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أياً كانـت , واملقاصد يف النصوص والدالالت فهم املعاين الفقه هو 
كـام هـو  , مكتوبةً أو مقروءةً أو مسـموعةً أو مقولـةً أو ... , هذه النصوص

≅:    öواضح يف قوله تعاىل عـىل لسـان موسـى  è= ôm $# uρ Zο y‰ ø) ãã ⎯ ÏiΒ ’ ÎΤ$ |¡ Ïj9 

∩⊄∠∪ (#θ ßγ s) ø tƒ ’ Í< öθ s%   ٢٨,٢٩[ طه [ .  
للكشف عـن حقيقـة للمغلق واملرصور , الفقه يعني الفتح والشق و

هِ  − أي يشء  − اليشء  نهِ  .والوصول إىل جوهره وكُ
   : , وهلذا قال املعري حني أرادوا له أن يكون مفتياً  التجديد يعني عدم التقليدو

ـــداً  ـــدين غ ـــا فقلِّ تي ـــدتني الفُ  تاجــــاً بإعفــــائي مــــن التقليــــدِ    قلَّ
مْ    هُ , ولو أن التقليـد اسـتمر مل نجـد بـني أيـدينا  يريدونه أن يقلدوَ

إليها يف زماهنا عىل  رَ ظِ فقد نُ , , وحتى هذه الفأس  اليوم إال الفأس احلجرية
 .  , والويل ألمة حتارب التجديد بالتقليد أهنا اخرتاع وابتداع وجتديد

 : قال لقيط بن معمر األيادي
ـ نْ زرعٍ ومِ اتَ ال مالَ مِ يْهَ ـــا   نْ إِبـلٍهَ عَ رَ ـــنكمُ قَ ـــمٍ م ظْ ـــدوَّ بِعَ  إِنَّ الع

ـــةٍ نِيَ لَهْ ـــاً يف بُ ـــمْ نِيَام اكُ ْ أَرَ ـــا يلِ ا  مَ ـطَعَ ـدْ سَ بِ قَ رْ ابَ احلَ هَ نَ شِ وْ دْ تَرَ قَ  وَ
  . ا بعظم تقليدنا املتجايف عن التجديدعنَ رَ ن العدو قَ ويقصد الشاعر بأ  
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بأوسع معانيها رورة الضـأليس من الفقه اجلديد أن نحيل ونتساءل : 
يعطينـا وال التي حتمينا من نظام عاملي جديد يكوينا بنـاره ) الوسيلة (  قهفلِ 

 وبائه ?? والذي يشفينا من دائه ) العافية ( فقه , ولِ  من نوره
, ال يعنـي إال  , إذا قامت فينـا أسـبابه إن إعفاء أنفسنا من التجديد

 . )١(جساد أحياء, أو أننا أموات يف أ بثاً قنا عَ لِ أننا خُ 
نَّا نعرف أن للفقه معنى وإذا  لغويـاً هـو الشـقُّ والفـتح , وبُعـداً كُ

هُ النَّبـيُّ والبُعدُ وهو املعنى  , أصلياً هو الفهم ـدَ    : يف حديثـه الـذي قَصَ
حتول هذا اللفظ بعد فقد  , ) متفق عليه(  » من يُرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين «

אــ ــوي إىل مص ــي النب ــاجم  .אطلح يعن ــتفتي املع ــا نس نَ حْ رُ فَ
بعضـهم  وأدهشـنا أالَّ نجـدَ معنـى الشـق والفـتح عنـد , وأصحاهبا فيـه

إفقـه عنـي مـا  : ( ف ق ه : لزخمرشي يف ( أساس البالغة ) حيث يقولكا
شهدت عليك بالفقه أي بـالفهم  : وقال أعرايب لعيسى بن عمر . أقول لك
عـن  يف املعجم املدريس الصادركذلك شنا أالَّ نجده وأده .) أه ... والفطنة

 : : ( الفقه الذي يكتفي بالقول .م١٩٨٥وزارة الرتبية والتعليم السورية عام 
 : والفقيـه . وغلـب عـىل علـم الـدين , والفطنة , العلم باليشء والفهم له

إىل أن وجدنا  .والشديد الفهم ) أ ه , الراسخ يف أصول الرشيعة وأحكامها

                                                 
  التي بعث هبا إلينا , والتي أوردناها يف كتابنا  −رمحه اهللا  − لالستزادة يمكن العودة إىل رسالة الدكتور حممد عنرب ) ١(

  . ١( التفكري والتكفري ) ج
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الفقـه العلـم  : ( ف ق ه : بن منظور يف ( لسـان العـرب ) يقـولا
 : قـال ابـن األثـري . وغلب عىل علم الـدين لسـيادته ورشفـه , والفهم له

 .وقد جعله العرف خاصاً بعلم الرشيعة ) أه , واشتقاقه من الشق والفتح
نـا حاجت (عرش عاماً أو يزيد إىل قبل مخسة دعونا لقد :  نعود فنقول  

: بعد معرفة بصرية واعيـة باألولويـات كـام يفرضـها  لكنْ  ) إىل فقهٍ جديد
, وبفقـه الواقـع وفقـه  وبالرتجيح واملوازنات بعيداً عـن التقليـد , الواقع

 .يف ضوء فقه القرآن والسنة  فقه القدر ..املستقبل و
وأرشنا إىل أن هذا اجلانب اخلاص من الفقه هو الـذي غـاب عنـه   

وانتهينـا إىل  , وشـمل اجلهـل بـه الـدعاة إىل اإلسـالم , سلمنيكثري من امل
وحيـيط بالثوابـت אيعي تعاليم اإلسـالم ومقاصـد  : الدعوة إىل فقهٍ 

يأخذ مـن فقـه السـلف مـا يناسـب واملتغريات وباألهداف والوسائل , و
ومن فقـه اخللـف مـا  , فليس كل قديم يؤخذ , املعيشمستجدات الواقع 

,  فليس كل جديد ينبـذ , عرص مل تكن موجودة يف املايض واجه به أحوالي
, ويتعامل مـع احليـاة والنـاس والعـامل بفكـر  يتجاوز فكر املحن والفتن و

,  يتجاوز فقه التقليد ورفض اآلخـر, ووفقه الرضورة  العافية وفقه العافية
يتضمن فقهاً سياسياً , والعباد واألمة ومصالح املستجدات ويتطلَّع إىل فقه 

رشــيداً مل يأخــذ حقــه مــن البحــث والتعمــق كــام أخــذه فقــه العبــادات 
 وغريها . واملعامالت

مَ بعضـهم  −مل تكن دعوتنا إىل فقهٍ جديـدٍ      جمـرد نـزوة  −كـام تـوهَّ
  فتلـك عـوارضُ قـد  , دفعنا إليها حب الظهور وشـهوة األضـواء , طارئة

 . عافانا اهللا منها بفضله
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مَ بعضٌ آخر  − ومل تكن   انسـياقاً أعمـى عـىل غـري  −كام توهَّ
سادت يف مطالع تسعينيات  , خلف تياراتٍ تدعو إىل التحديث واملعارصة

 . القرن املايض
املنقولـة  حلقة يف سلسلة من اخلطـب , ا إىل فقه جديدندعوتكانت   

حاديث والندوات واأل عىل اهلواء مبارشة عرب الوسائل املرئية واملسموعة ,
 وخارجـه , القطر اإلذاعية والتلفزيونية والبحوث واملحارضات يف داخل

وكل حلقة منهـا  , سبقتها وواكبتها وتلتها ,أيضاً ويف املؤمترات اإلسالمية 
 . تبحث جانباً من جوانب هذا الفقه اجلديد كام نرجو له أن يكون

تُبنا وكل كتاب   اء عـىل يتناول تسليط األضـو, صدر بعدها ) ١(من كُ
القرآنية والنبوية كام تتطلَّبها القراءة املطلوبة واملتغريات والوسائل الثوابت 

ِ من وجهة نظرنا لَنيْ  . هلذين املصدرين األوَّ
ةَ    مَّ مَ عـن قصـد أو غـري قصـد أننـا  −أخرياً  −ثَ بعضٌ ثالـثٌ تـوهَّ

نت وهذه هتمة مشهورة كا . بالدعوة إىل فقه جديد إنام ندعو إىل دينٍ جديد
  وتكفـي اليـوم  , )٢(تكفي أيام العباسيني لتزج بصـاحبها يف حـبس الزنادقـة

                                                 
 .)  ٢٠٠٥الثابت واملتغري يف القرآن الكريم ( طبعة دار الفكر , بريوت , ) ١(

 ) .٢٠٠٦/ أجزاء ( طبعة دار األوائل , دمشق , ٥الثابت واملتغري يف السنة والسرية /
مي, / أجزاء ( طبعة ٤موسوعة احلب يف القرآن الكريم /  ) . ٢٠٠٧دمشق , احلامَّ

مي, طبعة / جزءان ( ٢التفكري والتكفري /  ) . ٢٠٠٨ دمشق ,احلامَّ
ب عن الفارسية , أطلقه الزندقة : ) ٢( الفرس قديامً عىل اخلارج عىل دين الدولة ببـدع معينـة , أمههـا القـول بأزليـة  معرَّ

العامل . استعمله املسلمون أوالً يف الداللة عىل القائلني باألصلني : النور والظلمـة , عـىل مـذهب املانويـة وغـريهم مـن 
كِ الثنوية , ثم اتَّسعَ فشمل الدهريـني وامللحدين وسائر أصحاب املعتقدات الضال ـكَّ ة , بل أُطلق عىل املتشـككني أو املُشَ

 هبم , وكل متحرر من أحكام الدين فكراً وعمالً .
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للحكم عىل صاحبها بالكفر والنفي وطالق زوجه منـه  − عند هذا البعض  − 
  . أو غري ذلك

 ليست شهوة أضواء وحب −عندنا  −مسألة الدعوة إىل فقه جديد 
وليسـت  , ظهور وليست انسياقاً أعمى ضلَّ الطريق خلف تيارات مريبـة

   . خروجاً عىل كتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه الكريم
وثوابتهـا , وأهـدافها אحيـاء علـم مقاصـد إ إهنا دعـوةٌ إىل

رسيخ منظومة , وت سالمية العربية األصيلة املهجورةرسم معامل هويتنا اإلو
وتبيان حقيقة قاعـدة ال غنـى  , قيم أخالقية وسلوكية لد الفرد واجلامعة

مل تغب أبـداً عـن القـرآن  تقول : اإلسالم والسلطان أَخوان توأمان ,عنها 
تنطلـق مـن نـواميس الكـون الثابتـة وتنسـجم مـع حاجـات  , واحلديث

 , احلــواراملشــورة وعــادة االعتبــار ملــنهج وإ,  اإلنســان املتغــريةومصــالح 
اإلسـالمية אليس مع منكري  , أحسنهي وألسلوب اجلدال بالتي 

وتقويم أحكـامهم  , ف تصحيح أفكارهم املشوهة واملحرفة عنهاهبد , فقط
بعـد أن أضـحى املسـلمون يف  , بل مع املسـلمني أنفسـهم , العدائية عليها

بضـاعتهم الـرفض واألوهـام يف اإلعالم , كاأليتام عىل موائد اللئام العامل 
ام وإصدار األحكام   . واالهتِّ

اجتهادات وتفسـريات , ونبدأ هبذه القراءة عىل قراءات ودراسات و
  مستعينني باهللا سبحانه .
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ـنْ ثُ عَ بْ يَ  اهللاَ نَّ إِ ((  : قال    ـنَةٍ مَ ـلِّ مائـةِ سَ أْسِ كُ ة عـىل رَ هِ األمّ ذِ هلَِ

ا  نَهَ ا دِيْ دُ هلََ َدِّ  ] .  [رواه أبو داود واحلاكم وصححه غري واحد عن أيب هريرة )) جيُ
نا هذا يقرأ ب   فيفهمُ منه معنى التجديد ,  عن رسول اهللا  اخلربعضُ

دُ ,  ـدَّ ويفهمُ من التجديد تَغيريَ الدين ليالئم الزمن , فيقـول : الـدين ال جيُ
الدين ثابت ال يتغري , ليست مهمـة الـدين أن يالئـم التطـور , إنـام مهمـة 

 التطور أن يالئم الدين , ثم يقول : 
عم   نُخـرجُ طبعـة جديـدة  جتديد الدين يعني أننا يف كل  إن زَ

منقحة ومزيدة ملبادئه وتعاليمه , تساير حاجات الناس , وتواكب التطور , 
 الذي يقول هذا .  ربوهذا قلبٌ للحقائق , فلنرفض اخل

اجلواب : ما يقوله هذا القائل صحيحٌ لو كان املـراد بالتجديـد مـا   
ء بعيـدة عـن وأن التجديـد ال يعنـي إال تلبيـة األهـوا, فرسه به وما فهمه 

 الثوابت , وتالعباً باألحكام . 
لكن التجديد املراد هو جتديد الفهم للدين والعمل به , فالتجديـد   

العودة به إىل ما كان عليه يومَ نشأ من حيويـة ونشـاطٍ  ليشءٍ ما , هو حماولةُ 
هِ كأنّه جديد , بتقوية ما أوهى اإلنسانُ  مِ وعطاءٍ وعملٍ , بحيث يبدو مع قِدَ

دَ عنه , حتى يكون أقرب ما يكون إىل صورته األوىل , والعمل بام ابتُعِ  منه ,
تّاب اإلسالميني .   وهذا ما ذهب إليه كثريٌ من العلامء واملفكرين والكُ
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التجديد ليس معناه تغيري طبيعة القديمِ , أو االستعاضة عنه   
 آخر مستحدث مبتكر , فهذا ليس من التجديد يف يشء . 

ّ  رشيفٌ  جديد تعبري نبويٌّ لفظ الت   اح هـذا , وقـد ذهـب أغلـب رشُ
نْ احلديث إىل أن لفظ (  ـبْ يَ  اهللاَ نَّ إِ (( :  يف قولـه )  مَ ـة عـىل ثُ عَ هِ األمّ ـذِ هلَِ

ـا  نَهَ ـا دِيْ دُ هلََ َدِّ نْ جيُ نَةٍ مَ لِّ مائةِ سَ أْسِ كُ يّنـاً يقـوم ي ))رَ عَ عنـي فـرداً واحـداً مُ
ين , وحـاول هـؤالء ت عيينـه يف الغالـب مـن العلـامء واألئمـة بتجديد الدِّ

َّن كان يف رأسِ قرنٍ  يف  , مثلَ : عمـر بـن عبـد العزيـز األعالم ممِ
)  هــ ٢٠٤ت  ) والشـافعيّ يف القـرن الثـاين ( هــ١٠١ت  ( القرن األول

د القرن الثالث ...   واختلفوا يف جمدّ
نْ  غري أن بعضهم نظر إىل أن لفظَ (   للجمـع ) يف احلديث يصـلح  مَ

من األفراد كام يصلح للفرد , فيجوز أن يكون املجـدد مجاعـة ال واحـداً , 
حه ابن األثري يف كتابه ( جامع األصـول ) , واحلـافظ الـذهبيّ  وهذا ما رجّ

زَ (  اليومَ  وغريمها , وقد تكون اجلامعةُ  ركَ ) يقوم أعضـاؤه بتجديـد  بحثٍ  مَ
, يف الوقـت إفراطٍ أو تفـريطٍ ودون الدين يف كل قرنٍ دون تقوقعٍ أو حتلُّلٍ 

مثّـلُ مركـزَ بحـثٍ كاإلمـام جعفـر  الذي كان الرجل الواحد يف املـايض يُ
 أمجعني .  الصادق , وأيب حنيفة , ومالك , والشافعي , وابن حنبل  

رو البخاري بسنده إىل الزبري بن عـدي قـال : ( أتينـا أنـسَ بـن   
ـاج , فقـا ـل : (( مالك فشكونا إليه ما نلقى من احلجّ ُ اصْ ـهُ ربِ ـ وا فإنّ ْ أْ ال يَ  يتِ
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ـلْ ى تَ تَّـ, حَ  هُ نْ رشٌّ مِ  هُ دَ عْ ال الذي بَ إِ  انٌ مَ زَ  مْ كُ يْ لَ عَ  ـبَّ ا رَ وْ قَ , سـمعتُه مـن  )) مْ كُ
 . )   رسولكم

اء هذا  تَّخذُ بعضُ القرّ النبـوي وأمثالـه تَكِئَـةً للقعـودِ عـن  اخلـربيَ
عني أن احلديث يدلُّ عىل العمل والبعد عن حماولة اإلصالح واإلنقاذ , مدّ 

أن األمور يف تدهورٍ دائم , وسقوط مستمر , وهويٍّ متتابع , مـن دركٍ إىل 
ءٍ إال إىل أسوأ    . حتى تقوم الساعة, دركٍ أسفل منه , فهي ال تنتقل من يسّ

ـل  , وربامאالنبوي  اخلربوآخرون توقفوا يف قبول هذا  تعجّ
ه , ألنّه يف ظ ه ورفضَ , إىل السلبية  وطِ نُ نّهم يدعو إىل اليأس والقُ بعضهم فردّ

ر التي قام عليها نظـام الكـون  يف مواجهة احلياة , ألنه يعارض فكرة التطوّ
نايفِ الواقعَ التارخييَّ للمسـلمني , ويعـارض األحاديـث التـي  واحلياة , ويُ
تُبرشّ بظهور خليفةٍ يمأل األرض قسطاً وعدالً , وألنه يدعو إىل االستسالم 

فَع هذا الواقع . ل  لواقع دون اختاذ األسباب لرِ
إن بعض العلامء وقف من هذا احلـديث مستشـكالً اإلطـالق فيـه 

ْ أْ ال يَ حيث يقول : ((  ـومٌ  مْ كُ يْ لَ عَ  يتِ امٌ أَو يَ ـ الـذي بَ الَّ إِ  عَ تَّـى  هُ نـْرشٌّ مِ  هُ دَ عْ حّ
مْ  بَّكُ وا رَ قَ لْ  نَ وْ دُ אون يف مع أنّ بعض األزمنـة تكـ.  ]عن أنس بن مالك [ )) تَ

ت جاءَ  عبد العزيز  بنِ  عمرَ  نُ مَ زَ فَ , ا هَ لَ بْ ا قَ مَ  بعد زمن احلجاج الذي عمّ
ر , الشكو منه  دِ وقد اشتُهِ شْ لَّ فيـא, ولو قيل : إن بالرُّ جلـاز  هاضمحَ

  هذا القول .
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َ  احلسن البرصي و  .  عىل األكثر الغالب ربَ اخل لَ محَ
ا إينّ ال أعني أمراً خرياً من أمرٍ , وال عاماً  فقال ا ابن مسعود أمَّ  : أَمَ

  . خرياً من عامٍ ولكن علامؤكم وفقهاؤكم يذهبون , ثم ال جتدون منهم خلفاء
ـا و بَتْهَ قَ نقولُ : الواقع والتاريخ أثبت أنه قد جاءت فرتاتُ مجودٍ أعْ

نةُ جتديدٍ , ففي القرن الثامن اهلجري  دون  ظهر –عىل سبيل املثال  –أزمِ جمدّ
ـيم بعد سقوط اخلالفة اإلسالمية . وظهر ابـن تيميـة وتلميـذه  يف ابـن القّ

, وظهـر الشـاطبيّ يف الشام بعد تدهور األوضاع يف القرن السابع اهلجري 
يف  )١(األندلس , وابن خلدون يف املغرب , وغريهم ممن ترجم هلم ابن حجر

رر الكامنة يف أعيان املائة ا  لثامنة ) . كتابه املشهور ( الدّ
, والشـوكاين يف نجـد السـيوطي يف  تْ لَـالتي تَ  ويف العصورِ 

دين .   اليمن , والدهلوي يف اهلند , وغريهم من املجدّ
                                                       

م ) حمـدثٌ مشـهور , وفقيـهٌ شـافعيّ , ١٤٤٩ – ١٣٧٣( : أمحد بن عـيل  العسقالين ابن حجر )١(
ـده ومؤرخ . ولد بمرص القد ـد أبويـه يف سـنّ مبكـرة, وتعهّ تيـا . فَقَ فَ بـالعلم والفُ ـرِ يمة , ألبٍ عُ

أوصياؤه , فحفظ القرآن , ودرس الفقه واللغة والنحو واألدب , وتتلمذَ لشيوخ عرصه , كالبلقيني 
وابن امللقن والفريوز أبادي واحلافظ العراقي . تفرغ لعلوم احلديث حفظاً ورواية ورشحاً , وسـافر 

يلّ القضاء نحو إحد وعرشين سنة , ثم أصبح قايض قضاة يف طلب ها إىل الشام واحلجاز واليمن . وُ
مرص . ألقى دروس منتظمة يف التفسري واحلديث والفقه , أمـىل مـن حفظـه الكثـري , وتوافـدَ عليـه 
ة يف احلديث ورواته أخصها ( فتح  الطالب والعلامء . خطب باألزهر وجامع عمرو . وضع كتباً عدّ
الباري عىل رشح البخاري ) و ( اإلصابة يف متييز الصحابة ) و(القول املسـدد يف الـذبّ عـن مسـند 

 أمحد) وكان حملّ درسٍ وعناية باألزهر . 
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ا زعمُ من يقول : إن احل ن دعـوة إىل السـكوت عـىل وأمّ ديث يتضـمّ
لّ للظامل , والرضا باملُنكر والفساد  , ويؤيّـد السـلبية يف الظلم واخلضوع والذُ

َ اجهة الفساد , فَ مو قـال راويـاً عـن  نّ أنس بـن مالـك إ: بالقول دُّ عليه ريُ
وا قوله : (( رسول اهللا  ُ ربِ ) بالفساد والظلـم  الرضا , ومل  يأمرهم بـ ()) اصْ

واخلضوع والذل , والفرق كبري بني الصرب والرضـا , الرضـا بـالكفر كفـرٌ , 
 رهه ويسـعى إىل تغيـريه وباملنكر منكرٌ , أما الصرب عىل اليشء وهو يك

آخر , ومن يملك القدرة عىل تغيري املنكر فعليه تغيريه , ومن ال يملك القدرة 
  .  أكرب منه بمنكرٍ  زال املنكرُ الصرب واألناة وهتييء األسباب , وإال فال يُ بفعليه 

الذين تعاملوا مع الرتاث , ونعني أقـوال األئمـة والفقهـاء نقول : 
ـنّة  واملجتهدين , عىل أنـه مفهـوم مقـدّس كقدسـيّة القـرآن الكـريم والسّ

ـه للقـرآن رأوا الصحيحة , والذين  أن كل نقد موجه للرتاث هو نقدٌ موجّ
ـ نْ يريد جتديـد الـدين نفـقَ الشُّ نّة , هم الذين أدخلوا مَ , ودائـرة  ةِ هَ بْ والسُّ

 −يف مفهومنـا  −لحقيقة نقـول : التجديـد واإلصـالح الشكّ والريبة , ول
مواجهةً هلذا الرتاث , إنه رؤيةٌ جديدة وقراءةٌ مطلوبةٌ , انطالقاً من أنّ  ليس

 التجديد مصـطلحٌ نبـويٌّ , وأن اإلصـالحَ مصـطلحٌ قـرآينٌّ , وإذا كانـت
احلداثة هي استبدال بنية ببنية , فإن التجديد هو خطوة جديدة نحو مفهومٍ 

واالستئناس بـه ,  , مع استيعاب القديم  رسولهجديدٍ لكتاب اهللا وسنّة 
ذُ  خَ ؤْ نْبَذُ , وليس كلُّ جديدٍ يُ  .  فليس كلٌّ قديمٍ يُ
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التجديد قد يكون عربَ فردٍ أو أفـراد , وقـد يكـون عـرب مجاعـة أو 
ذات روحٍ مجاعية , وهذا األخري هو األفضل واألرجح عندنا , مؤسسات 

لـه  ألن غياب روح اجلامعة واالعـتامد عـىل الشـخص الفـرد ويف عرصنا ,
التجديـد واإلصـالح سلبياته , وهذا مـا حـدث , فقـد سـيطر عـىل روح 

يخ أو اإلمام أو املرجع  والنهضة يف مايض بَ بعضهم بالشّ قِّ اثِ رجالٌ لُ الرتّ
,  أو احلجة وما إىل ذلك ... حتى إذا مات أو غاب أو سقط وقعت الواقعة

ـر وقفـت القا جَّ ـعَ , أو حتَ َد أو تقوقَ فلـة وتـأخرت وأزفت اآلزفة , وإذا مجَ
املسرية ... وإذا تقدم ومىض وتألق فأصاب نجحت القضية ... وهذا كلّـه 

من املجازفات هو .. و اليوم من املراهنات التي أصبح ال جمال هلا يف 
الفـرص ,  تْ لَّ التي ال طاقة هلذه األمة عىل احتامهلا , فقد ضاق الوقت , وقَ 

كتابـه جعلهـا اهللا أن  بعـدوذهب الشهود هلذه األمة عىل النـاس , 
 العظيم أمةً وسطاً لتكون شاهدة عليهم , وليكون الرسول عليهم شهيداً . 
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والتـي تعتـرب مراكـز  − سـبيل املثـال  عىل − د أضحت اجلامعات لق

إشعاع لتنوير عقول الناشـئة مـن أجـل التجديـد واإلصـالح , ال متـنح إال 
 , شهاداتٍ , هي حربٌ عىل ورق , لقاء دراسات قد أكل الدهر عليها ورشب

ليس فيها إال االجرتار ملضامني مكرورةٍ , ال تُسمنُ وال تغني مـن جـوع , 
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 وظيفةٍ أو شغلٍ مـن اتٍ هدفها أو لنقل هدفُ صاحبها احلصول عىلشهاد
معةٍ وشهرةٍ وظهورٍ أو ما شاكل ذلك .أجل الرغيف , أو الوصول لِ    سُ

ي كامشة  نا بالقـديم فَكِّ  ...ويف الوقت الذي أصبحنا بني فكّ رِ حْ سِ
ه حمظورٌ رشعـاً , وفَـ ماً , وجتاوزُ ربَ كامً مُ كِّ من الرتاث حتى صار الرتاث حُ

نا  رِ حْ ـة الغربيّـمن احلديث بسِ ـراً , وتقليـده املاديّ بهِ ة , حتـى صـار نـوراً مُ
رفاً   ال بدّ من التجديد واإلصالح . ... وسياسةً واتباعه مطلوبٌ عُ

ونتساءل : ما التجديد ? ما املراد بتجديده ? ما مد احلاجة إليه ? 
هُ ? هل التجديد حماربة اتُه ? ما أهدافُ غَ وِّ سَ ? هل التجديد هو قديم كل  ما مُ

ات ? هل هو إحياء ملـا غـاب عنـه املسـلمون مـن  إجياد احللول للمستجدّ
الكتاب والسنة فقط ? هل التجديد روحيٌّ أم ماديٌّ أم كيلٌّ للامدة والروح? 

لُ القديمِ النافعِ  صْ الح ? هل هو إصالحُ القولِ  هل التجديد وَ باجلديد الصّ
نْ خالل والعملِ والفكرِ  نـات ? مناهج فقهِ األولويات والرتجيح واملواز مِ

هل التجديد باللجوء إىل املؤسسات االجتهادية اجلامعية التـي تضـمُّ حقـاً 
الفقهاءَ واخلرباء والعلامء ? هل التجديد قراءة النصّ القرآينّ والنبـويّ مـن 
خالل فقه الواقع واملستقبل يف فضاء الفقه الواسع املطلوب من أجل إنقاذ 

  هذه األمة ? 
ينيّ ألمريٍ مـرّ بـه وهـو نحن من جواب الرجل اثمّ أين  لِ الصّ هْ لكَ

لُ بنفسه إىل البئر ويستخرج املـاء بوعـاء ليفرغـه عـىل  يعملُ يف حقله , ينزِ
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يّ تـوفر عليـه كثـرياً مـن اجلهـد ,  األقنية , فاقرتح عليه األمري طريقة للـرّ
ـذ آليـاً كـل أعاملـه , وفغضب الكهل وقال : ( إن الذي يستخدم آالتٍ  نفّ يُ

 . )٢(ة , أنا ال أجهل هذه الطريقة ولكنني أخجل من استعامهلا ) جيعلُ قلبَه آل
هل املسألة بالنسبة للرجل الصيني مسألة مبدأ ال يقبل التجديـد ? 

 سؤال حيتاج إىل جواب . 
اً عـىل  ثم أين نحن يف العرص احلديث من كالم الدكتور البوطي ردّ

ر األستاذ نبيل اخلياط , الذي ذهب إىل  (تكـريس مقـوالت الباحث واملفكّ
األلسنينيّ منهجاً لفهم القرآن الكريم ) حيث قال د. البوطي : ( هـو علـمٌ 
مُ بأن جيعل من هذه التجربة وسيلةً خفيّة للعبَثِ بحقائق ثابتـةٍ يف ديـنِ  لَ ْ حيَ

 .  )٣(اهللا وكتابه عن طريق العبث بقواعدِ فقه اللغة )
هـي يريد التجديـد يف الردّ عىل كل من هل املسألةُ عند د. البوطي 

سـن  االنطالق من قاعدة وضعها لنفسـه تقـول : ( إن سـوء الظـنّ مـن حُ
 , وصاحب التجديد متّهمٌ حتى تثبتَ براءته ?) .الفطَنْ 

                                                       
  –دار السـاقي  –داريوش شـايغان , الـنفس املبتـورة (هـاجس الغـرب يف جمتمعاتنـا ) لنـدن ) ٢(

 . ٢٤ص  −م ١٩٩١
نبيـل املؤلـف اءة اجلهاد ) أي لكتاب اجلهـاد للـدكتور البـوطي , ) من مقدمة كتاب ( إذ أُعيد قر٣(

 .  ١٩−١٣−١٢ص  –م ١٩٩٧ – ١ط –دمشق  –اخلياط , دار الفكر 
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فليأذن لنا سامحته أن نقول : إن قاعـدتنا يف احليـاة هـي : (حسـن 
 ) .  الظنّ من حسن الفطن وصاحب التجديد بريء حتى تثبت إدانته

حن من قول الطاهر بن عاشور : ( كان الشيخ أبو حممد ابـن ثمّ أين ن
 , ِ هَ اختاذَ الكالب يف احلَرضَ رِ أيب يزيد قد اختذ كلباً بداره , فقيل له : إن مالكاً كَ

اً فقال : لو أدرك مالكٌ مثل هذا الزمان الختذَ  شَ حْ , وقال :  )٤(عىل باب داره)وَ
كنـي أر أنـه ال يكفـي ملعاجلـة ( ال أدعو إىل إلغاء علـم أصـول الفقـه , ول

   .)٥(إىل علم مقاصد الرشيعة )  , أو لتأصيل اجلديد , وإنام أدعواملستجدات 
: ( إذا صحّ احلـديث فهـو  وأين نحن من قول اإلمام الشافعيّ 

 . )٦(مذهبي , وارضبوا بقويل عرض احلائط ) 
وأين نحـن مـن قولـه أيضـاً : ( مـذهبي صـوابٌ حيتمـل اخلطـأ , 

 غريي خطأ حيتمل الصوابَ ) .  ومذهب
  . )٧()  هم رجالٌ ونحن رجال وأين نحن من قول اإلمام أيب حنيفة: (

                                                       
ص  –م ١٩٧٨ – ١ط –تـونس  –) من كتاب (مقاصد الرشيعة اإلسالمية ) طاهر بـن عاشـور ٤(

٨٧  . 
 ٨ص  –م ١٩٧٨ – ١ط  – تونس –) من كتاب ( مقاصد الرشيعة اإلسالمية ) طاهر بن عاشور ٥(
. 
 ) يف كتب الفقه لـ ( السبكي والشوكاين والنووي) . ٦(
 ) املبسوط للرسخيس . ٧(
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  لإلمـام أيب داود ريض اهللا عـنهام : وأين نحن من قول اإلمام أمحد 
( ال تقلّدين , وال مالكـاً , وال الشـافعي , وال األوزاعـي ,  وال الثـوري , 

ذ من حيث أخذوا ) .   وخُ
 . )٨(ضاً : ( من قلّة فقهِ الرجل أن يقلّد دينُه الرجال ) وقوله أي

بِيّ الذي أخذ عن سعيد بن املسـيب ,  عَ بَ إىل الشُّ وأين نحن ممّا نُسِ
وسفيان الثوري , والليث بن سعد , وداود الظاهري , واألوزاعي , وهـو 

ثَكَ هؤالء  دّ ذْ بـه , ومـا قـالوه بـرأهي  عن رسول اهللا قوله : ( ما حَ م فخُ
 فألقه يف احلشى ) . 

فيّـةِ  وأين نحن من قول اإلمام أيب حنيفـة ألصـحاب مدرسـة حرْ
هم قال ( تِيَ أحدُ رَ مـنهم  النَّصِّ الذين إذا استُفْ ـخِ  ال أدري ) , حيث سَ

 كلّه ) .  هلقائالً : ( ليقولوا ال أدري مرتني , ليستكملوا اجل
دين  يف اإلسالم يؤول وقد يتساءل متسائل : هل التجديد عند املجدّ

وهي : ? إىل ما آلَ إليه التجديد عند الربوتستانت املسيحيني عىل حماور ثالثة
 .  مبارشةً  عالقة املسيحيّ بالنصّ اإلنجييل ربط  −١   
  " .  املؤسسة الدينيةباعتبارها  "فكُّ عالقة املسيحي بالكنيسة  −٢ 

 تكريس واعتامد العقل مرجعيةً أُوىل ومطلقة .  −٣
 ساءل املتسائل أيضاً : ويت

                                                       
 ) الشوكاين يف القول املفيد .٨(
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 كيف يتم تطبيق املحور األول عند املجددين يف اإلسالم ? 
كيف يتمُّ تطبيق املحور الثاين يف الوقت الذي ال يملك املسلمون و

مؤسسة دينية واحدة , وإنام مدارس يف الفقه والتفسـري واحلـديث ومـا إىل 
نِيَّاً واسعاً ?  يْ  ذلك , أو لنقل يملكون تراثاً دِ

رِ مــن التزامــات هــذه أ إىل  املــدارسال يــدعوهم التجديــد للتحــرُّ
  االلتزام بالقرآن والسنة ?

 ويتساءل املتسائل أخرياً : 
 هل املرجعية للنص أم للعقل ? 

 هل النصُّ يمكن أن يتعارض مع العقل ? 
 ? لةٌ   أم أنَّ تعارض النص مع العقل إشكالية وافِدةٌ عىل املسلمني مفتَعَ

قيم : ( حمالٌ عىل أحكم احلاكمني , وأعلـم العـاملَني أن يقول ابن ال
ـمِ واملصـالح والغايـات احلميـدة , والقـرآنُ  كَ طَّلةً عن احلِ عَ تكون أفعاله مُ

رُ واآلياتُ شاهدةٌ ببطالنِ ذلكَ )  طَ   . )٩(والسنةُ والعقلُ والفِ
 ونعود لنتساءل: 

 ? . رضورةً واقعيةً هل يبقى التجديد رضورة تنظريية أم 

                                                       
مية يف السياسة الرشعية البـن قـيم اجلوزيـة , القـاهرة ٩( كَ  –مطبعـة السـنة النبويـة  –) الطرق احلِ

 . ١٤ص  –م ١٩٥٣
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العلـامء  هل التجديد يكون من الداخل ( الرتاث ) أم من اخلارج (
 والفقهاء  واملجتهدون ... ) ? .

ام ? .أم مِ    ن الداخل واخلارج كِلَيهِ
لقد أشارَ الباحثُ فوزي منصـور يف كتابـه ( خـروج العـرب مـن 

, إىل حاجة األمة إىل فقه جديد لتدخل التاريخ من جديـد ألن  )١٠(التاريخ )
حُ أبوا عـىل الـدخول بثـوب قـديمٍ ,  ملـن بالدخول به احلديثة ال تسمَ

 لوبٍ قديمٍ وفكرٍ وفهمٍ قديمني .ووجهٍ قديمٍ وأس
 ونستشهد ببيتني من الشعر للمجاهد عبد القادر اجلزائري :

 قُل ملـن ال يـر املعـارص شـيئاً 
 

ـــــل التقـــــديمَ   ـــــر لألوائ  وي
 

 هـــذا احلـــديث قـــدياموســـيبقى     إنَّ ذاك القـــديم كـــان حـــديثاً 
 

ا الباحث وحيد الـدين خـان فيشـري يف كتابـه (   جتديـد علـوم  وأمّ
, إىل تطهري الدين اإلهلي من الغبار الذي تراكم عليه , وتقديمه  )١١( ) الدين

 يف صورته األصلية النقية الناصعة . 
ــد  ــد احلمي ــن عب ــدكتور حمس ــا ال ــه (وأم ــر  يف كتاب ــد الفك   جتدي

دعو إىل تصفية عقائد املسلمني ممّا علق هبا من التصـور في,  )١٢( ) اإلسالمي
عيّ , ومظاهر الرشك اجليل واخلفي .   اخلرايف , واالجتاه البِدَ

                                                       
 . م١٩٩١ –بريوت  –دار الفارايب  −ط  )١٠(
  . ٩ص  –م  ١٩٨٦ – ١ط  )١١(
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وخ فري أن التجديد يكون يف املسلمني , كام  وأما الدكتور عمر فرّ
 هو يف عنوان كتابه ( جتديدٌ يف املسلمني ال يف اإلسالم ) . 

ان  مُ من كتابه ( مفهـوم التجديـد بـني وأما الكاتب حممود طحّ هَ فيُفْ
مُ منه أنّ كلّ  )١٣( السنة النبوية وأدعياء التجديد املعارصين ) هَ فْ ـتَّهمٌ , يُ د مُ جمدِّ

ة , ويستشهد ببيت من الشعر أليب متّام :  هُ سلفُ هذه األمّ   بخروجه عامّ أقرّ
ومٌ كَ رُ ـرِ لْـفَ ظَهْ مِ خَ وْ ْ الرُّ وَ سِ  وَ

 

ا ــــىل أيِّ جَ عَ ِيْــــلُ فَ ــــكَ متَ  نِبَيْ
 

ونتسائل : ملاذا نسعى إىل التوفيق بني السلف فيام اختلفوا فيه , وال 
 نسعى إىل التوفيق بني اخللف فيام اختلفوا فيه ? 

رُّ ونرىض بام ذهب إليه السلف يف اجتهاد قِ م , ونرفُضُ مـا اهتملاذا نُ
 يذهب إليه املعارصون يف اجتهاداهتم ? 

بعيداً عـن التجديد ال يكون عىل يد العلامء ير بعض املفكرين أن 
  , وإنام يكون بالتعاون معهم .أصحاب السلطة والقرار 

وير آخرون أن التجديد ال يمكن أن يكون ما دام اجلمهـور مـن 
ـاظ السـالطني , وخلـف سـطوةِ  املسلمني وراء العلـامء اجلامـدين , ووعَّ

 احلاكمني .

                                                                                                                              
 .  ٧٥ص –دار الصحوة  –القاهرة  −ط  )١٢(
 . ٤ص  –م ١٩٨٤ – ٢ط –دار الرتاث  –الكويت  −) ط ١٣(
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 إال باجلمع بني التجديد الدينيوتر فئة ثالثة أن التجديد ال يكون 
 يف آنٍ واحدٍ . ثالث والتجديد السيايسّ , أي والتجديد الدنيوي 

ــر عبــد املتعــالّ الصــعيدي يف كتابــه ( املجــددون يف  ويــدعو املفكّ
) إىل أن يضــعَ املســلمون يف اإلســالم مــن القــرن األول إىل الرابــع 

د املُنْتَظَر  ) ال دِّ ي املُنْتَظَر ) .  أذهاهنم فكرة ( املُجَ دِ  ( املَهْ
د املنتظر ) يكون يف ميدان فهم الدين  دِّ ونتساءل  أخرياً : هل ( املُجَ

 فقط , أم يف كلّ ميدان ? 
د املنتظر )  أليس ( دِّ دين املُجَ ين هـو واحـدٌ مـن املجـدّ يف فَهمِ الـدّ

 . املُنتظَرين يف كلّ ميدان ? أي : إصالحات يف آنٍ واحدٍ 
صاً التجديد يف بيت  أخرياً : قال املجاهد عبد القادر اجلزائري ملخّ

 من الشعر :
يَـتْ رِ ـذْ بُ  كذا قىض اهللاُ لألقـالمِ مُ

 

مُ  دَ تْ خَ فَ هِ ذْ أُرْ  أنَّ السيوفَ هلا مُ
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 ¨βقــــال تعــــاىل :  Î) # x‹≈ yδ tβ# u™ ö à) ø9 $# “ Ï‰ öκ u‰ © ÉL ¯= Ï9 š† Ïφ ãΠ uθ ø% r& ç Åe³ u; ãƒ uρ 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ è= yϑ ÷è tƒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ¨β r& öΝ çλ m; # \ ô_ r& # Z Î6 x.   ٩[اإلرساء[  . 

