف يي ٍرفى ىع] ......
اط ا َّ
اع ًة :أ ٍ
لس ى
 [ .54إ َّف م ٍف أى ٍ ى

البخارم

صحيح

230

 [ .55أىىنا أى ٍغ ىنى الشرىك ً
اء ىع ًف ِّ
الش ٍرًؾ] .....
ى

مسمـ

صحيح

124

 [ .56ا ٍنظير كلىك ىخ ًاتما ًم ٍف ح ًد و
يد ] ...........
ى
ٍ ى ٍ
ن

مسمـ

صحيح

253

ىى ىؿ ًكتى و
اب] ........
ستىأ ًٍتي قى ٍك نما أ ٍ
 [ .57إً َّن ىؾ ى

البخارم

صحيح

104

ىع ىما يؿ ًب ِّ
النيَّات ]
 [ .58إً َّن ىما األ ٍ

البخارم

صحيح

10

ً
كرةه] .....
 [ .59إً َّن ىما ىن ىز ىؿ أ َّىك ىؿ ىما ىن ىز ىؿ م ٍن يو ي
س ى

البخارم

صحيح

79

اف قى ٍبمى يك ٍـ ،أ َّىن يي ٍـ] .......
 [ .60إً َّن ىما ىىمى ىؾ ىم ٍف ىك ى

البخارم

صحيح

198

ىس ىكًد] ........
اء إًلىى ى
الح ىج ًر األ ٍ
 [ .61أ َّىن يو ىج ى

البخارم

صحيح

148

 [ .62إًيَّا يكـ كالجميكس عمىى الطرقى ً
ات] .......
ٍ ى ي ى ى
ي

البخارم

صحيح

35

 [ .63أيما امر و
زكجيا طالقان] ........
أة
ٍ
سألت ى

أبك داكد

صحيح

273

ام ىأر وىة ىن ىك ىح ٍت ًب ىغ ٍي ًر إًذ ً
ٍف] ...........
 [ .64أىي ىما ٍ

أبك داكد

صحيح

252

 [ .65أىي ىيا َّ
س أىىال إً َّف ىرَّب يك ٍـ] ............
النا ي

أحمد

صحيح

144

 [ .66أىي ىيا َّ
ض ا﵀ي] ..........
اس قى ٍد فى ىر ى
الن ي

مسمـ

صحيح

150 ،137

 [ .67أىي ىيا َّ
ب] ..........
اس ،إً َّف ا﵀ى طى ِّي ه
الن ي

مسمـ

صحيح

174

كؿ ً
ا﵀  ىعمىى] ..........
س ى
 [ .68ىب ىاي ٍع ي
ت ىر ي

البخارم

صحيح

106

324


س ىالـ ىعمىى ىخ ٍم و
ً ً
اد ًة]......
س ،ى
ش ىي ى
 [ .69يبن ىي ٍاإل ٍ ي

البخارم

صحيح

 [ .70يب ًني ًٍ
ىف]...
س وة ،ىعمىى أ ٍ
اإل ٍ
س ىال يـ ىعمىى ىخ ٍم ى
ى

مسمـ

صحيح

89

ت ًفي يكـ أىمرٍي ًف لى ٍف تى ً
ضمكا ىما ] ......
 [ .71تىىرٍك ي ٍ ٍ ى

مالؾ

صحيح

16

ً ً
ً
س ًب ىيا] ...
الم ٍأرىةي أل ٍىرىب وع :ل ىمال ىيا ىكلً ىح ى
 [ .72تيٍن ىك يح ى

البخارم

صحيح

250 ،236

 [ .73ثىالى ثى هة حؽ عمىى ً
ا﵀ ىع ٍكين يي ٍـ] ...........
ى ى

الترمذم

حسف

250

ىع ارًبي إًلىى َّ
اؿ] .......
الن ًب ِّي  فىقى ى
 [ .74ىج ى
اء أ ٍ ى

البخارم

صحيح

245

 [ .75جاء ثالثة رىط إلى بيكت أزكاج] .....

البخارم

صحيح

242 ،31

س ً
كؿ المَّ ًو ] ........ 
اء ىر يج هؿ إًلىى ىر ي
 [ .76ىج ى

النسائي

صحيح

244

 [ .77ىجمى ىد َّ
يف ،ىك ىجمى ىد] ..........
الن ًبي  أ ٍىرىب ًع ى

مسمـ

صحيح

216

 [ .78يخ يذكا ىع ِّني ،يخ يذكا ىع ِّني ،قى ٍد ىج ىع ىؿ ا﵀ي]..

مسمـ

صحيح

207

َّ
ت] ....
ام ية ًب ٍن ي
يم ى
 [ .79ىخ ىر ىج ىعمى ٍي ىنا الن ًبي  ،ىكأ ى

البخارم

صحيح

245

طبنا رسك يؿ ا﵀  فقاؿ :أىي ىيا] ....
 [ .80ىخ ى

مسمـ

صحيح

37

 [ .81ىخ ٍير صفي ً
الر ىج ً
شرىىا].....
كؼ ِّ
اؿ أ َّىكلي ىيا ،ىك ى
ي ي

مسمـ

صحيح

229

ىىمً ًو ىكأىىنا ىخ ٍي يريك ٍـ]........
 [ .82ىخ ٍي يريك ٍـ ىخ ٍي يريك ٍـ أل ٍ

الترمذم

صحيح

279 ،124

 [ .83ىد ىخ ىؿ َّ
كد ىب ٍي ىف] ...
الن ًبي  فىًإ ىذا ىح ٍب هؿ ىم ٍم يد ه

البخارم

صحيح

279

 [ .84ىد يعكًني ىما تىىرٍكتي يك ٍـ ،إً َّن ىما ىىمى ىؾ] ........

البخارم

صحيح

15

يؿ ً
ً
ً
س ًب ً
ا﵀] .........
 [ .85دي ىن هار أى ٍنفى ٍقتى يو في ى

مسمـ

صحيح

157

325


،105 ،89
138 ،120

ت َّ
الن ًب َّي  ىي ٍرًمي ىعمىى] ..........
 [ .86ىأر ٍىي ي

مسمـ

صحيح

151

ت َّ
ىحب] .....
سأىٍل ي
الع ىم ًؿ أ ى
الن ًب َّي  :أىم ى
 [ .87ى

البخارم

صحيح

86

س ٍب ىع هة يي ًظم يي يـ المَّ يو ًفي ًظمِّ ًو] .........
 [ .88ى

البخارم

صحيح

161

أحمد ،كابف

صحيح

189

كؿ ً
ا﵀  ىيقيك يؿ :ىم ٍف]......
س ى
س ًم ٍع ي
ت ىر ي
 [ .89ى

ماجة

الص ٍب ًر ،كثىىال ثى ية أىي و
َّاـ] .........
 [ .90ى
ش ٍي ير َّ ى

النسائي

صحيح

127

 [ .91ص ِّؿ قى ًائما ،فىًإ ٍف لىـ تىستى ًطع فىقى ً
اع ندا] ...
ٍ ٍ ٍ
ى
ن

البخارم

صحيح

88

 [ .92عف يخكيم ىة ً
بنت مالؾ ً
بف ثعمبة] .......
ى

أبك داكد

صحيح

265

ً
ب] .........
 [ .93فىأىتىى ىب ٍط ىف ا ٍل ىكادم ،فى ىخطى ى

مسمـ

صحيح

151

ض ىيا] .....
ض المَّ يو َّ
 [ .94فى ىر ى
الصالىةى ًح ى
يف فى ىر ى

البخارم

صحيح

38

يم ًتي] .....
ض المَّ يو ىع َّز ىك ىج َّؿ ىعمىى أ َّ
 [ .95فىفى ىر ى

البخارم

صحيح

86

مسمـ

صحيح

123

آد ىـ] ........
 [ .97قى ى
اؿ المَّ يو  :أى ٍن ًف ٍ
ؽ ىيا ٍاب ىف ى

البخارم

صحيح

116

يف أى ٍن ىز ىؿ المَّ يو] ....
سك يؿ المَّ ًو ً ح ى
اـ ىر ي
 [ .98قى ى

البخارم

صحيح

279

 [ .99قىًدـ ىعمىى َّ
الن ًب ِّي  ىنفىهر ًم ٍف يع ٍك وؿ] .....
ى

البخارم

صحيح

217

 [ .100ىك ى ً
اجر يي ىدا ًي يف َّ
اس] ..............
الن ى
اف تى ه

البخارم

صحيح

189

اف رس ى ً
صمِّي ىك يى ىك] .......
كؿ المَّو  يي ى
 [ .101ىك ى ى ي

البخارم

صحيح

280

ض ىر ًت] .....
اف ًفي ًم ٍي ىن ًة أ ٍ
 [ .102ىك ى
ىىمً ًو ،فىًإ ىذا ىح ى

البخارم

صحيح

279

اؿ ا﵀ي ىع َّز ىك ىج َّؿ :يكؿ ىع ىم ًؿ].......
 [ .96قى ى

326


كم يو] .........
اف ىي ٍكيـ ىعا ي
 [ .103ىك ى
اء تى ي
كر ى
ش ى
ص ي

البخارم

صحيح

40

ً
ً
اـ إًلى ٍي ىيا] .......
 [ .104ىكا ىن ٍت إ ىذا ىد ىخمى ٍت ىعمى ٍيو قى ى

أبك داكد

صحيح

280

كف ا ٍل ىج َّن ىة إالَّ ىم ٍف].......
 [ .105يكؿ أ َّ
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دار الكتاب العربي – بيركت ،الطبعة األكلى (1404ق).
الشيباني ،أبك المظفر ،عكف
 .10اختبلؼ األئمة العمماء :يحيى بف محمد بف ىبيرة الذىمي
ٌ
الديف ،تحقيؽ :السيد يكسؼ أحمد ،دار الكتب العممية ،لبناف  -بيركت ،الطبعة األكلى
(1423ىػ 2002 -ـ).
 .11اختبلؼ الفقياء :محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي ،أبك جعفر الطبرم،
دار الكتب العممية ،الطبعة األكلى.
 .12االختيارات الفقيية (مطبكع ضمف الفتاكل الكبرل المجمد الرابع) :تقي الديف أبك العباس أحمد
بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني ،تحقيؽ :عمي بف محمد بف عباس البعمي الدمشقي ،دار
المعرفة ،بيركت ،لبناف ،الطبعة األكلى (1397ىػ1978-ـ).
 .13إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ :تأليؼ القاضي محمد محمد بف مصطفى
العمادم الحنفي ،خرج أحاديثو كعمؽ عميو :الشيخ محمد صبحي حسف حبلؽ ،إشراؼ
مكتبة البحكث كالدراسات ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى
(1421ى2001-ـ) .
 .14إرشاد الفحكؿ إلي تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ :محمد بف عمي بف محمد بف عبد ا﵀
الشككاني اليمني ،تحقيؽ :الشيخ أحمد عزك عناية ،دمشؽ  -كفر بطنا ،قدـ لو :الشيخ
خميؿ الميس كالدكتكر كلي الديف صالح فرفكر ،دار الكتاب العربي ،الطبعة األكلى
(1419ىػ 1999 -ـ).
 .15إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ :محمد ناصر الديف األلباني ،إشراؼ :زىير
الشاكيش ،المكتب اإلسبلمي – بيركت ،الطبعة الثانية ( 1405ىػ 1985 -ـ).
 .16أسباب رفع العقكبة عف العبد :شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ،تحقيؽ :عمي بف نايؼ الشحكد،
الطبعة األكلى.
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 .17االستشفاء بالصبلة :زىير رابح قرامي ،إشراؼ الدكتكر :عبد ا﵀ بف عبد العزيز المصمح،
رابطة عمماء فمسطيف ،مكة  -السعكدية ،الطبعة األكلى (1996ـ).
 .18االستيعاب في معرفة األصحاب :تأليؼ أبي عمر يكسؼ بف عبد ا﵀ بف محمد بف عبد البر
عمي محمد عكض كالشيخ عادؿ عبد المكجكد ،دار الكتب
القرطبي ،تحقيؽ كتعميؽ الشيخ ٌ
العممية ،بيركت ،الطبعة األكلى (1415ى1995-ـ) .
 .19أسد الغابة في معرفة الصحابة :أبك الحسف عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد
الكريـ بف عبد الكاحد ،المعركؼ بابف االثير ،تحقيؽ :عمي محمد معكض ،عادؿ أحمد
عبد المكجكد ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكلى (1415ىػ  1994 -ـ).
 .20اإلصابة في تمييز الصحابة :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر
العسقبلني ،تحقيؽ :عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض ،دار الكتب العممية –
بيركت ،الطبعة األكلى ( 1415ىػ).
 .21أصكؿ التربية اإلسبلمية :د .خالد بف حامد الحازمي ،دار عالـ الكتب لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،الطبعة األكلى (1420ق).
 .22أصكؿ الدعكة :عبد الكريـ زيداف ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة التاسعة (1421ىػ2001-ـ).
 .23أصكؿ الديف :أحمد شمس الديف أبك منصكر عبد القاىر بف طاىر بف محمد التميمي
البغدادم ،استانبكؿ – مطبعة الدكلة ،الطبعة األكلى (1346ق – 1938ـ).
 .24أصكؿ الفقو اإلسبلمي :الدكتكر كىبة الزحيمي ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع –
دمشؽ ،الطبعة األكلى (1406ق1986-ـ).
 .25أصكؿ الفقو االسبلمي :زكي الديف شعباف ،تحقيؽ :صييب مبل محمد نكرم عمي ،دار
تحقيؽ الكتاب ،اسطنبكؿ  -تركيا ،الطبعة األكلى (1440ق – 2019ـ).
 .26أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف :تأليؼ محمد األميف بف محمد المختار الجكني
الشنقيطي ،الرياض -المممكة العربية السعكدية ،الطبعة األكلى (1403ى1983-ـ) .
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 .27اإلعجػاز االقتصػػادم -حكم ػػة تح ػريـ الػ ػربا :فردكس ىاشـ عبد المشيداني ،بحث عممي،
مجمة البحكث كالدراسات اإلسبلمية ،تاريخ النشر (2012ـ).
 .28اإلعجاز البياني لمقرآف كمسائؿ ابف األزرؽ :عائشة محمد عمي عبد الرحمف المعركفة ببنت
الشاطئ ،دار المعارؼ ،الطبعة الثالثة.
 .29اإلعجاز التشريعي في تحريـ الربا :دراسة تطبيقية عمى األزمة المالية العالمية ،ككثر عبد
الفتاح محمكد األبجي ،جدة،