  .   ]٢٨[الزمر   $ºΡ#u™öè% $‡ŠÎ/ttã uöxî “ÏŒ 8luθÏã öΝßγ̄=yè©9 tβθà)−Gtƒ :  وقال تعاىل
‰ ôوقال تعاىل :  s) s9 uρ $ oΨ øù § |À ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u™ öà) ø9 $# Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ⎯ ÏΒ Èe≅ à2 9≅ sW tΒ 4 

tβ% x. uρ ß⎯≈ |¡Ρ M} $# u sY ò2 r& &™ ó© x« Zω y‰ ỳ   ٥٤[الكهف[ . 
يْن لَـ: ((  وقال  ـرَ م أَمْ تُ فِيْكُ كْ رَ تُمْ تَ ـكْ َسَّ ـا إِنْ متَ ـلُّوا مَ امَ  نْ تَضَ ـِ هبِ

نَّةَ  سُ لِهِ  كِتَابَ اهللاِ وَ وْ سُ  .  كنز العامل], [أخرجه احلاكم عن أيب هريرة )) رَ
هـو التطبيـق , وقـد يكـون فقـه  القرآنهو القاعدة , وفقه  القرآن

 .  , وقد يكون بعيداً عنه بصور متفاوتة القرآنقريباً من  القرآن
,  القـرآنحمـلّ  حيـلَّ , ولـيس لـه أن  القـرآنصورة عن  القرآنفقه 

ينا ل التمييزو  .  ه أمر رضوريبني هذين األمرين يف جمال تصدّ
 لقـرآن, وا אهوم ـمـن مفـ القـرآنفقه و,  אالقرآن كالم ربِّ 

, وخيطئون ويصيبون القرآن ثابت , والبرش يبعدون أو يقربون بفقههم من هذا 
  .  وال تُغريّ ثوابتهالقرآن سب عىل هم ال حتُ ؤأخطا, ون القرآيف فقه هذا 

ـر خطـأهمالقـرآن فإن هذا القرآن يف فقه  אوحني خيطئ  ,  يُظهِ
وحني ينحرفون عنه فإنه يكشف انحرافهم , وهذا ما حصـل يف التعقيـب 

,  د , والتـي صـاحبت رسـول اهللا حُ أُ الصحابة يومَ القرآين عىل مواقف 
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َثِّلُ  أكرمَ رجال األمة عىل اهللا , وهي حقيقة , وحقيقـة نافعـة لنـا , والتي متُ
, ومـن اخلـري أن يبقـى القـرآن نتعلّم منها أن تربئة البرش ال تساوي تشويه 

   سليامً معاىفً , وأن يوصف املخطئـون بالوصـف الـذي يسـتحقونهالقرآن 
اً كانوا أ −  أكرب وأبقى من البرش . القرآن ف −يَّ

 β:  قال تعـاىل Î) öΝ ä3 ó¡ |¡ ôϑ tƒ Óy ö s% ô‰ s) sù ¡§ tΒ tΠ öθ s) ø9 $# Óy ö s% … ã& é# ÷V ÏiΒ 4 y7 ù= Ï? uρ 

ãΠ$ −ƒ F{ $# $ yγ ä9 Íρ# y‰ çΡ t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ψ9 $# zΝ n= ÷è u‹ Ï9 uρ ª! $# š⎥⎪ Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ x‹ Ï‚−Gtƒ uρ öΝ ä3Ζ ÏΒ u™ !# y‰ pκ à− 3 

ª! $# uρ Ÿω = Ït ä† t⎦⎫ ÉΚ Î=≈ ©à9 $# ∩⊇⊆⊃∪ }È Åcs yϑ ãŠ Ï9 uρ ª! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ t, ys ôϑ tƒ uρ š⎥⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# 
∩⊇⊆⊇∪ ôΘ r& ÷Λ ä⎢ ö7 Å¡ ym β r& (#θ è= äz ô‰ s? sπ ¨Ψ yf ø9 $# $ £ϑ s9 uρ ÉΟ n= ÷è tƒ ª! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ß‰ yγ≈ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ 

zΝ n= ÷è tƒ uρ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊆⊄∪ ô‰ s) s9 uρ ÷Λ ä⎢Ψ ä. tβ öθ ¨Ψ yϑ s? |N öθ yϑ ø9 $# ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& çν öθ s) ù= s? ô‰ s) sù 

çνθ ßϑ çG ÷ƒ r& u‘ ÷Λ ä⎢Ρ r& uρ tβρ ã ÝàΖ s?   ١٤٣−١٤٠[آل عمران[ . 
, وبقـدر فقههـم هلـذا  אمنهج ثابت تدور حوله حيـاة  القرآن

 وبقدر تطبيقه بقدر ما نستطيع أن نصفهم به .  القرآن
, ال يعنـي أنـه  للقـرآنאإن كشف اخلطأ أو التقصـري يف فقـه 

فٌ خلطأ أو قصور يف  شْ  .القرآن كَ
بعد وفاة رسول البرش والكامل ألحد من  ال يعطي العصمة القرآنإن 

نعطي العصـمة للبرشـ  −  يف الواقع − , ولكننا معرشَ البرش واملسلمني  اهللا 
تـي نجلّهـا تصـيب ولبعض املسلمني , ويصعب علينا أن نر الشخصـية ال
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ذا , كام يصعب علينا القول : هـذا الـرأي صـواب , وهـ وختطئ يف آن واحد
  مل مع من نحب عىل أهنم يصيبون وال خيطئون . . وكأننا أصبحنا نتعا خطأ

 .  يشء آخر القرآنيشء , وفقه  القرآن
, وهو يسعى إىل فهمه ومعرفته  للقرآن, وإنام خيضع  القرآنالفقيه ليس 

فلـن  فقيهـاً  والكشف عن مقصده وهدفه وروحه وجوهره . ومهام كان الفقيه
يف  فقيه كونه مل حيـط بكـل يشءقيمة اليتجاوز حدّ البرش , ثم ليس مما يقلّل من 

  وهذا هو التقدير احلقيقي للبرش .,  , وحسبه أن يعطي شيئاً ولو يسرياً القرآن 
بالفقيـه ,  القـرآنف عـرَ ال يُ فـسليامً معاىفً ,  القرآناهلدف أن يبقى 

, ومن اخلطأ بالقرآن , ومن الصواب ربط الفقه  بالقرآنف الفقيه عرَ وإنام يُ 
, ومـن اخلطـأ ربـط  بالقرآن, من الصواب ربط الفقهاء بالفقه  القرآنربط 
 , للقرآنة ذا األخري ظهرت الصورة الضيقهوحني حدث بالفقهاء ,  القرآن

  فت جوانب .ظهر جانب معنيّ واخت
 ?  لقرآنلهل يمكن أن يكون فقه الفقهاء معياراً 

وِّ مكـانتهم ـمُ لُـوّ قـدرهم وسُ  لو أننا نظرنا إىل فقه الفقهاء , عـىل عُ
هم  ةِ علمِ عَ , بكتاب اهللا , عىل أنـه هـو الفقـه  القرآنبوعظيم اجتهادهم وسَ

َ  ليس بعده فقهالذي  بعدهم النظر يف كتاب اهللا ال طائل منه , ويف  حَ صبَ , ألَ
 قالَ  نْ , ويف هذا أيضاً إساءةٌ هلؤالء الفقهاء األعالم . مَ  القرآنعىل  هذا تعدٍّ 

? هل هذا جزاؤنـا هلـم  ) من بعدهممنهم : ( إن أبواب الفقه قد أوصدت 
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: ( ما منّا إال  مالك  اإلمامُ  الَ ا قَ مَ ا ? .. أَ وعىل عظيم ما بذلوا وما اجتهد
دّ عليه إال صاحب هذا القـرب ,  ) وأشـار إىل قـرب رسـول اهللا  من ردَّ ورُ

 حني كان يلقي دروسه يف املسجد النبوي الرشيف . 
 اإلمكان أبدع مما كـان ) , فإنـه ليس يف وأما قول اإلمام الغزايل : (

, وإنام تشري عبارته هذه كام نـر إىل  ال يتناول فقه الفقهاء كام زعم بعضهم
 اخلالق يف كل يشء . إبداع أنه ليس يف قدرة املخلوق الوصول إىل 

,  ...ßقال تعاىل :  è= øƒ s† uρ $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s?    وقـال أيضـاً  ]٨[النحـل . :  
 # x‹≈ yδ ß, ù= yz «! $# † ÎΤρ â‘ r' sù # sŒ$ tΒ t, n= y{ t⎦⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ 4  ...  ١١[لقامن[ . 

ر للفقه أن حييط  م  القرآنبولو قُدِّ تَوقَّفَ ركبُ الفقـه عـن أن يتقـدّ لَ
مـن مطلـب , ما يف القرآن كلّه خطوة واحدة , ألنه ليس بعد الوصول إىل 

 . م وجفّ احلرب وطويت الصحفالولرفعت األق
الذي ال يتناهى , وما أبعد الفرق بني  القرآنة عىل درب والفقه خط

,  القـرآن, وبني أن نجعل الفقه خطـوة يف درب  القرآنأن نجعل الفقه هو 
 .  ومع هذا فإن الفقه هو من اإلسالم , وليس إسالماً كامالً 

نظـر يسـدّ البـاب للسـري نحـو  القـرآنالفقه هـو  إن النظر عىل أنّ 
األجيـال  ا يعني إيقاف حركة احلياة والتاريخ . إنّ التجديد واجلديد , وهذ

القادمة سوف تسخر منّا إذا وقفنا عند مكيال األجيال املاضية فلكل 
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هـل  ?وحبة الربكة يف املدينة املنـورة مكيال , هل نبقى عىل مكيال وسواك 
 نقف عند الوسيلة ونرتك اهلدف والغاية واملقصد ? 

ليس وفلم اخلالف ? فلكل فقيه فقهه ,  هو الباقي , القرآنإذا كان 
 .  القرآنألحد حقّ يف أن يفرض علينا فقهه , وإال كان فقهه هو 

مل يفعل ذلك أحد من قبل , ولقد رفض اإلمام مالك ذلـك نقول : 
 .يشء واملوطّأ يشء آخر  القرآنحني طلب منه , ألنه كان يعلم أن 

نا من التجديد يف هذا ال عرص إذا قامت فينـا أسـبابه ال إِنَّ إِعفاءَ أنفسِ
بَثَاً , أو أننا أموات يف أجساد أحياء , وما دام  نَا عَ لِقْ هو  القرآنيعني إال أننا خُ

   يقول الدكتور حممد عنرب رمحه اهللا يف رسالته إلينا : معيار الفقه فام هو الفقه ?
ـمَ , ون هِ ـهَ الرجـلُ : فَ قِ    ول : فـالنقـالفقه : يعني الفهم , نقول : فَ

ـهُ :  قْ هُ : باحثه يف العلـم , وعـىل هـذا فالفِ اَقهَ هُ : ال يفهم , ونقول : فَ قَ فْ ال يَ
لمُ باليشء  وكل عامل بيشء فهو فقيه . والفقه : يعنـي  -أيّ يشء  -يعني العِ

ل إىل علم غائب بعلـم شـاهد , ثـم غلّـب الفقـه عـىل ال علـم أيضاً التوصّ
: الفقه مشتقّ من الفـتح والشـقّ , وعلينـا إذا  بالرشيعة , وقال علامء اللغة

ه ونفتحه لنعلم ما يف ذاته ونفقه ما يف داخلـه ,  أردنا أن نفقه اليشء أن نشقّ
,  ال نفتحـهوא, ونحـن ال نشـقّ  ولئن كان الفقه يعني الشقّ والفـتح

هـاً ? ألـيس ألننـا نشـقّ ونفـتح  ـهُ فِقْ قْ אكيف نفقهه ? ملاذا سـميّ الفِ
א?  لنفقهه ونفهمه ونعرفه املعرفة البصـرية التـي تقودنـا إىل أرساره
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إننـا  . تي توصلنا إىل مقصـده وهدفـه وروحـهوأقداره الكامنة يف ذاته وال
 القرآنىل فقه إننا بحاجة إ,  بحاجة إىل فقه األشياء من الذرات إىل املجرات

النصـح قبـل  ى أن نسـتبنيونحن بمنعرج اللـو , وعسـ,  من ألفه إىل يائه
 ..ضحى الغد 

جِ اللِّو رَ نْعَ ي بِمُ حِ مْ نُصْ  بذلتُ لَكُ
 

دِ  ى الغَ حَ حَ إِالَّ ضُ تَبِيْنُوا النُّصْ مْ تَسْ لَ  فَ
ن الفقهـن الزمان فقه جديـهل كان فيام مىض مونتساءل :  اء ـد مكّ

, مـن  إليه للنهوض به كلّ ما حيتاجون القرآناألمة أن جيدوا يف  من سلف
حال , مع تغريّ الزمن وتبدل احلال , جللب املصالح ودرء املفاسد حال إىل 

 وحل املشكالت وصالح أمر األمة , بحيث مل يبق جديد أو مستجدّ ? 
قَفَ الفقهاءُ سابقاً عىل مقاصدَ وغايـاتِ وأهـدافِ  ا وَ يف  القـرآنأَمَ
وا عن أمور أف لُ دِ عْ ِم أَنْ يَ وا هبِ ْدُ توا هبـا يف عرصهم الواحد , ثم وجدوا ما حيَ

 ? وأزمنة أخر بعض األماكن أو األزمنة ليفتوا بخالفها يف أماكن أخر 
يف  , كان له مذهبان : قديم وجديد , قديم )١(الشافعي ريض اهللا عنه

ها سنة  دَ  للهجرة . ١٩٩بغداد , وجديد يف القاهرة , حني قَصَ

                                                 
هـ ٢٠٤ −١٥٠(  طلبي :) هو حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع اهلاشمي القريش امل١(

م) : كنيته أبو عبد اهللا , وهو أحد األئمة األربعة عن أهل السنة , ولد يف غزة , ومحـل ٨٢٠−٧٦٧/ 
هـ حيث وضـع مذهبـه اجلديـد ,  ١٩٩إىل مكة ابن سنتني , وزار بغداد مرتني , ثم قصد مرص سنة 

نـاس وأعـرفهم بالفقـه والقـراءات أشعر ال –وفيها تويف , وقربه معروف يف القاهرة , كان رمحه اهللا 
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هب يف , له مذ )٢(حنيفة , نارش علم أيب )١(وحممد بن احلسن بن فرقد 
 .  )١(بغداد ومذهب يف مرو 

                                                                                                                  
 , قال فيه ابن حنبل : ( ما أحد ممن بيده حمربة أو ورق إال وللشافعي يف رقبته منّة). وكان رامياً حـذقاً
. ترك تصانيف كثرية أشهرها ( األم)  حفظ القرآن صغرياً وأفتى يف سن العرشين, وكان ذكياً مفرطاً

), ٤٤٧: ١احلديث, وغري ذلك , انظر: (وفيات األعيان  يف سبعة جملدات والرسالة وله (املسند) يف
  ) . ١٩٨٤ –, دار العلم للماليني, بريوت ٦وانظر : ( أعالم الزركيل طابن خلكان, املطبعة امليمنية ) 

م) : من عوايل بني شـيبان, كنيتـه ٨٠٤−٧٤٨هـ / ١٨٩−١٣١: (هو حممد بن احلسن بن فرقد (١)
صول , وهو الذي نرش علم أيب حنيفة , ويعود أصله إىل قريـة حرسـتا أبو عبد اهللا , إمام بالفقه واأل

م)  ٧٦٧هــ/ ١٥٠رشق غوطة دمشق , وقد ولد بواسط ونشأ بالكوفة , فسمع من أيب حنيفة (ت: 
م)  ٨٠٩هــ  ١٩٣ه هارون الرشيد (ت حتى غلب عليه مذهبه وعرف به, ثم انتقل إىل بغداد, فوالّ 

خرج الرشيد إىل خراسان صحب معه حممد بن احلسان فامت يف الري , قال وملا القضاء بالرقة ثم عزله, 
م ) : ( لو أشاء أن أقول : نزل القرآن بلغـة حممـد بـن احلسـن ; لقلـت  ٨٢٠هـ  ٢٠٤فيه الشافعي ( ت 

 –الزيادات  –لفصاحته ) كان يلقب بإمام أهل الري, ترك كتباً كثرية يف الفقه واألصول: منها: (املبسوط 
  ). ٨: ٦(أعالم الزركيل  ) و٤٥٣  : ١(وفيات األعيان  : . انظر رج يف احليل ...) وغري ذلكاملخا
بكنيتـه ( أبـو حنيفـة) تيمـي  م ) : اشـتهر٧٦٧−٦٩٩هــ /  ١٥٠−٨٠: ( هو النعامن بن ثابت (٢)
, أصله من فارس , لكنه ولد ونشأ بالكوفة , وهو إمام األحنـاف , فقيـه جمتهـد حمقـق , أحـد والءً 
, باه , ثم انقطع للتدريس واإلفتاءئمة األربعة عند أهل السنة , كان يبيع اخلز ويطلب العلم يف صاأل

م) ٧٩٥هــ /  ١٧٩(ت  كان قوي احلجة ومن أحسن النـاس منطقـاً , قـال فيـه اإلمـام مالـك 
ق , يصفه: (رأيت رجالً لو كلمته يف هذه السارية أن جيعلها ذهباً لقام بحجته), وكان كريم األخـال

جواداً حسن املنطق والصورة, جهوري الصوت, إذا حدث انطلق يف القول, وكـان لكالمـه دوي, 
م): (الناس عيال يف الفقه عـىل أيب حنيفـة), أراد أمـري ٨٣٠هـ/  ٢٠٤قال فيه اإلمام الشافعي (ت 

م) أن يسـتعمله عـىل القضـاء, فـأبى كـام أبـى أن ٧٢٨هـ/  ١١٠العراقيني عمر بن هبرية (ت نحو
, لـه  م) فحبسـه إىل أن مـات يف سـجنه  ٧٧٥هـ  / ١٥٨ يتسلم القضاء أليب جعفر املنصور (ت
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تبنيّ وجه الصواب فقط إن عدول الفقيه عن رأيه األول ليس سببه 
من اخلطأ , وال إىل ظهور دليل كان خافياً أو قد يكون , ولكن يف كثري مـن 
ل الفقيـه يف األمصـار ووقوفـه عـىل تغـاير األحـوال  األحيان إنام سببه تنقّ

 احدة , وكال رأييه يف الفقه صحيح . والظروف واألعراف يف األمة الو
نحتاج إىل فقه جديد دائامً يشمل بأحكامه كل ما جتيء به احلياة املتجـددة 

ة املتبدلة مـن حـوادث ووقـائع ومسـتجدات , و يعطـي العـالج  القـرآن املتغريّ
  .تغريّ الزمان واملكان واإلنسان واحلوادث والوقائع  نْ والدواء املناسب , وإِ 
ر من , ألحكام ثابت , وإن تغريّ الزمان واملكان الثابت من ا واملتطوّ

جـاء لتحقيـق مصـالح  القرآناألحكام متطور بتغريّ الزمان واملكان , ألن 
العباد التي تتجدد , وهذا التغريّ مرتبط بالعامل املؤثر , وقد يكون العامـل 

ىل القـول : نخلـص إواملؤثر ظرفاً معنوياً أو مادياً أو خاصاً أو عاماً أو .... 
صالح وفقه م, وفقه املستجدات  ,אوفقه , فيه فقه الطوارئ  القرآنن إ

َ אالتي جتلب النفع واخلري و العباد , هـو و وترفع احلرج واملشـقة واإلِرصْ
  إهلي . ة بامتيازفقه العافي

        

                                                                                                                  
  ) و ( أعــالم ١٦٣:  ٢. انظــر ( وفيــات األعيــان  , وغــري ذلــك  مســند يف احلــديث مجعــه تالميــذه

 ). ٣٦:  ٨الزركيل 
مـنهم أمحـد بـن حنبـل  مرو من األعيان والعلامء ما مل خترج مدينة مثلهم ,بلدة أخرجت  :وَ رْ املَ  (١)

, يـاقوت احلمـوي ,  ١١٢: ٥. وغريهم كثري . انظر ( معجم البلـدان  وسفيان بن سعيد الثوري 
 ) . ١٩٧٩ –بريوت  –دار إحياء الرتاث العريب 
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ــه معنيــان , لفــظ قــرآين ونبــوي يف آن واحــد :  الفقــه معنــى  , ل

راد به أصول العبادات واملعامالت ـراد بـه  , اصطالحي يُ ومعنـى لغـوي يُ
ــل إىل معانيهــا  , واملغلــق مــن األلفــاظ الشــقّ والفــتح  ليتوصّ

لتـدفع إىل  , وإىل فهمها عىل ما هـي عليـه يف الواقـع , ةومدلوالهتا املطلوب
  . العمل املبدع من أجل سعادة ونفع اإلنسان

هو الفهم واملعرفة التي ترشـد  − كام نراه  −  والفقه الذي أراده الرسول 
   . وتقوده إىل السلوك اإلنساين السويّ يف جماله التطبيقي عىل أرض الواقع , العقل

بَّ :  قال  لِ فِقهٍ  (( رُ هَ حامِ ـحَ بَّ رُ وَ  ,هُ لَ ال فِقْ هٍ إىل مَ ـ نْ املِ فِقْ  وَ هُ
 .  ]عن جبري بن مطعم وزيد بن ثابت وعبد اهللا بن مسعود [ . )) هُ نْ مِ  هُ قَ فْ أَ 

هِ كالمـه , أي : ربَّ حامل علمٍ ال  فهم له ملـراد الرسـول  نـْ وال  , وكُ
ثُّ ـتَ  نفسه متنعـه مـن االسـتفادة مـن مسـتودعه  لِعِلَّةٍ يف , لَ له يف حياته وواقعهــمَ

 , أو جلفافٍ يف روحه وانطفاءٍ لنور فؤاده , أو لِضعفٍ يف عقله ومداركه , وخمزونه
ةُ نَظَرٍ له فيام حيمل من العلم , أو لِسيطرةِ التقليد واآلبائية عليه هَ جْ   . فال تُر وُ

 هرومعرفـة جـو , وربَّ حامل علمٍ إىل من هو أقدر منه عىل الفهم
نْهِ حديث الرسول  ــ , نقله لآلخرين وعىل , وكُ نِ بِحُ بره وصـدق سْ تـدّ

وحِ  , تطبيقه ثُّلهِ يف سلوكه الواقعيووضُ   . متَ



  −٤٠−

ا النَّاسُ (( :  وقال  َ ا أَهيُّ ـإِ وَ  مِ لُّ عَ التَّ بِ  مُ لْ  العِ امَ نَّ إِ يَ ـ الفِ امَ نَّ ـفَ التَّ بِ  هُ قْ ,  هِ قُّ
دِ  رِ نْ يُ مَ اً يُ  وَ َ ريْ ءُ اهللاُ بِهِ خَ ـامَ لَ بَـادِهِ العُ ـنْ عِ ى اهللاَ مِ ْشَ امَ خيَ إِنَّ نِ , وَ يْ ْ الدِّ هُ يفِ هْ قِّ    )) فَ

  . ]أخرجه العسكري عن أنسٍ مرفوعاً  [
والطلـبُ ال  , أن العلم ال يكون إال بطلبهيشري إىل  إن رسول اهللا 

فهو مادته التي  , وهذا العلم ال ينفك عن الفقه , يكون إال بمعاناة التحصيل
د التحصـيل واالختـزان , منها جييء الفهم  , وال يعنـي حتصـيل العلـم جمـرّ

 ,وفهامً  وال يكون العلمُ علامً إال إذا كان فقهاً  , فتحصيله حيتاج إىل فقه وفهم
 والتطبيقُ  لُ ثُّ مَ وال يكون التَّ  , وال يكون الفقه فقهاً إال إذا كان متثّالً وتطبيقاً 

 واتـــشهرداً عـن األهـواء والـــاً هللا متجــان خالصــوالً إال إذا كــمقب
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ثـم العمـل بـه  , الفقه والفهم قبـل حتصـيل العلـم ومعـه وبعـده

وهي بناء اإلنسان فكراً وروحاً وعمالً  , موصوالً بغاياته وأهدافه ومراميه
ْ الَ ا وَ وْ وُ تَ (( اسْ :  وسلوكاً قال  ِ لِيَ لِيَ وَ  ,مْ كُ وبُ لُ قُ  فَ لِ تَ خْ تَ فَ  ,وافُ لِ تَ  ختَ ـن م كُ نْ ي مِ

ُ لُ يَ  ذينَ الَّ  مَّ ثُ  ,ىهَ النُّ وَ  مِ الَ حْ و األَ ولُ أُ  ُ لُ يَ  ينَ ذِ الَّ  مَّ ثُ  ,مْ وهنَ   . ] أبو مسعود [ ))مْ وهنَ
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 حُ سَ مْ يَ   انَ (( كَ  : − راوي احلديث  −  يقول أبو مسعود البدري و
ي الصفوف بيده −  ةِ الَ  الصَّ ا يفِ نَ بَ اكِ نَ مَ    . )١(ا...) )) وْ وُ تَ : ( اسْ  ثم يقول −  أي يسوّ

أن الصـدارة يف الصـفوف אونفهم مـن احلـديث النبـوي 
 , من أهل العقل والعلم والفقـه والفهـمملن هم خلف اإلمام ال تكون إال 

وأدعى إىل  , ألن هؤالء هم األقدر عىل استيعاب ما يُتىل من القرآن الكريم
ثَ وأوىل بأخذ دَور اإلمام إذا ختلَّ  , التمثّل والتطبيق ـدَ ف عن اإلمامة أو حَ

 −عىل الغالـب  −يف الوقت الذي يتسابق للصالة خلف اإلمام له طارئ , 
نْ هم عىل خالف ذلك   . إىل الصف األول مَ

َنْ أَ  : ويقول أبو هريرة  ِ يْ  دِ يفِ  هَ قَ فْ أَ ةً فَ اعَ سَ  سَ لِ جْ (( ألَ يلَّ إِ  بُّ حَ ي أَ ن
نْ أَ   أي : فأفهم ديني . . )) احِ بَ ى الصَّ تَّ ةً حَ لَ يْ يَ لَ يِ حْ نْ أُ مِ

بِدَ اهللاُ:  ويقول الزهري   . أي : الفهم )) هِ قْ الفِ  لِ ثْ مِ بِ  (( ما عُ
ي بـِتُ كُ  تُ عْ مَ جَ فَ  , هُ لُ أَ سْ قاعداً أَ  كٍ الِ مَ  دَ نْ عِ  تُ نْ (( كُ :  ويقول ابن وهب

 َ تَ نْ ذي أَ ذا الَّ هَ  سَ يْ : لَ  الَ قَ  . الةِ ىل الصَّ إِ  رُ ادِ بَ لتُ : أُ ? قُ  ريدُ تُ  نَ : أيْ  فقالَ  , ومَ قُ ألِ
ـيَّةُ   يهِ فِ  حَّ صَ ا ذَ إِ  )أي العبادة  ( هِ يْ لَ بُ إِ هَ ذْ ا تَ مَ  ونَ دُ  )أي العلم  ( يهِ فِ     . ))النـِّ

                                                 
قد يسأل سائل : هل من عاملٍ إمامٍ يطبّق هذا احلديث النبـوي يف مسـجده مـع املصـلني ? أقـول :  )١(

نعم,ففي حيٍّ من أحياء دمشق ( املهـاجرين) ويف مسـجدٍ عـىل سـفح جبـل قاسـيون ( جـامع 
لِّمُ املريب  ي املُعَ وال  ملصلني بيـده,تالميذه ا فوفَ صُ فضيلة الشيخ عبد اهلادي الباين الكنَّاين ) يسوّ
  تُقام الصالة حتى يُتم ذلك.
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رنا بقوله يـ وقول ابن وهب   )) ... اتِ ـّيالنِّ بِ  لُ امَ عْ  األَ امَ نَّ (( إِ :  ذكّ
فض من حيث ال , الذي يُعترب امليزان لألعامل عند اهللا سبحانه قبـول أو الـرّ

 . ومن حيث الثواب أو العقاب ومن حيث الرفع واخلفض
إىل العلم يف قوله البن وهب : ( ليس  ونقف عند إشارة اإلمام مالك 

  فنقول :  )  − أي العبادة  − دون ما تذهب إليه  − أي العلم  − هذا الذي أنت فيه 
 يرٌ وتنــو , والزيــادة فيــه زيــادة باملعــارف ,حمايــدة  العلــم حقيقــة
نُ إصابةٍ  , للمجاهيل واملغيبات سْ بـام كـان ويكـون  ومعرفةٌ  , بالظنون وحُ

تكـرر لفظـه يف  , من صفات اهللا سـبحانه صفةٌ  والعلمُ  , لتقدير ما سيكون
 هُ هدفُ  , لكنه حقيقة حمايدة بذاهتا , موضعاً من القرآن الكريم ٨٠٠أكثر من 

عـاً  , املعـارف إنتاجُ  فْ وثمرتـه  , وسـعادةً  وتسـخريه مـن أجـل اإلنسـان نَ
 , لكـن العلـم بحـدِّ ذاتـه ال ينـتج خـرياً وال رشاً  , االزدهار واالسـتقرار

بَهُ اهلو إن واكبه اإليامن ورافقه العقل −هو الذي  واإلنسان نفسه انَ  − وجَ
هُ اهلو إن افتقر لإليامن −وهو الذي  , يتجه به إىل اخلري طَ الَ يتجه بـه  − وخَ

هو حمور  , لإلنسان القائم عىل ركيزيت العلم واإليامنهذا العقل  , الرشإىل 
حـني تومهـوا أن اإلنسـان  , املقصود يف احلوار بني اهللا سـبحانه واملالئكـة

فجاء قوله تعاىل :  , ة هللا يف األرض سوف يفسد فيها ويسفك الدماءكخليف
 ...þ’ ÎoΤ Î) ãΝ n= ôã r& $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s?   : ذلك لـن حيصـل  موضحاً أن,  ] ٣٠[ البقرة

بَهُ اهلو  إن استنار اإلنسان بنور العقل والعلم واإليامن انَ   .وجَ
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نـا نكتفـي بقولنـا : العلـوم  دُّ أن نقف عند العلم أكثر إال أنَّ وكنا نَوَ
  . واملعارف ثالثة أنواع يف ثالث دوائر

 , دائرة صغر هي دائرة األحاسيس ( علـم باملحسـوس ) − أوهلا
  . ن سمع وبرص وذوق وشم وملسوأدواته احلواس م

 , دائرة وسطى هي دائرة العقل واإلدراك ( علم باملعقول ) − ثانيها
  . وأدواته اللب أو القلب أو الفؤاد حسب التعبري القرآين

ة والرسـالة ( علـم بـالوحي ) − ثالثها  , دائرة كرب هي دائرة النبوَّ
  . وأدواته الكتب الساموية

مـن كتـاب  ١٦٦عـىل ( ص  , ون كليفالنـديقول عامل الكيمياء ج
العلم واإليـامن ) : إن مالحظـة هـذا الكـون مالحظـة تقـوم عـىل اخلـربة 

سـوف يقودنـا إىل  , والتأمل فيام نعرفه عنه مـن مجيـع النـواحي , والذكاء
هي : العامل املادي والعـامل  , التسليم بوجود ثالثة عوامل من احلقائق العلمية

 . يالفكري والعامل الروح
ـ , بـالعلمِ  هِ يْـلَ عَ نيا فَ الـدُّ  رادَ أَ  نْ ( مَ :  يقول اإلمام الشافعي   نْ ومَ

 . ) بالعلمِ  هِ يْ لَ عَ عاً فَ ا مَ مهُ ادَ رَ أَ  نْ ومَ  , العلمِ بِ  ليهِ عَ فَ  اآلخرةَ  أرادَ 
ــال  ــلَّ عَ  تَ (( الَ :  ق ــوا العِ مُ ــتُ لِ  مَ لْ ــاهُ بَ ــالعُ  هِ وا بِ ــوَ  , امءَ لَ   وا رُ امَ تُ ال لِ

 كلـِذَ  ادَ رَ أَ  نْ مَ . فَ . سَ الِ جَ املَ  هِ وا بِ ازُ تَ حْ تَ ال لِ وَ  , اءَ هَ فَ السُّ  هِ بِ  −لوا لِتُجادِ  أي −
 . ]  عن جابر بن عبد اهللا وحذيفة [ )) .. ارُ النَّ  ارُ النَّ . فَ .



  −٤٤−

 دُّ شَ أَ  هِ مِ لْ يف عِ  مْ كُ دِ حَ أَ  ةَ انَ يَ خِ  نَّ إِ فَ  , مِ لْ  العِ وا يفِ حُ اصَ نَ (( تَ  :  وقال 
  . . )). هِ الِ  مَ يفِ  هِ تِ انَ يَ خِ  نْ مِ 

ـنَ  نَّ (( إِ :  وقال  ـاسَ ـتـِمَّ أُ  نْ اً مِ ـيَ  , ينِ  الـدِّ يفِ  ونَ هُ قَّ فَ تَ يَ ي سَ ون ؤُ رَ قْ
ِ يْ دِ بِ  ظُ فِ تَ حْ نَ وَ  مْ اهُ يَ نْ دُ  نْ مِ  يبُ صِ نُ فَ   األمراءَ يتِ أْ نَ  ولونَ قُ يَ  القرآنَ   ونُ كُ  يَ الَ . وَ . انَ ن

ْ امَ كَ . فَ . كَ لِ ذَ  تَادِ إال نَ ى مِ نَ تَ  ال جيُ ْ  كَ لِ ذَ كَ  , وكُ  الشَّ القَ ـنَ تَ ال جيُ ـرْ  نْ ى مِ ِ قُ  الَّ م إِ هبِ
ث الرسول) ط بريوت [ )) اايَ طَ اخلَ    . ]١٩٨٤ −لبنان  − ذكره خالد حممد خالد يف كتابه (كام حتدّ

 ِ والفقه بكتاب اهللا عن  العلمَ  اهللا  لُّ رسولُ ويف احلديث األخري جيُ
لْفى ألطلباً لدنيا يُصيبُها أو أن يكون  ر من أن يكون سبباً زُ َذّ ي سلطان وحيُ

 . واآلثام , الجتناء اخلطايا
لنـذكر اإلمـام  , ونعود إىل لفظ ( الفقه ) وما يدور يف فلـك معنـاه

ل من األلفاظ اإلسـالمية. : (( )١(الغزايل وما قال فيه  ف  , . ما بُدِّ ـرِّ ومـا حُ
ري مـا أراده ونُقل باألغراض ا لفاسدة إىل معانٍ غـ , من األسامي املحمودة

)) ونقف عند واحـدة  وهي مخسة ألفاظ , والقرن األول , السلف الصالح
 ( الفقه) :منها وهي 

فوا فيه بالتخصيص ال بالنقـل والتحويـل إذ خصصـوه  , فقد ترصّ
واسـتكثار الكـالم  , . والوقوف عىل دقائق عللها. بمعرفة الفروع الغريبة

قـاً فيهـا وأكثـر  فمـن , وحفظ املقاالت املتعلقة هبـا , فيها كـان أشـد تعمّ

                                                 
  ,ط دار إحياء الكتب العربية.٣٢,ص١اإلحياء,ج )١(



  −٤٥−

األول  אولقد كان اسم ( الفقيه ) يف  . يقال هو ( األفقه ) , اشتغاالً هبا
مطلقاً عىل علم طريق اآلخرة ومعرفة دقـائق آفـات النفـوس ومفسـدات 

وشـدة التطلـع إىل نعـيم اآلخـرة  , وقوة اإلحاطة بحقارة الدنيا , األعامل
لُّكَ عليه قولـه عـزَّ وجـلواستيالء اخلوف عىل القلب يَ   (#θ : دُ ßγ ¤) x tG uŠ Ïj9 ’ Îû 

Ç⎯ƒ Ïe$! $# (#ρ â‘ É‹Ψ ãŠ Ï9 uρ óΟ ßγ tΒ öθ s% # sŒ Î) (# þθ ãè y_ u‘ öΝ Íκ ö s9 Î)    : ـــة ـــول :  . ] ١٢٢[ التوب ـــم يق ث
  . ولعمري إنَّ ( الفقه والفهم ) يف اللغة اسامن بمعنى واحد

: إنَّ فقـال فرقـد , وسأل فرقد السبخي احلسن عـن يشء فأجابـه 
د (( الفقهاء خيالفونك ! فقال احلسن : قِ يْ رَ وهـل رأيـت  , ثكلتك أمك يا فُ

.. . املـداوم عـىل عبـادة ربّـه , .. البصري بدينه. إنام الفقيه .فقيهاً بعينك ?!
قال الغـزايل : ومل يقـل يف مجيـع  . الناصح جلامعتهم , عن أمواهلمالعفيف 

ل : إن اسـم الفقـه مل يكـن ولسـت أقـو . ذلك : احلافظ لفـروع الفتـاو
ــاو يف األحكــام الظــاهرة ــاوالً للفت ولكــن كــان بطريــق العمــوم  , متن

  .ها . أو بطريق االستتباع فكان إطالقهم له عىل علم اآلخرة أكثر )) , والشمول
 مل خيتلف الصحابة ريض اهللا عنهم فيام بينهم يف حياة رسـول اهللا 

وإنـام  ,كام ذكرنا  ظ نبوي يف آن واحدعىل لفظ ( الفقه ) فهو لفظ قرآين ولف
אيـردُّهم إىل  فكان الرسـول  , اختلفوا فيه يف جمال التطبيق العميل

نَبِّهاً املتجايف عنهو قِّ  , إىل احلق مُ ولعل ما حدث بـني  , واقفاً إىل جانب املُحِ
الصحابيني اجلليلني معاذ بن جبل وحرام بن ملحان يوضح ما ذهبنـا إليـه 



  −٤٦−

عن أنس بـن مالـك ف,  ) سقي النخيل أم تطويل الصالة ? ( وان : حتت عن
وهو يريد أن  , فدخل حرام بن ملحان , قال : كان معاذ بن جبل يؤم قوماً 

ز يف صـالته  , يسقي نخله ل جتوّ   دخل املسجد مع القوم فلام رأ معاذاً طوّ
فقال :  . ذلكفلام قىض معاذ الصالة قيل له  , ) وحلق بنخله يسقيه اهَ فَ فَّ ( خَ 

فجاء حـرام  , أيعجل عن الصالة من أجل سقي نخله ? قال .  )١( إنه ملنافق
فقال : يا نبي اهللا : إنني أردت أن أسقي نخالً  −ومعاذ عنده  − إىل النبي 

ل  زت يف  −أي معـاذ  −يل فدخلت املسجد ألصيل مع القوم فلـام طـوّ جتـوّ
 , عىل معاذ فأقبل النبي !!  فزعم أين منافق , صاليت وحلقت بنخيل أسقيه

لْ طَ  تُ ? الَ  تَ نْ ? أفتّانٌ أَ  تَ نْ انٌ أَ تَّ فَ (( أَ فقال :  ِ  وِّ ـ , مْ هبِ  Ëx أْ رَ اقْ Îm7 y™ zΟ ó™ $# y7 În/ u‘ 

’ n? ôã F{ $#   − و  − ورةأي الســــ  Ä§ ÷Κ ¤±9 $# uρ $ yγ8 pt éÏ uρ  − أي الســــورة −
 . ا بألفاظ خمتلفة ]يحني وغريمهوالقصة يف الصح ,[ رواه أمحد بإسناد صحيح ا ))هَ وَ حْ نَ وَ 

مـن صـالته  قبل أن يفرغ معاذ  حرام بن ملحان قام قول : ن
ه إليه كلمة لوم أو عتـاب  , فصىل وحده وذهب كل ذلك والرسول مل يوجّ

ــل . أو تعنيــف ــن جب ــا إىل إمــام القــوم الصــحايب معــاذ ب ــام وجهه   . وإن
 . (( أفتّان أنت يا معاذ ? ))

                                                 
لُقه أن يطلـق هـذا احلكـم  اللفظ تصحيفاً , ألن معاذاً  أر أنَّ يف هذا )١( ه وال من خُ ليس من حقّ

  . وهو إمامٌ يصيل بالصحابة الكرام 
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ـدَّ  , .. فهـام نوعـان مـن الفقـه. : ((يف الفقـه يقول ابن القـيّم  ال بُ
وفقـه يف نفـس الواقـع  , فقه يف أحكـام احلـوادث الكليّـة , للحاكم منهام
وال جيعل .. ثم يقول : فيُعطي الواقع حكمه من الواجب . وأحوال الناس

الفاً للواقع يف  ما فعله رسـول اهللا ما قاله ووهذا مصداق  )١()) الواجب خمُ
حابيني اجلليلني معاذ وحرام ريض اهللا عنهامالواق    . عة التي حصلت بني الصّ

ا  ل عـىل  , أبو حنيفة أمّ فكانت له مدرسة ( فقه أرأيتَ ) التي تعوِّ
وتعتمد عىل ( فقه املعاين ) دون أن تتجاوز ( فقه املباين ) أو  , القياس والرأي

ومـا  , جوهر النص وروحه اين ) هو السبيل الستنباطألنَّ (  فقه املع , هتمله
  . واحلوادث الطارئة ةِ معاجلة الوقائع املستجدَّ صوالً إىل و , فيه من حكمة

ه  ونأيت أخرياً عىل سوء الفهم للحديث النبوي الرشيف الذي يشـوّ
 :فنقول حقيقته 

ه حقيقة احلـديث النبـوي  ف فيـه אسوء الفهم يشوّ ـرّ , وحيُ
جُ  رِ لِمَ عن مواضعه , فيُخْ من أحكامـه وتعاليمـه مـا هـو مـن صـلبه , الكَ

ه وعدمِ قبولـه , ولـيس لصـاحب هـذا الفهـم  وقِعُ صاحبَه أحياناً يف ردِّ ويُ
يـغ واالنحـرافِ واتبـاعِ  هُ من الزّ مُ الذي مل ينفذ إىل حقيقة احلديث ما يعصِ
همِ ,وهذا من اآلفات التي  وءُ الفَ هُ سُ نْ هلكَ أهلكَ ظَمُ مَ عْ اهلو املُضلّ , ومُ

ية الرشيفةُ . تتع نَّةُ النبوّ  رض هلا السُّ

                                                 
  .١٢٢ة,صالطرق احلكمية يف السياسة الرشعي )١(
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نِ الفهمِ عن رسول اهللا  سْ هـا  يقول ابن القيم يف رضورةِ حُ , ذكرَ
م عن رسول اهللا  الروح يف كتاب ( فهَ ـنْ  ) , يقول : ( ينبغي أن يُ هُ مِ مرادُ

هُ مـا ال حيتملُـه ... بـل سـوءُ الفهـمِ  ل كالمُ مَّ   غريِ غلوٍّ وال تقصري , فال حيُ
هللا ورسوله أصلُ كلّ بدعةٍ وضاللةٍ نشأت يف اإلسالم , بل هو أصـل عن ا

صدِ ) يفَ إليهِ سوءُ القَ  .  كل خطأ يف األصول والفروع , وال سيّام إن أُضِ
كِينَاً ,  قال  سْ ي مِ تْنـِ أَمِ كِيْنَاً , وَ سْ ي مِ يِنـِ مَّ أَحْ يفِ א: (( اللَّهُ

اكِنيْ  ةِ املَسَ رَ مْ  . )١()) زُ
كِنيْ )) الفقري  مُ من لفظ (( املِسْ نا هذا احلديثَ النبويَّ فيفهَ يقرأ بعضُ

ديد االحتياج الذي ال يشء له , أو له ما ال يكفيه , أو الذليل املقهور .    الشّ
نْ فتنةِ الفقرِ لقوله  وهذا يتناىف واستعاذةَ النبي  مَّ إِينِّ  مِ : (( اللَّهُ

رِ وَ  قْ نَ الفَ ذُ بِكَ مِ وْ ةِ ... ))أَعُ لَ الذِّ ةِ وَ لَّ ـمَّ إِينِّ  )٢(القِ , ويف روايةٍ أخـر : (( اللَّهُ
ه عليهِ  لَه واشتدادَ نِ ... )) أي : ثِقْ يْ لَعِ  الدِّ وذُ بِكَ مِن ضَ   [ عن أنس بن مالك ] .أَعُ

ـمَ املـالُ  : (( لعمرو بـن العـاص  وهذا يتناىف وقولَ النبي  نِعْ
الِ  ءِ الصَّ رْ الِحُ لِلمَ  .  )٣()) حِ الصَّ

                                                 
ـادة بـن الصـامت (صـحيح اجلـامع ) ١( رواه ابن ماجـة عـن أيب سـعيد اخلـدري, ورواه الطـرباين عـن عب

, وهو كذلك عن طريق أم املؤمنني عائشة فقط.١٢٦١الصغري  ). وزعم بعضهم أن احلديث ضعيفٌ
, املصدر السابق ) ٢(  عن أيب هريرة.  , وروايةٌ أخر١٢٨٨رواه البخاريُّ ومسلمٌ عن أم املؤمنني عائشةَ
حه ووافقه الذهبي . ) ٣(  رواه أمحد واحلاكم وصحّ
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ه  ـمَّ  حيث يقول : (( ألنسِ بن مالك  وهذا يتناىف ودعاءَ اللَّهُ
تَهُ  قْ زَ هُ فِيامَ رَ كْ لَ ارِ بَ هُ , وَ دَ لَ وَ هُ وَ الَ ثِرْ مَ  . )) أكْ

ـهُ بـالكفر حيـث  وهذا يتناىف واستعاذته  نَ رِ وقـد قرَ قْ باهللا من الفَ
نَ الكُ  وذُ بِكَ مِ مَّ إِينِّ أَعُ رِ ))قال: (( اللَّهُ قْ الفَ رِ وَ  .  )١(فْ

: (( إِنَّ اهللاَ  لسـعد بـن أيب وقـاص  وهذا يتناىف وقول النبـي 
يّ  يَ اخلَفِ نِيَّ التَّقِ بْدَ الغَ بُّ العَ  .  )٢()) حيُ

حيــث قـال  لسـعد بن أيب وقـاص  وهذا يتناىف وقول النبي 
نْ أَنْ  ((:  له ٌ مِ ريْ نِيَاءَ خَ تَكَ أَغْ ثَ رَ عَ وَ َنْ تَدَ ونَ النَّاسَ  ألَ فُ فَّ تَكَ ةً يَ الَ مْ عَ هُ عَ   .  )) تَدَ

هُ , وال  شوعُ لبِ وخُ رادُ هبا اهلدوءُ وطمأنينةُ القَ إن املسكنةَ هنا إنام يُ
لُّ , قـال  رادُ هبا الذُّ رادُ هبا التَّواضعُ وخفضُ اجلناحِ وال يُ رادُ هبا الفقرُ , ويُ يُ

أالَّ يكــون اإلنســان مــن ابــن األثــري : ( أراد بــه التواضــعَ واإلخبــاتَ , و
 اجلبارين املتكربين ) .