السعكدية ،دار جياد لمنشر كالتكزيع ،تاريخ النشر:

2012/1/1ـ.
 .30اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ :لؤلستاذ الدكتكر عبد السبلـ حمداف المكح ،آفاؽ لمطباعة
كالنشر كالتكزيع ،الطبعة الثانية (1423ى2002-ـ) .
 .31اعجاز القرآف البياني كدالئؿ مصدره الرباني :صبلح عبد الفتاح الخالدم ،دار عمار
لمطباعة كالنشر كالتكزيع  -عماف ،الطبعة األكلى (1421ق2000-ـ).
 .32إعجاز القرآف الكريـ  :أ .د فضؿ حسف عباس ،عماف– األردف ،الطبعة األكلى (1412ق-
1991ـ).
 .33إعجاز القرآف كالببلغة النبكية :مصطفى صادؽ الرافعي ،دار الكتاب العربي ،بيركت،
الطبعة الثامنة ( 1425ىػ  2005 -ـ).
 .34إعجاز القرآف :أبك بكر محمد بف الطيب بف محمد بف جعفر بف القاسـ الباقبلني ،تحقيؽ:
السيد أحمد صقر ،دار المعارؼ – القاىرة ،الطبعة األكلى (1416ق).
 .35اإلعجاز في دراسات السابقيف "دراسة كاشفة لخصائص الببلغة العربية كمعاييرىا" :عبد
الكريـ الخطيب ،دار الفكر العربي لمطباعة كالنشر ،الطبعة األكلى (1974ـ).
 .36إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف :محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ
الجكزية ،تحقيؽ :محمد عبد السبلـ إبراىيـ ،دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة األكلى
(1411ىػ 1991 -ـ).
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 .37األعبلـ :خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس ،الزركمي الدمشقي ،دار العمـ
لممبلييف ،الطبعة الخامسة عشر ( 2002ـ).
 .38األـ :محمد بف إدريس الشافعي ،تحقيؽ :رفعت فكزم عبد المطمب ،دار النشر :دار الكفاء
المنصكرة ،الطبعة األكلى (2001ـ).
 .39اإلنساف حكمة الركح كالجسد :تأكيؿ المعاني كالدالالت ،د .محمد عمي عبد ا﵀ ،دار العمـ،
االسكندرية  -مصر ،الطبعة األكلى (2018ـ).
 .40أنكار التنزيؿ كأسرار التنزيؿ :ناصر الديف أبي سعيد عبد ا﵀ بف عمر بف محمد الشيرازم
البيضاكم ،إشراؼ مكتب البحكث كالدراسات ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
الطبعة األكلى (1416ى1996-ـ) .
العمي الكبير :تأليؼ أبي البكر جابر الجزائرم ،الطبعة األكلى
 .41أيسر التفاسير لكبلـ
ٌ
(1414ى) .
 .42البحر المحيط في أصكؿ الفقو :أبك عبد ا﵀ بدر الديف محمد بف عبد ا﵀ بف بيادر
الزركشي ،دار الكتبي لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى (1414ىػ 1994 -ـ).
 .43البحر المحيط في التفسير :تأليؼ محمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي الغرناطي،
دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى (1412ى1992-ـ).
 .44بداية المجتيد كنياية المقتصد :أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد
القرطبي الشيير بابف رشد الحفيد ،دار الحديث – القاىرة ،بدكف طبعة ،تاريخ النشر:
(1425ىػ  2004 -ـ).
 .45البداية كالنياية :أبك الفداء عماد الديف إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي ،تـ
التحقيؽ كالمراجعة كالفيرسة بدار أبي حياف ،دار أبي حياف لمنشر كالتكزيع ،الطبعة
األكلى (1416ى1996-ـ) .
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 .46البرىاف في عمكـ القرآف :بدر الديف محمد بف عبد الزركشي ،خرج أحاديثو كعمؽ عميو:
مصطفى عبد القادر عطا ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى
(1412ى2001-ـ) .
 .47بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز :مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب
الفيركزآبادل ،تحقيؽ :محمد عمي النجار ،الناشر :المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية -
لجنة إحياء التراث اإلسبلمي ،القاىرة ،الطبعة األكلى ( 1416ىػ  1996 -ـ).
 .48بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة :عبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف السيكطي،
تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،المكتبة العصرية  -لبناف ،صيدا ،الطبعة األكلى.
 .49البياف في إعجاز القرآف الكريـ :صبلح عبد الفتاح الخالدم ،دار عمار لمنشر كالتكزيع،
الطبعة األكلى (1992ـ).
الرزاؽ الحسيني ،الممقٌب
محمد بف
 .50تاج العركس مف جكاىر القامكس:
محمد بف عبد ٌ
ٌ
ٌ
بمرتضى الزبيدم ،تحقيؽ :عبد السبلـ محمد ىاركف ،دار اليداية لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،الطبعة األكلى (1389ى1970-ـ) .
 .51تاريخ التشريع اإلسبلمي" :التشريع كالفقو في اإلسبلـ تاريخان كمنيجان" ،مناع بف خميؿ القطاف
الناشر :مكتبة كىبة ،القاىرة ،مصر ،الطبعة الرابعة (1430ىػ2009-ـ).
 .52تاريخ التشريع اإلسبلمي :مناع بف خميؿ القطاف ،مكتبة كىبة ،الطبعة الخامسة (1422ىػ-
2001ـ).
 .53تاريخ الفقو اإلسبلمي :عمر بف سميماف األشقر ،مكتبة الفبلح – الككيت ،الطبعة األكلى
(1420ق – 1982ـ).
 .54التاريخ الكبير :محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم ،أبك عبد ا﵀ ،دائرة
المعارؼ العثمانية ،حيدر آباد – الدكف ،طبع تحت مراقبة :محمد عبد المعيد خاف،
الطبعة األكلى.
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 .55تاريخ بغداد :أحمد بف عمي أبك بكر الخطيب البغدادم ،دار الكتب العممية – بيركت،
الطبعة األكلى.
 .56التبصرة في أصكؿ الفقو :أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم ،المحقؽ:
د .محمد حسف ىيتك ،دار الفكر – دمشؽ ،الطبعة األكلى (1403ـ).
 .57التحرير كالتنكير« :تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد»،
محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر عاشكر األندلسي ،تكنس ،الدار التكنسية
لمنشر ،الطبعة األكلى (1984ق).
 .58تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم :أبك العبل محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ
المباركفكرل ،دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة األكلى.
 .59التداكم بالصبلة :د .أحمد سالـ بادكيبلف ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الطبعة
الثالثة.
 .60تذكرة الحفاظ :محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي ،دراسة كتحقيؽ :زكريا عميرات ،دار الكتب
العممية بيركت -لبناف ،الطبعة األكلى (1419ىػ1998 -ـ).
 .61التسييؿ لعمكـ التنزيؿ :أبك القاسـ ،محمد بف أحمد بف محمد بف عبد ا﵀ ،ابف جزم الكمبي
الغرناطي ،تحقيؽ :الدكتكر عبد ا﵀ الخالدم ،شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ – بيركت،
الطبعة األكلى.
 .62التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنان بالقانكف الكضعي :عبد القادر عكدة ،دار الكاتب العربي،
بيركت ،الطبعة األكلى.
 .63التصكير الفني في القرآف :سيد قطب ،دار الشركؽ – القاىرة ،الطبعة السابعة عشر
(1425ق2005-ـ).
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 .64التعريفات :عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني ،تحقيؽ :ضبطو كصححو
جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر ،دار الكتب العممية بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى
(1403ىػ 1983-ـ).
الم ٍرىكًزم ،تحقيؽ :د .عبد
 .65تعظيـ قدر الصبلة :أبك عبد ا﵀ محمد بف نصر بف الحجاج ى
الرحمف عبد الجبار الفريكائي ،مكتبة الدار  -المدينة المنكرة ،الطبعة األكلى (1406ق).
 .66تفسير القرآف الحكيـ (تفسير المنار) :محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف
محمد بياء الديف بف منبل عمي خميفة القممكني الحسيني ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،
الطبعة األكلى ( 1990ـ).
 .67تفسير القرآف العظيـ :عماد الديف أبي الفداء إسماعيؿ بف كثير القرشي الدمشقي ،قدـ لو:
عبد القادر األرناؤكط ،دار السبلـ -الرياض،

دار الفيحاء -دمشؽ ،الطبعة الثانية

(1418ى1998-ـ).
 .68التفسير القرآني لمقرآف :عبد الكريـ يكنس الخطيب ،دار الفكر العربي – القاىرة ،الطبعة
األكلى.
 .69التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ :محمد سيد طنطاكم ،القاىرة ،دار نيضة مصر لمطباعة
كالنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى (1997ـ).
 .70التقرير كالتحبير :أبك عبد ا﵀ ،شمس الديف محمد بف محمد بف محمد المعركؼ بابف أمير
حاج كيقاؿ لو ابف المكقت الحنفي ،دار الكتب العممية ،الطبعة الثانية (1403ىػ -
1983ـ).
 .71التقرير كالتحرير في عمـ األصكؿ :ابف أمير الحاج ،دار الفكر – بيركت (1417ىػ -
1996ـ) ،مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت – لبناف ،الطبعة الثامنة
( 1426ىػ  2005 -ـ).
 .72التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف
أحمد بف حجر العسقبلني ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكلى (1419ىػ1989 .ـ).
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 .73تيذيب التيذيب :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني ،مطبعة
دائرة المعارؼ النظامية ،اليند ،الطبعة األكلى (1326ق).
 .74تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ :يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ ،أبك الحجاج ،جماؿ
ً
م ،تحقيؽ :د .بشار عكاد معركؼ،
الديف ابف الزكي أبي محمد القضاعي الكمبي اٍلمٍّز ٌ

مؤسسة الرسالة – بيركت ،الطبعة األكلى (1400ق – 1980ـ).

 .75تيذيب المغة :محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم ،أبك منصكر ،تحقيؽ :محمد عكض
مرعب ،دار إحياء التراث العربي – بيركت ،الطبعة األكلى (2001ـ).
 .76تكثيؽ الديف كأثره في حفظ حقكؽ الطرفيف :إبراىيـ عبد المطيؼ األعظمي العبيدم ،الطبعة
األكلى (2013ـ).
 .77تكجيو النظر إلى أصكؿ األثر :طاىر بف صالح بف أحمد الجزائرم الدمشقي ،المطبعة
الجمالية – مصر ،الطبعة األكلى (1328ق1910-ـ).
 .78تيسير التحرير :محمد أميف بف محمكد البخارم المعركؼ بأمير بادشاه الحنفي ،مصطفى
البابي اٍلحمىبًي  -مصر ( 1351ىػ  1932 -ـ) ،كدار الكتب العممية  -بيركت (1403
ىػ  1983 -ـ) ،كدار الفكر  -بيركت ( 1417ىػ  1996 -ـ).
 .79ثبلث رسائؿ في إعجاز القرآف :الرماني  -الخطابي – الجرجاني ،تحقيؽ :محمد خمؼ ا﵀
 محمد زغمكؿ سبلـ ،دار المعارؼ – مصر ،الطبعة الثالثة (1976ـ). .80الجامع الصحيح :المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا﵀ كسنتو كأيامو ،أبي عبد ا﵀
إسماعيؿ بف إبراىيـ بف بردزبة البخارم ،تحقيؽ محمد زىير الناصر ،دار طكؽ النجاة -
بيركت ،الطبعة األكلى (1422ى).
 .81الجامع الكبير -سنف الترمذم :محمد بف عيسى بف ىس ٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ ،الترمذم،
أبك عيسى ،تحقيؽ :بشار عكاد معركؼ ،دار الغرب اإلسبلمي – بيركت ،الطبعة األكلى