بعيداً عن حيـاةِ املتكـربين واملسـتكربين ,  لقد عاشَ رسول اهللا 
جيلس كام جيلس الناسُ , ويأكلُ كام يأكلون , ويعيشُ كام يعيشـون , ويـأيت 
ث يف املجلـس إىل أصـحابه , فهـو معهـم  ميّـزه حتّـى يتحـدّ الغريبُ فال يُ

 كواحدٍ منهم . 

                                                 
 .  ١٢٨٥رواه احلاكم والبيهقي يف الدعاء عن أنس , صحيح اجلامع ) ١(
 . ١٨٨٢رواه أمحد ومسلم عن سعد بن أيب وقاص , صحيح اجلامع ) ٢(



  −٥٠−

ــةٌ ال  عــن النبــي   مســلم عــن أيب ذرّ رو أنــه قــال : (( ثَالثَ
ةِ , املَنَّانُ  يَامَ ومَ القِ مُ اهللاُ يَ هُ لِّمُ كَ ةً  −يُ ـقُ  −الذي ال يعطـي شـيئاً إال منـَّ املُنْفِ وَ

هُ  ارَ بِلُ إِزَ املُسْ اذِبِ , وَ تَهُ بِاحلَلْفِ الكَ عَ لْ  .   )) سِ
ـ : (( نقفُ عند قول رسول اهللا  املُسْ هُ وَ ارَ   بِلُ إِزَ )) فنقـول : تُـرَ

هُ ? أوليس هناك من يطيله عادةً كام يفعـلُ  هل املسبلُ هو كل من يطيلُ إزارَ
أهلُ بيئتِهِ كام نر يف أفريقيا مثالً ? أوليس املقصود من يفعل هـذا قاصـداً 
بـنيّ أن هـذا اإلطـالقَ يف  َ واخلُيَالءَ ? أوليست األحاديث األخـر تُ الكِربْ

بْلِ  ء , وهو ما ورد فيه الوعيد باالتّفاق ? سَ يْدِ اخلُيَالَ  اإلزارِ حممولٌ عىل قَ
أنّـه  هذا عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام يروي عـن رسـول اهللا 

ةِ قال :  يَامَ يْهِ يَومَ القِ نْظُرِ اهللاُ إِلَ ْ يَ ءَ ملَ يَالَ هُ خُ بَ رَّ ثَوْ نْ جَ  : )) , قال أبو بكر  (( مَ
نـهُ ! يا رسول اهللا ,  يْ إزاري يسرتخي , إال أنْ أتعاهـد ذلـك مِ قَّ إن أحدَ شِ

ءَ  فقال  يَالَ هُ خُ نَعُ َّنْ يَصْ تَ ممِ  . )١()) : (( لَسْ
َّ هاتني يقول قال : سمعتُ رسولَ اهللا  ورو أبو هريرة  :  بِأُذُينَ

إِنَّ  ةَ , فَ يَلَ لِكَ إِالَّ املَخْ يدُ بِذَ رِ هُ الَ يُ ارَ رَّ إِزَ نْ جَ ةِ )).(( مَ يَامَ مَ القِ وْ يهِ يَ نْظُرُ إِلَ   اهللاَ الَ يَ
يح يف قوله  ةَ  : (( هذا احلَرصُ الرصّ يَلَ لِكَ إِالَّ املَخْ يدُ بِذَ رِ )) ال  الَ يُ

همِ الذي يؤدّي إىل سوءِ التأويلِ يف احلديث األول ,  وءِ الفَ يدعُ جماالً لسُ
يَّ  جر الوارد يف ذمِّ اإلسبالِ حممولٌ عىل املُقَ دِ يف هذا احلديثِ , وعىل هذا والزّ

                                                 
 ) ط دار الفكر . ٥٧٨٤حديث ( ٢٥٤ص  ١٠فتح الباري ج ) ١(
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نَ احلرامِ املُخالِفِ آلياتِ القرآنِ اإلسبالُ  نّة وليسَ مِ ةِ لِلسُّ فَ نَ املُخالَ فليسَ مِ
ِ واخلُيَالءِ كقوله تعاىل لِمَ من الكِربْ  Ÿω:  واجلَرُّ إذا سَ uρ ö Ïiè|Áè? š‚£‰s{ 
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فافِ ? ] ١٨: لقامن  [ لُ النّساء مثالً يف ليايل الزِّ وماذا  , وإالَّ فامذا نقول بام تَفعَ
نقول بام يفعل الرجال والنساء يف بعض البلدان األفريقية واآلسيوية 

لِ ?  ينةِ والتجمُّ ليسَ أواألمريكية اجلنوبية وغريها ? أليسَ هذا من باب الزّ
  هذا من باب األذواقِ واألعرافِ البرشيةِ يف األفراحِ واألتراحِ واملناسباتِ املختلفةِ ? 

≅ öقال تعاىل :  è% ô⎯ tΒ tΠ§ ym sπ oΨƒÎ— «!$# û© ÉL©9 $# yl t ÷zr& ⎯ÍνÏŠ$t7ÏèÏ9 ÏM≈t6 Íh‹©Ü9 $# uρ 
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y7 Ï9≡ x‹x. ã≅Å_Á x çΡ ÏM≈tƒFψ$# 5Θ öθ s)Ï9 tβθçΗs> ôètƒ  ]  ٣٢: األعراف [ . 
لِمِ  قال  ليلِ املُظْ طَعِ الَّ قِ تَنُ كَ الفِ تَهُ , وَ َايَ كَ هنِ رَ نُ أَدْ مَ  .  )) : (( الزَّ

هذا احلديث النبوي الرشيف ال يعنـي بـأي شـكلٍ مـن األشـكال 
رَ , وال ذهــابَ االنــز نُــوطَ واخلَــوَ واءَ , وال االستســالمَ , وال اليــأسَ والقُ

تَنِ .   العزيمةِ , وإنّام يعني مضاعفة العملِ واجلهدِ للخروجِ من هذه الفِ
ا وقال  هَ سْ رِ يَغْ لْ ةٌ فَ يلَ مْ فَسِ كُ دِ دِ أَحَ يفِ يَ ةُ وَ يَامَ تِ القِ امَ ا قَ  .  )) : (( إِذَ

ستسـالم للواقـع الـراهن , ويعنـي وهذا احلديث يعنـي عـدم اال
نَةِ , وإِنْ ظنَّ أنّـه لـن  عي إىل العملِ ولو كان يف آخر حلظات احلياةِ املُتَيَقَّ السّ

 ير ثمراهتا . 



  −٥٢−

عن الزبري بن عدي قال : أتينا أنسَ بن مالكٍ فشكونا إليه ما نلقـى 
اجِ , فقال مْ  من احلجَّ لَيكُ أْيتِ عَ هُ الَ يَ إِنَّ وا فَ ربُ ٌّ  : (( اصْ هُ رشَ دَ عْ ي بَ انٌ إِالَّ الَّذِ مَ زَ

مْ  بَّكُ وا رَ لْقَ تَّى تَ نْهُ حَ م  مِ  . ] رواه البخاري يف صحيحه [ )) سمعته من نبيّكُ
 ـرب عـىل األذ يف احلديث النبويّ الرشيف دعوة إىل العمـل والصّ

ع حتى يأيتَ الفرجُ .   وااللتزامِ بالرشّ
نْ قال :  عن النبي  عن ابن عباس  ـيْئَاً  (( مَ هِ شَ ِ ـريْ ـنْ أَمِ أَ مِ رَ

لِيَّـةً )) اهِ يْتَةً جَ اتَ مِ تَ مَ اً فَامَ َ ربْ ةَ شِ عَ قَ اجلَامَ نْ فَارَ هُ مَ إِنَّ يْهِ , فَ لَ ربِ عَ هُ فَليَصْ هُ رَ  يَكْ
يف احلديث النبوي الرشيف دعوةٌ إىل الصرب , ال إىل السكوت عىل املنكـر , 

ة ,  زومُ اجلامعة , فاجلامعة قوّ وإنّ اهللا مع اجلامعة , وال جتتمعُ اجلامعـةُ وفيه لُ
تهم .   عىل ضاللة , وفيه النُّصحُ ألئمة املسلمني وعامّ

تِكَ  عن عامر بن يارس قال , قال  رَ دْ قُ يْبَ وَ كَ الغَ لمِ مَّ بِعِ لهُ : (( الَّ
ـ لِمْ ـا عَ نِي مَ فَّ تَـوَ اً يلِ وَ َ ـريْ تَ احلَيَـاةَ خَ لِمْ ا عَ يِنِي مَ ىل اخلَلْقِ , أَحْ ـاةَ عَ فَ   تَ الوَ

اً يل َ ريْ  . رواه النسائي واحلاكم وأمحد ] [ )) خَ

ــويّ  ــدعاء الــذي אيف احلــديث النب ــدعاء , ال دعــوةٌ إىل ال
يستشفُّ منه عدمُ احلرصِ عىل احلياة الدنيا , وليس فيه معنى متنٍّ للموتِ , 

ِّلُوا املسؤولية لي وكيف يتمنى أصحاب رسول اهللا  كونوا املوتَ , وقد محُ
شهداء عىل النـاس , ويكـون الرسـولُ علـيهم شـهيداً , وال يـتمّ هـذا إال 



  −٥٣−

نيَ أثرَ الرسولِ  تَفِ قْ عوةِ والتبليغ مُ تَحُ  بالدّ ـتُفْ , وهو الذي قال هلـم : (( سُ
يْرصَ و.. و.. )) قَ  وَ َ ورُ كِرسْ مْ قُصُ كُ  .  لَ

ا  وقال  عَ مَ رَ أَنْ أَدَ دَ ا بِأَقْ ا أَنَ اهللاِ ِ مَ لَ : (( وَ ـعِ ـنْ أَنْ يُشْ هِ مِ ثْـتُ بـِ عِ بُ
ارٍ ))  نْ نَ ةً مِ لَ عْ سِ شُ مْ هِ الشَّ ذِ نْ هَ مْ مِ كُ دُ  . أخرجه الطرباين يف األوسط الكبري ] [أَحَ

دعـوةٌ إىل اليـأسِ أو فُقـدان אليسَ يف هذا احلديثِ النبويِّ 
ــل  ــن حتم ــروب م ــوطِ , أو اهل ــالم والقن ــاةِ , أو االستس ــلِ يف احلي األم

تهُ املس دَّ عدَّ عُ هُ , ويُ ذرَ ؤوليات . الغرضُ التنبيهُ للفتنِ , حتى يأخذ املؤمنُ حِ
ـتَنُ يف  هُ الفِ ـذَ اً متحفزاً حتى ال تأخُ ظَ َا , ويكونَ يقِ ا أو مكاهنُ هُ زماهنُ إذا أدركَ
عوةُ للثَّبَاتِ  ها , والغرضُ الدّ هُ بتيارِ ها أو جترفُ طريقها , أو تَطويهِ حتت ركامِ

سـالةِ ومحـلِ األمانـةِ , عىل احلقِّ  ـهِ مـن تبليـغِ الرِّ   , وأداءِ ما عليـهِ نحـو ربّ
ىل أَنْ  : (( كام قال  ي عَ ارِ رَ يفِ يَسَ مَ القَ يْنِي وَ مِ سَ يفِ يَ مْ وا الشَّ عُ ضَ وْ وَ اهللاِ لَ وَ

هُ )) نَ وْ لَكَ دُ هُ اهللاُ أَوْ أَهْ رَ ظْهِ تَّى يُ تُهُ حَ كْ رَ ا تَ رَ مَ ا األَمْ ذَ كَ هَ رُ  .  أَتْ
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ره أسبابه و  ( )واملسؤول عنه آ 

املـذهبي  אاتّسم النصف الثاين من القرن اخلامس اهلجـري 
, يف احليـاة االجتامعيـة  جهود األمة يف جوانب ال طائـل هلـا دالذي استنف

, والتخلـف الفكـري وأصـاهبا بـاجلمود  والثقافية والسياسية والعمليـة ,
يف وقسمها إىل فرق متنافرة متنـاحرة , وأبعـدها عـن قضـاياها اجلوهريـة 

 .  إىل اهتاممات هامشية مذهبيةوحدهتا 
لقد أضحت كل فرقة تعتربُ نفسها أهنـا صـاحبة احلـق يف الوجـود عـىل 

نَ أنفسهم أبعض مرسح احلياة , ف وْ وصياء عىل غريهم احلنابلة عىل سبيل املثال يَرَ
من املسلمني يف املجتمع اإلسالمي , وأهنم أصحاب الفهم الصـحيح لإلسـالم 

اس هذا الدين ,  اخلـروج عـن حتى إذا حـاول اآلخـرون دون غريهم وأهنم حرَّ
هم يف الشوارع واجلوامع واملجاضأثاروا الناس  ,فهمهم  مع , يف الوقت الـذي دّ

  فق وسطحية الفكر وحرفيّة السطر . يرمون احلنابلة بضيق األكان األشاعرة 
ـبَ لإلمـام  بْيني كذب املفرتي فـيام نُسِ يقول ابن عساكر يف كتابه ( تَ

 :  )١() أيب احلسن األشعري

                                                       
 . ١٦٤ −١٦٣هـ , ص  ١٣٤٧دمشق : مكتبة القديس )  ١(
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... وعىل اجلملة فلم يزل يف احلنابلة طائفة تغلو يف السنة وتدخل  (
بَّــاً للخــوض يف الفتنــةفيهــا مــا    وال عــار عــىل أمحــد ,  ال يعنيهــا حُ

 , وليس يتّفق عىل ذلك رأي مجيعهم ) إىل أن قال : من صنيعهم −  ه اهللارمح - 
ليا بأصحاب سوء , جعفر بـن حممـد , وأمحـد بـن  ( ... رجالن صاحلان بُ

) ثم قال : ( فمن ذمّ بعد وقوفه عىل كتـايب هـذا حـزب األشـعري ,  حنبل
 . )١(فهو مفرتٍ كذاب , عليه ما عىل املفرتي )

) عـن  אالتفسـري و ي يف كتابـه (يقول حممد حسـني الـذهب
 سبب التعصب للمذهب , ونشوء االختالف بني أتباع املذاهب : 

( إن أصحاب املذاهب قد نظروا إىل أقوال أئمـتهم نظـرة يقينيـة , 
وا جهدهم لنرصهتا والدفاع عنها وتروجيها , وباملقابل بـذلوا مـا يف  رُ فسخَّ

نْ خالفهم , ثم  راحوا إىل آيات األحكام فأولوها وسعهم إلبطال مذهب مَ
 حسب ما يشهد ملذهبهم ) . 

ب املذهبي أنتج إرهاباً فكرياً ضد ال ين خيرجـون عـىل ذهذا التعصّ
وأخذ يصمهم بعدم  ما جاء يف املذهب أو ينفتحون عىل املذاهب األخر ,

, حتى صار االلتزام للمذهب هو األصل وااللتـزام  االلتزام وربام بالنّفاق
احلنبيل شاهد عىل ذلك , وما حصل البن عقيل  ب والسنّة هو الفرعبالكتا

                                                       
 ) ابن عساكر (تبيني كذب املفرتي فيام نسب لإلمام أيب احلسن األشعري). ١(
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تردّد عىل ابن عيل بن الوليد املعتزيل ليحـيط علـامً بمـذهب االعتـزال حني 
 . )١(فدعاه أصحابه إىل هجرهم وترك جمالسهم 

أبو الوفا عيل بن عقيل : ( وكان أصـحابنا احلنابلـة يريـدون يقول 
 -وهـو مـنهم  -بينه وبني احلنابلة  تْ ثَ دَ وحَ )  .مني هجران مجاعة العلامء ..

ت بني عامي    , وهذا مصداق قوله تعاىل : هـ ٤٦٥ - ٤٦١فتنةٌ امتدّ
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ا انقطع املسلمون عن االتصال املبارش بالقرآن والسنة , وعكفـوا وهكذ

أن ما كتبه املؤلفون هو الفهم الصحيح  أصحابهُ  اعتقدَ , وعىل ما أُلِّفَ يف املذهب 
ـواملطلق للقرآن والسنة ,  كشـيخ اإلسـالم ألقابـاً هم عـىل املـؤلفني أسـبغ بعضُ

ة األمّة واحلربوسلطان العلامء وإمام األئمّ  وأطـروا وأشـادوا ...   العالمةة وحجّ
  ....  هبم حتى ظهرت كتبُ الطبقات , كطبقات احلنابلة وطبقات الشافعية و

هــ اسـتقدم الشـافعية أبـا  ٤٧٥يف عـام وتذكر كتب التـاريخ فتقـول : 
ظَ وأخـذ يُ فـالقاسم البكري األشعري إىل املدرسة النظامية  عَ عـرّض باحلنابلـة وَ

 ]١٠٢:  البقـــرة[  $tΒuρ txŸ2 ß⎯≈yϑø‹n=ß™ £⎯Å3≈s9uρ š⎥⎫ÏÜ≈u‹¤±9$# (#ρãxx. ويقـــول : 
فقامـت الفتنـة داخـل املدرسـة كفـروا ,  أصحابهُ  أمحد ولكنَّ  رَ فَ واهللا ما كَ 

                                                       
 . ٢١٢, ص  ٩ابن اجلوزي , املنتظم ج ) ١(
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ِبَت الكتبُ  ت الدور وهنُ ومجِ   .  )١(وخارجها وهُ

, أوالً لقد تعطّل بالتعصب املذهبي اإلبداعُ واالجتهاد واإلصالح 
ابتعـدوا عـن احليـاة والبيئـة و, ثانيـاً فق االنغـالق ناملتعصبون يف ودخل 

ــت املفــاهيم وحتجــرت العقــول ,  لثــاً االجتامعيــة والواقعيــة ثا حتــى جفّ
 ,ورشوحهـا ب عند احلوايش وحواشيها وعند رشوح املتون هااملذ توتوقّف

 . ة األمَّ  ةِ دَ حْ وَ  قدُ انفرط عِ اً , فرابع وعند املخترصات وخمترصاهتا
كيف نتعامل مـع  يف كتابه ( -رمحه اهللا  -د الغزايل يقول الشيخ حمم
كمرحلـة  ) : ( منهج العودة للقرآن  ١٦٦القرآن الكريم وعىل ص 

أوىل نزع القدسية عن فهوم البرش , لكن هنـاك حمـذوراً يف االغـرتاف مـن 
يف ووحـدهتا القرآن مبارشة .. ) ونفهم أنه ير خالص األمة اإلسـالمية 

ه مل يضـع أمامنـا اخلطـوط  إىل مراحـل رآن مقسـومٍ للقـ منهج عودةٍ  , لكنـّ
العريضة عىل األقـل هلـذه املراحـل ولـذلك املـنهج , واكتفـى بأنـه يشـري 

  , لكنـه  אباقتضاب إىل مرحلة أوىل منه هي نـزع القدسـية عـن فهـوم 

- مل يقل لنا كيف - مرة أخر  ? 
نه وجد بعض أصحاب أل, ما ذهب إليه من هذه الدعوة  إال أننا نر أنَّ 

ون  - كالقرآن الكريم  - أهنا مذاهبهم يرون املذاهب  رُ   .ال يمسها إال املُطَهَّ

                                                       
 . ١٢٤, ص  ١٠ابن األثري , الكامل يف التاريخ , ج ) ١(
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هل القدسية التي يسبغها الـبعض عـىل الـرتاث وأهـل ونتساءل : 
, انغرست  ? أم أهنا ناتج ثقايف وتربويهي كقدسية القرآن الكريم الرتاث 

لرتبوية عرب قرون وقرون , وتكرست املناهج ا جذوره يف الفكر اإلسالمي
أو بعبارة أخر بـني لطمس القدرة عىل التمييز بني الثوابت واملتغريات ? 

 فهوم البرش ?انب وبني ما هو من ما هو قرآن كريم من ج
ـــاىلو ـــه تع ـــن قول ـــاً م ≅‘.. :  انطالق ä. ¤› Í öΔ $# $ oÿ Ï3 |= |¡ x. ×⎦⎫ Ïδ u‘    

ــور  ــاىل :  ] ٢١[الط ــه تع ــن قول ≅¨  , وم ä. uρ ?⎯≈ |¡Σ Î) çμ≈ oΨ øΒ t“ ø9 r& … çν u È∝ ¯≈ sÛ ’ Îû ⎯ Ïμ É) ãΖ ãã ( 

ßl Ì øƒ éΥ uρ … çμ s9 tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ Y7≈ tF Å2 çμ9 s) ù= tƒ # ·‘θ à±Ψ tΒ ∩⊇⊂∪ ù& t ø% $# y7 t6≈ tG Ï. 4’ s∀ x. 
y7 Å¡ ø uΖ Î/ tΠ öθ u‹ ø9 $# y7 ø‹ n= tã $ Y7Š Å¡ ym ∩⊇⊆∪ Ç⎯ ¨Β 3“ y‰ tF ÷δ $# $ yϑ ¯Ρ Î* sù “ Ï‰ tG öκ u‰ ⎯ Ïμ Å¡ ø uΖ Ï9 ( ⎯ tΒ uρ 

¨≅ |Ê $ yϑ ¯Ρ Î* sù ‘≅ ÅÒ tƒ $ pκ ö n= tæ 4 Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t ÷z é& 3   ـــا ,  ]١٥−١٣[اإلرساء فإنن
يف أن نبدأ قراءة القرآن بأنفسنا وأن نفهمـه بأنفسـنا وأن نطبـق القائلني مع 

تعاليمه كام قرأناها وفهمناها , مستعينني عىل سبيل االسـتئناس بـام فهمـه 
سني , ومتسلحني بام جيب أن يتسلح به قارئ القـرآن مـن  اآلخرون ال مقدّ

نـا يف النتيجـة سنحاسـب  ارخييةفقهية ولغوية وعلمية وت معارف , طاملا أنّ
 وليس عىل أساس ما فهمـه اآلخـرون ,عىل أساس ما فهمناه وما عملناه , 

 .بوجود حمذور يف االغرتاف من القرآن مبارشة ونحن لسنا مع القائلني 
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فَ عنـه مـن جـرأة يف  الغـزايل لقد كنا نتوقع من الشـيخ ـرِ , بـام عُ
, أن يقـرتح كمرحلـة أوىل  وفهمٍ  ع, وعمق يف رؤية الواق االجتهاد

جيـل قـادرٍ عـىل إلجيـاد , متهيـداً  منع القراءة يف التفاسري إال لالسـتئناس
 .  القراءة والفهم واالستنتاج , وليس جيالً متلقياً أشبه بأرشطة التسجيل

: ( األمـة اإلسـالمية حـدث  ١٦٤ويقول الشيخ الغزايل عىل ص 
لسنة , ثم تركت السنة ألقوال األئمـة , ثـم فيها العجب , تركت الكتاب ل

تركت أقوال األئمة ملؤلفي املتون , فقد درسنا يف األزهر املالكية مـن مـتن 
نَا احلنفية من متن نور اإليضاح أو متن  سْ رَ الدرديري أو متن العشاموية , ودَ
القدوري , والشافعية من متن الغاية والتقريب ) ا.هـ ووجـود مثـل هـذه 

لرائعة إنام تصلح أن تكتب بامء الذهب ملا فيهـا مـن إضـاءات يف الفقرات ا
ملن يريد اخلروج من نفق التعصب املذهبي األعمى إىل رحابِ  غاية األمهية

  . )١(ساحةِ وحدةِ األمة 
بأهنـا هذه الظاهرة يف كاإلمام ابن تيمية غرينا ولقد وصف 

#) :  نوع من الكهانة التي ينطبـق عـىل أهلهـا قولـه تعـاىل ÿρ ä‹ sƒ ªB $# öΝ èδ u‘$ t6 ôm r& 

öΝ ßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ ö‘ r& ⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ «! $#  ...  ٣١[التوبة[  . 

                                                       
ومـا  ٩٦ يف القرآن الكريم) ما قبل صـفحة يمكن الرجوع إىل كتابنا (الثابت واملتغريلالستزادة ) ١(

 بعدها . 
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وأضاف أن هذه الفئات مل يكن اتصاهلا بـالقرآن إال جمـرد الـتالوة 
 öΝبدون فهـم , ووصم هؤالء بأميّـة التفكري انطالقاً من قوله تعاىل :  åκ ÷] ÏΒ uρ 

tβθ •‹ ÏiΒ é& Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# Hω Î) ¥’ ÎΤ$ tΒ r& ÷β Î) uρ öΝ èδ ω Î) tβθ ‘Ζ Ýà tƒ   ــــــرة ,  ]٧٨[البق
 وبنيَّ بأن معنى ( أماين ) تالوة .

يف العـودة لـة متمثّ فهمٍ جديد ) أي : إىل إنّ دعوتنا إىل فقه جديد ( 
نّة , حتى يُدرك أجيالنـا أن مـا وصـل إلينـا مـن الـرتاث  إىل الكتاب والسُّ

جذور االنحرافات واالختالفـات والتخلّفـات يف  ضهالفقهي تكمن يف بع
الوقت الذي تكمن فيه أصـول االجتهـاد والتجديـد واإلصـالح , وعـىل 

ــدي ــرتاث العقائ ــن ال ــداس م ــذه األك ــال متحــيص ه ــوي األجي  والرتب
واالجتامعــي الــذي اختلطــت فيــه املــذاهب الفقهيــة والفــرق الصــوفية 

واسـتبعاد الغريـب والـدخيل  واجلامعات الباطنية واالجتاهات الفلسفية ,
ـ الضارّ , واستبقاء األصـيل النـافع , وتصـفية ريـف حق بـه مـن التمـا حلِ

ه يف نفـوس النـاس  ـانَ أمـرُ والتبديل والتحوير والتشـويه , وإحيـاء مـا هَ
اً للحقيقة , وسعياً إلصالح , وحياهتم  من خالل قراءة مطلوبة شاملة حتريّ

اة , وإعـادةً ملشـاركتها يف بنـاء احلضـارة األمة , وجتديداً النطالقها يف احلي
 .من خالل وحدهتا اإلنسانية 

وحيمــلُ هــذه املهمــة العلــامء مــن هــذه األجيــال حــني جيعلــون 
نّة ) ويسـعون  األشخاص واألشياء تدور يف خدمة األفكار ( الكتاب والسُّ
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إىل معاجلة مشكالت احليـاة الواقعيـة , ومسـاعدة اإلدارات واملؤسسـات 
 . ىل البناء وجماهبة التحديات وما يتجدد من األحداث والوقائعالوطنية ع

ن من ثالثة عنـارص رئيسـة  لُّ جمتمعٍ يتكوَّ يقول مالك بن نبي : ( كُ
 .  ) : عامل األفكار وعامل األشخاص وعامل األشياء هي

ويربط هذه املكونات الثالثـة بعضـها بـبعض عالقـة ثم يقول : ( 
, وحسـب نـوع هـذه العالقـة تتكـون شـبكة  معينة , تتبدل زماناً ومكانـاً 

ل حمـور  العالقات االجتامعية وغريهـا بـني األفـراد واجلامعـات , ويتشـكّ
ـلّم  د منهج التفكري والفهم فيه , ويرتتّـب سُ الوالءات يف املجتمع , ويتحدّ
ه أنامط السلوك , ويغدو املجتمع يف أعىل درجات الصحة  القيَم الذي يوجّ

) وحني يكون هو املحور الذي يتمركز  عامل األفكار (حني يكون الوالء لـ 
حوله سلوك األفراد وعالقاهتم ببعضهم وكذلك سياسـات املجتمـع , يف 
الوقت الذي يدور ( عامل األشخاص واألشياء ) يف فلك ( عامل األفكار ) , 

) ,  ويف هذه احلالة تكون اهليمنة لعامل األفكار ويتسلم القيادة ( أولو النهـى
) التحـديات , واختـاذ القـرارات يف جمـال السياسـة  فقـه ن حيسنون (الذي

ــم (א ــنهج التفكــري والفه ــا ويتســم م ــه وغريه ) بالرســوخ  الفق
وفقـه  فقه املوازنـات والرتجـيح ) و ( فقه األولويات ) و ( واإلحاطة بـ (

 ت ,وتدور اهتاممات األفراد واجلامعات والقيادافقه املستقبل )  الواقع ) و (
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فقـه  ( ارجية والداخلية وهو ما نسميه بــحول القضايا العامة الكرب اخل
 ) , وما تتطلبه من تعبئة وإعداد وتضحيات .  األمة

) ويصبح املحور الـذي  عامل األشخاص أما حني يكون الوالء لـ (
مع هي تة يف املجبيدور يف فلكه ( عامل األفكار واألشياء ) , فإنّ السمة الغال

رون (اهليم )  األفكار واألشـياء نة ألصحاب اجلاه والسطوة والقوة , يسخّ
طار العائلة أو العشرية أو إملصاحلهم اخلاصة , وينحرص التفكري والفهم  يف 

اإلقليم , ويغدو التفكري والفهم متّصفاً بالسطحية واجلزئيـة واالنغـالق , 
لداخليـة , دون أن وتدور االهتاممات يف أطر القضايا التي تثريها املنافسة ا

) وحـني يصـبح الـوالء  فقه األمـةيعني :  يكون متسع للقضايا الكرب (  
عامل األشياء ) هو املحور , ويـدور ( عـامل األفكـار واألشـخاص ) يف  لـ (

فلك األشـياء , فـإن اهليمنـة تكـون ألربـاب املـال وأصـحاب التجـارة , 
وتتمـزق أوارص  وتسود ثقافة الـرتف واالسـتهالك ,وصانعي الشهوات , 

ارةِ  لَعِ التِّجَ يَمُ بعضَ سِ وبعض ,  العالقات االجتامعية , وتصبح األفكار والقِ
الكِ , ويتوقف التفكري والفهم ويصابان بالشلل , وينش تِهْ وادِّ االسْ غل أبناء مَ

هم اليومية , ويلفظ املجتمع أنفاسه األخرية , ألن املجتمع بحاجاهتم وأشيائ
لألسس التي تقوم عليها حضارة األمة واملجتمـع ,  موت األفكار هو موت

فتنبعث منه روائح املوت , وتنجذب إليـه برابـرة الشـعوب , كـام تنجـذب 
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صغار الوحوش إىل جثة الثور الكبري , لتنهش حلمه وتقطع أوصاله , بعد أن 
أل رعباً من منظره وحركته وحيويته ) تهكانت يف حيا   بترصف . )١(متُ

ث اإلمام  عـن نتـائج يف كتابه ( إحياء علوم الدين ) الغزايل ويتحدّ
ت أو آثار فساد رسالة العلامء , حيث ظهرت أمراض فكرية ونفسـية عطّلـ

 . رسالتهم بني الناس , أال وهي وحدة األمة .
فإهنم يبالغون ( ...  يقول :و, من آفات العلامء السوء ويُبنيّ أن التعصب 

  . )  فني بعني االزدراء واالستحقاريف التعصب للحق وينظرون إىل املخال
ـاً  ثم يقول : ( عـن  اختذوا التعصب عـادهتم وآلـتهم , وسـموه ذبَّ

 .)٢( ) , وفيه عىل التحقيق هالك اخللقالدين ونضاالً عن املسلمني 
ويذهب الغزايل إىل أن امتداد املذهبية املتعصبة إىل طبقات املجتمع 

ه معرفة احلق : ( مَ رَ ي اسـتمر عليهـا أكثـر النـاس بمجـرد إن العقائد الت حَ
رهـا املتعصـبون للمـذاهب وألقوهـا  التقليد أو بمجرد كلامت جدليـة حرّ

 .)٣(إليهم هي حجاب عن االستقامة ومعرفة احلق ) 

                                                       
, دار  ١مالك بن نبي (مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي ) , ترمجة د. بسام بركة وزميله , ط  ( ١)

 وما بعدها .  ٢٥, ص  ١٩٩٨الفكر , دمشق , 
 . ٤١, ص ١املصدر السابق نفسه , ج   ( ٢)
 . ٢٨٥, ص ١املصدر السابق نفسه , ج  ( ٣)
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وهكذا حتولت املذهبية فيام مىض إىل حتكيم رجـال املـذاهب ال إىل 
صـية حتكيم القرآن والسـنة , ممـا أد إىل ظهـور أصـحاب املطـامع الشخ

لتحقيق أطامعهم , وإىل تنافس رجاهلا تقرباً من أصحاب اجلاه والسـلطان 
 واملال فازداد املكرُ واإليقاعُ فيام بينهم أكثر فأكثر . 