( 1998ـ).
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 .82الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي :أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح
األنصارم الخزرجي شمس الديف ،تحقيؽ :أحمد البردكني كابراىيـ أطفيش ،القاىرة ،دار
الكتب المصرية ،الطبعة الثانية (1384ىػ 1964 -ـ).
 .83جريمة الردة كعقكبة المرتد في ضكء القرآف كالسنة :الشيخ يكسؼ القرضاكم ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة األكلى.
 .84جماؿ القراء ككماؿ اإلقراء :عمي بف محمد بف عبد الصمد اليمداني المصرم الشافعي ،أبك
الحسف ،عمـ الديف السخاكم ،دراسة كتحقيؽ :عبد الحؽ عبد الدايـ سيؼ القاضي( ،أصؿ
الكتاب رسالة دكتكراه بإشراؼ د محمد سالـ المحيسف) ،مؤسسة الكتب الثقافية – بيركت،
الطبعة األكلى ( 1419ىػ  1999 -ـ).
 .85جمكع فتاكل العبلمة عبد العزيز بف باز :عبد العزيز بف عبد ا﵀ بف باز ،أشرؼ عمى جمعو
كطبعو :محمد بف سعد الشكيعر ،الطبعة األكلى.
 .86الجكاب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيح :تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد
السبلـ بف عبد ا﵀ بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي ،تحقيؽ:
عمي بف حسف  -عبد العزيز بف إبراىيـ  -حمداف بف محمد ،الطبعة األكلى.
 .87الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي أك الداء كالدكاء :محمد بف أبي بكر بف أيكب بف
سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية ،دار المعرفة – المغرب ،الطبعة األكلى (1418ىػ -
1997ـ).
 .88حاشية ابف القيـ عمى سنف أبي داكد :محمد بف أبي بكر بف قيـ الجكزية ،الناشر :دار الكتب
العممية ،بيركت -لبناف ،الطبعة الثانية (1415ـ).
 .89حاشية ابف القيـ عمى سنف أبي داكد :محمد بف أبي بكر بف قيـ الجكزية ،دار الكتب العممية
– بيركت ،الطبعة الثانية (1415ق).
 .90حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير :محمد عرفو الدسكقي ،تحقيؽ :محمد عميش ،دار الفكر،
بيركت ،الطبعة األكلى.
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 .91حاشية العطار عمى شرح الجبلؿ المحمي عمى جمع الجكامع :حسف بف محمد بف محمكد
العطار الشافعي ،دار الكتب العممية ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
 .92حجية السنة النبكية كمكانتيا في التشريع اإلسبلمي :عبد القادر بف حبيب ا﵀ السندم،
الجامعة اإلسبلمية المدينة المنكرة ،الطبعة الثامنة (1395ىػ 1975 -ـ).
 .93حجية السنة :عبد الغني عبد الخالؽ ،نشر كتكزيع الدار العممية لمكتاب اإلسبلمي ،الطبعة
األكلى (1407ق1986-ـ).
 .94حجية القياس كالرد عمي المخالفيف :يكسؼ بف عبد الرحمف ،الطبعة األكلى.
 .95حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ :محمد مصطفى الزحيمي ،دار ابف كثير ،الطبعة الثانية
(1424ق – 2003ـ).
 .96حكار مع الرماني :أ .د عبد السبلـ حمداف المكح ،بحث محكـ ،مجمة الجامعة االسبلمية
(سمسمة الدراسات االسبلمية ) المجمد السادس عشر ،العدد الثاني.
 .97خصائص اإلسبلـ الذم ندعك إليو :إسماعيؿ عمي محمد ،دار الكممة – القاىرة ،الطبعة
األكلى (1434ق2013-ـ).
 .98الخصائص العامة لئلسبلـ :يكسؼ القرضاكم ،مؤسسة الرسالة  -القاىرة ،الطبعة األكلى.
 .99الخطاب اإلسبلمي بيف شقي الرحى :عبد الباسط ىيكؿ ،نيك بكؾ لمنشر كالتكزيع ،الطبعة
األكلى (2017ـ).
 .100خكارؽ العادات عند المسمميف :د عبد الجميؿ إبراىيـ الفيداكم ،دار الكتب العممية ،بيركت
– لبناف ،الطبعة األكلى (1971ـ).
 .101دراسة حكؿ الصكـ الطبي ،النظاـ الغذائي األمثؿ ،د .آالف ككت ،مؤسسة اإليماف-
بيركت ،الطبعة الثانية (1987ـ).
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 .102الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف
حجر العسقبلني ،تحقيؽ :محمد عبد المعيد ضاف ،مجمس دائرة المعارؼ العثمانية،
صيدر اباد -اليند ،الطبعة الثانية (1392ىػ1972 -ـ).
 .103الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب :إبراىيـ بف عمي بف محمد ،ابف فرحكف،
برىاف الديف اليعمرم ،تحقيؽ كتعميؽ :الدكتكر محمد األحمدم أبك النكر ،دار التراث
لمطبع كالنشر ،القاىرة ،الطبعة األكلى.
 .104ذكرة الحفاظ :شمس الديف أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي ،دار
الكتب العممية بيركت -لبناف ،الطبعة األكلى (1419ىػ1998 -ـ).

 .105الربا  -أض ارره كآثاره في ضكء الكتاب كالسنة :د .سعيد بف عمي بف كىؼ القحطاني،
تقديـ :صالح بف فكزاف الفكزاف ،مطبعة سفير ،الرياض ،تكزيع :مؤسسة الجريسي لمتكزيع
كاإلعبلف ،الرياض ،الطبعة األكلى.
 .106رد المحتار عمى الدر المختار :ابف عابديف ،محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف
الدمشقي الحنفي ،دار الفكر -بيركت ،الطبعة الثانية (1412ىػ 1992 -ـ).
 .107الرسالة :الشافعي أبك عبد ا﵀ محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد
المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي ،المحقؽ :أحمد محمد شاكر ،دار الكتب
العممية ،بيركت -لبناف ،الطبعة األكلى (1422ىػ2001 ،ـ).
 .108رفع الحاجب عف مختصر ابف الحاجب في أصكؿ الفقو :تاج الديف عبد الكىاب بف عمي
السبكي ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى.
العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ
 .109رفع المبلـ عف األئمة األعبلـ :تقي الديف أبك ى

بف عبد ا﵀ بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي ،طبع كنشر:

الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد ،الرياض  -المممكة
العربية السعكدية ،الطبعة األكلى ( 1403ىػ  1983 -ـ).
 .110ركائع اإلعجاز الطبي في القرآف كالسنة :عبد الدائـ الكحيؿ ،الطبعة األكلى.
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 .111ركائع اإلعجاز في الكضكء كالصبلة كالصكـ :د .أمؿ ياسيف ،تحقيؽ :كرـ شعباف ،مكتبة
كىبة ،الطبعة األكلى.
 .112الركض المربع شرح زاد المستقنع :منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف
إدريس البيكتى الحنبمى ،كمعو :حاشية الشيخ العثيميف كتعميقات الشيخ السعدم ،خرج
أحاديثو :عبد القدكس محمد نذير ،دار المؤيد  -مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكلى.
 .113الركض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع :منصكر بف يكنس بف إدريس
البيكتي ،تحقيؽ :سعيد محمد المحاـ ،دار الفكر لمطباعة كالنشر  -بيركت – لبناف،
 .114ركضة الناظر كجنة المناظر في أصكؿ الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أبك
محمد مكفؽ الديف عبد ا﵀ بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي
الحنبمي ،الشيير بابف قدامة المقدسي ،مؤسسة الرٌياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الطبعة
الثانية (1423ىػ2002-ـ).

 .115زاد المعاد في ىدم خير العباد :محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ
الجكزية ،مؤسسة الرسالة ،بيركت  -مكتبة المنار اإلسبلمية ،الككيت ،الطبعة السابعة
كالعشركف (1415ىػ 1994-ـ).
 .116السنة النبكية في كتابات أعداء اإلسبلـ مناقشتيا كالرد عمييا :الباحث عماد السيد محمد
إسماعيؿ الشربيني ،الطبعة األكلى ( 1422ىػ  2002 -ـ).
 .117السنة كمكانتيا في التشريع اإلسبلمي :مصطفى بف حسني السباعي ،المكتب اإلسبلمي -
دار الكراؽ لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى ( 2000ـ).
 .118سنف أبي داكد :أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك
األزدم الس ً
ٍّج ٍستاني ،تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،صيدا –
بيركت ،الطبعة األكلى.

 .119سنف الدارقطني :عمي بف عمر أبك الحسف الدارقطني البغدادم ،تحقيؽ :السيد عبد ا﵀
ىاشـ يماني المدني ،دار المعرفة  -بيركت ،الطبعة األكلى (1386ق – 1966ـ).
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 .120سنف الدارمي :أبك محمد عبد ا﵀ بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف ىبيراـ بف عبد الصمد
الدارمي ،التميمي السمرقندم ،تحقيؽ :فكاز أحمد زمرلي  ،خالد السبع العممي ،دار

الكتاب العربي – بيركت ،الطبعة األكلى (1407ق).
الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراساني ،أبك بكر
 .121السنف الكبرل :أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ي
البييقي ،المحقؽ :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة
الثالثة ( 1424ىػ  2003 -ـ).
الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراساني ،أبك بكر
 .122السنف الكبرل :أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ي
البييقي ،تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة

الثالثة ( 1424ىػ  2003 -ـ).
المالية في اإلسبلـ كصمتيا بالمعامبلت المعاصرة :عبد الكريـ الخطيب ،دار
السياسة
ٌ
ٌ .123
النشر ،بيركت ،الطبعة الثانية (1395ق 1975-ـ).
المعرفة لمطٌباعة ك ٌ

 .124سير أعبلـ النببلء :شمس الديف أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي،
دار الحديث -القاىرة ،الطبعة األكلى (1427ىػ2006-ـ).

 .125السيرة النبكية :عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم ،أبك محمد ،جماؿ الديف،
تحقيؽ :مصطفى السقا كابراىيـ األبيارم كعبد الحفيظ الشمبي ،شركة مكتبة كمطبعة
مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر ،الطبعة الثانية (1375ىػ  1955 -ـ).
 .126الشبيات كأثرىا في العقكبة الجنائية في الفقو اإلسبلمي مقارنا بالقانكف :منصكر محمد
منصكر الحفناكم ،مطبعة األمانة ،الطبعة األكلى (1406ىػ1986 -ـ).
العكرم
 .127شذرات الذىب في أخبار مف ذىب :عبد الحي بف أحمد بف محمد ابف العماد ى
الحنبمي ،أبك الفبلح ،حققو :محمكد األرناؤكط ،خرج أحاديثو :عبد القادر األرناؤكط ،دار
ابف كثير ،دمشؽ – بيركت ،الطبعة األكلى ( 1406ىػ  1986 -ـ).
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 .128شرح األربعيف النككية في األحاديث الصحيحة النبكية :تقي الديف أبك الفتح محمد بف عمي
بف كىب بف مطيع القشيرم ،المعركؼ بابف دقيؽ العيد ،مؤسسة الرياف ،الطبعة السادسة
( 1424ىػ  2003 -ـ).
 .129شرح الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى" :لمقاضي عياض" ،نكر الديف عمي بف محمد
اليركم ،طبعو كصححو :عبد ا﵀ محمد الخميمي ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف،
الطبعة األكلى.
 .130شرح الكككب المنير :تقي الديف أبك البقاء محمد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمي الفتكحي
المعركؼ بابف النجار ،تحقيؽ  :محمد الزحيمي ك نزيو حماد ،مكتبة العبيكاف ،الطبعة
الثانية (1418ىػ 1997 -ـ).
 .131شرح الكككب المنير :تقي الديف أبك البقاء محمد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمي الفتكحي
المعركؼ بابف النجار ،تحقيؽ :محمد الزحيمي ك نزيو حماد ،مكتبة العبيكاف لمنشر
كالتكزيع ،الطبعة الثانية (1418ىػ  1997 -ـ).
 .132الشرح الممتع عمى زاد المستقنع :محمد بف صالح بف محمد العثيميف ،دار ابف الجكزم،
الطبعة األكلى ( 1428 - 1422ىػ).
 .133شرح فتح القدير :كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي ،دار الفكر ،بيركت ،الطبعة
األكلى.
 .134شرح كتاب الحج مف شرح بمكغ المراـ :عبدالعزيز بف باز ،إعداد :محمد بف عبدا﵀
اليبداف ،الطبعة األكلى.
 .135شرح مختصر الركضة :سميماف بف عبد القكم بف الكريـ الطكفي الصرصرم ،أبك الربيع،
نجـ الديف ،تحقيؽ :عبد ا﵀ بف عبد المحسف التركي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكلى
( 1407ىػ  1987 -ـ).
 .136شرح معاني اآلثار :أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم
الحجرم المصرم المعركؼ بالطحاكم ،حققو كقدـ لو :محمد زىرم النجار  -محمد سيد
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جاد الحؽ مف عمماء األزىر الشريؼ ،راجعو كرقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو :د يكسؼ عبد
الرحمف المرعشمي  -الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبكية ،عالـ الكتب ،الطبعة
األكلى ( 1414ىػ 1994 -ـ).
 .137صحيح الجامع الصغير كزياداتو :أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ،بف الحاج نكح بف
نجاتي بف آدـ ،األشقكدرم األلباني ،الناشر :المكتب اإلسبلمي ،الطبعة األكلى.
 .138صحيح مسمـ :المسند الصحيح المختصر مف السنف بنقؿ العدؿ عف العدؿ عف رسكؿ ا﵀،
تحقيؽ :صدقي جميؿ العطار ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع -لبناف ،الطبعة األكلى
(1424ى2003-ـ).
 .139صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد :محمد ناصر الديف األلباني مصدر الكتاب :برنامج
منظكمة التحقيقات الحديثية ،إنتاج :مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة
باإلسكندرية ،قاـ بإعادة فيرستو كتنسيقو :أحمد عبد ا﵀ عضك في ممتقى أىؿ الحديث.
 .140صحيح كضعيؼ سنف الترمذم :محمد ناصر الديف األلباني ،مصدر الكتاب :برنامج
منظكمة التحقيقات الحديثية ،إنتاج :مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة
باإلسكندرية.
 .141الصبلة كحكـ تاركيا كسياؽ صبلة النبي مف حيف كاف يكبر إلى أف يفرغ منيا :محمد بف
أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد ا﵀ ابف القيـ الجكزية ،تحقيؽ :بساـ عبد الكىاب الجابي،
مطبعة الجفاف كالجابي  -دار ابف حزـ  -قبرص – بيركت ،الطبعة األكلى (1416ق –
1996ـ).
 .142الصكـ حكـ كأحكاـ :الشيخ عبد المجيد الزنداني ،اختصره كىذبو :عادؿ الصعدم ،راجعو:
عمي عمر بمعجـ ،الطبعة الثانية (2007ـ).
كخصائص،
ائد،
 .143الصياـ في اإلسبلـ في ضكء الكتاب كالسنة -
مفيكـ ،كفضائ يؿ ،كفك ي
ي
ه
أحكاـ :،د .سعيد بف عمي بف كىؼ
كشركط ،كأركاف ،كمسائؿ ،كآداب،
كحكـ ،ك ه
ه

القحطاني ،مركز الدعكة كاإلرشاد بالقصب ،الطبعة الثانية ( 1431ىػ  2010 -ـ).
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 .144ضكابط المصمحة في الشريعة اإلسبلمية :محمد سعيد رمضاف البكطي ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة األكلى (2009ـ).
 .145الطب في القرآف الكريـ كالسنة المطيرة :خالد فائؽ العبيدم ،دار الكتب العممية بيركت –
لبناف ،الطبعة األكلى.
 .146طبقات الشافعية الكبرل :تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي ،تحقيؽ :د .محمكد
محمد الطناحي د .عبد الفتاح محمد الحمك ،ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الطبعة الثانية
(1413ىػ).
 .147الطبقات الكبرل :أبك عبد ا﵀ محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء ،البصرم،
البغدادم المعركؼ ،تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية – بيركت،
الطبعة األكلى ( 1410ىػ  1990 -ـ).
 .148طبقات المفسريف العشريف :عبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف السيكطي ،تحقيؽ :عمي
محمد عمر ،مكتبة كىبة – القاىرة ،الطبعة األكلى (1396ق).
 .149الطراز ألسرار الببلغة كعمكـ حقائؽ اإلعجاز :يحيى بف حمزة بف عمي بف إبراىيـ،
العمكم الطالبي الممقب بالمؤيد بالمو ،المكتبة العنصرية – بيركت ،الطبعة
الحسيني
ٌ
األكلى ( 1423ىػ).