ثْ وال حـرج عـىل مـا نـتج مـن آثـار  ـدِّ تلك آثار سياسية , ثـم حَ
 اجتامعية واقتصادية وتربوية وغري ذلك انعكست عىل وحدة األمة .
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حني غاب الفقهاء واملحدثون عن الواقع وفقهه انصبَّ اهتامم كـلّ 
منهم عىل جانب ثانوي , فالفقهاء مثالً اهتموا بفروع فقـه العبـادات ومـا 
ــة األحاديــث  ثون برواي يتعلــق بظواهرهــا وأشــكاهلا وهيئاهتــا , واملحــدّ

وغلب عىل الفريقني االبتعـاد عـن االصـطدام ,  وما إىل ذلك  ومسانيدها
  فئات :  أربعواستفاضوا فيام هم فيه , وآلَ الناسُ إىل بالواقع فقبلوه كام هو , 

وح وانشغلت بالرتبية والتزكية انعزلت ف فئة تصوفت واشتغلت بالرّ
قع فوقع بعضها يف االبتداع وخوارق العادات . وفئة عايشت الوا , بالنفس

ت منه شيئاً  .  حمافظةً عىل حاهلـا ومكتسـباهتاورضيت به وبام فيه , وما غريّ
بت ت الواقع وما صوَّ ف وفئة نقدَ ضُ وسوءُ الظنِّ والشكُّ وما كان هلا إال الرّ

باحلكمة واملوعظـة احلسـنة , وحاولـت باآلخر , وفئةٌ رابعة نقدت الواقعَ 
طَنِ هلا هي  اإلصالح والتجديد من منطلقِ قاعدةٍ  سنِ الفِ ن حُ سنُ الظّنّ مِ حُ

 .  اسمل يكن هلا حظٌّ عند النّ هذا , واإلنسانُ بريءٌ حتّى تثبتَ إدانته , ومع 
لصٌّ مـأخوذٌ  هـ / : (١١٠ت  − هـ ٢١/ قيل للحسن البرصي 

  ) .  ! إىل احلاكم ) قال : ( سبحانَ اهللا , سارقُ الرسّ يُسعى به إىل سارق العلنِ 
نة ال تنفكُّ عـن فقـهِ الواقـع :  يقول الشافعيُّ    مشرياً إىل أنّ السُّ

للقرآن أو نُضجُ فهمه للقرآن , فهو مرتبط بـه  ( إن السنة هي فهمُ النبي 
 ارتباطاً تاماً يف حياته ( الواقع ) , يف ظاهره وباطنه ) . 
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قال ابن عقيـل يف الفنـون : ( جـر يف جـواز العمـل يف السـلطة 
مُ , وال خيلـو مـن القـولِ بـه إمـامٌ , فقـال بالسياسة الرشعية , أنّ  ه هو احلَزْ

شافعيٌّ : ال سياسة إال ما وافق الرشع , فقال ابن عقيل : السياسة مـا كـان 
وإن مل فعالً يكون معه النـاسُ أقـربَ إىل الصـالح , وأبعـدَ عـن الفسـاد , 

هُ الرسولُ  عْ  .. احفَ املصـ وال نزلَ به وحيٌ , ومثاله : حتريقُ عثامنَ  يَضَ
ـلَّة ثم يقول :  ضَ ةِ األقدام , ومَ ط فيـه األ... وهذا موضع مزلَّ فهـامٍ ... فـرّ

... وجعلوا الرشيعة قارصة , ال تقوم بمصالح العبـاد , حمتاجـة إىل  طائفة
نـافِ غريها ... ثم ي وإنْ  مـا جـاء بـه الرسـول  قول : ولعمرُ اهللا إهنا مل تُ

وهُ من رشيعته باجته مُ هِ ادهم , والـذي أوجـب هلـم ذلـك نـوعُ نافَتْ ما فَ
مها عـىل  تقصريٍ يف معرفة الرشيعة , وتقصريٍ يف معرفةِ الواقعِ , وتنزيلُ  أحدِ

تْ أماراتُ العدلِ  هُ بأيّ طريقٍ كانَ , فثَ  اآلخر ... فإذا ظهرَ مّ , وأسفرَ وجهُ
جَ هبطريقٍ وأيّ رشع اهللا ودينه ...  ينالعدلُ والقِسطُ فه ااستُخرِ  , ي من الدّ

ةً وليس قد عدل عن أمـرٍ بعـد  لهُ ... ثمّ يقول : وهذا رسول اهللا  ت خمالِفَ
ـخَ  أن قام به بِخَ فيها اللحم احلرام , ثمّ نسَ , حيث أمرَ بكرسِ القدور التي طُ

زادَ يف احلدّ يف رشب اخلمر  عنهم الكرسَ , وأمرهم بالغسل , وهذا عمر 
 .  )١(من األربعني إىل الثامنني , ونفَى فيها )

                                     
, دار البيـان ١٢)  الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية البن قيم اجلوزية , الفصل السادس , ص ١(
 .  ١٩٨٩ –دمشق  –
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نقول : بقدر ما نحتاج إىل فقـه الواقـع , بقـدر مـا نحتـاج إىل فقـه 
, فهام متالزمان , ال يصلح أحدمها بدون اآلخر , ومهـا متـداخالن  الرشع

 .  متكامالن , ال تنفكّ حاجة األول عن الثاين وال حاجة الثاين عن األول
الـثالث ,  لتحقيق مصالح العباد برتبهـاאالواقع و نحتاج إىل فقه

ـدِ  ة , والتحسـينية , الرضوريّة , واحلاجيّ    اخـتاللُ نظـام אففـي فَقْ
دِ احلاجيات وقوع الناس يف  احلياةِ , وعموم الفوىض , وضياع املصالح , ويف فَقْ

دِ التَّحسينات خروج الناس عن  رجاحل ة والعرسِ , ويف فَقْ الكامل واملشقّ
  الفطرة السليمة . مِن أصحابِ تستحسنه عقول البرشِ والتامم اإلنساين , وما 

زالُ رشعـاً , و ر يُ ـلُ  ,ال يـزال אالرضّ تحمّ אويُ
ـالتِّ אاخلاصّ لدفع الرضر العام , ويُرتكـب أخـفّ  ـأَ  اءِ قَ َ دِّ شَ ا , مهِ

م عىل جلـب املنـافع , و تبـيح املحظـورات ,  אאودفعُ املضارّ مقدّ
ة جتلب التيسري , وال ر بقدرها , واملشقّ  , واحلرجُ مرفوعٌ رشعاً رضورات تقدّ

ةَ الرضوريات يف إباحة املحظورات , وهكذا ...  لَ نْزِ لُ مَ نْزِ  واحلاجات تَ
אنعود فنقـول : نحتـاج إىل فقـه الواقـع كـام نحتـاج إىل فقـه 

عن كلّ يشءٍ مل لتحقيق مصالح العباد , بعيداً عن األحالم  واخليال , بعيداً 
َيِّــ لــه , بعيــداً عــن الســطحية   وســائله  ئهنُ رُ عــىل حتمّ ــدِ قْ وأســبابه , وال نَ

قـال دة من الدراسة العلميـة الدقيقـة , والظاهرية واألمور التنظريية املجرّ 
ــاىل  Ÿω :  تع uρ (# þθ è= çF ø) s? öΝ ä3 |¡ àΡ r& 4 ¨β Î) ©! $# tβ% x. öΝ ä3 Î/ $ VϑŠ Ïm u‘  ــاء ــال  . ]٢٩ : [النس وق

..Ÿω:  عاىلت uρ (#θ à) ù= è? ö/ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r'Î/ ’ n< Î) Ïπ s3 è= öκ −J9 $# ¡  قال و  ] .١٩٥ : [البقرة  )) : ُِّل ال حيَ
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هُ  سَ فْ لَّ نَ ذِ لِمٍ أَنْ يُ ـه ? قـال :  ملُِسْ لُّ نفسَ ـذِ   )) قيل : يـا رسـول اهللا , وكيـف يُ
ا ال تُ  (( نَ البَالءِ مَ لُها مِ َمِّ  . رواه أبو داوود))  طِيْقُ حيُ

 ربنا أبو منصور حممد بن املنصوري بإسناده عن عمرو بن العـاص أخ
, فأشـفقت إن  قال : ( احتلمت يف ليلةٍ باردة وأنـا يف غـزوة ذات السالسـل

متُ , فصليتُ بأصحايب الصـبحَ , فـذكرتُ ذلـك  اغتسلت أن أهلِكَ , فتيمّ
نه : سمعتُ اهللا سـبحا وأخربته الذي منعني من االغتسال وقلت له للنبيّ 

, ] ٢٩[النســاء   ..Ÿωuρ (#þθè=çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ%x. öΝä3Î/ $VϑŠÏmu‘  : وتعــاىل يقــول 
كَ رسول اهللا  لْ شيئاً  فضحِ ه  ومل يقُ   .  , وهذا هو من فقه الواقع الذي أقرّ
خرج إىل مكة عام الفتح , فصام حتى  أن رسول اهللا   وعن جابرٍ 

راعَ الغمي" بلغَ  وصام الناسُ معه فقيل له : إن الناسَ قد شقّ  - اسم وادٍ  -  "م كُ
 ,אوإن الناس ينظرون فيام فعلتَ , فدعا بقدحٍ من ماءٍ بعد عليهم الصيام , 

 ًوالناس ينظرون إليه , فأفطر بعضهم , وصام بعضهم , فبلغه أن ناسا ,
اةُ : ((  صاموا , فقال  لَئِكَ العُصَ   .  اه مسلم والنسائي والرتمذي ][رو)) أُوْ

 , إىل مكة قال : سافرنا مع رسول اهللا  وعن أيب سعيد اخلدري 
مْ : ((  ونحن صيامٌ , قال : فنزلنا منزالً , فقال  كُ وِّ دُ نْ عَ مْ مِ تُ وْ نَ دْ دَ مْ قَ إِنَّكُ

مْ   لَكُ وَ طْرُ أَقْ  )) فكانت رخصة , فمنّا من صامَ , ومنّا من أفطر , ثـموالفِ
مْ ,(( :  نزلنا منزالً آخر , فقال   لَكُ طْرُ أقْوَ مْ , والفِ كُ وِّ دُ وا عَ بِّحُ صَ مْ مُ  إِنَّكُ

وا  طِرُ أَفْ مةً فأفطرنا . فَ زْ وهذا كله دليلٌ .  ]رواه أمحد ومسلم وأبو داود[)) فكانت عَ
ع يف حياة رسول اهللا  هِ الواقع والرشّ  .  عىل فِقْ
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 , ثة الذين سألوا عن عبادته التي يؤدهيـايوماً عىل الثال ولقد أنكرَ 
 ً ْامَ الُّوها , ورأوا يف أنفسهم هنَ قَ ـا إِينِّ : ((  , فقـال إىل التعبّـد  )١(وكأهنم تَ أَمَ

مْ لَـهُ  اكُ قَ أَتْ مْ هللاِ وَ اكُ شَ جُ أَخْ وَّ ـزَ أَتَ ـامُ وَ مُ وأَنَ ـوْ طِرُ وأَقُ مُ وأُفْ وْ إِينِّ أَصُ ا فَ ا أَنَ , أَمَّ
نِّيْ  يْسَ مِ لَ نَّتِي فَ نْ سُ غِبَ عَ نْ رَ مَ اءَ فَ عىل عبد اهللا بـن  , كام أنكر  )٢())النِّسَ

اً  عمرو مبالغته يف العبادات , فقال: (( قَّ يْكَ حَ لَ نِكَ عَ احة  -إِنَّ لِبَدَ  -أي يف الرّ
اً  قَّ يْكَ حَ لَ يْنِكَ عَ لِعَ ـاً  -أي يف النوم  -وَ قَّ يْـكَ حَ لَ كَ عَ لـِ َهْ أي يف املعـارشة  -وألِ

اً  -واملؤانسة  قَّ يْكَ حَ لَ كَ عَ رِ وْ لِزَ [رواه البخـاري يف ))  -أي يف اإلكـرام والضـيافة  -وَ

هِ الواقعِ  . كتاب الصوم  ]  .  ع يف حياة رسول اهللا الرشّ ووهذا من فِقْ
 بــني ســلامنَ وأيب قــال : آخــى رســول اهللا  ورو جحيفــة 

رداء ريض اهللا عنهام , فزار  لـةً  سلامنُ أبا الدرداءالدّ تَبذِّ   , فرأ أمّ الـدرداء مُ
رداء  فقال هلا : ما شأنك ? قالت -أي تركت صيانة نفسها  - : أخوكَ أبـو الـدّ

ـلْ  نيا , فجاء أبو الدرداء , فصنع له طعاماً , فقـال : كُ ليس له حاجة يف الدّ
عصيام  -فإينّ صائمٌ  ل , فأكل , فلامّ : ما أنا بآكل حتى تأ فقال سلامن - تَطَوُّ كُ

:  كان وقتُ النّوم بعدَ العِشاءِ , ذهب أبو الدرداء يقومُ الليل , قـال سـلامن
ـمِ اآلن ,  مِ اآلنَ , فنامَ , فلامّ كان آخر الليل , قال سلامنُ أليب الـدرداء : قُ نَ
ـاً ,  يا , فقال له سلامن : إنّ لربك عليـك حقـاً , ولنفسـك عليـك حقّ فصلّ

                                     
مُ ) ١( مَّ  النَّهْ ءِ , : بلوغُ اهلِ مُ ة يف اليشَّ هوة يف الطعام.   والنَّهَ ِ , إفراطُ الشّ تَنيْ تْحَ  : بِفَ
 .) عن أنس بن مالك, متفق عليه٢(
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اً  هُ . فأتى أبو الدرداء النبـيَّ , ف وألهلك عليك حقّ  أعطِ كلَّ ذي حقٍّ حقَّ
نُ : ((  فذكرَ له ذلك , فقال  امَ لْ قَ سَ دَ وهذا من فقه ..  [حديث مرفـوع] ))صَ

 وحياة الصحابة الكرام .  يف حياة رسول اهللا  الواقع والرشع
طعامـاً  قـال : صـنعتُ لرسـول اهللا  وعن أيب سعيد اخلدري 

عَ الطعامُ , قال رجلٌ فأتاين هو  ضِ   من القـوم : إين صـائمٌ وأصحابه , فلام وُ

عصيام  - ـمْ : ((  فقال  - تَطَـوُّ لَّـفَ لَكُ مْ وتَكَ كُ وْ مْ أَخُ اكُ عَ  )) ثـم قـال دَ
ـئْتَ : ((  للرجل ـهُ إِنْ شِ انَ كَ وماً مَ مْ يَ رْ , وصُ طـِ .  ]والطـرباين [رواه البيهقـي)) أَفْ

هِ الواقع ووهذا  نْ فِقْ أيضاً وهـو القائـل : ((  الرشع يف حياة رسول اهللا مِ
طَـرَ  اْءَ أَفْ إِنْ شَ امَ , وَ اءَ صَ هِ إِنْ شَ سِ فْ ُ نَ ريْ عُ أَمِ ائِمُ املُتَطَوِّ حـديث صـحيح, [ ))الصَّ

 .]رواه أمحد والرتمذي عن أم هانئ ريض اهللا عنها
جل الذي فقال : يا رسول اهللا , أ  وعن رجلٍ من باهلةَ أنّه أتى النبيَّ  نا الرّ

?!: ((  جئتك عام األول , فقال  يْئَةِ نَ اهلَ سَ نْتَ حَ دْ كُ كَ وقَ َ ريَّ امَ غَ :  قال )) فَ
كَ : ((  , فقال  ما أكلتُ طعاماً إال بليلٍ منذ فارقتكَ  سَ فْ بْتَ نَ ذَّ َ عَ )) ثم ملِ

رٍ : ((  قال  هْ لِّ شَ نْ كُ اً مِ مَ وْ يَ ِ , وَ ربْ رَ الصَّ هْ مْ شَ ,  لرجـل : زدين)) قال ا صُ
ةً , قال  نيْ : ((  فإنّ يب قوّ مَ وْ مْ يَ ـنَ : ((  ))  قال : زدين , قال صُ ـمْ مِ صُ

ك  اتْرُ م وَ رَّ رها ثالثاً  -املُحَ ا  -كرّ هَ لَ سَ مَّ أَرْ ا , ثُ هَ مَّ هِ الثَّالثَة , فَضَ عِ ابَ مْ قالَ بأصَ ثُ
هو  سول اهللا ور وهكذا ... )) -أشار إليه بصيامِ ثالثة وفطر ثالثة أيام  -

ـا تُطِيقُـون ... القائل : ((  ـلِ مَ مَ ـنَ العَ وا مِ ذُ , ][رواه مسـلم عـن أيب هريـرة)) خُ
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[حديث )) أحبُّ األعامل إىل اهللا ما داوم عليها صاحبها وإن قلَّ والقائل : (( 

 .]مرفوع عن عائشة ريض اهللا تعاىل عنها
ل , قـال بن عبد الرمحن عـن عبـد اهللا بـن عمـرو قـامة وعن أيب سل  

مُ النَّهـارَ : ((  رسول اهللا  ـوْ مُ اللّيـلَ وتَصُ ـوْ ْتُ أَنَّكَ تَقُ ربِ دْ أُخْ    )) , قـال :لَقَ
ـمْ : ((  قلتُ : نعم يا رسول اهللا , فقال  لِّ ونَ مْ وأَفْطِرْ , وصَ , يقـول  ))فَصُ

دَ عيلّ ,  دْتُ , فَشدَّ ةالصحايبُّ : فَشدَّ  : , فقال  فقلتُ : يا رسول اهللا إينّ أكثر قوّ
امٍ ((  ةَ أَيَّ ةٍ ثَالثَ ُعَ لّ مجُ مْ من كُ دْتُ , فقال فَصُ دَّ يِّ اهللاِ : ((  )) فَشَ بـِ مَ نَ وْ مْ صَ صُ

يْهِ  لَ دْ عَ اودَ , وال تَزِ ـانَ : ((  : وما صيامه يـا رسـول اهللا ? قـال  , قال ))دَ كَ
اً  مَ وْ طِرُ يَ فْ اً ويُ مُ يَومَ وْ عِ معاً , فِ وهذا من .  [رواه أمحـد ])) يَصُ ْ هِ الواقعِ والرشَّ قال قْ

وقـال رسـول  . ]١٦ : [التغابن  (#θà)̈?$$sù ©!$# $tΒ ÷Λä⎢÷èsÜtFó™$# (#θãèyϑó™$#uρ (#θãè‹ÏÛr&uρ تعاىل : 
اً : ((  اهللا  َ يَرسِّ ً مُ امَ لِّ عَ ثَنِيْ مُ لَكِنْ بَعَ نِّتَاً , وَ عَ ثْنِي مُ بْعَ ْ يَ   .  [رواه مسلم ].  )) إِنَّ اهللاَ ملَ

نّةِ رسوله  نهاجِ كتابِ اهللا وسُ ائصِ مِ صَ نْ خَ ُ مِ , فليس يف  إِنّه اليُرسْ
ـل النـاس فـوق طـاقتهم يف  مّ رية النبوية ما حيُ نّة وال يف السّ القرآن وال يف السُّ

هم يف دنياهم , فالقرآن هدً ورمحة  قُ والنّبـوة رمحـةٌ من اهللا , دينهم , أو يُرهِ
بَـهُ (( :  ال ــق,  منه سبحانهمهداةٌ للعاملني  لَ ـدٌ إال غَ ينَ أَحَ ادَّ الـدّ ا شَ  .)) مَ

امَ : ((  قال و هُ , كَ صُ خَ تَى رُ ِبُّ أَنْ تُؤْ هُ إِنَّ اهللاَ حيُ ـيتأَنْ يكـرَ عصِ )), هِ تُـؤتَى مَ
امَ  ((ويف رواية :  بُّ كَ ـهُ ِأَنْ حيُ  / ß‰ƒÌãƒ ª!$# ãΝà6Î :  ال تعـاىلقـ, )) تُـؤتَى عزائِمُ

tó¡ãŠø9$# Ÿωuρ ß‰ƒÌãƒ ãΝà6Î/ uô£ãèø9$#   ١٨٥ : [البقرة[ .  



 ٧٦

انَ  ا كَ خياطب أصحابه يف مكـة وهـم يلقـون أشـكال  أخرياً : أَمَ
#)  :األذ والظلم þθ ’ ä. öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r&  : إىل أن نزلت اآليات الكريمة  ,]٧٧[ النساء

  tβ:  بعــد اهلجــرةيف املدينــة  ÏŒ é& t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 šχθ è= tG≈ s) ãƒ öΝ ßγ ¯Ρ r' Î/ (#θ ßϑ Î= àß 4 ¨β Î) uρ ©! $# 4’ n? tã 

óΟ Ïδ Î óÇ tΡ íƒ Ï‰ s) s9 ∩⊂®∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ã_ Ì ÷z é& ⎯ ÏΒ Ν Ïδ Ì≈ tƒ ÏŠ Î ö tó Î/ @d, ym Hω Î) χ r& (#θ ä9θ à) tƒ $ oΨ š/ u‘ 

ª! $# 3..   ?٤٠−٣٩ : [احلج[ . 
قيَّـداً بكتـاب اهللا  عإىل فقه الواقع وفقه الرشـ:  حاجتنا اليوم ـنّة مُ وسُ

عتمِ ,  رسوله  يداً عن , بع , مرتمجاً بالعمل مستنداً إىل العلم,  داً عىل العقلمُ
ت عــن اخلالفــات السياســية واإلشــكاال , بعيــداً  املـراء واجلــدل املــذمومني

, التـي  عن األهواء والشهوات , بعيداً  , واملصالح الذاتية الشخصية التارخيية
ق دت قوهتا ت األمةفرّ قَها و , وبدّ  تكتّالهتا . , وأفرزت طوائفها وفِرَ

ام وجهان لعملة واحدة , حاجتنا  إىل فقه الواقع وفقه الرشع معاً ألهنّ
 . )١(ال يقوم أحدمها إال بقيام اآلخر
        

                                     
خطبة اجلمعة املنقولة من جامع املرابط عىل اهلواء مبارشة عـرب إذاعـة دمشـق بتـاريخ : أ. :  من) ١(

٢٤/١١/١٩٩٥  . 
ج جممع السيدة زينـب  للمعلومـات ندوة بعنوان (أثر املبعث النبوي يف بناء اإلب.  نسان ) عىل مدرّ

 م.٣٠/١١/١٩٩٧واألبحاث , بتاريخ : 
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كل يشء يف هذا الكون جيري بقدر , واإلنسان يـدفع القـدر بقـدر 

) التي ال تتبدل والتي حتكم هـذا  الثابتة أحبّ إىل اهللا , والقدر هو السنن (
و خارج الكون بام فيه , منها ما هو ضمن إطار معرفة اإلنسان , ومنها ما ه

عن هذا اإلطار , ومنها ما يدخل يف استطاعة اإلنسان , ومنها ما هو خارج 
من استطاعته , وهذه املعرفة وهذه االستطاعة هي املتغرية حسب األزمنـة 

 واألمكنة واألشخاص يف هذه احلياة . 
$ قال تعاىل :  ¯Ρ Î) ¨≅ ä. >™ ó© x« çμ≈ oΨ ø) n= yz 9‘ y‰ s) Î/   ٤٩ : [القمر . [ 
م اخلـاطئ للقـدر , أن كـلّ مـا جيـري يف الكـون املـاديّ ومن الفه

ر من عند اهللا , وعلينا أن نرىض به , وهذا  والبرشي واإلنساين مقيضٌّ ومقدّ
ما أشاعه أصحاب االستبداد , من أجل تسـويغ حكمهـم , وإلقـاء ثـوب 

( ... لـيس يف كتـاب اهللا وهنا نستشهد بقول ابن تيميـة :  املرشوعية عليه ,
يـأمر العبـاد أن يرضـوا بكـلّ رسول اهللا آية واحـدة وال حـديث , وال سنة 

 مقيضّ مقدر من أفعال العباد حسنها وسيئها , فهذا أصلٌ جيب أن يعتنى بـه ...
اهللا . وقوله يعني : الرضا  ولكن عىل الناس أن يرضوا بام أمر اهللا ...)

ألهنـا قابلـة  أمر مطلوب , وعدم الرضا بأفعال العباد أمر مطلوب أيضـاً ,
 واملراجعة والبحث واملناقشة .  للدراسة
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واإليامن بالقدر ال يدعو صاحبه إىل ترك العمل بسنن اهللا يف الكون 
اً به , ومتخذاً إياه عذراً لقعوده وتكئة لتكاسله ,  وإنـام عليـه واحلياة , حمتجّ

 , أن يتعامل معه بحسب معرفته وبحدود استطاعته وما يملكه من األسباب
لو وقع دون إرادته , ألنه يؤمن أنّ القوانني هي التي حتكم الكون , وأهنـا و

 قابلة للتسخري بعد اكتشافها بإذن من اهللا سبحانه .
اإلنسان املؤمن بالقدر هو الذي يبحث عن األسباب التي أدت إىل 

 وقوع القدر حتى يتجنبّها وحتى يتجنب آثارها . 
نْ جُ  (( نُ مِ مِ غُ املُؤْ دَ لْ تَنيْ )) الَ يُ رَّ دٍ مَ احِ رٍ وَ  . ][رواه البخاريحْ

صْ  رِ تَعِ (( اِحْ اسْ عكَ وَ نْفَ ا يَ ىلَ مَ جِ عَ عْ الَ تَ  . ][رواه مسلم))  زْ نْ بِاهللاِ وَ
أرأيت رقـى نسـرتقيها , ودواء نتـداو بـه , :  سئل رسول اهللا 

رِ  ((:  ترد من قدر اهللا شيئاٌ ? قال  لوتقاة نتقيها , ه ـدَ ـنْ قَ ـيَ مِ  ))  ِاهللاهِ
 . ][حديث مرفوع
عـن ابـن  " ريـاض الصـاحلني "ورد اإلمام النووي يف كتابـه مما أ

لقيه أبو عبيـدة حني إىل الشام ,  عباس حديث خروج عمر بن اخلطاب 
ومن كان معه فأخربوه أن الوباء قد وقـع بالشـام فـاختلف  بن اجلراح 

 ظهر فأصـبحوا يف الناس : ( إين مصبح عىل الصحابة فيه , فناد عمر 
 راراً من قدر اهللا ? قال عمر : لـو: أفِ  عليه) , فقال أبو عبيدة بن اجلراح 

وكـان عمـر  يكـره خالفـه ملكانتـه اخلاصـة يف  −غريك قاهلا يا أبـا عبيـدة 
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نعم , نفرُّ من قدر اهللا إىل قـدر اهللا , أرأيـت  − اإلسالم وعند رسول اهللا 
عـدوتان , إحـدامها خصـبة واألخـر لو كان لك إبل , فهبطت وادياً له 

جدبة , أليس إن رعت اخلصبة رعتها بقدر اهللا , وإن رعت اجلدبـة رعتهـا 
وكـان متغيبـاً يف بعـض  بقدر اهللا ? قال : فجاء عبد الرمحن بـن عـوف 

  يقـول :  حاجته , فقال : إن عندي من هـذا علـامً , سـمعت رسـول اهللا 
ـأَ وَ  ضٍ رْ أَ بِ  عَ قَ وَ  اذَ إِ , وَ  يهِ لَ وا عَ مُ دُ قْ  تَ الَ فَ  ضٍ رْ أَ بِ  هِ بِ  مْ تُ عْ مِ ا سَ ذَ إِ ((  َـ مْ تُ نْ ـهبِ  الَ ا فَ
 ْ  . [متفق عليه ])  وانرصف )) فحمد اهللا تعاىل عمرُ  هُ نْ اً مِ ارَ رَ وا فِ جُ رُ ختَ

 من هذا احلديث :إن مما نستنتج 
 , ياتية , وليس من األمور الدينيةأن هذا األمر من املشكالت احل − ١

 هاد . هو خاضع لالجتو
أن اخلطأ يف هذا األمر ال ينتقص من إيامن املخطئ شيئاً , وإنام  − ٢

 , تههلٍ يف فهم حقيقجلويصيب من معه يف أمر دنياهم  هيصيب
وتنفيذِ ما جيب عمله جتاه هذه احلقيقة وما ينتج عنها من آثار 
سلبية , وهذا ما وقع ألهل املدينة عندما تركوا تأبري النخيل ظناً 

يَاً ?بع رسول اهللا  منهم أن قول حْ  ,دم التأبري حني سألوه وَ
نَّاً فَالَ : ((  التأبري , فكان تأثريه سيئاً , فقال  افرتكو نَّا ظَ إِنَّا ظَـنـَ

وينِ بِالظَنِّ ))  ذُ اخِ مْ إىل أن قال : (( تُؤَ يَاكُ نْ رِ دُ لَمُ بِأَمْ تُمْ أَعْ [رواه )) أَنْ

 وقع ألصحاب رسول اهللا  هذا ما, و مسلم من حديث عائشة وأنس ]
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ماة موقعاً أمرهم رسول اهللا ر, حني ترك الوهو فيهم يوم أحد أيضاً 
 زم ال    صحابة الكرام وفيهم رسول اهللا أن يلتزموه , فهُ

 % βÎ) öΝä3ó¡|¡ôϑtƒ Óyös% ô‰s)sù ¡§tΒ tΠöθs)ø9$# Óyösقوله تعاىل : بداللة 

…ã&é#÷VÏiΒ 4 y7ù=Ï?uρ ãΠ$−ƒF{$# $yγä9Íρ#y‰çΡ t⎦÷⎫t/ Ä¨$̈Ψ9$# zΝn=÷èu‹Ï9uρ ª!$# š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ 

x‹Ï‚−Gtƒuρ öΝä3ΖÏΒ u™!#y‰pκà− 3 ª!$#uρ Ÿω =Ïtä† t⎦⎫ÉΚÎ=≈©à9$# ∩⊇⊆⊃∪ }ÈÅcsyϑãŠÏ9uρ ª!$# 

t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u™ t,ysôϑtƒuρ š⎥⎪ÍÏ≈s3ø9$#  ١٤١− ١٤٠ : [آل عمران . [ 
من أمور احلياة التي تقوم عىل يف العمل الدنيوي , ويف معاجلة أمر  − ٣

 أبناء آدم مؤمنهم وكافرهم دون متييز .  يف الكون خيضع لهسنن اهللا 
إن اخلطأ يف أمر من أمور الدنيا , عقوبته تصيب صاحبه , أو  − ٤

 أصحابه , من أبناء آدم مجيعهم عىل حد سواء , عىل مقدار
⎯ , قال تعاىل : اجلهل يف هذا األمر ونسبة  tΒ ö≅ yϑ÷è tƒ # [™þθß™ t“ øg ä† 

⎯Ïμ Î/ Ÿω uρ ô‰ Åg s† … çμ s9 ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $wŠÏ9 uρ Ÿω uρ #ZÅÁtΡ  ١٢٣ : [النساء. [   
بتلون بمُ  اعٍ يظلمهم ويقصد طَ يقول ابن تيمية : ( كام أن الناس قد يُ

بتلون أيضاً بِ  والكونية فيكون  אجيهل مصلحتهم  اعٍ طَ مُ ظلمهم , قد يُ
) ظلـم ذاك مـن أسـباب  , كام أن جهل هذا من أسباب عقوبتهم

  .  ]١٥٥ص  ١٤[الفتاو ج 
ئِلَ عنه قوله :   ومما وردَ عن ابن تيمية يف الرزق حني سُ
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 . ( الرزق نوعان : أحدمها , ما علمـه اهللا أنـه يرزقـه فهـذا ال يتغـريّ 
  ما كتبه وأعلم به املالئكة , فهذا يزيد وينقص بحسب األسباب ).  , والثاين

ره  قوله : ( ومنها باالكتسـاب ال حيصـل بـدون  − أي اهللا  –الـذي قـدّ
  ) .  يأتيه بغري اكتساب − ه ثِ رِّ وَ كموت مُ  − وما قدره له بغري اكتساب  االكتساب .

صـب للـرزق , كالصـناعة وقوله : ( السعي سعيان : سعيٌ فـيام نُ 
والزراعة والتجارة , وسعي بالدعاء والتوكل واإلحسان إىل اخللق ونحـو 

  . [صحيح مسلم ]))  هِ يْ خِ أَ  نِ وْ  عَ يفِ  دُ بْ العَ  انَ ا كَ مَ  دِ بْ العَ  نِ وْ  عَ يفِ  اهللاُوَ لك : (( ذ
واإلحسان إىل اخللق وهو نوعٌ من السعي جيعل اإلنسان بعيداً عن 

وحينئذ يكون النفع مردوده  ردية متجهاً نحو املصلحة العامة ,مصلحته الف
 . ءكام يكون للجامعة عىل حدّ سوا درفلل

 القدر هو السنن التي خلقها اهللا , وهي ثابتة ال تتبدل : نقول : 
, tقـــال تعـــاىل :  n= yz uρ ¨≅ à2 &™ ó© x« … çν u‘ £‰ s) sù # \ƒ Ï‰ ø) s?   ٢ : [الفرقـــان[  .

رة لإلنسان املؤمن وغري املؤمن , بداللة قوله  بخواصه وصفاته وهي مسخّ
ـــاىل :   yξتع ä. ‘‰ Ïϑ œΡ Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ uρ ô⎯ ÏΒ Ï™ !$ sÜ tã y7 În/ u‘ 4 $ tΒ uρ tβ% x. â™ !$ sÜ tã š În/ u‘ 
# ·‘θ Ýà øt xΧ  : ٢٠ [اإلرساء[ .  

“ قال تعاىل :  Ï% ©! $# uρ u‘ £‰ s% 3“ y‰ yγ sù   ٣ : [األعىل[ .  
 ¨βقـــال تعـــاىل :  Î) ©! $# à Î=≈ t/ ⎯ Íν Ì øΒ r& 4 ô‰ s% Ÿ≅ yè y_ ª! $# Èe≅ ä3 Ï9 &™ ó© x« # Y‘ ô‰ s%  

  . ]٣ : [الطالق
$ قال تعاىل :  ¯Ρ Î) ¨≅ ä. >™ ó© x« çμ≈ oΨ ø) n= yz 9‘ y‰ s) Î/   ]٤٩ : القمر[  . 
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≅‘ قال تعاىل :  à2 uρ >™ ó© x« … çν y‰Ψ Ïã A‘# y‰ ø) Ïϑ Î/  ]٧ : الرعد[  . 
َ  : (( قال  ـريْ ـرَّ اخلَ تَحَ ـنْ يَ مَ مِ , وَ لُّ مُ بِالتَّحَ لْ احلِ مِ وَ لُّ مُ بِالتَّعَ امَ العِلْ إِنَّ

 َ تَّقِ الرشَّ نْ يَ مَ طَهُ وَ عْ هُ ... يُ وقَ  . [أخرجه اخلطيب يف تارخيه بإسناد حسن])) يُ
املسلم يؤمن بالقدر وال حيتج به تسويغاً ألخطائه وذنوبه , ونقول : 

$ tΑكــام فعــل إبلــيس  s% !$ yϑ Î6 sù ‘ ÏΖ oK ÷ƒ uθ øî r& ¨β y‰ ãè ø% V{ öΝ çλ m; y7 sÛ≡ u ÅÀ tΛ⎧ É) tF ó¡ ãΚ ø9 $#  
اعرتفا بالذنب , اء حيث . وإنام هو عىل مذهب أبويه آدم وحو ]١٦ : [األعـراف

ـــا واســـتغفر ـــم تاب $ Ÿωا ث s% $ uΖ −/ u‘ !$ oΨ ÷Η s> sß $ uΖ |¡ àΡ r& β Î) uρ óΟ ©9 ö Ï øó s? $ uΖ s9 $ oΨ ôϑ ym ö s? uρ 
¨⎦ sðθ ä3 uΖ s9 z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Î Å£≈ y‚ ø9 $#  ٢٣ : [األعراف[ . 

القدر هو نتيجة حتمية لألسباب الواقعة املؤدية إليه , سواء أكان ذلك 
املوت فإنّ له سبباً أو أسباباً .  األمور املعنوية النفسية , حتىأو  يف األمور املادية

  .  العقل يف التناقض وفقد املنطق قَعَ و فإذا غابت األسباب عن اإلنسان
) فهـو علـم صـفةٍ  القـدر وأما علمُ اهللا بالنتيجة احلتمية لإلنسـان أي بــ (

 كاشفة ال مؤثرة وال ملزمة . 
⎯ قال تعاىل :  yϑ Ï9 u™ !$ x© öΝ ä3Ζ ÏΒ β r& tΛ⎧ É) tG ó¡ o„  ٢٨ : [التكوير[  . 
⎯ قال تعاىل :  yϑ sù u™ !$ x© x‹ sƒ ªB $# 4’ n< Î) ⎯ Ïμ În/ u‘ ¸ξ‹ Î6 y™   ١٩ : [املزمل[  . 
  .  ]٤٠ : فصلت[  (#θè=uΗùå$# $tΒ ôΜçGø⁄Ï© ( …çμ̄ΡÎ) $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? îÅÁt/  قال تعاىل : 

فيه , وذلـك بـام أودع  وأما لغري اإلنسان فهو علم جرب , ال اختيار
ره هلا .  اهللا فيها من خواص وصفات ال خترج عام قدّ
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حني نتحدث عن الفقه بمعناه العام األصيل يف اللغـة , أي بمعنـى   
الفهم وبمعنى الشـق والفـتح للوصـول إىل كـوامن املعـاين واملقاصـد يف 

ق بينه وبني مصـطلح الفقـه الـذي يعنـي اسـتنباط النصوص , وحني نفر
األحكام وإنشاءها , فنحن ال نفعل ذلك من قبيل الـرتف , بـل مـن قبيـل 

 لزوم ما يلزم , لعددٍ من األسباب . 
ن الفقه بمعنى الفهم فرض عني ال خيتلف اثنان يف وجوبـه إ,  أوهلا  

, أمـا الفقـه بمعنـى  −  آيةً أو حـديثاً  - عيناً حني يكون النص قرآنياً أو نبوياً 
الترشيع ( سواء أكان استنباطاً ألحكام ورد فيها نص , أم إنشاءً ألحكـام مل 
يرد فيها نص , ينظـر فيـه الفقيـه إىل املسـتجدات واملتغـريات مـع مراعـاة 
الثوابت والقواعد ) , ففرض كفاية ال خيتلف اثنـان يف كفايتـه , إن قـام بـه 

صعيد األمة ككـل بـام فيهـا مـن عـوام البعض سقط عن الباقي , هذا عىل 
وخواص , لكنه يتحول إىل فرض عني عىل صعيد ( الراسـخني يف العلـم ) 
القادرين عىل االستنباط واإلنشاء , الذين ال جيوز هلم كتامن مـا فقهـوه مـن 
    . كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله أو اإلمساك عن نرش ما علموه بفضل من اهللا

ـفَ كَ  -رتكيز عىل املعنى األول للفقه ن إغفال الإ,  ثانيها   ـ مٍ هْ  بٍ واجِ
يرصف الناس أوالً عن قراءة كتاب رهبم وسنة رسوله , وفهـم مـا  -عيناً 

, ويدفعهم ثانياً واستطاعته  هِ عِ سْ وِ  رَ دْ قَ  لٌّ فيهام من أوامر ونواه وأحكام , كُ 
 . إىل تفويض اآلخرين بالتفكري عنهم , وإىل التمسك بام يرسمه هلم هؤالء
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ن املبالغة يف االتكاء عىل املعنى االصطالحي الثاين للفقه , إ,  ثالثها  
اخلطوة األوىل نحو قيـام طبقـة مـن  وَ هُ وةً , ايَ فَ كِ  واجبٌ  لألحكامِ  كترشيعٍ 

األوصياء عىل الناس فكراً وسلوكاً وعقائد , ال جيد أحد أفرادها حرجاً أن 
أن يقـرأ كتـاب اهللا تعـاىل  دروسه وجمالسه الدينية لكل مـن حيـاوليقول يف 

( مالك وهلذا ? أنت ال متلك املـؤهالت الالزمـة .. أعـط  ويفهمه بنفسه :
اخلبز للخباز والفقه للفقيه .. أرأيت إن كان عنـدك طبـاخ يصـنع لـك مـا 
شئت من طعام .. هل تبقى هناك حاجة لتحرق أصابعك بالنار أو تلوثهام 

عو يف كتابـه إىل تـأليف جلنـة بالدهون ? ) . وال يرف آلخر جفن وهو يـد
وصاية من رجال الدين مهمتها املوافقة أو عدم املوافقة ( أو املوافقـة بعـد 

 نرش .طبع ويُ كتب ويُ التعديل ) عىل كل ما يُ 
ال ,  إحياء مفهوم احلسبة حتت اسم جديدبعبارة أخر , إنه يدعو إىل   
ل تتعـداها ـاصفات , بىل املكاييل واملوازيني ومراقبة الغش يف املوـر عـتقتص

  رأي باحلكمة واملوعظة احلسنة . ـن الـق التعبري عـإىل الفكر واملعتقد وح
هناك خيط رفيع ال يراه البعض يفصل بني الغرية عـىل الـدين مـن   

مـا فهمـوه , عبث العابثني , وبني منع الناس من القراءة والفهم ومن 
 بالك لو مل تكن كذلك ?هذا إن كانت الغرية عىل الدين صادقة , فام 

لَحٍ رشعـيٍّ إننا , كام ندعو إىل التفريـق بـني الفقـه    ـطَ صْ والفقـه كمُ
مِ  هْ , يف إطار الدعوة إىل  التفسري والتأويل, ندعو إىل التفريق بني بمعنى الفَ

ختـرج  ال قراءة مطلوبة لكتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه ورسوله الكريم , قـراءة
, ال يشوهها ابتداع , وال يكـدرها غلـو أو  نفسهعن حتكيم القرآن الكريم 
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, مستأنسـني بـام اخلاصة حتكمها األهواء واملقاصد تعسف أو تطرف , وال 
 فهمه اآلل واألصحاب واألئمة والدارسون واملفكرون . 

 )كَ تَ بَ  (عىل وزن  ) فَ سَ رَ  (أصل ثالثي صحيح من  : التفسري   
  هو اإلبانة والكشف عـن املغطـى , كـام يف  والفرس والتفسري.  ) فَ عَ لَ  (و 
) , وهو إيضاح وتبيني املراد بالكشف عن اللفظ املشكل , كام يف  القاموس (

  Ÿωuρ:  تعاىل يف القرآن الكريم بقولهفقط دة ( لسان العرب ) . ورد مرة واح

y7tΡθè?ù'tƒ @≅sVyϑÎ/ ωÎ) y7≈oΨ÷∞Å_ Èd,ysø9$$Î/ z⎯|¡ômr&uρ #·Å¡øs?  أي أكثر  ] ٣٣ : لفرقـان[ ا ,
حاً وأشمل تفصيالً . إال أنـه ورد بلفـظ آخـرَ حيمـلُ ذات املعنـى هـو يوضت

  موضعاً من القـرآن الكـريم أوهلـا قولـه تعـاىل : / ٢٥٧/البيان , وذلك يف 
  (#θä9$s% äí÷Š$# $uΖs9 y7−/u‘ ⎦Îi⎫t7ãƒ $uΖ©9 $tΒ }‘Ïδ ..   وآخرها قولـه تعـاىل :  ] ٦٨[ البقرة  
 $tΒuρ s−§xs? t⎦⎪Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# ωÎ) .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ ãΝåκøEu™!%ỳ èπuΖÉit7ø9$#   ٤: [ البينة [  .  