 .150الظاىرة القرآنية :مالؾ بف الحاج عمر بف الخضر بف نبي ،تحقيؽ( :إشراؼ ندكة مالؾ بف
نبي) دار الفكر  -دمشؽ  -سكرية ،الطبعة الرابعة ( 1420ىػ 2000-ـ).
 .151عمدة القارم شرح صحيح البخارم :أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف
حسيف الغيتابى الحنفي بدر الديف العيني ،دار إحياء التراث العربي – بيركت ،الطبعة
األكلى.
 .152عناية المسمميف بإبراز كجكه اإلعجاز في القرآف الكريـ :حسف عبد الفتاح أحمد ،مصدر
الكتاب :مكقع اإلسبلـ ،الرابطhttp://www.al-islam.co :
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 .153فتح البارم شرح صحيح البخارم :أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي،
رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو :محمد فؤاد عبد الباقي ،قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى
طبعو :محب الديف الخطيب ،عميو تعميقات العبلمة :عبد العزيز بف عبد ا﵀ بف باز ،دار
المعرفة  -بيركت ،الطبعة األكلى (1379ق).
 .154الفتح الرباني في كجو اإلعجاز القرآني :عبد السبلـ حمداف المكح( ،مطبكع ضمف الفتاكل
الكبرل المجمد الرابع) مطبعة آفاؽ -غزة ،الطبعة األكلى.
 .155فتح الرحيـ الممؾ العبلـ في عمـ العقائد كالتكحيد كاألخبلؽ كاألحكاـ المستنبطة مف القرآف:
الع ًزٍيز بف
الشيخ عبد الرحمف بف ناصر السعدم ،تى ٍق ًريظ :فى ٍ
ضيمىة الشيخ ىع ٍبد ا﵀ بف ىع ٍبد ى
الب ٍدر ،دار ابف الجكزم ،الطبعة األكلى.
عبد ٍ
بف ٍ
ىع ًقٍيؿٍ ،
اعتىنى بو :ىع ٍبد الرزاؽ ٍ
المحسف ى
 .156فتح المنعـ شرح صحيح مسمـ :األستاذ الدكتكر مكسى شاىيف الشيف ،دار الشركؽ،
الطبعة األكلى ( 1423ىػ  2002 -ـ).
 .157فصكؿ في أصكؿ التشريع اإلسبلمي :جاد المكلى سميماف ،مكتبة كمطبعة مصطفى البابي
الحمبي ،الطبعة األكلى )1369ىػ 1949 ،ـ).
ضكء القرآف كالسنة :يكسؼ القرضاكم،
 .158فقو الزكاة دراسة مقارنة ألحكاميا كفمسفتيا في ى
مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية (1393ق1973-ـ).

 .159فقو السنة :سيد سابؽ ،دار الكتاب العربي ،بيركت – لبناف ،الطبعة الثالثة ( 1397ىػ -
 1977ـ).
ً
محمد المطمؽ ،د .محمد
الميسر :أ .د .ىعبد ا﵀ بف محمد ٌ
 .160الفقوي ى
الطيار ،أ .د .عبد ا﵀ بف ٌ
الكطف لمنشر ،الرياض  -المممكة العربية السعكدية ،الطبعة
بف إبراىيـ
ى
المكسى ،ىم ىد يار ى
الثانية ( 1433ىػ  2012 -ـ).

 .161الفقو عمى المذاىب األربعة :عبد الرحمف بف محمد عكض الجزيرم ،دار الكتب العممية،
بيركت – لبناف ،الطبعة الثانية ( 1424ىػ  2003 -ـ).
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 .162الفقيو كالمتفقو :أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم،
المحقؽ :أبك عبد الرحمف عادؿ بف يكسؼ الغرازم ،دار ابف الجكزم – السعكدية ،الطبعة
الثانية (1421ق).
 .163فكرة إعجاز القرآف منذ البعثة النبكية حتى عصرنا الحاضر :نعيـ الحمصي ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة الثانية (1400ق1980-ـ).
 .164القامكس المحيط :مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركزآبادم ،مؤسسة الرسالة – بيركت،
الطبعة األكلى (1406ى 1980-ـ).
 .165الكاشؼ عف المحصكؿ في عمـ األصكؿ :أبي عبد ا﵀ محمد بف محمكد بف عباد العجمي
األصفياني ،تحقيؽ كتعميؽ كدراسة :عادؿ أحمد عبد المكجكد ،كعمي محمد معكض ،دار
الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،دار الكتب العممية (1998ـ).
 .166كتاب الصبلة :أبي نعيـ الفضؿ بف دكيف ،تحقيؽ :صبلح بف عايض الشبلحي ،مكتبة
الغرباء األثرية ،المدينة – السعكدية ،الطبعة األكلى (1417ىػ 1996 -ـ).
 .167كفاية األخيار في حؿ غاية االختصار :أبك بكر بف محمد بف عبد المؤمف بف حريز بف
معمى الحسيني الحصني ،تقي الديف الشافعي ،تحقيؽ :عمي عبد الحميد بمطجي كمحمد
كىبي سميماف ،دار الخير – دمشؽ ،الطبعة األكلى (1994ـ).
 .168الكميات :أبك البقاء أيكب بف مكسى الحسيني الكفكم ،تحقيؽ :عدناف دركيش محمد
المصرم ،مؤسسة الرسالة – بيركت ،الطبعة األكلى (1419ىػ 1998 -ـ).
 .169لطائؼ المعارؼ فيما لمكاسـ العاـ مف الكظائؼ :زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف
السبلمي ،البغدادم ،ثـ الدمشقي ،الحنبمي ،الناشر :دار ابف حزـ
رجب بف الحسف ،ى

لمطباعة كالنشر ،الطبعة األكلى (1424ىػ2004-ـ).

 .170مباحث في إعجاز القرآف :د مصطفى مسمـ ،دار القمـ لمنشر كالتكزيع – دمشؽ ،الطبعة
الثالثة ( 1426ىػ  2005 -ـ).