  ..!$uΖø9t“Ρr&uρ  : تعـاىلسـبحانه وولعل أوضح ما له عالقة ببحثنا هذا هو قوله 

y7ø‹s9Î) tò2Ïe%!$# t⎦Îi⎫t7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 $tΒ tΑÌh“çΡ öΝÍκös9Î) öΝßγ̄=yès9uρ šχρã©3xtGtƒ  ٤٤ : [النحل [.  
ُ الفَ و   يـأيت عـىل وجـه احلقيقـة ليـدل عـىل  -عنـدنا  - والتفسري رسْ

تُ الشجرةَ ) أي كشفتها بتعريتهـا مـن  ْ الكشف احليس , كام يف قولنا ( فَرسَ
أوراقها , ويف قولنا ( فرستُ الفرسَ ) أي كشفت ظهرها وعريتها وأزلـت 

 أيضاً .عىل الكشف املعنوي  دلّ يَ لِ واجلري , ما حيرصها لتنطلق يف 
 : لقد تعددت تعاريف الفقهاء واملفرسين للتفسري   

 فمنهم من أوجز ناظراً إىل املقاصد واملعاين فقال : 
 ( هو علم يبحث يف مراد اهللا تعاىل بقدر الوسع والطاقة ) . 
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: (هــو علــم نــزول اآليــات وشــؤوهنا  ومــنهم مــن أطــال فقــال
ـيِّ كِّ , ثـم ترتيـب مَ  , واألسـباب النازلـة فيهــا صيصهـاوأقا ـهَ ,  اهَ يِّ نِ دَ ا ومَ

ومتشـاهبها وناسـخها منسـوخها وخاصـها وعامهـا ومطلقهـا  وحمكمهـا
ومقيدها وجمملها ومفرسها وحالهلا وحرامها ووعدها ووعيـدها وأمرهـا 

 .  ) ١٧٤ص ٢للزركيش ج "اإلتقان  "( انظر وهنيها وعربها وأمثاهلا ) 
يبحث عن كيفية النطق بألفـاظ ن اعتدل فقال : ( هو علم ومنهم م

  ) . ة ومعانيها الرتكيبية وتـتامت ذلـكالقرآن ومدلوالهتا وأحكامها اإلفرادي
ورغم هذا التعدد , فإهنـا تتفـق  ) . ١٤,  ١٣ص ١أليب حيان ج "البحر املحيط  "( انظر 

قرآنية , وعن علم يبحث عن مراد اهللا تعاىل يف النصوص ال التفسريعىل أن 
  مراد رسوله يف األحاديث النبوية , قدر الوسع والطاقة . 

   ) كَ تَ بَ  (عـىل وزن  ) أَ وَ لَ  (أصل ثالثي مهموز الفاء مـن  : لتأويلا  
الً ومـآالً :.  ) فَ عَ لَ  (و   قال الفريوز أبادي يف القامـوس : آل إىل املكان أَوْ

لَ الكـالم : دَ ارتـد . ثـم قـال : وأَوَّ رجــع , وآل عنه :  ـ هُ رَ بَّـلَ وتـأوَّ  هُ رَ دَّ وقَ
َ وفَ   تفسريها . األحالم : تأويل. ومنه  هُ رسَّ

 : كمصطلح عند قدماء السلف معنيان  للتأويلو  
تفسري الكالم وبيان معناه , سواء وافق ظـاهره أم خالفـه , :  أوهلام

ن يعلمـويف قوله : ( إن العلـامء  ٧وهذا ما عناه جماهد يف تفسري آل عمران 
وهذا أيضاً ما عناه ابن جريـر الطـربي يف ,  , يقصد معناه وتفسريه ) تأويله

 ,وتفسريها يف هذه اآلية ) يريد معناها  التأويل( اختلف أهل تفسريه بقوله : 
 عىل هذا مرتادفني . التفسري والتأويلفيكون 
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ع ونحن مـ , خرب به ووصوله إىل غايته ومنتهاهحتقق األمر امل:  والثاين
ام يف ـكـ , التفسري والتأويلالرتادف يف لفظي عدم هذا املعنى , الذي يدل عىل 

ــ ــاىل ه ـقول ــبحانه وتع ≅    ö :س t/ (#θ ç/ ¤‹ x. $ yϑ Î/ óΟ s9 (#θ äÜŠ Ït ä† ⎯ Ïμ Ïϑ ù= Ïè Î/ $ £ϑ s9 uρ öΝ Íκ ÌE ù' tƒ 

… ã& é#ƒ Íρ ù' s? 4..   ٣٩ : [يونس[ . 
ــ ــام يف قول ـــوك  ? ö≅yδ tβρãÝàΖtƒ ωÎ) …ã&s#ƒÍρù's? 4 tΠöθtƒ ’ÎAù'tƒ …ã&é#ƒÍρù's : اىله تع

ãΑθà)tƒ š⎥⎪Ï%©!$# çνθÝ¡nΣ ⎯ÏΒ ã≅ö7s% ô‰s% ôNu™!%ỳ ã≅ß™â‘ $uΖÎn/u‘ Èd,ysø9$$Î/ ..  ٥٣ : [األعراف[ .   
ـــام يف قو ـــوك ــــل $ tΑ:  اىله تع s% # x‹≈ yδ ä−# t Ïù © Í_ øŠ t/ y7 ÏΖ ÷ t/ uρ 4 y7 ã⁄ Îm; tΡ é' y™ 

È≅ƒ Íρ ù' tG Î/ $ tΒ óΟ s9 ì ÏÜ tG ó¡ n@ Ïμ øŠ n= ¨æ # · ö9 |¹   ٧٨ : [الكهف[  .  
$  : اىلتعـسبحانه وه ـوكام يف قول ¨Β r& uρ â‘# y‰ Åg ø: $# tβ% s3 sù È⎦ ÷⎫ yϑ≈ n= äó Ï9 È⎦ ÷⎫ yϑŠ ÏK tƒ   

’ Îû Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# šχ% x. uρ … çμ tF øt rB Ö”∴ x. $ yϑ ßγ ©9 tβ% x. uρ $ yϑ èδθ ç/ r& $ [s Î=≈ |¹ yŠ# u‘ r' sù y7 •/ u‘ β r& 

!$ tó è= ö7 tƒ $ yϑ èδ £‰ ä©r& % ỳ Ì ÷‚ tG ó¡tƒuρ $ yϑ èδ u”∴x. Zπ yϑ ôm u‘ ⎯ ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ 4 $ tΒ uρ … çμ çG ù= yè sù ô⎯ tã “ Ì øΒ r& 

4 Œs≡9Ï7y ?s'ùρÍƒ≅ã Βt$ 9sΟó @n¡óÜÏì æ¨=nŠøμÏ ¹|9öZ#  ١(]٨٢ : [الكهف(.   
 يف كتاب اهللا سبحانه . التفسريغري  التأويلونخلص إىل القول : بأن 

 $Οه تعــاىل : ـقولــونقــف عنــد  !9# ∩⊇∪ ÏM t7 Î= äñ ãΠρ ”9 $# ∩⊄∪ þ’ Îû ’ oΤ ÷Š r& 

ÇÚ ö‘ F{ $# Ν èδ uρ -∅ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ óΟ Îγ Î6 n= yñ šχθ ç7 Î= øó u‹ y™ ∩⊂∪ ’ Îû Æì ôÒ Î/ š⎥⎫ ÏΖ Å™ 3 ¬! 

ã øΒ F{ $# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% .⎯ ÏΒ uρ ß‰ ÷è t/ 4 7‹ Í≥ tΒ öθ tƒ uρ ßy t ø tƒ šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊆∪ Î óÇ uΖ Î/ «! $# 4 ç ÝÇΖ tƒ 

∅ tΒ â™ !$ t± o„ ( uθ èδ uρ â“ƒ Í“ yè ø9 $# ÞΟŠ Ïm §9 $# ∩∈∪ y‰ ôã uρ «! $# ( Ÿω ß# Î= øƒ ä† ª! $# … çν y‰ ôã uρ £⎯ Å3≈ s9 uρ 

u sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ  ]٦−١ : الروم[ . 

                                     
 . م٢٠٠٥, بريوت , يف القرآن) ط دار الفكريمكن العودة إىل كتابنا (الثابت واملتغري لالستزادة) ١(
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ويَ  وا الـرّ  أن فارسَ  رُ ـزَ عـات و ومَ غَ رِ مـن , فوافـوهم بأَذْ
وأصـحابه وهـو بمكـة ,  أرض الشام فَغلبوا عليهم , وبلغ ذلك النبـي 

فشقّ ذلك عليهم , من قِبَلِ أن الفرس جموس , والروم أهل كتاب , وفرح 
وا أصـحاب النبـي وهـم فرحـ قُ توا , ولَ مِ ون وقـالوا : املرشكون بمكة وشَ

إنكم أهل كتاب , والنصار أهل كتـاب , وقـد ظهـر إخواننـا مـن أهـل 
 , وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرنَّ عليكم فارس عىل إخوانكم من أهل الكتاب ,

تُم אإىل  فأنزل اهللا هذه اآليات , فخرج أبـو بكـر  حْ فقـال : أَفَـرِ
نَّ اهللا أعيـنكم ( ال بظهور إخوانكم عـىل إخواننـا ? فـال تفرحـوا وال يَ  ـرَّ قَ

نَّ الروم عىل فارس كام أخربنا بذلك نبينا حممد  تَظْهرَ نّكم ) فواهللا لَ ,   يرسّ
فقام إليه أُيبُّ بن خلف , فقال : كذبت , فقال : أنتَ أكـذبُ يـا عـدو اهللا , 

بُك عليه ( أراهنك) عىل عرش قالئ منـي ,  صاجعل بيننا أجالً أُناحِ
تَ , وإن ظهرت فـارسُ قالئص منك , ف مْ رِ إن ظهرت الروم عىل فارس غَ

بَهُ , ثم جاء مْ رِ غَ  نَاحَ   :  , فقـال  فـأخربه  النبـي إىل تُ إىل ثالث سنني فَ
لِ ((  هُ يف األَجَ مادّ طَرِ وَ هُ يف اخلَ ايِدْ , فلقـيَ أُبيَّـاً ,  , فخـرج أبـو بكـر  ))زَ

كَ  متَ , فقـال : ال , تعـال أزايـدُ يف اخلطـر , وأمـادُّك يف  فقال : لعلّك نـدِ
األجل , فاجعلْها مائة قلوصٍ إىل تسعِ سنني , قال : قـد فعلـتُ . وطلـبَ 

لِبَ , فكفَّل به ابنه عبد  −إن هاجرَ  − أيبُّ من أيب بكرٍ  كفيالً باخلطر إن غُ
بالكفيـل ,  ه عبـد الـرمحن بَ لَ ا, فلامّ أراد أُيبُّ اخلروج إىل أحدٍ , طَ الرمحن 
ه إياه رسـول اهللا فأعطاهُ ك  املوقعـة , يف فيالً , ومات أُيبُّ من جرحٍ جرحَ

وم عىل فارس ملا دخلت السنة السـابعة , فأخـذ أبـو بكـر  تْ الرّ  وظهرَ
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رَ من ورثةِ أُيبّ , وجاء بـه إىل النبـي  هِ : ((  , فقـال  اخلَطَ قْ بـِ ـدَّ   )) تَصَ
هان ( −  وم مكيّـة , أل −)  القـامر وقد كان هذا قبل حتريم الرِّ ن سـورة الـرّ
 .  ةينحتريم اخلمر وامليرس واألنصاب مدآيات و

ثَتْ هذه اآليات من  اع بني  ٦ −١لقد حتدّ من سورة الروم عن الرصّ
تْ املؤمنني بأن  والغلبـة אالدولتني األعظم , فارس والروم , كام برشّ

لِبُ  −ني , وأهنم ـة حرف السـللروم من أهل الكتاب , بدالل   −وا اليومَ إن غُ
لِبون يف بضع سنني ,   وهذا ما حدث فعالً . سيَغْ

ث عـن الشـهود  −يف هذه اآليات وأمثاهلا  −القرآن الكريم  يتحـدّ
بَيل وأنَّ علـيهم , ويدعو املؤمنني إىل فقهه وفهمه ,  )١() فقه املستقبل ( املُستَقْ

ول  القائمـة بـنيאא, وأنْ حييطوا بأحـداث العـامل مـن حـوهلم  الـدّ
التغيري بني األُممِ صعوداً وهبوطاً ,  لماوأن يعلموا ويُدركوا عو العُظمى ,

א ًماً وختلفـاً , أخـذاً أو تركـا وهزيمةً , قوةً وضعفاً , علامً وجهالً , تقدّ
نَنِ اهللا وقوانينه الكونية و  . االجتامعية والسلوكية لسُ

ــد  ــف عن ــاىل : ونق ــه تع   ...zΝقول Î= tæ β r& ãβθ ä3 u‹ y™ Ο ä3Ζ ÏΒ 4© yÌ ó £Δ   

tβρ ã yz# u™ uρ tβθ ç/ Î ôØtƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# tβθ äó tG ö6 tƒ ⎯ ÏΒ È≅ ôÒ sù «! $#   tβρ ã yz# u™ uρ tβθ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû 

È≅‹ Î6 y™ «! $# ( (#ρ â™ t ø% $$ sù $ tΒ u œ£ uŠ s? çμ ÷Ζ ÏΒ 4  ... ٢٠ : [املزمل[  . 
                                     

م, ١٨/٨/١٩٩٥) يف التلفزيون العريب السوري بدمشق وبتاريخندوةِ (حديث الروح −أ من :) ١(
 ).  ستقبلفقه املوبعنوان ( 

 م. ٢١/٧/١٩٩٥و ١٠/٢/١٩٩٥وخطبة اجلمعة يف جامع املرابط بدمشق بتاريخ  −ب               
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 من اهللا سـبحانه للمـؤمنني أن ال يكلفـوادعوة هذه اآلية الكريمة 
الة , و ما تيرسّ من القرآن دعوة إىل قراءة أنفسهم فوق طاقتها يف عبادة الصّ

ـنَ  عنـد ابـن عبـاس ما  −يف صالة الليل أو غريها  آيـةٌ واحـدةٌ مِ
ــني يف قولــه   املســتقبلذلــك ألنّ  −القـرآن    تعــاىل : ســبحانه وبداللــة السّ
 ãβθ ä3 u‹ y™   اةً عىل كا لقَ بِعاتٍ مُ لُ معه تَ هلِ املسلمني املؤمنني ملواجهـة حيمِ

واملؤمنون يومئذ ما بني مريضٍ وطالبِ رزقٍ الذين يرتبّصون هبم الدوائر , 
قاتِلٍ يف سبيل اهللا .   ومُ

يِ ما يف  عْ  ه , ـدوثـقبل ح تقبلـاملسوهي دعوةٌ من اهللا سبحانه إىل وَ
ي ملفرزاته , ولتوفري اإلمكانات والطّاقات حللّ مُ   .  شكِالتِهِ والتّهيؤ للتصدّ

ة  لقد كان  ة يف مكّ اعات , ساعاتِ الشدّ يدعو أصحابه يف أشدّ السّ
, طلبـاً لنعـيم  املستقبلوالثبات من خالل فقه املكرمة , إىل التجلّد والتامسك 

َ إنَّ فيقول : (( اآلخرة , أو وصوالً إىل األمن واألمان يف الدنيا ,  اً آلَ يَارسِ َ ربْ صَ
نَّ  مْ اجلَّ كُ دَ عِ وْ و ] [رواه أمحد)) ةُ مَ ت يشـكُ بَّابُ بن األرَ , وحني جاءه الصحايبُّ خَ

ْ لنا ? أال تَدعو لنا ? أجابـه  تَنْرصِ إليهِ ما أصابه مِن أذ املرشكني قائالً : أال تَسْ
   :))  اءَ إىل ــنْعَ ــنْ صَ ــبُ مِ اكِ َ الرَّ ــريْ ــى يَسِ تَّ ــرَ حَ نَّ اهللاُ هــذا األمْ ــتِمَ .. واهللاِ لَيُ

 لُون ـتَعْجِ مْ تَسْ نَّكُ لَكـِ ـهِ , وَ نَمِ ئْبَ عىل غَ َافُ إال اهللاَ والذِّ [رواه  )) فَال خيَ
  .  البخاري]

 )) : ـنَ ويف روايةٍ أخر جُ مِ رُ ْ ةِ ختَ أَ عَ باملِرْ مَ نَّ أَنْ تَسْ كَ شِ ... واهللاِ لَيُوْ
ـا َ ـذا البَيْـتَ ال ختَ رَ هَ وْ زُ ا حتّى تَ هَ ِ ىل بَعِريْ يَّةِ عَ ادِسِ اً إال اهللالقَ ـدَ [رواه  )) فُ أَحَ

 . البخاري]
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/ öقولـه تعـاىل : نقف عند و ä. â‘$ ¤ ä. r& × ö yz ô⎯ ÏiΒ ö/ ä3 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ôΘ r& / ä3 s9 ×ο u™ !# t t/ 

’ Îû Ì ç/ –“9 $# ∩⊆⊂∪ ÷Π r& tβθ ä9θ à) tƒ ß⎯ øt wΥ ÓìŠ ÏΗ sd × ÅÇ tFΖ •Β ∩⊆⊆∪ ãΠ t“ öκ ß y™ ßì ôϑ pg ø: $# tβθ —9 uθ ãƒ uρ t ç/ ‘$! $# 

∩⊆∈∪ È≅ t/ èπ tã$ ¡¡9 $# öΝ èδ ß‰ Ïã öθ tΒ èπ tã$ ¡¡9 $# uρ 4‘ yδ ÷Š r& ” tΒ r& uρ  ٤٦−٤٣ : [القمر[  . 
صَ قومِ نوحٍ  بعد أن ذكرَ اهللا سبحانه وتعاىل يف سورة القمرِ قَصَ
لَ ما أُصيبُوا به من عذاب  وعادٍ وثمودَ , وقومِ لوطٍ , وقومِ فِرعون , وفصَّ

لِهِ  سُ بَ هذا  ال مردَّ له , بسببِ كفرهم بآياته وتكذيبهم لرُ قَ تنبيه اهللا , أَعْ
ْ سبحانه ملرشكي  م إنْ ملَ نَّةُ يرجعوا قريشٍ إىل أهنّ م سُ لُّ هبِ تَحِ شدهم فسَ إىل رُ

 َ لَّ بأرضْ ا حَ م من البالء مثلُ مَ يقُ هبِ ِم من املكذبني اهللا يف هذا الكون , وحيَ اهبِ
. * öäكـ ( قوم عادٍ باألحقاف ) , قال تعاىل :  من قبلهم øŒ$# uρ % s{r& >Š% tæ øŒÎ) 

u‘ x‹Ρ r& … çμ tΒöθ s% Å∃$s) ômF{ $$Î/ ô‰s% uρ ÏM n= yz â‘ ä‹–Ψ9$# .⎯ ÏΒ È⎦÷⎫ t/ Ïμ ÷ƒ y‰tƒ ô⎯ ÏΒ uρ ÿ⎯Ïμ Ï ù=yz ω r& 

(# ÿρß‰ ç7÷è s? ωÎ) ©!$# þ’ÎoΤÎ) ß∃% s{r& ö/ ä3ø‹n= tæ z># x‹tã BΘ öθtƒ 5ΟŠÏà tã ∩⊄⊇∪ (#þθä9$s% $oΨ oK ø⁄Å_ r& 

$ oΨ s3Ïùù' tGÏ9 ô⎯ tã $uΖ ÏFoλÎ;# u™ $uΖ Ï? ù' sù $ yϑÎ/ !$tΡ ß‰ Ïès? βÎ) |MΨä. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï%Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊄⊄∪ tΑ$s% $ yϑ̄Ρ Î) 

ãΝ ù=Ïèø9 $# y‰Ζ Ïã «!$# / ä3äóÏk=t/ é& uρ !$̈Β àM ù=Å™ö‘ é& ⎯Ïμ Î/ û© Ío_ Å3≈ s9 uρ ö/ ä31u‘ r& $YΒ öθ s% šχθè= yγøg rB ∩⊄⊂∪ 

$£ϑ n=sù çν÷ρ r& u‘ $ ZÊÍ‘% tæ Ÿ≅ Î6ø) tGó¡•Β öΝ ÍκÉJ tƒÏŠ÷ρ r& (#θä9$s% # x‹≈ yδ ÖÚÍ‘% tæ $tΡ ã ÏÜøÿ’Ε 4 ö≅ t/ uθ èδ $tΒ 

Λä⎢ ù=yf ÷ètGó™ $# ⎯Ïμ Î/ ( ÓxƒÍ‘ $ pκÏù ë>#x‹ tã ×Λ⎧ Ï9 r& ∩⊄⊆∪ ã ÏiΒ y‰ è? ¨≅ ä. ¥™ó© x« ÌøΒ r' Î/ $pκÍh5 u‘ 

(#θßst7 ô¹r' sù Ÿω #“t ãƒ ωÎ) öΝ åκß] Å3≈ |¡tΒ 4 y7 Ï9≡ x‹x. “ Ì“ øg wΥ tΠöθ s)ø9 $# t⎦⎫ ÏΒÌ ôfßϑø9 $# ∩⊄∈∪ 

ô‰s) s9 uρ öΝ ßγ≈ ¨Ψ ©3tΒ !$ yϑ‹Ïù βÎ) öΝ ä3≈ ¨Ψ ©3̈Β ÏμŠÏù $uΖ ù=yè y_ uρ öΝßγ s9 $Yèøÿ xœ # \≈ |Áö/ r&uρ Zο y‰ Ï↔øù r& uρ !$yϑ sù 

4© o_ øîr& öΝ åκ÷] tã öΝ ßγãèøÿ xœ Iω uρ öΝ èδã≈ |Áö/ r& Iω uρ Νåκ èEy‰ Ï↔øù r& ⎯ÏiΒ >™ ó© x« øŒÎ) (#θçΡ% x. 

šχρß‰ys øg s† ÏM≈tƒ$t↔Î/ «!$# s−% tnuρ Ν ÍκÍ5 $̈Β (#θçΡ% x. ⎯Ïμ Î/ tβρ â™ Ì“ öκtJ ó¡o„ ∩⊄∉∪ ô‰s) s9 uρ 

$ oΨõ3 n=÷δ r& $tΒ / ä3 s9öθ ym z⎯ ÏiΒ 3“ tà) ø9$# $ uΖ øù§|Àuρ ÏM≈ tƒFψ$# öΝ ßγ̄=yè s9 tβθãèÅ_ö tƒ ∩⊄∠∪ Ÿωöθ n=sù 
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ãΜèδ u |ÇnΣ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρä‹sƒ ªB$# ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ºΡ$ t/öè% Oπ oλÎ;# u™ ( ö≅t/ (#θ=|Ê óΟßγ ÷Ψ tã 4 y7 Ï9≡ sŒuρ 

öΝ ßγä3øù Î) $ tΒ uρ (#θçΡ% x. šχρçtIø tƒ  ]: ٢٨−٢١ األحقاف[ . 
ويتبني لنا بشكل واضح رصيح يف هذه اآليات الكريمة من سـورة 
األحقاف ورود كلمة ( مستقبل ) فهو لفظ قرآين مل يـرد إال مـرةً واحـدةً يف 

 هذا الكتاب العظيم .
ه : ل نعود فنقـول ـدَ  للمـؤمنني , فـاهنزمقـد صـدق اهللا وعْ

وا األدبار يوم أحد يف السنة الثانيةقريش  من اهلجـرة النبويـة , واآليـة  وولّ
ة املكرمة , ومل يكـن لـه  يومئـذ جـيشٌ , بـل كـان أصـحابه  نزلت بمكّ

  ّمقهورين , يُالقُون العذاب من املرشكني يف كلّ مكان, حتـى إن ,
م ? أي مجـعٍ  / : (٤٥القمـر / قال حني نزلـت آيـة عمر  ـزَ أيُّ مجـعٍ هيُ

رع, وهو يقول:  رسول اهللا  يُغلَب? فلام كان يوم بدرٍ , رأيتُ  ثِبُ يف الدّ يَ
 ãΠ t“ öκ ß y™ ßì ôϑ pg ø: $# tβθ —9 uθ ãƒ uρ t ç/ ‘$! $#   فَتُ تأويلهـا, ] ٤٥ : [القمر رْ يومئـذٍ , ويف  فعَ

تُهُ  لِمْ عَ  .  )١() روايةٍ : فَ
هو حتقق األمر املُخرب به يف آيـة  ( التأويل )ونفهم من قول عمر أن 

 يته ومنتهاه عىل أرض الواقع ./ ووصوله إىل غا ٤٥القمر / 
د إخبـارٍ فقـط  هذه اآليات الكريمة وما سبقها وأمثاهلا ليست جمـرّ

ـهِ  وإىل التهيّـؤِ ,  املسـتقبلمن اهللا سبحانه , وإنّام هي دعوةٌ للمؤمنني إىل فِقْ
ات ريُّ بْ , وما فيهِ من األحداث والتَّغَ تَقَ هني والنفيس واملادّي للغدِ املُرْ   . الذّ

                                     
 ) ذكر ذلك ابن كثري يف تفسريه عن ابن أيب حاتم عن عكرمة , كام ذكره املراغيّ يف تفسريه أيضاً . ١(
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/ بشهوده الشخيصّ ليوم  ٤٥آية القمر / تأويل عرفَ سيّدنا عمر وكام 
نيَ اليقنيِ , وحقّ املستقبيل( بدر ) التّارخييّ و هُ علمَ اليقنيِ , وعَ  ّ , وعلِمَ

لِمَ  بْلُ اليقني , عَ ودِهِ ال النبيُّ يوسف من قَ اآليات  تأويل شخيصبِشهُ
داً , قال تعاىل : حني دخلَ عليه أبواه ومعهام إخوته وخرُّ  يف حقه وا له سجّ
 $£ϑ n=sù (#θè= yzyŠ 4’ n? tã y# ß™θãƒ #“ uρ# u™ Ïμ ø‹ s9Î) Ïμ ÷ƒuθ t/ r& tΑ$s% uρ (#θè=äz÷Š$# u óÇÏΒ βÎ) u™ !$x© ª!$# 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ#u™ ∩®®∪ yì sùu‘ uρ Ïμ ÷ƒ uθt/ r& ’n? tã Ä¸ öyè ø9$# (#ρ” yzuρ …çμ s9 #Y‰ £∨ ß™ ( tΑ$s% uρ ÏM t/ r'̄≈ tƒ # x‹≈ yδ 

ã≅ƒÍρù' s? }‘≈ tƒö™ â‘ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ô‰s% $ yγ n=yè y_ ’În1 u‘ $ y) ym ( ô‰s% uρ z⎯ |¡ôm r& þ’ Î1 øŒÎ) ©Í_ y_ t÷zr& z⎯ ÏΒ 

Ç⎯ ôfÅb¡9 $# u™ !% ỳ uρ Νä3 Î/ z⎯ ÏiΒ Íρ ô‰t7ø9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ βr& sø t“ ¯Ρ ß⎯≈ sÜø‹¤±9 $# © Í_ ø‹t/ t⎦ ÷⎫ t/ uρ 

þ†ÎAuθ ÷zÎ) 4 ¨βÎ) ’ În1 u‘ ×#‹ÏÜs9 $yϑÏj9 â™ !$t± o„ 4 … çμ̄Ρ Î) uθ èδ ÞΟŠÎ= yèø9 $# ãΛ⎧ Å3pt ø:$# ∩⊇⊃⊃∪ * Éb>u‘ ô‰ s% 

© Í_ tF÷ s?# u™ z⎯ ÏΒ Å7ù=ßϑ ø9$# ©Í_ tFôϑ̄=tã uρ ⎯ ÏΒ È≅ƒÍρ ù's? Ï]ƒÏŠ% tnF{ $# 4 t ÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{ $# uρ |MΡ r& ⎯Çc’ Í<uρ ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο tÅzFψ$# uρ ( © Í_ ©ù uθs? $ VϑÎ=ó¡ãΒ © Í_ ø) Åsø9 r& uρ 

t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 $$Î/ ∩⊇⊃⊇∪ y7Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ Ï™!$ t6/Ρ r& É=ø‹ tóø9 $# Ïμ‹ÏmθçΡ y7 ø‹ s9Î) ( $tΒ uρ |MΨ ä. öΝÍκö‰ y‰s9 øŒÎ) 

(# þθãèuΗød r& öΝ èδ { øΒ r& öΝ èδ uρ tβρ ãä3 øÿs‡  ] ١٠٢−٩٩ : يوسف [  . 
منا يف رحاب لفظ ( نا نأيت عىل يف القرآن الكريم )  التأويل وما دُ فإنّ

لكريم , يف بعض آياتٍ من القرآن اقوهلم ما نُقِل عن الصحابة الكرام 
من هذا اللفظ   :/ موضعاً ١٧الذي ورد يف كتاب اهللا يف / التأويل ) (تتضّ

ـدُ (  ـعْ ها أو تأويلها بَ وعلّق الشيخ عبد احلميد  ,)  مل يأتِ مِصداقُ
نْطِيْنَة يف كتابه ( -رمحه اهللا  -بن باديس  جمالس  املولود يف اجلزائر بمدينة قُسَ
إنّه آتٍ وأن اآليت  : (لسالفة الذكر الصحابة ا) عىل مقولة  ١٠التفكري ص

 ) .  حوادثُ الزمانِ ووقائع األكوان ...
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بْلُ  ما حدث لنبيِّ اهللا موسى نأيت عىل و حني وجد عبداً من قَ
نِ  الصاحلني من عباد اهللا  يْ رَ عِ البَحْ ْمَ $ tΑ :الصالح عبدُ ال, فخاطبه عند جمَ s% 

y7 ¨Ρ Î) ⎯ s9 yì‹ÏÜ tGó¡ n@ z© Éë tΒ #Z ö9 |¹ ∩∉∠∪ y#ø‹ x. uρ ç É9 óÁs? 4’n? tã $ tΒ óΟs9 ñÝÏtéB ⎯Ïμ Î/ # Zö9 äz     
‰  : tΑ$s% þ’ÎΤß, فأجابه  ] ٦٨−٦٧ : الكهف [ Éf tFy™ βÎ) u™!$ x© ª!$# # \Î/$ |¹ Iω uρ 

© ÅÂôãr& y7 s9 # \øΒ r&  ] الصالح عبد ال, فقال  ] ٦٩ : الكهف :  ...Èβ Î* sù © Í_ tF÷è t7̈? $# 

Ÿξsù ©Í_ ù= t↔ó¡s? ⎯ tã >™ó© x« #© ¨Lym y^ Ï‰÷né& y7 s9 çμ ÷Ζ ÏΒ # [ø. ÏŒ  ]٧٠ : الكهف[  . 
قها , فقال له موسى  رَ وهكذا انطلقا حتى إذا ركبا يف السفينة خَ

  حتّى إذا لقيا غالماً  –معرتضاً عىل فعله  –: أخرقتها لتُغرقَ أهلها
تَلْتَ نفساً زكيّة بغري نفسٍ ( أتيا أهلَ معرتضاً ) , حتى إذا  فقتله , قال : أَقَ

لو :  موسى  قالففوجدا فيها جداراً يريدُ أن ينقضّ فأقامه , , قرية 
# % tΑ$s: العبد الصالح شئتَ الختذتَّ عليه أجراً , قال  x‹≈ yδ ä−# tÏù © Í_ øŠt/ 

y7 ÏΖ ÷ t/ uρ 4 y7 ã⁄Îm; tΡé' y™ È≅ƒÍρù' tGÎ/ $ tΒ óΟ s9 ìÏÜ tGó¡n@ ÏμøŠ n=̈æ # · ö9 |¹  ] وأخذ  ] ٧٨ : الكهف ,
 : ما غاب عن نبيّ اهللا موسى  تأويلد الصالح يذكرُ له العب

 $̈Β r& èπ oΨ‹Ï ¡¡9 $# ôMtΡ% s3sù t⎦⎫Å3≈ |¡yϑÏ9 tβθè= yϑ÷ètƒ ’ Îû Ìós t7ø9$# ‘NŠu‘ r' sù ÷βr& 

$ pκz:‹Ïãr& tβ% x. uρ Ν èδ u™!# u‘ uρ Ô7Î=̈Β ä‹è{ù' tƒ ¨≅ä. >π uΖŠÏ y™ $ Y7óÁxî ∩∠®∪ $̈Β r& uρ ÞΟ≈ n=äóø9 $# tβ% s3 sù 

çν# uθ t/r& È⎦ ÷⎫ uΖ ÏΒ ÷σãΒ !$uΖŠÏ± y‚sù β r& $ yϑßγ s)Ïδ öãƒ $YΖ≈ u‹ øóèÛ # \ø à2 uρ ∩∇⊃∪ !$tΡ ÷Šu‘ r' sù βr& 
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y7 •/ u‘ β r& !$tóè=ö7 tƒ $yϑ èδ£‰ ä© r& % ỳ Ì÷‚ tGó¡ tƒuρ $ yϑèδ u”∴x. Zπ yϑôm u‘ ⎯ ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ 4 $ tΒ uρ …çμ çGù=yè sù 

ô⎯ tã “Ì øΒ r& 4 y7Ï9≡ sŒ ã≅ƒÍρ ù's? $ tΒ óΟs9 ìÏÜó¡n@ Ïμ øŠn=̈æ #Z ö9 |¹  ]٨٢−٧٩ : الكهف[  . 



 ٩٩

ون بناءً عىل الظواهر كام  مُ كُ ل عليهم السالم حيَ سُ يقول األنبياءُ والرّ
ائِر  ((احلكامء :  َ ىلَّ الرسَّ تَوَ رِ واهللاُ يَ اهِ مُ بالظَّوَ كُ نُ نَحُ , وأحكامُ هذا )) نَحْ

ا ما يتعلق بشأن  ,  املستقبلالعاملَ مبنيّة عىل األسباب احلقيقية الواقعة , وأمّ
سل , كيعقوبَ , واهللاُ عليها إال بعضَ عبادِهِ  م يُطلِعلف هم األنبياء والرّ

 .  العبدُ الصالحُ الذي التقى به موسى وويوسفَ عليهام السالم , 
نْ يعلمُ ما آتَى اهللاُ  لقد اعرتضَ موسى  عىل ما رأ , ومل يكُ

 موسى  ملا كانَ يقوم به من األفعال , فمرتبةُ  تأويلٍ العبدَ الصالح من 
يف معرفة الرشائع واألحكام بناءً عىل الظواهر , ومرتبةُ هذا العبدِ الصالحِ 

بناءً  , الع عىل أرسارهاطّ طن األمور وحقائقِ األشياءِ واالالوقوف عىل بوا
≈     ...çμ:  قال تعاىل عىل علم اهللا اللَّدينّ , oΨ÷ s?#u™ Zπ yϑ ômu‘ ô⎯ ÏiΒ $ tΡÏ‰ΖÏã çμ≈ oΨ ÷Κ̄= tæ uρ ⎯ÏΒ 
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ى , أنه قال : ((  رسول اهللا روي عن  سَ وْ ىل مُ يْنَا وعَ لَ ةُ اهللاِ عَ َ محْ رَ

بَ  أَ العَجَ بِهِ  لَرَ احِ َ عىل صَ ربَ  .] [حديث مرفوع)) لَوْ صَ
)  مطمح األنفس ومن الطرائف األندلسية ما ورد يف كتاب (

  ذكرها الشيخ عيل الطنطاوي يف كتابه التي  –بن خاقان الوزير اللفتح 
باألندلس عن القايض خطيب املسجد اجلامع  – رجال من التاريخ ) (

 من سورة الكهف :  ٧٩بن سعيد البَلُّوطيّ ما يدورُ حولَ اآلية امنذر 
) أن  قرطبة أرادَ أمريُ املؤمنني عبد الرمحن النّارص , باين الزهراء (

وكانَ بجوارِ املكانِ دارٌ صغريةٌ ومحّامٌ أليتامٍ  يبنيَ قرصاً إلحد نسائِهِ ,
ا , فقالوا : إنّه  حتتَ  َ مهُ واليةِ القايض منذرِ بن سعيد البلّوطي , فطلبَ رشاءَ
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هُ , فقال : ال , إالَّ بإحد ثالث :  باعُ إال بإذنِ القايض . فسألهُ بيعَ ال يُ
ةِ الثَّمن بْطَ نِ البناء , أو غِ هْ . فأرسل اخلليفةُ خرباءَ  حاجة األيتام , أو وَ

ام  روها بثمن مل يُعجِب القايض , فأباهُ , وأظهرَ اخلليفةُ العدولَ عنهُ قدّ
هد فيهام , وخافَ القايض أن يأخُ  َ والزُّ مهُ ار ذَ ا اخلليفةُ جرباً , فأمر هبدم الدّ

ر اخلرباءُ  مِ وباع األنقاضَ , بأكثر ممّا قدّ يظهرُ أن اخلرباء الرسميني  –واحلامّ
 وعزَّ ذلكَ عىل اخلليفةِ , وقال له : وما دعاكَ إىل ذلكَ ? قال :  –كذا دائامً ه
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م من اخلُرباء , األنقاضَ  لقد بعتُ    تْ للدار واحلامّ رَ دّ بأكثرَ ممَّا قُ

 بام تراه هلا من الثَّمن .  األرض وبقيت لأليتامِ األرضُ , فاآلن اشرتِ 
د رسول يدنا ـما حدث لسبعد هذه الطرفة األندلسية نستقرئ    حممّ

نة السادسة من اهلجرة النبوية ي اهللا  يبيَة (ومَ يف السّ لْحِ احلُدَ ) حينها مل  صُ
 ,هذا اليوم موقفاً قطُّ أشبَه بموقفهم منهُ يف  املسلمون من رسول اهللا يقف 

 شيئاً من أعامله قطُّ كام عارضوا ذلك الصلح , ومل يقف  اومل يعارضو
لح ,  منهم موقفاً قطُّ كان أشدَّ  عليهم من ذلك املوقف, فقد أمىض الصّ

 ومل يكن له يف مثلِ ذلك سابقة ,,  هتم يف هذا األمرِ اخلطريِ وعدلَ عن مشاور
إىل  )١(, وردّ أبا جندلَ باملداراة , ال باملداهنة وقابلَ تشديد قريش وعنادها 

                                     
مَ أبوأبو جندل بن سهيل بن عمر ممثل قريش يف صلح احلديبية ) ١( دِ جندل احلديبيـة هاربـاً مـن  : قَ

ة يرسفُ يف قيوده التي أوثقه هبا والده سهيل بن عمرو يف سجنٍ له , ففرح به املسلمون وآووه يف  مكّ
ضُ رسول اهللا  , فقام إليه , فجعل يرضب وجهه , وأخـذ  الوقت الذي كان سهيلُ بن عمرو يُفاوِ
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َثِّلِ قُريش  دُ أبيه سهيل بن عمرو ممُ عْ تِبَ بَ لح قد كُ .  , ومل يكن عهدُ الصّ
بْنِ , ومعاين بفشعرَ املسلمون يف ذلك اليوم  فارت نفوسهم , حتى الغُ

عن السبب الذي دعا رسول اهللا  يسأل يف دهشةٍ  ذهب عمر بن اخلطاب 
  بُول لح إىل قَ يف اطمئنان الواثق وثقة  , فيجيبه رسول اهللا هذا الصُّ

نِي املطمئن : ((  يِّعَ لَنْ يُضَ هُ , وَ رَ الِفَ أمْ لُهُ , لَنْ أُخَ وْ سُ بْدُ اهللاِ ورَ اْ عَ نَ )) وهنا أَ
مأموراً بأن يفعل ما فعل ,  قضية كلها , فقد كان رسول اهللا حمور ال
له أن خيالف أمر ربّه وهو الذي أيّده بنرصه وباملؤمنني وألّف بني وليس 

قلوهبم , ومل يكن له أن يُشاور أصحابه أو يستجيب لعواطفهم وقد صدرَ 
                                                                                     

دُّ إىل  , فصاح أبو جنـدل بـأعىل صـوته :قه بمجامعِ ثيابه حولَ عن אيـا معرشـ املسـلمني أَأُرَ
عِيد رسول اهللا  –يفتنوين يف ديني  ن ما  وكان فيام كان من بنود الصلح أن يُ  مؤمنـاً אجاءَ مِ

ه .. واهللاُ ال ":  حينئذ قال سهيل لرسـول اهللا  −إىل املسلمني  دُّ ـنْ قاضـيتُك عليـهِ .. رُ هـذا أول مَ
هُ إيلَّ أكاتبُكَ عىل يشءٍ حتّى  ه  "تردَّ ه , فأبى سهيل وجعلَ  . فردّ كَ وجـه عليه وكلّمه أنْ يرتُ

نَ العذابِ : (( بغُصن من شوك . فقال  ابنه  هُ مِ رْ ْ أو أَجِ بْهُ يلِ ه فأجـار" واهللا ال أفعـل")). فقال : هَ
ـا أَبَـا جَ صـوتَه فقـال : (( بعضُ أصحاب سهيل , فكفَّ عنه , ثمّ رفـع رسـول اهللا  ْ يَ ـربِ لْ اصْ نْـدَ

ا بينَنَـا وبـنيَ  نَ ـدْ عقـدْ ا قَ جاً , إنَّ جاً وخمرَ رَ نيْ فَ فِ عَ تَضْ نَ املُسْ عَكَ مِ لٌ لَكَ وملَِنْ مَ اعِ , فإِنَّ اهللاَ جَ بْ تَسِ  واحْ
ِم  رُ هبِ دِ ا ال نَغْ دَ اهللا, وإنَّ هْ نا عَ م عىل ذلِكَ وأعطَوْ لْحاً , وأعطيناهُ  )) وأخذت احلميَّة عمرَ القومِ صُ

, وإنـام دمُ אاصرب أبا جندل , فـإنام هـم "ميش إىل جواره ويقول له : ثبَ إىل أيب جندل يفو
م دمُ كلبٍ  ه  "أحدهِ يفِ , أي مقبضه , رجـاءَ أنْ يأخـذَ ينِ منه قائمَ السَّ دْ بـه أبـاهُ , وجعل يُ

بـالفرج , وعـاد إىل مكـة  ولكنّ أبا جندل ضنّ بأبيه أن يقتلَه , وخضع لواقع األمـرِ حتّـى يـأيت اهللا
وا  نـاً أالَّ جيـدِ زَ مع حَ مُوعهم تفيضُ مـن الـدّ ةٍ ودُ رسْ هِ , واملسلمون ينظرون إليه يف حَ فُ يف قيودِ يرسِ

 سبيالً إىل إنقاذه . 
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موسى كام كان عبدُ اهللا الصالح ال يُشاور  −  األمر إليه من العيلّ احلكيم
  وقد أحسّ  –وال يستجيب لعواطفه  تْ ناقته عند ذلك منذ بركَ

ةَ (( ه : ألصحابقال فاحلديبية  كَّ نْ مَ يْلِ عَ ابِسُ الفِ ا حَ هَ بَسَ )) ومنذ هذه حَ
لماللحظة أعدّ نفس ,  الحِ ذات البنيصْ إِ , وه لقبول كلّ خطة تدعو إىل السّ

رمات اهللا , وأعلنَ هذ ه العاطفة الكريمةَ رصحيةً ما دام أساسها تعظيم حُ
طَّةٍ واضحةً حني قال : ((  يشٌ اليَومَ إىل خُ رَ وينِ قُ عُ هِ الَ تَدْ ي نَفْيسِ بِيَدِ والّذِ

اها  م إيَّ طَيْتُهُ مِ , إالّ أعْ حِ ةُ الرَّ لَ ا صِ اتِ اهللاِ , وفِيْهَ مَ رُ ا حُ ونَ فِيْهَ ظِّمُ عَ  )) . يُ
لح مل الرغبة من قريشٍ   فلامّ بدا له  يرتدد يف قبوهلا , يف الصُّ

وك . وكان اهلدف  ه أن يصلَ إىل هذا اهلدفِ وإن مشى له عىل الشّ وجعل مهّ
ور واألشكال واهليئات , وأغىل يف  نظره أسمى من أن هيتم يف سبيله بالصُّ

من أن يضيع بسبب كلمةٍ نابية أو مظهر جافّ , ومن أجل ذلك أعرض 
حَ مع  بعن كثري من جهاالت قريش , وتسامَ وثِهم مَ هيل بن عمرو غايةَ عُ سُ

لقِ  نْ صالبةٍ وعنادٍ , ومل يُ التسامُح , وتقبّل بصدرٍ رحبٍ كلّ ما بدا منه , مِ
, ومىض يف القضية يُعاجلها  باالً قطُّ إىل ما كان من أصحابه من محيّةٍ 

بحكمته وسياسته حتى انتهت إىل هنايتها التي يرجو هبا اخلري لإلسالم 
ينظرُ بعنيِ اهللا سبحانه  , وكأنّام كان  من ربّ العاملنيملسلمني بتوجيهٍ وا

 كثري . وإىل الغيب وإىل ما وراء هذا الصلح من خري كثريٍ 
بأرسع مما كان ينتظر  املُستقبليّةولقد آتى هذا الصلح ثمراته 

املسلمون , وبأعجب مما كان يتصورون , وكانت ثمراتُه طيّبة مباركةً حتى 
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ه اهللا تبارك و   ...$[sتعاىل : سامّ ÷Gsù $YΖ Î7•Β   ... وكأنّام كان باباً  ]١ : [الفتح ,
 : يقف وراءه اخلري , فلامّ انفتح تدفّقَ اخلري تدفقاً وانسابَ انسياباً 
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أنْ  –أو من مظاهر هذا الفتح  –وكان من ثمراتِ هذا الصلح 

قُ , ربُ أوزارها بني املسلمني وقريش وضعتِ احل هي العقبة الكأداءُ  يشٌ رَ فَ
يف طريقِ اإلسالم منذ ظهوره , واليهودُ يسريون عىل منهاجها يف مناوأةِ 

ل تْ هذه اجلذوة اإلسالمِ وعداوته , فلامّ تم الصّ َدَ ح بينها وبني املسلمني مخَ
, ثمّ ها هي ذي قريش بعد كربيائها وعنادها ترغب اآلن يف مهادنة رسول 

هُ / اهللا  تْ رَ ه , وتعرتفُ به بعد أن أنكَ لْمِ , / تسعة عرش عاماً ١٩وسِ
لُ إليه  وثَها وتُرسِ بْعُ لح , فأممَ هُ يف أمر الصُّ ضَ اوِ يْلَ بنَ عمروٍ لِيُفَ هَ ىض سُ

لْحَ , فرضبَ بذلك  أروعَ األمثلةِ يف احلكمةِ والسياسةِ وقوةِ البرصِ  الصُّ
 ودِقّة النظرِ يف العواقبِ اآلتيةِ .  املُستَقبليّةِ باألمورِ 

 أن  –ح ـن مظاهر هذا الفتـأو م –لح ـان من ثمراتِ هذا الصـوك
ها دَ للدعوة طريقُ هِّ لتصلَ إىل  انفسحَ أمام املسلمني جمالُ العملِ , ومُ

لوا بالقبائل يف منازهلم , وأن  القلوبِ , وصارَ من املمكنِ هلم أن يتصّ
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خيتلطوا بالناس يف ديارهم , فيرشحوا هلم مبادئ دينهم وحقيقة دعوهتم , 
 : أي فآمنَ به كثريٌ حتّى شملَ مكة نفسها , ومل يمضِ عامان بعد احلديبية (

عرشة / ١٠٫٠٠٠/مكة يف  ) حتى دخل السادسة اهلجرية السنة بعد 
 ألفٍ وستامئة . / ١٦٠٠/ نيوم احلديبية ال يزيد ع العددآالفٍ , وكان 

يعملُ عىل تبليغِ الدعوة يف بالد العربِ ,  وكام أخذ رسول اهللا 
يط هبا , فكتب إىل  أخذ يعمل عىل تبليغها يف املاملك واألقطار التي حتُ

 . م ملوكها وأمرائها وسادهتا يدعوهم إىل اإلسال
لح  ذَ  –أو من مظاهر هذا الفتح  –وكان من ثمرات هذا الصُّ أنْ أخَ

هُ قوته كلّها إىل اليهود , وكانوا العدوّ األكرب بعد قريش ,  النبيُّ  يوجّ
عىل قريش أوالً , وعىل من حوهلم  –من رشٍّ  –وكان اعتامدهم فيام يريدون 

زلةٍ عن من قبائل العربِ ثانياً , فلامّ وقع الصلح صار ا ليهود يف شبه عُ
ءَ , مما أعزّ اهللا  يْامَ كَ وتَ َ وفَدَ يْربَ العربِ , وكان ما كان بعد ذلك من وقائع خَ

 به اإلسالمَ وأذلّ أعداءه . 
وكان من ثمرات هذا الصلح أنْ اعرتفت قريشٌ بحقّ املسلمني يف 

( ô‰s دون قتالٍ , فكانَ فوزاً عظيامً  له تمّ ذلك فزيارة البيت احلرام ,  ©9 

šX y‰|¹ ª!$# ã&s!θß™ u‘ $ tƒö™ ”9 $# Èd,ysø9 $$Î/ ( £⎯è=äzô‰tG s9 y‰ Éf ó¡yϑø9 $# tΠ# tys ø9$# βÎ) u™!$ x© ª!$# 
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Ÿ≅ yèy∨ sù ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ šÏ9≡ sŒ $[s÷G sù $·6ƒÌ s%   ٢٧: [الفتح [ . 
لتِ األيام كلّام مرت , تُ  عَ ُ بَ وهكذا جَ دَ نَظَرِ رسول اهللا  نيِّ عْ ,  بُ

نَ  سْ وابَ رأيهِ  وحُ تِه وصَ لِني حني كرهوا املُ أصحابِهِ موقف , و سياسَ جِ تَعْ سْ
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لح الذي كان يُمناً وبركةً عىل اإلسالم واملسلمني رُ للذين  ذلك الصُّ , وتُظهِ
وأبعدَ مدً , وأشدَّ رأياً , كان أصحَّ منهم  النبي  استثقلوا رشوطه ( أنّ 

  .  )١(يقيناً بأنّ اهللا لن يُضيّعه , ولن خيذله , وأنّ ما رآهُ هو اخلريُ الكثري والفوزُ العظيم )
 ما كان فتحٌ أعظمَ يف اإلسـالم يقول : ( وكان أبو بكر الصديق 

ُ  من فتح احلديبية ـد , ولكنّ الناس يومئذ قرصّ رأْهيُ  م عـامّ كـان بـني حممّ
لونَ  وربّه , واهللا ال يعجلُ كعجلةِ العبادِ حتّى تبلغ األمور ما  , والعبادُ يَعجَ

ةِ الوداعِ قائامً عنـد النحـرِ  جَّ تُ إىل سهيل بن عمروٍ يف حِ ,  أراد ... لقد نَظَرْ
ب إىل رسول اهللا  هُ  يقرّ نَ دْ ه , ورسول اهللا  بُ ها بيدِ رُ نْحَ ق . ودعا احلـالّ  يَ

هُ عـىل عينيـه فحلقَ رأسه اهُ يضـعُ هِ وأَرَ رِ ـعْ طُ من شَ ,  , فأنظر إىل سهيل يلقُ
رَّ يوم احلديبية بأنْ يكتُبَ :  قِ هُ أنْ يُ اْءَ   ijk وأذكرُ إِبَ

هُ أنْ يكتُبَ أيضاً ما يُشريُ إىل نبوته  اْءَ ‰   : Óوإِبَ £ϑ pt ’Χ ãΑθ ß™ §‘ «! $#  ٢٩ : [الفتح[ 
تُ مِ فحَ  محة  اهللاَ الذيدْ هُ عىل نبيِّ الرّ هداهُ لإلسالم ... فصلواتُ اهللاِ وسالمُ

نا من اهللكة )   . )٢(الذي هدانا بهِ وأنقذَ
قَتْ احلَادِثَاتُ حكمـةَ النبـيّ وكذلك  (   دَّ ـةَ  صَ هِ ودِقَّ ـدَ نَظَـرِ عْ وبُ
تِهِ و بَلِ سياسَ تَقْ هَ املُسْ دَ افِقْ هْ دَ عَ قَ هِ , وأثبَتَتْ أنّه إذْ عَ حلُديبيّـة وضـع يف مواقفِ

  )٣(. )*(حجراً ال ينقص يف سياسة اإلسالمِ وانتشاره , وهذا هو الفتحُ املبني )

                                     
 ) لواء اإلسالم للشيخ حممد البنّا . ١(
 حياة حممد .كتاب :  )*(      إمتاعُ األسامع .    كتاب : ) ٢(
 كن العودة إىل كتاب (صور من حياة الرسول) أمني دويدار, دار املعارف بمرص . يملالستزادة ) ٣(
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هِ املستقبلِ ونأيت إىل  ـرَ بـن اخلطـاب  فِقْ مَ ـهِ آليـة  عنـد عُ مِ هْ يف فَ
 فنقول : ] ٤١[األنفال 

رإنّ  مَ لَ   عُ عَ بعد فتحها فِعالً نظرَ إليه مـن بأرض سواد العراق فَ
 خيربَ .  حيثُ مل يقسمها كام قسم رسول اهللا للمستقبل خالل رؤيته 

 ا ـعَ عليهـأن تبقى األرض بيد أهلها , وأن يُوضَ  كان رأي عمر 
ة لكـلّ جيـلٍ ويف كـلّ زمـانٍ ,  اخلراج ليُنْفقَ منه عىل مصالح املسلمني عامّ
ـة تلحـقُ باملسـلمني يف  ـة مفسـدةً عامّ ورأ يف قسمة هذه األرايض خاصّ

قّـفَ هـذا اخلـري  فقه املستقبل ) ( املستقبل تَوَ تْ هـذه األرايض لَ مَ , فلو قُسِ
فاع , كـام يُعطـى  ز اجليوش للفتحِ والدّ هَّ َ الذي يأيت من اخلراج والذي به جتُ

نها األبناء واألحفاد .   مِ
حابة واملسلمون هبذه ا عمرُ  ولو فعلَ  ألرايض عن ذلك النشغلَ الصّ

  : أو ألغى حكامً من أحكامه خالَفَ نصَّ القرآن   , فال يُقالُ بأن عمر الفتح
 (# þθ ßϑ n= ÷æ $# uρ $ yϑ ¯Ρ r& Ν çG ôϑ ÏΨ xî ⎯ ÏiΒ &™ ó© x« ¨β r' sù ¬! … çμ |¡ çΗ è~ ÉΑθ ß™ §= Ï9 uρ “ Ï% Î! uρ 
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ِ الزمان أو خالَفَ فعلَ رسولِ اهللاِ  , وقد  , وإنام تتغري األحكام بتغريُّ

هو ما  ما هو األصلح لزمانه يف الوقت الذي فعل رسول اهللا  فعلَ عمرُ 
,  هو جمرد املخالفة لفعل رسـول اهللا  , وليس فعلُ عمر  األصلح لوقته
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بِهـا  تَ ذلك ألن القصد من الرشع حتقيق مصالح العبـاد يف املعـاش واملعـاد برُ
ةِ واحلاجيّة  يِ النبي  , فكان عمرُ  والتحسينيّةِ الثّالثِ الرضوريّ دْ   . عىل هَ

دءِ ـت يف بـــ, كانــ خيــربَ  مةُ النبــي ـوقِســ قــال ابــن قدامــة : (
ة احلاجة , فكانت املصلحة فيه , وقد تعيّنت املصـلحةُ فـيام ـاإلس الم وشدّ

قْفِ األرضِ , فكانَ هو الواجب  .  )١() بعد ذلك يف وَ
هُ  املستقبلكان ينظر إىل  إن الفاروق عمر  البعيد هبذا الرأي الـذي أنفـذَ

يَهُ  ضِ يَهُ أهلُ الرأيِ من الصحابة ورَ ضِ اآلخـرون مـن املجاهـدين ,  بعدما رَ
تُها ويف هذا يقول عمر  ـمْ ـةً إال قَسَ يَ رْ ـتُ قَ تَحْ ا فَ نيَ مَ لِمِ رُ املسْ ال آخِ    : ( لَوْ

ولُ اهللا  –أي بني الفاحتني  – سُ مَ رَ امَ قَسَ نِهِ  ,  كَ مَ يْربَ ) , ولذا كان رأيه لِزَ خَ
ديد املوافق للمصلحة العامة للمسلمني , وفيـه  دليـل عـىل وهو الرأي السّ

الِحِ  صَ لِها ولِلْمَ لَ املتعلقـة هبـا אتغريّ األحكام بتغريّ األزمان تبعاً لِعِ
  . فِقه املستقبلمن خالل 

وم / تأويلرام ـوكام علِمَ الصحابةُ الك    ذلك ـ/ , وك ٦−١آياتِ الرُّ
بـن حـاتِم  )٢(/ يف القرآن الكريم , علِمَ عديُّ  ٤٦−٤٣آيات القمر / تأويلَ 

 : لهُ  كالمِ رسولِ اهللا  تأويلَ ائيّ الطَّ 

                                     
 نرش الثقافة اإلسالمية بمرص .  ط,  ٥٩٨ ص ٢املغني البن قدامة ج املرجع : ) ١(
املثـلُ الـذي  –يف السنة التاسعة للهجرة دانَ لإلسالم عديُّ بن حـاتم عدي بن حاتم : ) ٢(

ثَ عديّ الرئاسة عن أبيه , فملّكتـه طـيء  –ملكاً من ملوكِ العرب  بجودِ أبيهِ , وكان بعد نفورٍ . ورِ
تْ إليهِ القيادَ , وظلَّ عىل عداوته لإلسـالم قريبـاً مـن  بُعَ يف غنائمها , وأسلمَ تْ له الرُّ عليها , وفرضَ

ـ  نَّ عليهـا عرشين عاماً حتى رشح اهللا صدره لدعوةِ اهلـد واحلـقِّ , يومهـا سـأل أختَـهُ التـي مَ
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ينِ ما تراهُ من  (( نَ الدخولِ يف هذا الدِّ نَعُكَ مِ مْ يُّ , إنَّام يَ دِ لَّكَ يا عَ لَعَ
م حتَّـى ال  يهِ ـيْضَ فـِ فِ نَّ املـالُ أنْ يَ ـكَ واهللاِ لَيُوشِ مْ , فَ هِ رِ قْ حاجةِ املسلمنيَ وفَ

هُ  ذُ أخُ نْ يَ دَ مَ  ... يُوجَ
 من ولَعلَّكَ يا عَ  ا تَرَ ينِ مَ نَ الدخولِ يف هذا الدِّ نَعُكَ مِ مْ يُّ , إنَّام يَ دِ

ـنَ  جُ مِ ـرُ ْ ةِ ختَ عَ بـاملرأَ ـمَ نَّ أَنْ تَسْ كَ مْ , فواهللاِ لَيُوشِ هِ وِّ دُ ةِ عَ ثْرَ نيَ وكَ ةِ املُسلِمِ قِلَّ
اً إالَّ اهللاَ دَ افُ أحَ َ ورَ هذا البَيْتَ ال ختَ زُ ا حتّى تَ هَ ِ عِريْ يَّةِ عىل بَ   . القادِسِ

  ولَعلَّكَ  ينِ أنَّكَ تَـرَ نَ الدخولِ يف هذا الدِّ نَعُكَ مِ مْ يُّ , إنَّام يَ دِ يا عَ
ورِ  عَ بِالقُصُ مَ نَّ أَنْ تَسْ كَ مُ اهللاِ لَيُوشِ نيَ , وأَيْ ريِ املسلِمِ لْطانَ يف غَ أنَّ املُلْكَ والسُّ
                                                                                     

إكرامـاً عجيبـاً , قـال : مـا تـرين يف أمـرِ  باللحاق بأهلها بعد أن كانت من السبايا , وقد أكرمها 
جلِ ?  أن تلحقَ به رسيعاً , فإن يكن نبياً فللسـابق إليـه  –واهللا  –. فقالت : أر  –يعني حممداً  –الرّ

: فهيأت جهازي ومضيتُ حتى قدمتُ فضله , وإن يكن ملكاً فلن تُذلّ عنده وأنتَ أنتَ . قال ع ديّ
د يف املدينة , من غريِ أمانٍ وال كتابٍ , وكان بلغني أنه قال : ((  ـو أن جيعـل اهللا يـدَ عىل حممّ إين ألرجُ

. مـن الرجـلُ ? )): (( فسلّمتُ عليه , فقـال  –وهو يف املسجد  –فدخلتُ عليه  عديٍّ يف يدي ))
إنه ملـاضٍ يب إىل البيـتِ إذ , وأخذ بيدي وانطلق يب إىل بيتِهِ , فواهللا فقلت : عديُّ بن حاتم , فقام إيلّ 

تْهُ , وجعلتْ هُ امرأةٌ ضعيفةٌ كبريةٌ ومعها صتلقيَ  تكلّمه يف حاجةٍ هلا , فظـلَّ معهـام  بيٌّ صغريٌ فاستوقفَ
 يبحتى قىض حاجتهام وأنا واقف ... فقلت يف نفيس : واهللا ما هذا بملكٍ . ثـم أخـذ بيـدي 

ةً ليفـاً , فألقاهـا إيلَّ وقـالَ : (( مٍ حمشـوّ اجلـسْ عـىل هـذه )) حتى أتينا منزله , فتناول وسادةً من أَدَ
يَيْتُ منه وقلتُ : بل أنت جتلسُ عليها , فقـال : ((   =)) فامتثلـتُ وجلسـتُ عليهـابـل أنـتَ فاستحْ

بأمر ملكٍ . : واهللا ما هذا  عىل األرض إذ مل يكن يف البيت سواها . فقلت يف نفيس وجلسَ النبيُّ =
نْ ركُوسيَّاً تَدينُ بدينٍ ثم التفتَ إيلّ وقال: (( )). ?بني النّرصانية والصابئَةِ  إيهِ يا عديُّ بن حاتِم, أمل تكُ
كَ ?! قلت : بىل . فقال : ((  مْ مـا ال حيـلُّ لـكَ يف دِينـِ نهُ ذَ مِ باع فتأخُ كَ باملِرْ )) . أمل تكن تسريُ يف قومِ

لٌ . فقلت : بىل رسَ   , وعرفتُ أنّه نبيٌّ مُ
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ابِلَ  نْ أرضِ بَ تْ  − منطقة من أرض العراق −البِيْضِ مِ تِحَ دْ فُ عليهم , وأنَّ قَ
م  تْ إِلَيهِ دْ صارَ زَ قَ مُ رْ  بنِ هُ َ نُوزَ كِرسْ  .  ))كُ

نوزُ كِ  زَ ?! رسْ فقلت : كُ مُ رْ   بنِ هُ
زَ : ((  فقال  مُ رْ  بنِ هُ َ نُوزُ كِرسْ مْ كُ عَ  .  ))نَ

تُ .   قال عديّ : عندَ ذلكَ شهدتُ شهادةَ احلقِّ وأسلَمْ
رَ عديّ بن حاتم  مِّ ـتْ طويالً , و نقول : عُ قَ كان يقول : لقد حتقَّ

دّ كائنةٌ . فقد رأيـتُ املـرأةَ ختـرجُ مـن  ا واهللا ال بُ اثنتان وبقيَتْ الثالثة , وإهنّ
 ل غَ هذا البيت . وكنتُ يف أوّ ـيئاً حتى تبلُ ـيّة عىل بعريها ال ختاف شـالقادس

تَجيئَنَّ الثالثةُ . تْ عىل كنوز كرس وأخذهتا . وأحلفُ باهللاِ لَ   خيلٍ أغارَ
قَ قول نبيّه  تْ الثالثة يف عهدِ اخلليفـة  وقد شاءَ اهللا أن حيقِّ , فجاءَ

تْ األموالُ عىل املسلمني , حتى  الراشد عمر بن عبد العزيز  حيثُ فاضَ
مْ جيِـدْ  كاةِ من فقراءِ املسلمنيَ فلَ نْ يأخذُ أموالَ الزَّ جعلَ منادِيهِ ينادي عىل مَ

مِ قَ عديّ بن حاتم بِ  . وبرَّ  أحداً . وصدقَ رسولُ اهللا   . )١(هِ سَ
اقةُ  :  لـهُ   كالمِ رسـول اهللا تأويلَ  بن مالك  )٢(وكذلك علِمَ رسُ

 ))!?  يْ كِرسْ وارَ تَ سِ ا لَبِسْ ةُ إِذَ اقَ يْفَ بِكَ يا رسُ )) . فقـال رساقـة  ... وكَ
زَ ?! فقال  مُ رْ  بنُ هُ زَ : ((  يف دهشة : كِرسْ مُ رْ  بنُ هُ َ مْ ... كِرسْ عَ  .  )) نَ

                                     
 /٢٢٩−٤/٢٢٨يمكـن الرجـوع إىل اإلصـابة (ط. السـعادة ) لالستزادة مـن أخبـار عـدي: ) ١(

 , وغريها من املراجع.  ٣٩٤−٣/٣٩٢, وأُسدُ الغابةِ  ٥٠٣−٢/٥٠٢واالستيعاب (ط. حيدر آباد) 
يٍّ من أنديةِ رساقة بن مالك املدجلي : ) ٢( عَ رساقةُ يف ندِ مِ ـة خـربَ  سَ دٍ ) قريبـاً مـن مكّ يْ دَ هِ يف ( قُ قومِ

د  تْها قريش ملن يأيت بمحمّ حيّـاً أو ميّتـاً فلـه مائـة مـن كـرائم اإلبـلِ ,  اجلائزةِ الكُرب التي وضعَ
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تْ األيامُ دورهتا فإذا بمحمّ   داً ـة طريـذي خرجَ من مكّ ـال دٍ ـدارَ
نحِ الظّالم يعود إليهـا سـيّداً فاحتـاً , وهـو يقـولُ هلـم يف  اً بجُ ستَرتِ رشيداً مُ

اءُ ... سامحةِ األنبياء : ((  قَ تُمُ الطُّلَ بُوا فأَنْ اقـةُ إىل اذهَ )) . عندَ ذلك مىض رسُ
هدُ الذي كتَبَه لهُ أبو بكرٍ عىل  ليُعلِنَ  رسولِ اهللا  هُ العَ هُ بنيَ يديه ومعَ إسالمَ

ظْمٍ بإذنٍ من رسولِ اهللا   قبل عرشِ سنواتٍ .  لوحٍ من عَ
ةِ  قال رساقةُ : لقدُ أتيتُ النبيَّ  انَ رَ عْ , وقلتُ : يا رسول اهللا... باجلِ

اقةُ بن مالك ... وهذا كتابكَ يل ... فقال الرسول  نِّي يا ( : ( أنا رسُ نُ مِ ادْ
رٍّ  بـِ اءٍ وِ فَ ةُ ادنُ ... هذا يومُ وَ اقَ َ )) , فأقبَلتُ عليهِ وأعلنْتُ إسـالمي بـني رسُ

هِ .  يديه ه وبِرِّ  , ونلتُ من خريِ
اقةَ بنِ مالك برسول اهللا  ءِ مل يمضِ عىل لقا رٍ  ةِ عَ ضغريُ بِ  رسُ ,  أشهُ

هِ , فحزِ  حتى اختارَ اهللا نبيّه حممداً  زنِ وجعـلَ إىل جوارِ نَ عليه أشـدّ احلـُ
يرتاء لهُ ذلك اليومُ الذي همّ فيه بقتلِهِ من أجلِ مائة ناقةٍ , وكيفَ أن نُوقَ 
                                                                                     
هُ ,  هُ وامتطى فرسَ هُ , وتقلّد سالحَ اقةُ من بينهم, ومىض خفيفاً مرسعاً إىل بيته , فلبِسَ دِرعَ لَّ رسُ فانسَ

قَ يُ  داً وطَفِ ري ليدرك حممّ ذُّ السَّ ويظفرَ بجائزة قريش , فارسٌ من فرسان قومه املعدودين , بصرياً  غِ
ـداً وصـاحبَيْه,  ـ حممّ , حتّـى أبرصَ , مىض يطوي األرضَ طيَّاً قِ باقتفاء األثر, صبوراً عىل أهوالِ الطُّرِ

تْ فيها بمسا رَ مِّ تْ يف األرضِ كأنّام سُ خَ مريَ من حديد, فاستغاثَ هبـام, فدفعَ الفرسَ فإذا هي قد رسَ
ـن  ـنْ ورائـي مِ ام مَ دّ عـنكُ , ولكـام عـيلّ عهـدُ اهللا أن أرُ اهُ ذَ ام زادي ومتاعي وسالحي فخُ وقال: إليكُ
 . ـهُ , ثمّ دعا له الرسول فانطلقت فرسُ دّ عنَّا النّاسَ النّاس. قاال: ال حاجةَ لنا بزادك ومتاعك ولكنْ رُ

دُ إينِّ  لكِـكَ أن  قال رساقة: واهللا يا حممّ ـدينِ إذا أتيتُـكَ يف مُ كَ فعاهِ ألَعلمُ أنّه سيظهر دينك ويعلو أمرُ
نِي , واكتُبْ يل بذلك  مَ ن  –تُكرِ أبا بكـرٍ الصـديق  فأمرَ الرسول  –عند رساقة فقهِ املستقبلوهذا مِ

هُ إليه .   فكتب له عىل لوحٍ من عظمٍ , ودفَعَ
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ـنْ ظُفـرِ النبـيّ  نيا كلّها قد أصبحتْ اليومَ ال تساوي عنده قُالمةً مِ ,  الدُّ
تَهُ لـه : (( ولَ دُ قَ ردِّ ـ وجعلَ يُ ا لَبِسْ ـةُ إِذَ اقَ كَ يـا رسُ يْـفَ بـِ يْ ... وكَ ـوارَ تَ سِ

!?  امَ .  )) كِرسْ هُ بَسُ يَلْ ه شكٌّ يف أنّه سَ رَ امِ  دون أن خيُ
ةً أُخر , ويف ذاتِ يومٍ من أواخـرِ أيـامِ  رَّ ا كَ ثم دارتْ األيامُ دَورهتَ

لُ سعدِ بـن أيب وقّـاص  خالفةِ عمر بن اخلطاب  سُ مَ رُ دِ  عىل املدينةِ قَ
ونَ خليفةَ املسلمنيَ بالفتحِ , وحي بَرشّ نائمَ , يُ لُون إىل بيتِ مال املسلمنيَ الغَ مِ

ا  ـةٍ , وفيهـا سـوارَ ر وقد نظـرَ إليهـا يف دَهشَ مَ ي عُ تْ بنيَ يدَ عَ فوضِ
ـةَ بـنَ مالـك ,  اللذان مل ترَ العنيُ مثلهام قَطُّ , وهنا دعـا الفـاروقُ  اقَ رسُ

يه  يهِ , نعم .. سوارَ وارَ هُ سِ هُ , وألبَسَ هِ تاجَ عَ عىل رأسِ , عندَ ذلكَ هتَفَ ووضَ
 املسلمون : اهللا أكرب , اهللا أكرب, اهللا أكرب . 

اقةَ وقالَ : بَ  رُ إىل رسُ بِ  -خٍ خٍ بَ ثم التفتَ عمَ كلمةٌ تقالُ عند التعجُّ
ـهِ تـاجُ  -من يشءٍ أو الفخرِ به  جٍ عـىل رأسِ لَ دْ نْ بني مَ ايبٌّ مِ ريْ ... أُعَ

اهُ  يهِ سوارَ دَ  .  )١(ويف يَ
ـهُ وكذلك علِ  حابةُ الكِرامُ قولَ ـنَ  : (( مَ الصّ ـابةٌ مِ نَّ عِصَ ـتَحَ لَتَفْ

يَضِ   الذي يف األَبْ َ نْزَ آلِ كِرسْ نِنيَ كَ مِ نَ املؤْ نيَ أو مِ لِمِ  . [عن جابر بن سمرة] )) املُسْ
امُ  : (( وقوله  مُ الشَّ نَّ لَكُ تَحَ سُ  )١(لَتُفْ ارِ ومُ وفَ ـونَ  )٢(والرُّ كُ تَّى يَ , حَ

مْ  كُ دِ َحَ طَـى  ألِ عَ تَّـى يُ ـنَمِ , حَ نَ الغَ ا , ومِ ذَ رِ كَ نَ البَقْ من اإلبِلِ كذا وكذا , ومِ

                                     
اقـة: ) ١( ,  ٢/١٨, واإلصـابة  ٢/٢٣٢إىل أُسـدِ الغابـة يمكـن الرجـوعُ لالستزادة من أخبـار رسُ

 , وغريها من املراجع. ٥/٩٠, و ٤/٣٦٦, و ٢٣٢, ١/١٨٨والطبقات الكرب البن سعد 
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ا  طَهَ خَ يَسْ مْ مائةَ دِينار فَ هُ دُ دِيّ [)) أحَ ةَ األزْ كـان ذلـك يـومَ  . ]عن عبد اهللا بن حوالَ
ـفيان  اخلندقِ حنيَ علم  بجيش قريش والقبائل العربيّة حتت إمـرةِ أيب سُ
لَغَ عرشة آال عَ وقد بَ هم فيام ينبغي أن يعمـلَ ,  ف , فجمَ هُ وشاورَ أصحابَ

نا العدوَّ  يا رسول اهللا إنا كنّا بأرض فارس  "فقال سلامن الفاريس :  فْ إذا خِ
نا عليه  قْ نْدَ كِـبَ  "خَ ـرٌ مـن املهـاجرينَ واألنصـار , فارتـادَ  فرَ فَ ـه نَ عَ ومَ

لْعٍ  موضعاً يف شامل املدينة وراء جبلِ ( قَ , وكانَ شاملُ ) فاختَطَّ  سَ فيه اخلندَ
بَ الرسـولُ  النـاسَ للعمـلِ يف  املدينةِ هو الناحيةُ املكشوفةُ للعدوِّ , وندَ

قِ ,  ؤوسِ واملكاتِلِ اخلَنْدَ يظة يف إمدادهم بالفُ ينواستعانوا ببني قُرَ  , والكرازِ
لَ رسولُ اهللا  لَ  ووكَّ ام مع أصحابِهِ ك بكلِّ جانِبٍ قوماً حيفرونَه , وعمِ

                                                                                     
من أشهر قادة العربِ قبل البعثة النبوية ) ٤٢م /٦٤١خالد بن الوليد بن املغرية املخزومي (ت  )١(

هُ أبو بكر للقتال يف العراق فصـالح أهـل وبعدها , وأحسنِهم بالءً يف حروبِ اإلسالمِ األوىل  هَ , وجّ
واد , ويف ربيع  م خلَّفَ عىل العراق املثنّى بن حارثة الشيباين , وسار بنـاءً عـىل  ٦٢٤احلرية وفتح السّ

اموة يف أقلّ من ثالثـة أسـابيعَ , فاتّصـل بـاجليوش العربيـة  أمر اخلليفة إىل الشام , فاخرتق بادية السّ
بُ الروم واحتـلّ اإلسالمية التي كا ارِ م) ,  ٦٣٥وغريهـا (نت قد دخلت الشام وأخذت حتُ

وم) يف אم) بعد حصـارٍ دامَ سـتة أشـهر .  ٦٣٥كام استوىل عىل دمشقَ ( عـىل البيـزنطيني (الـرّ
هُ عمرُ بن اخلطاب الـذي وىلّ  ٦٣٦معركة الريموك ( م) , وكان أبو بكر قد تويف يف هذه األثناء وخلَفَ

 دة بن اجلراح القيادةَ مكانَ خالد . أبا عبي
عدُ بن أيب وقاص  )٢( . فتح فارس  ٥٤م /ت  ٦٧٥ت  –م   ٥٩٥(: سَ هـ) قائدٌ عريبٌّ مسلمٌ حمنّكٌ

م) . اختَطَّ سعدُ مدينةَ  ٦٣٧م) , وقامَ بمعركةِ املدائن ( ٦٣٥بعد معركة القادسية وقتلَ رستم سنة (
ثالث سنني ونصفاً . أبى املبايعة باخلالفة لعيلّ وامتنع أيضاً عن  م ), وأقامَ والياً عليها ٦٣٨الكوفة (

 مبايعة معاوية , مات بالعقيق ودفن باملدينة . 
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لُون وهو يقول :  عمَ ـارِ يَ رْ لألَنْصَ فِ ـيشُ اآلخـرةِ فـاغْ ـيشَ عَ (( اللهمَّ إنَّ العَ
ة ...  رَ اجِ  )) . واملُهَ

اءِ بنِ عازِب قـال :  هِ عن الربَ ملّـا كـان يـومُ  "ورو البخاريُّ بسندِ
قَ  نْدَ ي  األحزابِ وخَ , رأيتُه ينقـلُ مـن تـراب اخلنـدقِ حتـى وار عنـّ
عر  – الرتاب جلدة بطنه فسمعتُه يرجتـزُ بكلـامت عبـد اهللا  –وكانَ كثريَ الشِّ

 ابن رواحة وهو ينقل الرتاب ويقول : 
ت مـا اهتـدينا ـوال أنــاللهم لـ

 

 وال تصـــــــدقنا وال صـــــــلينا 
 

لَنْ ســــــكينةً علينـــــا  فــــأنزِ
 

ــــ  ــــتِ األق بِّ ــــا ـوثَ  دامَ إنْ القين
 

ـــا ـــوا علين غَ ـــد بَ إنَّ األوايل ق
 

ــــــــةً   ــــــــا  وإنْ أرادوا فِتن يْن  أبَ
 

ام شديدة الـربد ,  وقىض املسلمونَ عىل هذه احلال نحو شهر , يف أيّ
ـز حٍّ من القوتِ , ولكنَّ ذلك مل يُوهنْ من عَ هم ومل عىل قلّة من الطّعام وشُ مِ

م ,  واية بأنّ رسول اهللا يُضعِفْ من نَشاطِهِ بُوا بنـا (( قالَ :  وتقولُ الرّ هَ اذْ
ن  لْامَ خْ إىل سَ نْهـا فقـال )) وإذا بِصَ فَ عَ ـعُ ةٍ بنيَ يديهِ قد ضَ ـوينِ  : (( رَ عُ دَ

ا  هبَ َ نْ رضَ لَ مَ ونَ أوَّ مِ اهللاِ فقال : (( )) , فأَكُ لُثُها)) بِسْ ةٌ ثُ تْ فِلْقَ  , فوقعَ
ال : ((  بَـة فقَ عْ ـامِ وربِّ الكَ ـورُ الشَّ ربَ .. قُصُ , ثـمّ رضبَ أخـر  ))اهللاُ أكْ

ةٌ  قَ تْ فِلْ عَ قَ وَ بَـةل : , فقا فَ عْ سَ وربِّ الكَ ارِ رُ فَ وْ ربَ .. قُصُ فقـالَ , ))  (( اهللاُ أكْ
قُ عىل أنفسنا وهو يعدنا قصور فارس والروم  "فقون : عندها املنا نحنُ نُخندِ

عبِ .  " فَ املنافقون عن حقيقتهم يف هذا الوقتِ الصَّ شَ  وهبذا الكالم كَ
معركـةَ األحـزاب هـذه معركـةَ ميـدانٍ , بـل كانـت  أيـاممل تكن 

ـقَ فيهـا  أعصابٍ وامتحانِ عزائمَ واختبارِ قلـوبٍ , ومـن أجـلِ هـذا أخفْ
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هُ للمـؤمنني  قِ , وصـدق اهللا املنافقونَ وصدقَ اهللاُ وعدَ دَ يـومَ اخلَنـْ
وم وفارسَ وغريها ام والرّ تْ بالدُ الشّ تِحَ فُ هُ للمسلمني فيام بعدُ فَ    . وعدَ

لِمَ  حابةُ الكِرا وكذلكَ عَ هلـم :  كالمِ رسـول اهللا تأويلَ  م الصَّ
ودُ ((  تِلَ األَسْ ـنْ أهـلِ بيـتٍ  )١(אقُ كٌ مِ بـارَ ـهُ رجـلٌ مُ تَلَ حـةَ ... قَ البَارِ

                                     
م األسود العنيس يف اليمن : واحدٌ ) ١( ـلَهُ وا عن اإلسالم يف اجلزيرة العربية حني وصَ من ثالثةٍ ارتدّ

ضِ رسول اهللا  رَ ة الوداع , خربُ مَ جّ اب يف الياممـة , أما الثاين  بعد عودته من حِ سيلَمةُ الكذّ وأمـا مُ
لَ كلٌّ منهم إىل الثالث  م أنبياءُ أُرسِ ابون أهنّ فطُليحةُ األسديّ يف بالد بني أسد , وقد زعمَ الثالثةُ الكذّ

لَ حممدُ بن عبد اهللا إىل قريش . واألسود العنيس كـاهنٌ مشـعوذٌ , فصـيحُ اللسـانِ ,  قومه , كام أُرسِ
ـة باملـالِ واجلـاهِ , ال خيلبُ األ ة بأباطيلهِ , وإعـراء اخلاصّ لبابَ , داهيةٌ قادر عىل اللعب بعقول العامّ

 ( يلَميّ قنّعاً , كان النفوذُ يف الـيمن إذ ذاكَ ( لألبنـاءِ ) وعـىل رأسـهم (فَـريوز الـدّ يظهرُ للنّاس إالّ مُ
) اسمٌ يُطلَقُ عىل مجاعةٍ من ال صاحبُ رسول اهللا  وا , و(األبناءُ حُ رسِ الذين نزَ م من الفُ هُ نّاس آباؤُ

هم ( باذان ) عند ظهورِ اإلسالم , حيـث بريُ ن العرب , وكَ ُم مِ هاهتُ  =من بالدهم إىل بالدِ اليمنِ , وأمّ
ـدقَ الرسـول =  , فلامّ استبانَ باذانُ صِ ـ  كانَ ملكاً عىل اليمنِ من قِبَلِ كِرسْ ـةَ كِرسْ خلَـعَ طاعَ

ه يف دِ  ه ودخلَ هو وقَومَ بَيل ظُهـورِ األسـود  ينِ اإلسالم , فأقرّ عىل ملكه , وظلّ فيه إىل أن ماتَ قُ
جْ ,  حِ ذْ ه بنو مَ العنيس بزمنٍ يسريٍ , وتقول الرواية : إن أول من استجاب لدعوةِ األسود العنيس قومُ

ج من امرأته ( آذاد رَ ) بن ( باذان ) وتزوّ هْ ) , ثـم وثـبَ مـن  فوثبَ هبم عىل صنعاءَ وقتلَ والِيَها ( شَ
صنعاءَ عىل البِالدِ الواقعةِ ما بني حرضَ موتَ إىل الطائف , وما بني البحـرين واألحسـاء إىل عـدن , 

ريَّ نحـو  وما كادت تبلغُ النبيّ  ةُ األسود العنيس حتى سَ دَّ مـن أصـحابِهِ بِرسـائل إىل مـن رِ
ابقة إىل اإلسالم يف م فيهم اخلريَ من أصحابِ السّ اليمن , حيضهم فيها عىل مواجهة هذه الفتنـة  يتوسّ

ـن (األبنـاء) .  العمياء , وكان أسبقَ الناسِ استجابةً لنداء الرسولِ  (فريوز الديلمي) ومَن معـه مِ
ثْنا بكتابٍ إىل رسـول اهللا   يقول (فريوز) و(األبناء) : وملّا أسفر النهار عن مقتل األسود العنيس بعَ