352


 .171مباحث في عمكـ القرآف :مناع بف خميؿ القطاف ،الناشر :مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع،
الطبعة الثالثة (1421ىػ2000 -ـ).
 .172المبسكط :محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي ،دار المعرفة – بيركت،
بدكف طبعة ،تاريخ النشر1414( :ىػ 1993 -ـ).
 .173المجتبى مف السنف = السنف الصغرل لمنسائي :أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي
الخراساني ،النسائي ،تحقيؽ :عبد الفتاح أبك غدة ،مكتب المطبكعات اإلسبلمية – حمب،
الطبعة الثانية (1406ق – 1986ـ).
 .174المجتمع كاألسرة في اإلسبلـ :محمد طاىر الجكابي ،دار عالـ الكتب لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،الطبعة الثالثة ( 1421ىػ 2000 -ـ).
 .175مجمع الحديث لتفسير مفردات ألفاظ القرآف الكريـ :سميح عاطؼ الزيف ،دار الكتاب
المبناني ،الطبعة األكلى (1980ـ).
 .176مجمكع الفتاكل :تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني ،المحقؽ:
عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ ،مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ ،المدينة
النبكية ،المممكة العربية السعكدية ،الطبعة األكلى (1416ىػ1995-ـ).
 .177المجمكع شرح الميذب (مع تكممة السبكي كالمطيعي) :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف
شرؼ النككم ،دار الفكر ،الطبعة األكلى.
 .178مجمكع فتاكل كرسائؿ فضيمة الشيخ محمد بف صالح العثيميف :محمد بف صالح بف محمد
العثيميف ،جمع كترتيب :فيد بف ناصر بف إبراىيـ السميماف ،دار الكطف  -دار الثريا،
الطبعة األخيرة ( 1413ىػ).
 .179المحصكؿ :أبك عبد ا﵀ محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر
الديف الرازم خطيب الرم ،دراسة كتحقيؽ :الدكتكر طو جابر فياض العمكاني ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة الثالثة ( 1418ىػ  1997 -ـ).
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 .180المحمى باآلثار :أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي القرطبي الظاىرم،
دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى.
 .181المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلماـ أبي حنيفة :أبك المعالي برىاف الديف محمكد
بف أحمد بف عبد العزيز بف عمر بف ىم ىازةى البخارم الحنفي ،تحقيؽ :عبد الكريـ سامي
الجندم ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى ( 1424ىػ  2004 -ـ).
 .182مختار الصحاح :زيف الديف أبك عبد ا﵀ محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم،
تحقيؽ :يكسؼ الشيخ محمد ،المكتبة العصرية  -الدار النمكذجية ،بيركت – صيدا،
الطبعة الخامسة (1420ىػ 1999 -ـ).
 .183مختصر الفقو اإلسبلمي في ضكء القرآف كالسنة :محمد بف إبراىيـ بف عبد ا﵀ التكيجرم،
الناشر :دار أصداء المجتمع ،المممكة العربية السعكدية ،الطبعة الحادية عشرة (1431
ىػ  2010 -ـ).
 .184المدخؿ إلى الشريعة اإلسبلمية :عباس كاشؼ الغطاء ،مؤسسة كاشؼ الغطاء العامة،
العراؽ ،النجؼ األشرؼ ،الطبعة األكلى ( 1436ىػ 2015 -ـ).
 .185المدخؿ إلى الفقو اإلسبلمي كأصكلو :صبلح محمد أبك الحاج كأ.د .عبد الممؾ عبد
الرحمف السعدم كأ.د .قحطاف عبد الرحمف الدكرم كد .محمد راكاف الدغمي كد .سرم
إسماعيؿ الكيبلني ،جامعة آؿ البيت ،الطبعة األكلى (2007ـ).
 .186مدخؿ إلى تفسير القرآف كعمكمو :عدناف محمد زرزكر ،دار القمـ  -دار الشامية – دمشؽ،
بيركت ،الطبعة الثانية ( 1419ىػ  1998 -ـ).
 .187المدخؿ في التفسير المكضكعي ،عبد الستار فتح ا﵀ سعيد ،دار التكزيع اإلسبلمية،
الطبعة الثانية1411( ،ق1991-ـ).
 .188المدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية :عبد الكريـ زيداف ،دار عمر بف الخطاب لمطباعة
كالنشر كالتكزيع -االسكندرية ،الطبعة األكلى (2001ـ).

354


 .189المستدرؾ عمى الصحيحيف :أبك عبد ا﵀ الحاكـ محمد بف عبد ا﵀ بف محمد بف حمدكيو
بف ينعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع ،تحقيؽ :مصطفى
عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة األكلى (1211ق – 1990ـ).

 .190المستصفى :أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي ،تحقيؽ :محمد عبد السبلـ عبد
الشافي ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكلى (1413ىػ 1993 -ـ).
 .191مسند الدارمي المعركؼ بػ (سنف الدارمي) :أبك محمد عبد ا﵀ بف عبد الرحمف بف الفضؿ
بف ىبيراـ بف عبد الصمد الدارمي ،التميمي السمرقندم ،تحقيؽ :حسيف سميـ أسد الداراني،

دار المغني لمنشر كالتكزيع ،المممكة العربية السعكدية ،الطبعة األكلى.

 .192المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم،
أبك العباس ،المكتبة العممية – بيركت ،الطبعة األكلى.
 .193معالـ في الطريؽ :سيد قطب ،دار الشركؽ ،الطبعة األكلى.
كيسمى (إعجاز القرآف كمعترؾ األقراف) ،اإلماـ الحافظ
 .194معترؾ األقراف في إعجاز القرآف :ي

جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ،دار الكتب العممية  -بيركت – لبناف،

الطبعة األكلى ( 1408ىػ  1988 -ـ).
 .195المعجزة الخالدة :حسف ضياء الديف عتر ،دار الدراسات اإلسبلمية ،الطبعة الثانية
(1415ق – 1995ـ).
 .196معجزة الصبلة في الكقاية مف مرض دكالي الساقيف :د .تكفيؽ عمكاف ،مصر -المنصكرة،
دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الطبعة الثانية.
 .197معجزة القرآف :محمد متكلي الشعراكم ،المختار االسبلمي لمطباعة كالنشر ،القاىرة ،الطبعة
األكلى ( 1398ىػ  1978 -ـ).
 .198المعجزة الكبرل القرآف :محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة،
الناشر :دار الفكر العربي ،الطبعة األكلى.
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 .199معجـ الشعراء "مف العصر الجاىمي حتى سنة ٢ََ٢ـ" :كامؿ سمماف جبكرم ،دار الكتب
العممية – بيركت ،لبناف ،الطبعة الثانية (2003ـ).
الم ٍريزباف بف سابكر
 .200معجـ الصحابة :أبك القاسـ عبد ا﵀ بف محمد بف عبد العزيز بف ى
البغكم ،تحقيؽ :محمد األميف بف محمد الجكني ،مكتبة دار البياف – الككيت ،الطبعة
األكلى ( 1421ىػ  2000 -ـ).
 .201المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الحديث – القاىرة،
الطبعة األكلى.
 .202معجـ المقاييس في المغة :أبي الحسف أحمد بف فارس بف زكريا ،تحقيؽ عبد السبلـ محمد
ىاركف ،شركة مصطفى البابي الحمبي ،الطبعة الثانية (1389ى 1969-ـ).
 .203المعجـ الكسيط :مجمع المغة العربية ،الطبعة الثالثة ،ببل تاريخ.
 .204المعجـ الكسيط :مصطفى ،إبراىيـ ،كآخركف ،تحقيؽ :مجمع المغة العربية ،دار الدعكة،
الطبعة األكلى.
 .205معجـ تفسير مفردات القرآف :سميح عاطؼ الزيف ،الشركة العالمية لمكتاب ،الطبعة
الخامسة (2007ـ).
 .206معجـ لساف العرب :أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ بف منظكر األفريقي المصرم،
دار المعارؼ ،القاىرة ،الطبعة األكلى (1900ـ).
 .207مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج :شمس الديف ،محمد بف أحمد الخطيب
الشربيني الشافعي ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكلى (1415ىػ 1994 -ـ).
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الخط يبقى زمانان بعد كاتبو
ككاتب الخط تحت األرض مدفكنا
يا رب فارحـ يعبيدان كاف كاتبو

كيا قارئ الخط قؿ با﵀ آمينا
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