هُ بمرصعِ عدوِّ  ُ قَ احليـاةَ يف تِلـكَ  اهللاِ , فلامّ بلغ املبرشون املدينة املنورة وجدوا النبي  نُبرشِّ قـد فـارَ
 الليلة . 
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كِني ...  بَارَ نْ هو يا رسول اهللا ? فقال : (( مُ ـازَ )) , فقيل له : مَ وز ... فَ ُ ـريْ فَ
وزُ  ُ ريْ  . )١()) فَ

ـتَحَ (( هلم :  رسول اهللا  كالم تأويلَ وكذلك علمَ املسلمون   )٢(نَّ لتُفْ
ا , ولَ  هَ مَ األمريُ أمريُ نِعْ طَنْطِينِيَّةُ , فلَ سْ مَ اجليشُ ذلكَ اجليشُ القُ  . عن برش الغنوي ] [ ))نِعْ

مَ األمريُ   , م )١٤٨١ت  – ١٤٢٩ولد  (: )  الفاتح حممد الثاين (نِعْ
ــــــمَ ( كَ ــــــتحَ , )  م١٤٨١ – ١٤٥١ حَ ــــــطنطينيةف ــــــام  )٣(القس   ع

                                     
يمكن الرجوع إىل اإلصابة (الرتمجـة واألسود العنيس :  لالستزادة من أخبار فريوز الديلمي ) ١(

الكـرب  , والطبقـات ٤/٢٧١, وأسد الغابـة  ٣/٢٠٤) , واالستيعاب (هبامش اإلصابة ) ٧٠١٢
 , وتاريخ الطربي اجلزء الثالث خاصة .  ٥/٥٣٣البن سعد 

م فتوىلّ مكانه ابنه حممد الفاتح أو حممـد الثـاين , ١٤٥١مات مراد الثاين سنة فتح القسطنطينية: ) ٢(
عُ الثُّوار يف آسيا الصغر , فـانتهز اإلمرباطـور البيزنطـي (قسـطنطني التاسـع ) فرصـة  ضِ وأخذ خيُ

ده بأنّه إذا مل يُضاعِف مبلغ اجلزية السنوية التي كـان يـدفعها اشتغاله هبذه  دّ احلروب, وأرسل إليه هيُ
ه إىل البيزنطيني لقاء احتفاظهم باألمري ( أورخـان ) حفيـد ( سـليامن ) , فإنّـه سـيدفع بـاألمري  والدُ

ن احلرب , للمطالبة بالعرشِ ويؤيّده يف ذلك. غضب حممد من هذا التهديد , وكان ذلك بمثابة إعال
م , وكانوا قد أحاطوا هبا من مجيع اجلهات , وقد تمّ هلـم ١٤٥٣وهاجم العثامنيّون القسطنطينية سنة 

ـه إىل  تِلَ اإلمرباطور يف املعركة ودخـل حممـد القسـطنطينية, ثـم اجتّ النرص فخضعت هلم املدينة , وقُ
هلا مسجداً [التاريخ اإلسال  ٥مي واحلضارة اإلسـالمية ج كنيسة (أيا صوفيا) الشهرية فدخلها وحوّ

 للدكتور أمحد شلبي] .  ٤٨٩ص 
عاصمة اإلمرباطورية البيزنطية الرشقيّة , واإلمرباطورية العثامنية سـابقاً , والتـي القسطنطينية: ) ٣(

يت من قبلُ باسم ( قُسطنطني األول ) الذي أنشأها  مّ يت يف عهد العثامنيني بـ ( استانبول ) , وسُ مّ سُ
بيزنطة ( بيز نتيـوم ) القديمـة , وجعلهـا العاصـمة اجلديـدة لإلمرباطوريـة الرومانيـة بموضعٍ من 

دته اإلمرباطورية البيزنطية من جمدٍ وتقلّبات , حتى أصبحت ٣٣٠( هِ م) , شهدت القسطنطينية ما شَ
: تلك اإلمرباطورية قارصة تقريباً عىل املدينة وضواحيها . مل ينجح ممن حاولوا حصـارها إال ثالثـة 

م) , والسلطان حممد الفـاتح  ١٢٦١م) , وميخائيل الثامن ( ١٢٠٤جيشُ احلملة الصليبية الرابعة (



 ١١٦

ــاً )  ١٤٥٣(  ــني يوم ــارٍ دامَ مخس ــد حص ــو , بع ــي وه ــس احلقيق املؤس
 . )١(لإلمرباطورية العثامنية

لِمَ املسلمونَ وال يزالونَ يعلمون وسيعلمون وكذلك  كالم رسول تأويلَ عَ
ة املشهورة  اهللا  ني ) باالبتداء يف أحاديثه النبويّ ,  املستقبليةبحرفِ ( السّ

أو ما شاكل ذلك من األلفاظِ التي تُشريُ إىل  أو ( الالم )  االبتدائية ,
 :  , ومن ذلك قوله  وأحداث املستقبلاملستقبل ِوفقهِ املستقبل 

ـوَ نَ سَ  اسِ ىل النَّ  عَ يتِ أْ يَ سَ ((  اعَ اتٌ خَ ـدَّ ـفِ  قُ دَّ اتٌ , يُصَ ـيهَ ,  بُ اذِ ا الكَ
ؤمتَنُ فِ  قُ ادِ ا الصَّ يهَ فِ  بُ ذَّ كَ ويُ  َ , وَ  نُ ائِ ا اخلَ يهَ , ويُ ـفِ  نُ وَّ خيُ ـا األَ يهَ قُ نْ يَ , وَ  نيُ مِ طـِ

ةُ الرُّ  اهَ يْ فِ  بِضَ يْ ةُ ? قال : (( , )) وَ بِضَ يْ وَ جُ قيل : وما الرُّ ـ هُ افـِلُ التَّ الرَّ  يفِ  مُ لَّ كَ تَ يَ
 . [عن عوف بن مالك]))  ةِ امَّ العَ  رِ مْ أَ 

                                                                                     
م) . أقيمت املدينة عىل سبعة تالل عـىل مضـيق البوسـفور , وأُقـيم حوهلـا ثالثـة  ١٤٥٣(الثاين) (

وعـة خطوط من احلصون . كانت أكرب مدينة بأوروبا يف العصور الوسطى , وقلعة منيعـة تضـم جمم
بة واألبراج . ويف أزهى عصورها ( القرن  هَّ ) بلغ جمموع  ١٠كبرية من القصور الفخمة والقباب املُذَ

سكاهنا نحو مليون نسمة . وكانت أشـهر معاملهـا كنيسـة القـديس صـوفيا (أيـا صـوفيا) . وقرصـ 
ابة ال –وكان مدينة وحده  –األباطرة املقدّس   =ذهبية . كانـت, وحلبة سباق اخليل الفسيحة , والبوّ

ب يف عـام (=  َـرَّ م)  ١٢٠٤هبا ثروة ال يكاد يتصورها العقل من الكنوز الفنيّة واألدبيّـة , قبـل أن ختُ
م) . وحني سقطت يف يد األتـراك كانـت مدينـة مهجـورة تقريبـاً , ولكنهـا رسعـان مـا  ١٤٥٣و(

بـا . احتّلهـا احللفـاء بعـد ازدهرت يف ظلّ السالطني فأصبحت مركزاً سياسياً وجتارياً عظيامً يف أور
م) حلّت (أنقرة ) حملّها عاصمةً لرتكيـا ١٩٢٣م) ويف سنة (١٩٢٣ – ١٩١٨احلرب العاملية األوىل (

, ١٩٨١−١٤٠٧لبنـان ,  –بـريوت  –[املوسوعة العربية امليرسة , دار هنضة لبنـان للطبـع والنرشـ 
 ]. ١٣٨٠ص٢ج
− ١٤٠١بريوت , ( −بنان للطبع والنرش  دار هنضة ل١٦٥٨ص ٢)املوسوعة العربية امليرسة, ج١(

 م) .١٩٨١



 ١١٧

َّ تِ أْ ليَ ((  ـ نْ حَ املَ  ذَ خَ  أَ امَ بِ  ءُ رْ  املَ ايلِ بَ  يُ انٌ , الَ مَ زَ  اسِ  النَّ ىلَ عَ  نيَ لٍ الَ الَ , أمِ
 . [عن أيب هريرة] امٍ )) رَ حَ  مْ أَ 
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$  : يقــول تعــاىل tΒ uρ šχ% x. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# (#ρ ã ÏΨ uŠ Ï9 Zπ ©ù !$ Ÿ2 4 Ÿω öθ n= sù t x tΡ 

⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 7π s% ö Ïù öΝ åκ ÷] ÏiΒ ×π x Í← !$ sÛ (#θ ßγ ¤) x tG uŠ Ïj9 ’ Îû Ç⎯ƒ Ïe$! $# (#ρ â‘ É‹Ψ ãŠ Ï9 uρ óΟ ßγ tΒ öθ s% # sŒ Î) (# þθ ãè y_ u‘ 

öΝ Íκ ö s9 Î) óΟ ßγ ¯= yè s9 šχρ â‘ x‹ øt s†  ١٢٢ :[ التوبة [ . 
فالفقـه باألصـل هـو الفهـم  , ونقف يف اآلية عند لفظ (( الفقه ))

وقولنا (( فالن ال يفقه مـا  , ومنه قولنا (( فقه الرجل )) أي فهم , والفطنة
وكـل عـامل  , أي يشء - والفقه هو العلـم  , يفهميقال له )) أي ال 
ثم غلـب لفـظ  , فنقول (( فاقهه )) أي باحثه يف العلم , بيشء فهو فقيه به

 . التوصل إىل علم غائب بعلم شاهد : الفقهو . الفقه عىل العلم بالرشيعة
ه وعلينا إن أردنا أن نفق , الفقه يعني الشقّ والفتح :)١(وقال علامء اللغة 

 . أن نشقه ونفتحه لنفهم ونفقه مـا فيـه , آية يف سورة أو عبارة يف كتاب , شيئاً 
لـيفهم  אفـتح املغـاليق يشـق ويوما سمي الفقه فقهـاً إال ألن الفقيـه 

قوده إىل أرسارها وتوصـله إىل مقاصـدها وأهـدافها تها معرفة منويعرف كوا
  حتت عنوان آخر من كتابنا ., وقد أتينا بمثل هذا التعريف  وروحها وجوهرها

                                                 
  ., وانظر رسالة د. حممد عنربإلينا يف كتابنا ( التفكري والتكفري ) اجلزء األول انظر لسان العرب البن منظور )١(



  −١٢١−

 , حاجتنا إىل فقه السنن والقوانني الكونية من الذرات إىل املجـراتو
ال تقـل أبـداً عـن  , الكيميائية منهـا والفيزيائيـة واجليولوجيـة والفضـائية

مـن ألفهـا إىل يائهـا يف  ( القـرآن والسـنة ) إىل فقه أحكام اإلسالمحاجتنا 
يف عاملنا خصوصاً ونحن عىل مفرتق طرق  وغريمها , العبادات واملعامالت

 . معه من إجياد موطئ قدم لنا فيه قبل أن يفوتنا ركب احلضارةال بد املعارص
 óΟ: وهذا ما أشـار إليـه تعـاىل يف خامتـة اآليـة بقولـه  ßγ ¯= yè s9 šχρ â‘ x‹ øt s†  

  : وأشار إليه الشاعر بقوله
ى الغدِ  وَاللِّ جِرَعَ نْ مُ ي بِ حِ صْ نُ مْكُ تُ لَ لْ ذَ بَ  حَ حَ إِالَّ ضُ تَبِينُوا النُّصْ مْ تَسْ لَ  فَ

فإننا نقف عنـد نـوع مـن  , وإذا كنا قد حتدثنا عن الفقه بشكل عام
 , الذي غاب عنه كثري مـن املسـلمني , (( فقه األولويات )) يسمىأنواعه 

 , وباجلزئيـات قبـل الكليـات , فنجدهم هيتمون بـالفروع قبـل األصـول
يف  , وباملختلف فيه قبل املتفـق عليـه , هداف واملقاصدوبالوسائل قبل األ

يدعونا فيه فقه األولويات إىل االهتامم باألصـول والكليـات الوقت الذي 
واملقاصــد واألهــداف واملتفــق عليــه قبــل االهــتامم بــالفروع واجلزئيــات 

  . املختلف فيهووالوسائل 
خر ما حقه فال يؤ , وضع كل يشء يف مرتبته : ويعني فقه األولويات

م ما حقه التأخري , التقديم وال يكرب ما  , وال يصغر ما حقه التكبري , وال يقدّ
   .وال يعظم ما حقه التحقري , وال حيقر ما حقه التعظيم , حقه التصغري



  −١٢٢−

إننا نالحظ أن اهللا سبحانه يف كتابه احلكيم مل يكتف بجعـل الـذين 
 , ملتدبّر الباحث عن احلقيقةيفقهون ويعقلون مثالً لإلنسان املؤمن الواعي ا

 ) املنافقنيواخلوالف ( بل جعل الذين ال يفقهون وال يعقلون مثالً للكفار 
 . ..4 β : كام يف قوله تعـاىل جهنموأهل  Î) uρ ⎯ ä3 tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ ×π s ($ ÏiΒ (# þθ ç7 Î= øó tƒ $ Z ø9 r& 

z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãx x. óΟ ßγ ¯Ρ r' Î/ ×Π öθ s% ω šχθ ßγ s) ø tƒ  وقوله تعاىل ,  ] ٦٥ :ل[ األنفا : 
 (#θ àÊ u‘ β r' Î/ (#θ çΡθ ä3 tƒ yì tΒ É# Ï9# uθ y‚ ø9 $# yì Î7 èÛ uρ 4’ n? tã öΝ Íκ Í5θ è= è% óΟ ßγ sù Ÿω šχθ ßγ s) ø tƒ   

‰ ô : وقولــه تعـــاىل , ] ٨٧ :[ التوبــة s) s9 uρ $ tΡ ù& u‘ sŒ zΟ ¨Ψ yγ yf Ï9 # Z ÏW Ÿ2 š∅ ÏiΒ Çd⎯ Åg ø: $# 

Ä§Ρ M} $# uρ ( öΝ çλ m; Ò>θ è= è% ω šχθ ßγ s) ø tƒ $ pκ Í5. . ــــــراف ــــــذا  , ] ١٧٩ :[ األع   وه
 öΝ  :اىلـــه تعـــري قولــبالضبط ما ذهب إليه املراغي يف تفس çλ m; Ò>θ è= è% ω 

šχθ ßγ s) ø tƒ $ pκ Í5  : )) . ة .. والقلب يطلق أحيانـاً عـىل الصـنوبرية املضـخّ
وهو حمل احلكم يف أنواع  , وأحياناً عىل العقل والوجدان الروحي , الشكل

العلم باليشء والتعمق يف فهمـه  هو والفقه,  الشعور الوجدايناملدركات و
 عن الكفار واملنافقني ألهنم ملنفاه اهللاُ وقد  , ليرتتب أثر ذلك يف االنتفاع به

هُ يدركوا  نْهَ َّ  , املرادَ كُ ففاتتهم املنفعة مع العلم املـتمكن  , مهُ نْ عَ  هُ هَ قْ ى فِ فَ ا نَ ممِ
  يه من خالل فهمنا لآليات السابقة :وهذا ما نذهب إله. )) ا يف النفس

  ْم هُ القتال يف سبيل اهللا والصرب يف ميدانه غافلني عن معنى ال يفقهون فَ
 الشهادة .
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  اجلهاد باملال والنفس يف سبيل اهللا , راضني أن يكونوا ال يفقهون وهم
 مع اخلوالف .

  لقهــم وال املقصــود مــن اســتعامل ال يفقهــون وهــم احلكمــة مــن خَ
 ظاملني أنفسهم .حواسهم , 

  óΟßγ̄Ρr'Î/ ×Πöθs% ω šχθßγs)øtƒ   :يف تفسري قوله تعاىلاملراغي ويقول 
أي العلـم بحقـائق األمـور  −.. فاإليامن والصرب والفقه .(( : ] ٦٥ :[ األنفال

املؤمنـون  رتَّ غـويف هـذا حتـذير أال ي , אيقتيضـ  −وسنن اهللا يف اخللق 
وهـي مـن  , ن اإليـامن بصـفة الصـرب والفقـهفإن مل يقـرت , باإليامن وحده

واملائـة مـنهم  . فـال غلـب , والصفات الالزمة لكامله يف مواطن لقاء العد
ومـا يـراد ألهنم ال يفقهون ما تفقهون من حكم احلرب منكم دون العرشة 

, واالرتقاء  هبا من مرضاة الرب يف إقامة سننه العادلة وإصالح حال اخللق
  .هسننه يف اإلعداد )) ا مع مراعاة , باألمم

# الكريمـة : ويقول يف تفسـريه لآليـة  sŒ Î) uρ !$ tΒ ôM s9 Ì“Ρ é& ×ο u‘θ ß™ t sà ¯Ρ 

óΟ ßγ àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) CÙ ÷è t/ ö≅ yδ Ν à61 t tƒ ï∅ ÏiΒ 7‰ tn r& §Ν èO (#θ èù t |ÁΡ $# 4 š’ u |À 

ª! $# Ν åκ u5θ è= è% öΝ åκ ¨Ξ r' Î/ ×Π öθ s% ω tβθ ßγ s) ø tƒ   ]نيَّ اهللا يف بعـد أن بـ((  : ] ١٢٧: التوبة
 , حال املنافقني وهم غائبون عن جملـس الرسـول  /١٢٦/اآلية السابقة 

إذا أُنزلـت سـورة وهـم يف  : قـائالً  بنيَّ سبحانه حاهلم وهـم يف جملسـه 
ارقوا النظر وتغامزوا بـالعيون وتشـاوروا يف اإلنسـالل مـن  , املجلس تَسَ
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مـن سـخرية وإنكـارٍ لئال يفتضح أمرهم بام يظهر علـيهم  , املجلس خفيةً 
ن أحد ? ) أي هل يراكم حممـد بـن  : هامساً بعضهم لبعض ( هل يراكم مِ

 §Ν : أو املؤمنون به إذا قُمتم من املجلس ? ثـم يقـول سـبحانه , عبد اهللا èO 

(#θ èù t |ÁΡ $#  مجيعاً عن جملس الوحي متسلّلني لواذاً كراهةً مـنهم لسـامعه , 
فلـةً عنـه  , نهموانتظاراً لِسنُوح فرصة الغفلة عـ فكلـام ملـح أحـدٌ مـنهم غَ

ثـــم يقـــول ســـبحانه . א:  š’ u |À ª! $# Ν åκ u5θ è= è%    أي رصفَ اهللا
  ومثله قولـه تعـاىل :  . قلوهبم عن اإليامن الصادق واالسرتشاد بآيات كتابه

 $ £ϑ n= sù (# þθ äî# y— sø# y— r& ª! $# öΝ ßγ t/θ è= è%   ]١٠: البقــــــــــرة [  , ’ Îû Ν Îγ Î/θ è= è% ÖÚ z £Δ 

ãΝ èδ yŠ# t“ sù ª! $# $ ZÊ t tΒ   ]فيها إخبار بمآل أصـحاب هـذه القلـوب (  , ] ٥: الصفא

أي ذلـك  øtƒ ( óΟßγ̄Ρr'Î/ ×Πöθs% ω šχθßγs :ثـم يقـول سـبحانه ) الزائغة املريضة بدايةً 
بسبب أهنم قوم فقدوا فهم احلقائق وما يرتتب عليهـا لقلوهبم وعقوهلم الرصف 

فال يفقهون مـا يسـمعون مـن اآليـات لعـدم تـدبّرها والتأمـل يف  , من األعامل
طَّنوا أنفسهم عىل  , معانيها مع موافقتها للعقل وهدايتها إىل احلق والعدل ألهنم وَ
أخـريٌ  , أحقٌّ هو أم باطـلٌ  , اإلعراض عن كل ما جاء به من غري بحثٍ وال تأمّل

ور ? أن  - وتلك حاهلم  - هو أم رش ? وأنّى ملثل هؤالء    هيتدوا بنزول اآليات والسّ
ــة / ــريه لآلي ــول يف تفس ــتح١٥ويق ــورة الف ــن س  ãΑθ : / م à) u‹ y™ 

šχθ à ¯= y‚ ßϑ ø9 $# # sŒ Î) óΟ çF ø) n= sÜΡ $# 4† n< Î) zΟ ÏΡ$ tó tΒ $ yδρ ä‹ è{ ù' tG Ï9 $ tΡρ â‘ sŒ öΝ ä3 ÷è Î7 ®K tΡ ( šχρ ß‰ƒ Ì ãƒ 
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β r& (#θ ä9 Ïd‰ t6 ãƒ zΝ≈ n= x. «! $# 4 ≅ è% ⎯ ©9 $ tΡθ ãè Î6 ®K s? öΝ ä3 Ï9≡ x‹ Ÿ2 š^$ s% ª! $# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ( tβθ ä9θ à) uŠ |¡ sù 

ö≅ t/ $ uΖ tΡρ ß‰ Ý¡ øt rB 4 ö≅ t/ (#θ çΡ% x. Ÿω tβθ ßγ s) ø tƒ ω Î) Wξ‹ Î= s%   :  ـــبحانه ـــر س ـــد أن ذك بع
 -  ١٢ -  ١١فيام سلف من اآليات ( اعتذارهم عن التخلف يوم ( احلديبية ) 

 مومـا كـان هلـ , واهلمم) بأنه إنام كان ملعاجلة معاشهم وصالح أ ١٤ - ١٣
 , أعقب ذلك بام يكذهبم يف هذه املعذرة , من سبب آخر يقعدهم عن 

انَ أهنم قومٌ ال يس أبَ مْ ون إال للدنيا عوَ هُ   .إال قليالً وال يفقهون   يفهمونالفَ
 ,بشكل واضح  ويف دراستنا للقرآن الكريم نلمس فقه األولويات

 ÷Λ : لــه تعــاىلقو -عــىل ســبيل املثــال  -ونحــن نقــرأ  ä⎢ ù= yè y_ r& sπ tƒ$ s) Å™ Ædl !$ pt ø: $# 

nο u‘$ yϑ Ïã uρ Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t pt ø: $# ô⎯ yϑ x. z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# y‰ yγ≈ y_ uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ 

«! $# 4 Ÿω tβ… âθ tF ó¡ tƒ y‰Ζ Ïã «! $# 3 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $#   ١٩ :[ التوبــــة  [. 
  .] ٩ :[ الزمر  ö≅è% ö≅yδ “ÈθtGó¡o„ t⎦⎪Ï%©!$# tβθçΗs>ôètƒ t⎦⎪Ï%©!$#uρ Ÿω tβθßϑn=ôètƒ  :وقوله تعاىل

هو قوله تعاىل (( الظاملني )) يف خامتة  ] ١٩ :[ التوبةوحمل الشاهد يف 
   : قولـه تعـاىل ٩وهو يف آيـة الزمـر  , ( ال يستوون ) : اآلية بعد قوله تعاىل

األشـياء يف غـري مواضـعها فالظاملون هم الذين يضعون  . ( هل يستوي )
ـنْ آمـنَ بـاهللا  ـةِ مَ جَ رَ حيث جيعلون سقاية احلاج وعامرة املسجد احلـرام بِدَ

وآية الزمر تستنكر أن يكون العلامء بمرتبة  , واليوم اآلخر واجلهاد يف سبيله
  . اجلهلة وأن يستووا ويتساووا يف الدرجة
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بشري أنه  رو مسلم يف صحيحه وأبو داود يف سننه عن النعامن بن
فقـال رجـل  , يف نفـر مـن أصـحابه (( كنت عند منرب رسول اهللا  : قال
وقـال  . ما أبايل أال أعمل هللا عمالً بعد اإلسالم إال أن أسقي احلاج : منهم
بل اجلهاد يف سبيل اهللا خري مما  : وقال آخر . بل عامرة املسجد احلرام : آخر
    نــد منــرب رســول اهللا ال ترفعــوا أصــواتكم ع : عمــر وقــال  . قلــتم

 ولكن إذا صليت اجلمعة دخلت عىل رسـول اهللا  -وذلك يوم اجلمعة  -
فأنزل اهللا آيـة  , هفاستفتاאفدخل بعد صالة  . ألستفتيه فيام اختلفتم فيه

وأن سـقاية  , قرر أن األولوية لإليامن باهللا واجلهاد يف سـبيلهتل ,/١٩/ التوبة
  . ام ال يدانياهنام يف علو املرتبة ورشف الدرجةاحلاج وعامرة املسجد احلر

حـني  , ونلمس فقه األولويات من القرآن الكريم يف بـر الوالـدين
م التي حتمـل وليـدها وهـي شري تعاىل وهو يويص اإلنسان بوالديه إىل األيُ 
إال نـزوالً وال ترىض بفصاله عن الرضـاعة  , نتقل من ضعف إىل ضعفت

  الوقـت الـذي هـو حمتـاج إليهـا وال حتتـاج إليـه  يفعند أمـر اهللا يف كتابـه 
  $ uΖ øŠ ¢¹ uρ uρ z⎯≈ |¡Σ M} $# Ïμ ÷ƒ y‰ Ï9≡ uθ Î/ çμ ÷F n= uΗ xq … çμ •Β é& $ ·Ζ ÷δ uρ 4’ n? tã 9⎯ ÷δ uρ … çμ è=≈ |Á Ïù uρ ’ Îû È⎦ ÷⎫ tΒ% tæ 

Èβ r& ö à6 ô© $# ’ Í< y7 ÷ƒ y‰ Ï9≡ uθ Î9 uρ ¥’ n< Î) ç ÅÁ yϑ ø9 $#  ١٤ :[ لقامن  [.  
يف بــر  אلنبويــة ونلمــس فقــه األولويــات مــن األحاديــث ا

  . الوالدين التي تؤكد عىل هذا اجلانب
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إين أشـتهي  : فقـال أتى رجل إىل رسول اهللا  : قال عن أنس 
 . أمي : قال  ))? دٌ حَ أَ  كَ يْ دَ الِ وَ  نْ مِ  يَ قِ بَ  لْ هَ ((  : قال , اجلهاد وال أقدر عليه

َ وَ  رٌ مِ تَ عْ مُ وَ  اجٌّ حَ  تَ نْ أَ فَ  تَ لْ عَ ا فَ إذَ فَ  ,اهَ رِّ  بِ يفِ  اهللاَ لِ ابِ قَ  (( : قال  . )١())  دٌ اهِ جمُ
يا رسول اهللا  : فقال (( جاء رجل إىل النبي  : قال وعن أيب هريرة 

ــ ــأَ  نْ مَ ــاسِ  قُّ حَ ــبِ  الن ــأُ  (( : ? قــال يْ تِ بَ حْ صُ    : ثــم مــن ? قــال : قــال , )) كَ مُّ
كَ  (( كَ  (( : ثم من ? قال : قال , )) أُمُّ   . )٢( )) وكَ بُ  أَ  ((ال ثم من ? ق : قال , )) أُمُّ

ُمْ  , يا رسول اهللا إن يل أهالً وأماً وأباً  : فقال وجاء رجل إىل النبي  ـأَهيُّ  فَ
    .)٣( )) اكَ نَ دْ أَ فَ  اكَ نَ دْ أَ  مَّ ثُ  , اكَ خَ أَ وَ  كَ تَ خْ أُ  مَّ ثُ  , اكَ بَ أَ وَ  كَ مَّ أُ ((  : ? قال يْ تِ بَ حْ صُ بِ  قُّ حَ أَ 

ضَ الكِفاية ال يقدم عىل فرض العني , ومن فقه األولويات  , أنَّ فَرْ
الكفايـة  قام به عدد يكفـي ال يقـدم عـىل فـرضوأن فرض الكفاية الذي 
وأن فرض العني املتعلق بـالفرد ال يقـدم عـىل  , الذي مل يقم به عدد يكفي
  . فرض العني املتعلق باألمة

)) فعـل  لقد استنكر اإلمام الغزايل يف كتابه (( إحياء علـوم الـدين
 : دون مراعاة ملراتب األعامل فقالدون فقه لألولويات و , بعض املتعبدين

وأمثـال هـذه  , الضحى وصـالة قيـام الليـل ة(( نر أحدهم يفرح بصال
ةً يوال جيد للفر , النوافل وال يشتد حرصه عىل املبـادرة هبـا يف أول  , ضة لذّ

                                                 
  .٣٢٢, ص٣الرتغيب والرتهيب ج )١(
  .٣٢٢, ص٣الرتغيب والرتهيب ج )٢(
  .٢٣٤, ص٨جممع الزوائد, ج )٣(
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ـ(( وَ  : فيام يرويه عن ربـه وينسى قوله  , الوقت ـا تَ مَ ـرِّ قَ تَ املُ  بَ رَّ قَ َّ إِ  ونَ بُ  يلَ
َ ا افْ مَ  اءِ دَ أَ  لِ ثْ مِ بِ    . ]أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة[  عليهم )) هُ تُ ضْ رتَ

َ إن ترك الرتتيب بني اخلَ  يتعـني عـىل فقـد  . األولويـات هِ قْ فِ لِ  تركٌ  اتِ ريْ
خر أحدمها يضيق وقته واآل , أحدمها يفوت واآلخر ال يفوت , املتعبد فرضان

   . فقه األولويات يف اإلسالمعن فإن هو مل يدرك الرتتيب غاب  , يتسع وقته
فهـم  , إن آفة بعض املسلمني تكمن يف غياهبم عن فقه األولويـات

وهيتمون بالفروع دون  , אهيتمون باملذهبية دون النظر إىل الشمولية يف 
ــات دون النظــر إىل ال , النظــر إىل األصــول ــاتوينشــغلون باجلزئي  , كلي

يسألون عـن  , خيوضون املعارك من أجل نافلة وينسون الدعوة إىل فريضة
دم البعوض من حيث نجاسته وال يفكرون يف الدماء التي يريقها األعـداء 

  . هنا وهناك صباحَ مساء
 , حيجــون كــل عــام تطوعــاً وهــم يــرون غــريهم يمــوت جوعــاً 

ـر لنفسـه ويعتمرون كل عام تنفالً وهم يرون أن غريهم ال يست طيع أن يعمِّ
 ٣٩٧ص  ,٣ويقول اإلمام الغـزايل يف كتابـه اإلحيـاء ج. مأو يأوي إليه 

[ منع إنفاق املال يف النافلـة مـن العبـادات بعـد أداء الفـروض ]  : بعنوان
(( وربام حيرصون عىل إنفاق املال يف  : ودعا إىل إنفاقها عىل املحتاجني يقول

ولذلك قـال  , بام تركوا جرياهنم جياعاً ور , احلج فيحجون مرةً بعد أخر
هيـون علـيهم السـفر  , يف آخر الزمان يكثر احلجاج بال سبب : ابن مسعود
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هيوي بأحدهم بعريهُ  , ويرجعون حمرومني مسلوبني , ويُبسط هلم يف الرزق
  . بني الرمال والقفار وجاره مأسور إىل جنبه ال يواسيه ))

نفوسهم إال بأداء  طاوعهمفال ت وهناك صنف آخر ممّن غلبهم البخلُ 
ــاة   ــطاملفروضــة الزك ــاىل:  , فق ــال تع $   ق yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ (#θ à) ÏΡ r& ⎯ ÏΒ 

ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ óΟ çF ö; |¡ Ÿ2 !$ £ϑ ÏΒ uρ $ oΨ ô_ t ÷z r& Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# ( Ÿω uρ (#θ ßϑ £ϑ u‹ s? 

y]Š Î7 y‚ ø9 $# çμ ÷Ζ ÏΒ tβθ à) ÏΨ è? Ν çG ó¡ s9 uρ Ïμƒ É‹ Ï{$ t↔ Î/ Hω Î) β r& (#θ àÒ Ïϑ øó è? Ïμ‹ Ïù 4 (# þθ ßϑ n= ôã $# uρ ¨β r& 

©! $# ;© Í_ xî î‰Š Ïϑ ym  :من املال الرديء الذي خيرجوهنا ثم إهنم قد , ]  ٢٦٧ [ البقرة
ة وربّام يدفعون الزكاة للمحتاجني الـذين خيـدموهنم  , يرغبون عنه ألمور عدّ
ــنْ حيتــاجون إليــه يف املســتقبل , ويــرتدّدون يف حاجــاهتم ليســخروه يف  أو مَ

وكل ذلك مـن مفسـدات النيّـة ..  أو وصاية , أو هلم عنده غرضٌ  ,م خدمته
  . وحمبطات العمل

ومنهم من حيرص عىل أعامل خريية إال أهنم أصيبوا بداء الرياء وحب 
وهـم حيسـبون أهنـم  , فينفقون أمواهلم يف طُرقهـا , وتسليط األضواء , الثناء

   . هذه األموال من مصادر مشبوهة أو حرام اللهمّ إن مل تكن , حيسنون صنعاً 
وأن نعـرف  , باألمهيـة واالهـتامم ىلَ وْ أن نعرف األَ  فقه األولويات

  .  بالتقديم من غريه وبالتأخري عن غريهىلَ وْ األَ 
ىل فقه األولويات ىلَ من األَوْ  , واألفضل من األفضل , أن ندرك األَوْ
  . واألحوط من األحوط
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تبتهفقه األولويات أن نض ويف تقديمه  , ع اليشء يف ترتيبه حسب رُ
ـهِ حسب قِ  مِ ـلٌّ حسـب درجتـه , دَ فـضُ  , وكُ رفـعُ أو خيُ ـلٌّ حسـب  , يُ وكُ
لُ  , رضورته لُ أو يُؤجَّ جَّ عَ طُ  , يُ قَ سْ ثْبَتُ أو يُ   . أو يُ

 , فقه األولويات أمرٌ تدعو إليه سنن اهللا وقوانينه يف كونـه املنشـور
والسـنة الفعليـة يف سـرية     , يف كتابـه املسـطوركام تـدعو إليـه أحكـام اهللا 

  . الرسول 
علّمنا بام نبدأ نْ نبدأ , فقه األولويات يُ وكيف ومتـى وأيـن  , ومع مَ

 . .. وأيّان وحيثام و
فـإذا أجلتـه  , ال تؤجل عمل اليوم إىل الغد :يقول األولويات  فقه

مَ  , اجتمع يف غدٍ عملُ يومني فكيف إذا .. يومٍ  لِ وأنتَ ال تستطيع إنجازَ عَ
   .)١(يومني يف آن واحد !  لُ مَ عَ  اجتمعَ 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي يف كتابه املشهور ( أولويات احلركة 
  اإلسالمية يف املرحلة القادمة ) وحتت عنوان : السرية النبوية وفقه األولويات : 

هللا حمصورة يف الـدعوة إىل ا يف العهد املكي كانت مهمة النبي ( (
وتربية اجليل املؤمن الذي حيمل هذه الـدعوة بعـد ذلـك إىل العـرب , ثـم 
ينطلق هبا إىل العامل كله , وكـان تركيـزه عـىل أصـول العقيـدة , وترسـيخ 

                                                 
اب املسـلمني عـن فقـه األولويـات )) بعنوان (( غيبدمشق وين حديث حلقة رمضان التلفزيمن  )١(

, وخطبـة اجلمعـة يف جـامع املـرابط  م٢/١٩٩٥/ ١١املوافـق /ه ١٤١٥رمضان  ١١بتاريخ 
  م . ٢٧/١/١٩٩٥و بتاريخ  ١٣/١/١٩٩٥بدمشق بتاريخ 
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التوحيد , وعبادة اهللا وحده , ونبذ الرشك واجتناب الطـاغوت , والـتحيل 
 .  ))بالفضائل ومكارم األخالق 

لِ وكان القرآن الكريم يف تلك ا غَ ملرحلة يزكي هذا االجتاه , فلم يُشْ
املسلمون يف هذه اآلونة باملسـائل اجلزئيـة , وال باألحكـام الفرعيـة , بـل 

ــذي حتــدثت ســورة  ــان اإلنســان ال ⎪⎦ t: אببني Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ 

ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# (# öθ |¹# uθ s? uρ Èd, ys ø9 $$ Î/ (# öθ |¹# uθ s? uρ Î ö9 ¢Á9 $$ Î/    . 
يرشع للمسلمني أن حيملوا فؤوسـهم ليحطمـوا األصـنام وهـم مل 

يروهنا كل يوم حول الكعبة , ومل يأذن هلم أن يشهروا سيوفهم دفاعـاً عـن 
أنفسهم , ومقاومة لعدو اهللا وعدوهم , الذي يسومهم العذاب , بـل كـان 

#) يقول هلم ما ذكره القرآن أن  þθ ’ ä. öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& (#θ ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $#  : ٧٧[ النساء[ 
 ما بني مشجوج وجمروح .  وإن كانوا يأتون إىل رسوهلم 

إن فقه األولويات مرتبط بفقه املوازنات , ويف بعض املجاالت يتداخالن 
  هنا تدخل يف فقه األولويات . وأو يتالزمان , فقد تنتهي املوازنة إىل أولوية معينة , 

كيف نتعامل مع  يف كتابه ( - رمحه اهللا -ويقول الشيخ حممد الغزايل 
نـا نـر أن اخـتالالً حصـل يف فقـه األولويـات ((  : ) القرآن الكـريم كأنّ

 , ونرضب لذلك أمثلةً كثرية منها : )) واملوازنات عرب تارخينا الطويل 
حني نبـغَ يف علـوم احليـاة رجـالٌ كجـابرِ بـن حيّـان يف الكيميـاء  

تْ هذه واحلسن بن اهليثم  يف البرصيات واخلوارزم َ تُربِ ي يف الرياضيات , اعْ
لَ , بـل دون النوافـل ,  افـِ العلوم التي اشتغل هبا هؤالء العلامء وأمثاهلم نَوَ
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ذلـك ألن فكان هذا االعتبارُ اختالالً يف فقهِ األولويات واملوازنات معـاً , 
 طغى عىل القضايا الكبريةِ ,بعيدةً عن هذه العلوم االهتامم بالفروع الصغرية 

 .  , والبحوث اجلليلة مور العظيمةواأل
هُ يف ثقافتنا متَّسعاً كبرياً , مل  ُونُ اتُ أيب نواس وجمُ يَّ ْرِ تْ مخَ دَ جَ وحني وَ

لُ هؤالء العلامءِ ,  امَ هُ أَعْ ثْلَ  حصل هذا االختالل وزادَ استفحاالً . فجتِدْ مِ
َبُ املئـاتِ واآلالفَ مـن  وحني حدث أن رجالً مثل سيف الدولة هيَ

نري لقصيدةٍ تقالُ , ويَر يف الوقت نفسهِ أن أربعةً من الدراهمِ يف اليـومِ الدنا
كافيةٌ ملطالبِ الفارايب يف حاجاته اليومية واملعاشية , وهو من أكـرب فالسـفة 
ر بالطِّـبِّ  ـتُهِ ف بـ ( املعلِّم الثاين ) , وأنَّ الكِنديَّ الـذي اشْ رِ املسلمني وقد عُ

ـهُ ظـروفٌ العتـزال النـاس  غريهـا قـدالفلسفة واهلندسة والفلـك وو َأَتْ   أَجلْ
بقيّة عمرهِ  وأنَّ احلسن بن اهليثم  - عىل ما كان عليه من العلم واملعرفة  - 

ثَ االختالل يف فقه األولويات .كاسباً قو دَ    ته من نسخ الكتبِ , حينئذ حَ
حني نطَّلع من خالل األمثلة السابقة عىل ما آل إليه حال العلـامء , 

دُ لنا أن األمور الصـغرية أخـذت السـاحةَ عـىل  أخصُّ  أمثالَ هؤالءِ , يتأكَّ
سابِ األمورِ الكبريةِ واجلليلة والعظيمة .   حِ

هَ من جهدٍ  جِّ نا نجد تفسرياً هلذه احلقيقة الكئيبة , وهي , أَنَّ ما وُ لعلّ
للمجاالت األخر التـي ال تـدخل يف صـناعة الكلمـة , مثـلَ الكيميـاء 

א ــناعة ــة والص ــل السياس ــاكلها , ومث ــا ش ــيات وم والرياض
 .  وماً ن غريها , كان أو كاد أن يكون معدواالقتصاد وما يتفرع عنها وع
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هُ  ويلُّ ? أينَ فِقْ هُ اإلدارة ? أين الفقهُ الدُّ ?  واإلعـالن اإلعالم أينَ فِقْ
 أين فِقه األعامل واملال ... عند املسلمني يف عرصنا هذا ?.

 ر الفروع والقليل يف تدبُّر األصول ....ب يف تدبُّ ألوف الكت
وحني انتقل النظر إىل القصص القرآين مـن دراسـةٍ تارخييـةٍ لقيـام 
سٌّ بسنن اهللا الكونية ,  احلضاراتِ واهنيارها , إىل دراسةٍ روائية ليس فيها حِ
اصني  تِ األساطري واإلرسائيليات واخلرافات جماالً واسعاً عند القصَّ دَ جَ وَ

ا -كام تذكرُ السريةُ  - تى إن عليَّاً ح صـون , كانَ ينظرُ يف مـا يقولـه القصّ
مْ طردَهم من املساجد .  وكَ

تنـا الوقـت يف الفـروع ويف بعـض القضـايا الفقهيـة  لقد أطالـت أمّ
لَّم يف دقـائق , فـام الـذي حصـل ? لقـد  تعَ كالوضوء مثالً والّذي يمكن أن يُ

علت فيه مئات الصفحات والكتـب و املجلـدات , حتـى كـاد أحـدنا أن جُ
ي الوضوء (   ) . علمَ ترشيح الطهارة ) والطهارةَ ( علمَ ترشيح الوضوء يسمّ

لقد أخذ البحـث يف الفـروع مسـاحةً كبـريةً كانـت عـىل حسـاب 
القضايا اهلامة والكبرية واحلساسة والتي ال نعرف وال نجد خمرجـاً هلـا ممـا 

نا يف عاملنا العريب واإلسالمي يف  هذه األيام .  أمهّ
أليسَ من األفضلِ لـو كانـت الدراسـةُ , وتكـونُ الدراسـةُ اليـومَ 

 أسئلةٍ كثريةً وكثرية ? . نتنصبُّ لإلجابة ع
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كيف قامت احلضارات وكيف اهنـارت ? كيـف قامـت احلضـارة 
اإلسالمية وكيف اهنار أصحاهبا ? أو لـيسَ علينـا أن نـدرسَ ونتـدبّر مـن 

 ربينَ والضعفاءَ واملستضعفنيَ ?. القرآن االستكبارَ واملستك
ـف بقـارون ? وملـاذا بـادَتْ عـادٌ ?  سِ ملاذا هلكَ فرعون ? وملاذا خُ

عيب ?.  ذَ قومُ شُ ودُ ? ملاذا اندثرَ قومُ لوط ? وملاذا أُخِ تْ ثَمُ لَكَ  وملاذا هَ
=   : ( óملاذا قالَ اليهودُ ملوسـى  yδ øŒ $$ sù |MΡ r& š š/ u‘ uρ Iξ ÏG≈ s) sù $ ¯Ρ Î) 

$ oΨ ßγ≈ yδ šχρ ß‰ Ïè≈ s%   : وملاذا نراهم اليومَ يصولون وجيولون ] ٢٤[ املائدة ?  .? 
ة العربية التي قالت لرسوهلا حممد  ـتَ :  ملاذا نر األمّ ضْ ( لو خُ

يَةً مغلوبةً مقهورة .  كَ ) اليومَ مسرتخِ عَ نَاهُ مَ ضْ رَ خلُ  بِنَا البَحْ
لـ ل ? أوَ # يس هل القرآن للقرآن ? أم للتدبُّر والتعقُّ x‹≈ yδ tβ# u™ ö à) ø9 $# 

“ Ï‰ öκ u‰ © ÉL ¯= Ï9 š† Ïφ ãΠ uθ ø% r&    : ٩[ اإلرساء [  .? 
مُ لنقرأ القرآن ?   هل نقرأُ القرآن لنتعلَّم أم نتعلَّ

لمِ يف القرآن رسالةٌ وهدفٌ وغاية ?   هل للعِ
ـهُ األولويـات , يف حياتنـا  يحِ واملوازنات , وأيـنَ فِقْ جِ هُ الرتّ أينَ فِقْ

 عرصنا هذا ?     كلِّها ويف
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ره .نقول :  نَ الكالم , قدَّ زَ نَ الرأيُ , كـان راجحـاً .ونقول :  وَ زُ  وَ
نُ :  زان بني األمـرين , أي قابـل ونقول :  األقو واألمكن .والقولُ األَوزَ

ام أرجح . مَ أهيُّ لَـبَ عـىل غـريه ونقول :  بينهام ليَعلَ حَ الرأيُ عنده : غَ جَّ رَ  .تَ
 تغليب رأي عىل غريه .والرتجيح : 
يه وهو عىل أنواع ثالثة :  رتجيح :لاو  التفضيل وال يكون إال بام يقوِّ
بحيث نعلـم  إذا وجدتا معاً , الرتجيح بني املصالح واملفاسد : −١

ح درء املفسدة عىل  تسامح باملفسـدة مـن  جلبمتى نُرجِّ املصلحة , ومتى يُ
 أجل املصلحة من حيث الكم والكيف والبعد والزمن . 

ها  واملفاسد : املفاسدالرتجيح بني  −٢ , ومـن  وكيفهامن حيث كمّ
م أو يؤجـل وأثرها حيث بُعدها  ا يقـدّ , ومن حيث ديمومتها وزمنها , وأهيُّ

ا  أو يُرىض به , أو يعارض لدفعه . وإن كان وال بُد من ارتكاب مفسدة فأهيّ
تمل من أجل دفع املفسدة  أخف رضراً , وأهون محالً , واملفسدة اخلاصة حتُ

 العامة , واملفسدة األدنى يُصرب عليها , لرفع املفسدة األعىل , وهكذا ... 
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ات السابقة , وأهيا ويكون باحليثي الرتجيح بني املصالح و املصالح : − ٣
ا يُعجل أو يُؤجل .  ا يُسعى إليه , ويُصطفى أوالً , وأهيُّ   يُلغى أو يُعتمد , وأهيُّ

مة عـىل املصـلحة الـدنيا , واملصـلحة اخلاصـة  فاملصلحة العليا مقدّ
تُ وتُعَوَّض من أجل املصلحة العامة , واملصـلحة الطارئـة ال يُعتـد هبـا  وَّ تُفَ

واملصلحة التي هتتم باملضمون راجحة عىل املصلحة  أمام املصلحة الدائمة ,
ة واملصلحة التي هي أقرب إىل اليقني عىل املصـلحوالشكل التي هتتم باهليئة 

واملصلحة القريبة من حيث الـزمن عـىل ,  التي هي أقرب إىل الشك والريبة
  ة عىل املصلحة املوهومة . ياملصلحة البعيدة الزمن , واملصلحة احلقيق

 ض األمثلة من القرآن الكريم : وهذه بع
  الرتجيح بني املفاسد واملفاسد :  −١

 y7 آ : قال تعاىل : tΡθè= t↔ó¡o„ Ç⎯ tã Ì öκ¤¶9$# ÏΘ# tys ø9$# 5Α$tFÏ% ÏμŠÏù ( ö≅è% ×Α$tFÏ% 

ÏμŠÏù ×Î6 x. ( <‰|¹ uρ ⎯ tã È≅‹Î6 y™ «!$# 7ø à2 uρ ⎯ ÏμÎ/ Ï‰ Éfó¡ yϑø9$# uρ ÏΘ#t y⇔ ø9$# ßl# t÷zÎ) uρ 

⎯Ï&Î# ÷δ r& çμ÷Ψ ÏΒ çt9 ø. r& y‰Ψ Ïã «!$# 4 èπ uΖ ÷GÏ ø9 $#uρ çt9 ò2 r& z⎯ ÏΒ È≅÷Fs) ø9$# 3 Ÿωuρ tβθä9#t“ tƒ öΝ ä3 tΡθè=ÏG≈ s) ãƒ 

4© ®Lym öΝ ä.ρ–Šã tƒ ⎯ tã öΝ à6ÏΖƒÏŠ ÈβÎ) (#θãè≈ sÜ tGó™ $# 4 ⎯ tΒ uρ ÷ŠÏ‰s? ö tƒ öΝä3ΖÏΒ ⎯ tã ⎯ Ïμ ÏΖƒÏŠ 

ôMßϑ uŠsù uθèδ uρ ÖÏù% Ÿ2 y7 Í×̄≈ s9 'ρ é'sù ôM sÜÎ7ym óΟ ßγè=≈ yϑôã r& ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Íοt ÅzFψ$#uρ ( 

y7 Í×̄≈ s9 'ρé& uρ Ü=≈ ysô¹ r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝ èδ $ yγŠÏù šχρà$ Î#≈yz   : ٢١٧[ البقرة [  . 
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 $̈Β ب : قال تعاىل : r& èπ oΨ‹Ï ¡¡9$# ôM tΡ% s3 sù t⎦⎫ Å3≈ |¡yϑ Ï9 tβθè= yϑ÷ètƒ ’Îû 

Ìós t7ø9 $# ‘NŠu‘ r' sù ÷βr& $pκ z:‹Ïãr& tβ% x. uρ Νèδ u™ !#u‘ uρ Ô7 Î=̈Β ä‹è{ù' tƒ ¨≅ä. >π uΖŠÏ y™ $Y7óÁxî    
 . ]  ٧٩[ الكهف : 
$ اديـة : الرتجيح بني املصالح املعنويـة واملصـالح امل −٢ tΒ šχ% x. 

@c© É< oΨ Ï9 β r& tβθ ä3 tƒ ÿ… ã& s! 3“ u ó  r& 4© ®L ym š∅ Ï‚ ÷W ãƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 šχρ ß‰ƒ Ì è? uÚ t tã 

$ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ª! $# uρ ß‰ƒ Ì ãƒ nο t Åz Fψ $# 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 ym   : ٦٧[ األنفال . [  
 y7الرتجيح بني املفاسد واملصالح :  −٣ tΡθè=t↔ó¡o„ Ç∅ tã Ìôϑ y‚ø9 $# 

Î Å£÷ yϑø9 $# uρ ( ö≅è% !$yϑÎγŠÏù ÖΝøO Î) ×Î7Ÿ2 ßìÏ≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$̈Ζ=Ï9 !$ yϑßγßϑøO Î) uρ ç t9ò2 r& ⎯ÏΒ 

$ yϑÎγÏèø ¯Ρ 3 š tΡθè=t↔ó¡ o„uρ # sŒ$tΒ tβθà) ÏΖãƒ È≅è% uθø yèø9 $# 3 š Ï9≡ x‹x. ß⎦ Îi⎫ t7ãƒ ª!$# ãΝ ä3s9 

ÏM≈tƒ Fψ$# öΝ à6 ¯=yè s9 tβρ ã©3 x tFs?   : ٢١٩[ البقرة  [ . 
ملوازنات يسد علينا الكثري من أبواب الرتجيح وايابنا عن فقه إن غ

الفُسحة والسعة والرمحة بأنفسنا يف أشد األوقات وأصعب األزمات , عىل 
ة واإلنسانية , وعىل مد احلارض واملستقبل ,  مستو الفرد واجلامعة واألمّ

إال به فهو وعىل مساحة الوطن واإلقليم والعامل , وما ال يتمُّ أمر املسلمني 
أمرٌ , وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب , وإال فهو سنة مؤكدة أو 

باحة    . ... أومستحبة أو مُ
 ونبدأ هبذا البحث مستعينني باهللا سبحانه :
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راد القيام هبا من بني  , ال يمكـن إعطاؤهـا אإن األفعال التي يُ
يف النتائج التي ترتتب حكم املرشوعية أو عدم املرشوعية إال من بعد النظر 

ى بـِ ( فقه املوازنات والرتجيح ) , الذي يعنـيْ  عليها هذه األفعال , واملسمّ
أو تؤول إليـه األفعـال مـن نتـائج , فـإذا كانـت النتيجـة  النظر فيام 

احلاصلة أو املرتشحة من الفعل تشري إىل رجحان املصلحة بقي الفعل عـىل 
احلاصلة من الفعل الظـاهر فيهـا رجحـان  مرشوعيته , وإذا كانت النتيجة

ولـو تسـاو אاملفسدة عىل املصلحة دلَّ الفعل عىل عدم 
ل عليه يف هذه احلالة هو اإلباحة ,  الرجحان بني املصلحة واملفسدة , فاملعوّ

 وهذا ما ذهب إليه علامء األصول .
وال  (( لـيس يف الـدنيا حمـض مصـلحة:  )١(يقول اإلمـام الشـاطبي

  حمض مفسدة واملقصود للشارع ما غلب منهام )) .
 فاألفعال من بني البرش إذا أدت إىل ما يُناقض قصد الشارع احلكيم ,

صارت غري مرشوعة , ومبدأ املوازنات يف األحكام نراه جلياً باخلرب الـذي 
(( مثلُ القائمِ عىل حدودِ قال :  عن النبي   )٢(رواه ( النعامن بن بشري )

                                                 
الشاطبي : هو اإلمام إبـراهيم بـن موسـى بـن حممـد اللخمـي الغرنـاطي الشـهري بالشـاطبي                )١(

م) : أصويل حافظ من أهل غرناطة ومن أئمة املالكية , من ١٣٨٨ –ه / ... ٧٩٠ت  –( ... 
 ). ٧٥:  ١. انظر:( أعالم الزركيل , جملدات. وغري ذلك ٤كتبه : املوافقات يف أصول الفقه يف 

م) : أمري خطيب ٦٨٤ – ٦٢٣ه / ٦٥ – ٢هو النعامن بن بشري بن سعد اخلزرجي األنصاري (  )٢(
هته نائلة ( زوجـة سـيدنا عـثامن ) اشاعر صح يب جليل من أهل املدينة كنيته أبو عبد اهللا , وجّ

ء دمشق ثم ويل اليمن ملعاوية ثـم بقميص سيدنا عثامن إىل معاوية فشهد صفني معه , ويل قضا
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ثَلِ قومٍ استهموالوا هللاِا مَ هم أعالها ,وا عىل سفينةٍ , قعِ فيها , كَ  فأصابَ بعضُ
نْ  وا عىل مَ رُّ وا من املاءِ , مَ تَقَ هم أسفلها , فكان الذين يف أسفلِها إذا اسْ وبعضُ

م فقالوا : لو أنَّ  هُ قَ وْ نـا فَ ـنْ فوقَ ذِ مَ ـؤْ قـاً , ومل نُ رْ ا يف نصـيبنا خَ نـَ قْ رَ , فـإنْ ا خَ
ـوما أَ  كوهميرت وا عـىل أَيْـدهيم نَجَ ذُ لَكوا مجيعاً , وإنْ أخَ ا وْ رادوا هَ ـوْ ا ونَجَ

  . ][ البخاري يف صحيحه  ))مجيعاً 

يُلقي ضوءاً مهامً عىل الكيفية التي يتم  هذا القول عن رسول اهللا 
هبا بناء األحكام يف الرشيعة ( وهو من مقاصدها األساسية ) فالنظر بمـآل 

عل ) عند من هـم يف أسـفل السـفينة لـو أرادوا خرقهـا الفعل ( بنتيجة الف
 : رجحانُ املفسدة عىل املصلحة , ولذلك قال حتى ال يُؤذوا من فوقهم , 

م نَجَ (( فإِنْ أَخَ  وا عىل أيدهيْ ا مجيعاً ))ذُ وْ نَجَ ا وَ ملـن يف . فـام كـان  وْ
بُو عـ رْ ىل املصـلحة أسفل السفينة أصبح غري مرشوع وممنوعاً ألن املفسدة تَ

 هنا, وهذا ما يسمى بـ (  فقه املوازنات والرتجيح ) . 
وهذا القـول يقودنـا إىل الكثـري مـن األدلـة , واألمثلـة يف القـرآن 

مـن مقاصـد الكريم والتي توضح فقه املوازنات والرتجيح وهـو مقصـدٌ 
 الشارع احلكيم سبحانه :

                                                                                                                  
استعمله عىل الكوفة , ثم واله محص فبقي عليها حتى مـات معاويـة ,  فبـايع ابـن الـزبري إذ 

أرسل إليه يزيد بن معاوية خالد الكالعـي فقتلـه , وبـذلك نـال الشـهادة كـام يف احلـديث :          
ر بعد اهلجرة . إليه تنسـب معـرة , كان أول موفود لألنصا  (( يعيش محيداً ويموت شهيداً ))

النعامن ألنه دفن ابنه فيها. كـان أخطـب أهـل زمانـه. انظـر: (اإلصـابة يف متييـز الصـحابة,              
 ) .  ٢٦:  ٨, ابن حجر العسقالين ) . وانظر ( أعالم الزركيل ,  ٨٧٣, ترمجة :  ٥٢٩: ٣
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 Ÿωكام يف قوله تعاىل :   −١ uρ (#θ™7Ý¡n@ š⎥⎪Ï% ©!$# tβθããô‰tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# 

(#θ™7Ý¡uŠ sù ©!$# # Jρ ô‰tã Î ötó Î/ 5Ο ù=Ïæ y7 Ï9≡ x‹x. $̈Ψ −ƒ y— Èe≅ ä3Ï9 >π ¨Βé& óΟßγ n= uΗxå §ΝèO 4’ n<Î) ΝÍκ Íh5u‘ 

óΟßγ ãèÅ_ó £Δ Οßγ ã∞Îm7 t⊥ã‹ sù $ yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθè= yϑ÷è tƒ    : وقبل أن نأيت عىل . ]  ١٠٨[ األنعام
نات والرتجيح من خالل ما رواه بعض ما يف هذه اآلية من فقه املواز

الصحابة الكرام من املناسبات الزمانية واملكانية والشخصية واجلامعية التي 
  Ÿω نزلت فيها اآلية القرآنية السابقة بياناً حلكم فيها , نقف عند لفظ 

 Ÿωالناهية يف قوله تعاىل :  uρ (#θ™7Ý¡n@   وداللته من حيث املعنى عىل
رفض السبّ من حيث هو بذاته , ودعوته إىل املبدأ النابع الوجوب , يف 

من القيم التي يعتمدها النص القرآين يف بناء الشخصية اإلنسانية عىل 
 أساس احرتام ما يتبناه اآلخر يف القضايا الفكرية واالعتقادية .

وقبل أن نستأنس بأخبار الصحابة الكرام فيام يتعلق هبذا النص 
 عمودين تقوم عليهام اآليات القرآنية , ومها : األمر نقول : النهي هو ثاين

 !$tΒوالنهي , أرسامها تعاىل يف قوله :  uρ ãΝ ä39s?# u™ ãΑθß™ §9 $# çνρä‹ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39pκtΞ 

çμ ÷Ψ tã (#θßγ tFΡ$$ sù   ]ويف قوله تعاىل : ]  ٧:  احلرش . * ¨βÎ) ©! $# ã ãΒù' tƒ ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ 

Ç⎯≈ |¡ômM}$# uρ Ç›!$tGƒÎ) uρ “ ÏŒ 4†n1 öà) ø9 $# 4‘sS÷Ζtƒ uρ Ç⎯ tã Ï™ !$t±ós xø9 $# Ì x6Ψßϑø9 $# uρ Ä© øöt7 ø9$# uρ 

4 öΝ ä3ÝàÏè tƒ öΝ à6 ¯=yès9 šχρ ã©. x‹s?   ]األمر . ورأس األمر هو ]  ٩٠:  النحل
#) بعبادة اهللا الواحد األحد , قال تعاىل :  ÿρ ä‹sƒªB $# öΝ èδ u‘$ t6ôm r& öΝ ßγuΖ≈ t6 ÷δâ‘ uρ $\/$t/ ö‘ r& 
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⎯ ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# yx‹Å¡ yϑø9$# uρ š∅ö/ $# zΝ tƒ ötΒ !$tΒ uρ (#ÿρ ãÏΒ é& ωÎ) (# ÿρß‰ ç6 ÷èu‹Ï9 $Yγ≈ s9 Î) #Y‰ Ïm≡uρ ( 

Hω tμ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ 4 …çμ oΨ≈ ys ö7ß™ $£ϑ tã šχθà2Ì ô±ç„   ]ورأس النهي . ]  ٣١:  التوبة
 y7هو النهي عن عبادة األوثان , قال تعاىل :  Ï9≡ sŒ ⎯ tΒ uρ öΝÏjà yèãƒ ÏM≈tΒ ã ãm «!$# 

uθ ßγsù × öyz …ã&©! y‰Ψ Ïã ⎯Ïμ În/ u‘ 3 ôM̄=Ïm é& uρ ãΝ à6s9 ãΝ≈yè÷Ρ F{ $# ωÎ) $ tΒ 4‘ n=÷Fãƒ öΝ à6ø‹ n=tæ ( 

(#θç6Ï⊥ tFô_ $$sù š[ô_ Íh9 $# z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ rO ÷ρF{ $# (#θç6 Ï⊥ tFô_$# uρ š ö̂θ s% Í‘ρ–“9 $#   ]٣٠:  احلج  [ .
رآن الكريم , والنهي هو ثاين نواظم السلوك اإلنساين والقيم البرشية يف الق

 ونقف عىل سبيل املثال عند بعض النواهي ومنها : 
  ω ö≅yèøgrB yìtΒ «!$# $·γ≈s9Î) tyz#u™ y‰ãèø)tGsù $YΒθãΒõ‹tΒ Zωρä‹øƒ¤Χ قوله تعاىل : 

 . وهو النهي عن الرشك .]  ٢٢:  اإلرساء[ 
≅ Ÿωuρ öوقوله تعاىل :  yèøg rB x8 y‰tƒ »' s!θè=øó tΒ 4’ n<Î) y7 É)ãΖ ãã Ÿω uρ $yγ ôÜÝ¡ö6 s? ¨≅ä. 

ÅÝó¡t6ø9 $# y‰ ãèø) tFsù $YΒθè=tΒ # ·‘θÝ¡øt¤Χ   ]وهو النهي عن التقتري  .]  ٢٩:  اإلرساء
 والتبذير .

 Ÿωوقوله تعاىل :  uρ (# þθè=çG ø) s? öΝ ä. y‰≈ s9 ÷ρ r& sπ u‹ô± yz 9,≈ n=øΒ Î) ( ß⎯øt ªΥ öΝ ßγè%ã— ö tΡ 

ö/ ä.$−ƒ Î) uρ 4 ¨βÎ) öΝ ßγ n=÷Fs% tβ% Ÿ2 $\↔ôÜÅz # ZÎ6 x.   ]وهو النهي عن قتل ]  ٣١:  اإلرساء .
األوالد , مع مالحظة أن بيع األوالد أو رميهم يف الشوارع , وإمهاهلم أو 

 حرماهنم من الرعاية والعناية يدخل حتت عنوان القتل .
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/ Ÿωuρ (#θçوقوله تعاىل :  tø) s? #’oΤÌh“9 $# ( … çμ̄Ρ Î) tβ% x. Zπ t±Ås≈ sù u™!$ y™ uρ Wξ‹Î6y™  
مة . وهو النهي عن تغليب الشهوات ]  ٣٢:  اإلرساء[  يف العالقات املحرّ

 اجلنسية الذي يؤدي إىل إفساد املجتمع .
 Ÿωوقوله تعاىل :  uρ (#θè=çFø) s? }§ ø̈Ζ9 $# ©ÉL©9 $# tΠ§ ym ª!$# ωÎ) Èd,ysø9 $$Î/     

. وهو النهي عن قتل كل ذي نفس إال باحلق , مع مالحظة ]  ٣٣:  اإلرساء[ 
نهي ال يقترص عىل قتل البرش , فإن احليوان والنبات يدخلون أن هذا ال

 حتت حكم اآلية بمنظارها العريض .
$ وقوله تعاىل :  pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#θãΖtΒ# u™ Ÿω (#θãΒ Ïd‰s) è? t⎦ ÷⎫ t/ Ä“ y‰tƒ «!$# 

⎯Ï&Î!θß™ u‘ uρ   ]وهو النهي عن تقديم القول من سائر البرش ]  ١:  احلجرات .
 ورسوله . عىل قول اهللا

‰ $pκšوقوله تعاىل :  r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#θãΖ tΒ#u™ Ÿω öy‚ ó¡o„ ×Πöθs% ⎯ ÏiΒ BΘ öθ s% #© |¤ tã 

β r& (#θçΡθä3 tƒ # Zö yz öΝ åκ÷] ÏiΒ Ÿωuρ Ö™!$ |¡ÎΣ ⎯ÏiΒ >™!$ |¡ÎpΣ #© |¤tã β r& £⎯ ä3tƒ #Z ö yz £⎯ åκ÷] ÏiΒ ( Ÿωuρ 

(# ÿρâ“ Ïϑù= s? ö/ ä3|¡àΡ r& Ÿω uρ (#ρâ“ t/$uΖs? É=≈ s)ø9 F{$$ Î/ ( }§ø♥ Î/ ãΛôœeω$# ä−θÝ¡àø9 $# y‰ ÷è t/ Ç⎯≈ yϑƒM}$# 4 

⎯ tΒ uρ öΝ ©9 ó=çGtƒ y7 Í×̄≈ s9'ρ é' sù ãΝ èδ tβθçΗÍ>≈ ©à9 $#   ]وهو النهي عن ]  ١١:  احلجرات .
وهو االسم الفسوق بعد العدوان وما فيه من  واللّمز والتنابز السخرية

 ظلم لآلخرين .
 Ÿωuρ (#θÝ¡¡¡pgوقوله تعاىل :  rB Ÿω uρ =tG øótƒ Ν ä3àÒ÷è−/ $³Ò÷è t/ 4 =Ïtä† r& 

óΟà2 ß‰tnr& β r& Ÿ≅ à2ù' tƒ zΝ óss9 ÏμŠÅzr& $\GøŠ tΒ çνθßϑçF÷δ Ì s3 sù (#θà) ¨? $#uρ ©!$# 4 ¨βÎ) ©!$# 
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Ò>#§θ s? ×Λ⎧ Ïm§‘   ]الغيبة , وهي التجسس و. وهو النهي عن ]  ١٢:  احلجرات
النهي من دعوة أشبه بأكل حلم األخ ألخيه ميتاً وهو كاره له , وما يف هذا 

 القيم . العبادات ورأسُ  مُّ إىل التقو التي هي أُ 
 Ÿωونعود بعد هذا االستطراد إىل اآلية القرآنية :  uρ (#θ™7Ý¡ n@ š⎥⎪Ï% ©!$# 

tβθããô‰tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# (#θ™7 Ý¡uŠ sù ©!$# #Jρ ô‰tã Î ötó Î/ 5Ο ù=Ïæ y7Ï9≡ x‹ x. $ ¨Ψ−ƒ y— Èe≅ä3 Ï9 >π ¨Β é& 

óΟßγ n=uΗ xå §ΝèO 4’n< Î) Ν ÍκÍh5u‘ óΟßγ ãèÅ_ó £Δ Οßγ ã∞Îm7t⊥ ã‹sù $yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθè= yϑ÷è tƒ    : ١٠٨[ األنعام  [. 
 لنر ما قال بعض الصحابة الكرام فيها :

   אقائالً : إن املسلمني كانوا يسبّون أوثان  رو قتادة 
 − ( الكفار ) , وآهلتهم فريدُّ املرشكون عليهم , بسبِّ اهللا سبحانه وتعاىل

 , فنهى اهللا عن ذلك .  − ألن املرشكني قوم جهلة ال علم هلم باهللا 
َّ يا حممد عن سـبِّ  يقول ابن عباس  نيَ : إن املرشكني قالوا : لتَنْهَ

نَّ ربَّك . فنزل قوله تعاىل :  وَ جُ نَهْ  Ÿωآهلتنا أوْ لَ uρ (#θ ™7 Ý¡ n@  ...  فنهى النبي 
يِ اهللا سبحانه يف اآلية   الكريمة السابقة . عن ذلك بنَهْ

فاملصلحة الناجتـة عـن سـبّ األصـنام واألوثـان ال تتناسـب مـع 
 املفسدة التي يؤدي إليها ذلك الفعل . 

  قـال :  أن رسـول اهللا  ورو عبد اهللا بن عمرو بـن العـاص 
تْمُ الرجلِ والديهِ )) ـتُمُ  (( من الكبائرِ شَ شْ ـلْ يَ هَ , قـالوا يـا رسـول اهللا : وَ
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لُ وا جُ هُ , لديهِ ? قال : الرَّ بُّ أُمَّ اهُ , ويسُ بَ ا الرجلِ , فيسبُّ أَ   (( نعم , يسبُّ أَبَ
بُّ أمه )) يَسُ  .  فَ
⎯. ... وكام يف قوله تعاىل :  −٢ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ 4© |»θ ãƒ !$ pκ Í5 ÷ρ r& A⎦ ø⎪ yŠ u ö xî 

9h‘ !$ ŸÒ ãΒ 4 Zπ §‹ Ï¹ uρ z⎯ ÏiΒ «! $# 3 ª! $# uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Î= ym   : ١٢ [ النساء  [ . 
ال بد لنا هنا قبل التكلم عامّ حتويه هذه اآلية من تعريـف الوصـية , 

 من بيان معنى وداللة الوصية أيضاً فيها , فنقول : و
 الوصية لغةً : ما يُوىص به , ومجعها وصايا .

 ءٍ , أي جعله له .ونقول : أوىص إليه , وله , بيش
 د املوت .والوصية رشعاً : هي التمليك املستفاد منها بع

ــرتابط  ــاين وال ــي التواصــل اإلنس ــةً : ه ــى ودالل ــية معن والوص
 االجتامعي .
 التي ورد فيها لفظ ( الوصية ) فهي :اآليات أما 

 |=ÏGقوله تعاىل :  ä. öΝä3ø‹ n=tæ # sŒÎ) u|Ø ym ãΝä. y‰tn r& ßNöθ yϑø9$# β Î) x8 ts? 

# ·ö yz èπ §‹Ï¹ uθø9$# Ç⎯÷ƒ y‰ Ï9≡ uθù=Ï9 t⎦⎫Î/ t ø%F{$# uρ Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ ( $̂) ym ’n? tã t⎦⎫É) −Fßϑø9 $#    

 .]  ١٨٠:  البقرة[ 
!©% t⎦⎪Ïوقوله تعاىل :  $# uρ šχöθ ©ùuθ tGãƒ öΝà6ΨÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡uρ ø— r& Zπ §‹Ï¹ uρ 

ΟÎγ Å_≡uρ ø— X{ $·è≈ tG̈Β ’n<Î) ÉΑ öθy⇔ ø9 $# u ö xî 8l# t ÷zÎ) 4 ÷β Î* sù z⎯ ô_ tyz Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ öΝà6 ø‹n= tæ 
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’Îû $tΒ š∅ ù=yèsù þ’Îû  ∅ ÎγÅ¡àΡ r& ⎯ ÏΒ 7∃ρã÷è̈Β 3 ª!$# uρ î“ƒÍ• tã ×Λ⎧ Å6ym    ]البقرة  :

٢٤٠  [.  
≈‰ ÞΟä3ŠÏ¹θãƒ ª!$# þ’Îû öΝà2Ïوقوله تعاىل :  s9 ÷ρ r& ( Ì x. ©%# Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeá ym È⎦ ÷⎫ u‹sVΡ W{$# 4 

βÎ* sù £⎯ ä. [™ !$|¡ÎΣ s− öθ sù È⎦÷⎫ tG t⊥ øO$# £⎯ ßγ n=sù $ sVè=èO $ tΒ x8 ts? ( βÎ) uρ ôMtΡ% x. Zοy‰ Ïm≡ uρ $yγ n=sù 

ß#óÁ ÏiΖ9$# 4 Ïμ÷ƒ uθ t/ L{uρ Èe≅ ä3Ï9 7‰ Ïn≡uρ $ yϑåκ÷] ÏiΒ â¨ ß‰¡9 $# $£ϑÏΒ x8 t s? βÎ) tβ% x. …çμ s9 Ó$ s!uρ 4 

βÎ* sù óΟ ©9 ⎯ä3 tƒ …ã&©! Ó$ s!uρ ÿ…çμ rOÍ‘ uρ uρ çν# uθ t/ r& ÏμÏiΒ T| sù ß] è=›W9 $# 4 βÎ* sù tβ% x. ÿ…ã& s! ×οuθ ÷zÎ) Ïμ ÏiΒT| sù 

â¨ ß‰¡9 $# 4 .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹Ï¹uρ ©Å»θãƒ !$ pκÍ5 ÷ρ r& A⎦ø⎪ yŠ 3 öΝ ä. äτ!$ t/#u™ öΝ ä.äτ !$oΨ ö/ r& uρ Ÿω tβρ â‘ ô‰s? 

öΝ ßγ•ƒ r& Ü>t ø%r& ö/ä3 s9 $Yè ø tΡ 4 Zπ ŸÒƒÌ sù š∅ÏiΒ «!$# 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $̧ϑŠÎ=tã $VϑŠÅ3ym ∩⊇⊇∪ * 

öΝ à6s9 uρ ß# óÁÏΡ $ tΒ x8 t s? öΝ à6ã_≡uρ ø— r& βÎ) óΟ©9 ⎯ ä3tƒ £⎯ ßγ©9 Ó$s! uρ 4 βÎ* sù tβ$Ÿ2 

 ∅ßγ s9 Ó$ s!uρ ãΝ à6n=sù ßìç/”9 $# $£ϑÏΒ z⎯ ò2 t s? 4 .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 7π §‹Ï¹ uρ š⎥⎫Ï¹θãƒ !$ yγÎ/ ÷ρ r& 

&⎥ø⎪ yŠ 4  ∅ßγ s9 uρ ßìç/ ”9 $# $£ϑÏΒ óΟçF ø.t s? β Î) öΝ©9 ⎯ à6tƒ öΝä3 ©9 Ó‰s9 uρ 4 βÎ* sù tβ$Ÿ2 

öΝ à6s9 Ó$s! uρ £⎯ ßγn= sù ß⎯ßϑ ›V9$# $£ϑÏΒ Λä⎢ ò2t s? 4 .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ 7π §‹Ï¹ uρ šχθß¹θè? !$yγ Î/ ÷ρ r& 

&⎦ ø⎪yŠ 3 βÎ) uρ šχ% x. ×≅ã_ u‘ ß^ u‘θãƒ »' s#≈n= Ÿ2 Íρ r& ×οr& t øΒ$# ÿ…ã& s!uρ î r̂& ÷ρ r& ×M÷zé& Èe≅ ä3Î=sù 

7‰ Ïn≡uρ $ yϑßγ÷Ψ ÏiΒ â¨ ß‰ ¡9$# 4 βÎ* sù (# þθçΡ% Ÿ2 u sYò2 r& ⎯ÏΒ y7Ï9≡ sŒ ôΜßγ sù â™!% Ÿ2 u à° ’Îû 

Ï]è=›W9 $# 4 .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 7π§‹ Ï¹uρ 4© |»θãƒ !$ pκÍ5 ÷ρ r& A⎦ ø⎪yŠ u ö xî 9h‘ !$ŸÒãΒ 4 Zπ§‹ Ï¹uρ z⎯ ÏiΒ «!$# 3 ª!$# uρ 

íΟŠÎ= tæ ÒΟŠÎ=ym    ] : ١٢ − ١١النساء  [. 
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$ وقوله تعاىل :  pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ äοy‰≈ pκ y− öΝä3ÏΖ ÷ t/ #sŒÎ) u |Øym 

ãΝ ä. y‰tnr& ßNöθ yϑø9 $# t⎦⎫ Ïm Ïπ §‹Ï¹ uθø9$# Èβ$uΖ øO $# # uρ sŒ 5Α ô‰tã öΝ ä3ΖÏiΒ ÷ρ r& Èβ# t yz#u™ ô⎯ÏΒ 

öΝ ä.Î ö xî ÷βÎ) óΟçFΡ r& ÷Λä⎢ ö/ uŸÑ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# Νä3÷G t6≈ |¹ r' sù èπ t6ŠÅÁ•Β ÏNöθyϑ ø9$# 4 $ yϑßγ tΡθÝ¡Î; øt rB 

.⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ Íο4θ n=¢Á9 $# Èβ$yϑÅ¡ø) ãŠsù «!$$Î/ ÈβÎ) óΟçGö6 s? ö‘ $# Ÿω “ÎtI ô±tΡ ⎯Ïμ Î/ $YΨ yϑ rO öθ s9 uρ tβ% x. 

# sŒ 4’ n1ö è%   Ÿωuρ ÞΟçFõ3 tΡ nο y‰≈ pκy− «!$# !$̄Ρ Î) # ]ŒÎ) z⎯Ïϑ©9 t⎦⎫ ÏϑÏO Fψ$#   ] : ١٠٦املائدة  [. 
أما األخبار التي ورد فيها لفظ ( الوصية ) فهـي املرويـة عـن ابـن 

 . عمر وجابر وأيب هريرة 
ت عيلّ ليلةٌ منـذ سـمعت رسـول اهللا  قال ابن عمر   : ( ما مرّ

 يقول ذلك إال وعندي وصيتي ) .
ها , أو يرجع  والوصية من األمور التي يصح فيها للمويص أن يغريّ

 اء منها , أو يرجع عامّ أوىص به يف حياته .عامّ ش
وتستحق الوصية للموىص له بعـد مـوت املـويص , وبعـد سـداد 

 الديون , فإذا استغرقت الديونُ بأنواعها الرتكةَ فليس للموىص له يشء .
املرشوطة برشطٍ ما مل يكـن منهيّـاً عنـه , أو منافيـاً  وتصح الوصية

 ملقاصد الرشيعة .
 له , واملوىص به , رشوطٌ ال بـد منهـا حتـى وللمويص , واملوىص

ا .    تصح الوصية , وهي مذكورة يف مظاهنّ



  −١٤٩−

  والوصية : هي هبة من اإلنسان عينـاً أو دينـاً أو منفعـةً , إلنسـانٍ 
آخر , بعد موته .  

 ــر ــن عم ــد اهللا ب ــا رواه عب ــنة م ــن الس ــن            م ع
قُّ أنه قال :  رسول  اهللا  ا حَ بِيْـتُ  (( مَ يصِ فِيـهِ يَ ـوْ ءٌ يُ ْ لِمٍ لَـهُ يشَ سْ ئٍ مُ رِ امْ

هُ )) نْدَ ةٌ عِ تُوبَ كْ يَّتُهُ مَ صِ وَ ِ وَ تَنيْ  .  لَيْلَ
ـلَ أنـه قـال :  عن رسـول اهللا  ويروي أبو هريرة  جُ (( إِنَّ الرَّ

تُ فَ  ا املَوْ َ مهُ ُ ْرضُ مَّ حيَ نَةً , ثُ تِّنيَ سَ ةِ اهللاِ سِ ةَ بِطَاعَ أَ املَرْ لُ وَ مَ عْ يَّةِ يَ صِ انِ يفِ الوَ ارَّ يُضَ
ام النَّارُ )) بُ هلَُ تِجِ ⎯. ...   :ثم قرأ أبو هريرة  فَ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ 4© |»θ ãƒ !$ pκ Í5 ÷ρ r& 

A⎦ ø⎪ yŠ u ö xî 9h‘ !$ ŸÒ ãΒ 4 Zπ §‹ Ï¹ uρ z⎯ ÏiΒ «! $# 3 ª! $# uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Î= ym    : ١٢[ النساء  [ . 
املتقدمون بـأن حكمهـا أما حكم الوصية : فيقول األئمة والفقهاء 

خيتلف باختالف األحوال اخلاضـعة لطبيعـة الظـروف املكانيـة والزمانيـة 
ةً حيناً  وهَ رُ كْ بَّةً , وقد تكون مَ تَحَ سْ احلافّة به , فقد تكون واجبةً وقد تكون مُ

ةً حيناً آخر , وقد تكون باطلةً .  مَ رَّ  وقد تكون حمُ
عي خيشـى أن يضـيع إن مل : إذا كان عىل اإلنسان حقٌّ رش تكون واجبةً  − ١

 كوديعةٍ بغري إشهادٍ أو دينٍ هللا سبحانه عليه ( زكاة مل يؤدها ) ,يُوصِ بهِ , 
نٍ  يْ  عليه إلنسانٍ ال يعلمه غريه .  أو حجٍّ مل يقم به , أو دَ

بَّةً  − ٢ تَحَ سْ بَاتِ والصدقات النافلةِ  وتكون مُ رُ  .   : يف القُ
ةً  − ٣ وهَ رُ كْ  .  اجون إليهحيتا ورثةالإذا كان :  وتكون مَ



  −١٥٠−

ةً  − ٤ مَ َرَّ إال إذا  إذا كان فيها إرضارٌ  بالورثة , وجتاوزت الثلـث ,: وتكون حمُ
 أجاز الورثة ذلك .

باطلـة عنـد بعضـهم وجـائزة بقـول  فال تصح لـوارث ( :أما الباطلة  − ٥
هُ من القرآن الكريم ) تُهُ ودليلُ جَّ  . آخرين ولكلٍ حُ

ه املـويص يف حياتـه والترصف بثلث املال حقٌّ مرشوع فإذا قصد بـ
اإلرضار بالورثة صار غري مرشوع عند بعض األئمة وفريق مـن الفقهـاء . 

وروايـة عـن اإلمـام مالـك  )١(وهو قياس األولوية يف مذهب اإلمام أمحـد 
واجتهاد األئمة املتأخرين مثل ( الشاطبي وهو مالكي ) و ( ابن تيمية وابن 

 القيم ومها من احلنابلة ) .

                                                 
م) : كنيتـه ٨٥٥ – ٧٨٠ه /  ٢٤١ – ١٦٤(  هو اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين الوائيل )١(

أبو عبد اهللا , وهو إمام املذهب احلنبيل وأحد أئمة أهل السنة , أصله من مرو , وولد ببغداد , 
نشأ منكباً عىل طلب العلم , وقد سافر يف طلبـه كثـرياً إىل الكوفـة والبرصـة ومكـة واملدينـة 

ني وفارس وخراسان واجلبال واألطراف , واليمن والشام والثغور واملغرب واجلزائر والعراق
كان أسمر اللون حسن الوجه طويل القامة يلبس األبيض وخيضـب رأسـه وحليتـه باحلنـاء , 
ويف أيامه زمن املأمون كانت فتنة خلق القرآن حتى توىل املعتصـم فسـجنه مـدة طويلـةً ألنـه 

ُ حارب ذلك , ومل يصب بأذ زمن الواثق , وكان مكرماً زمن املتوكل  مقـدماً عنـده ال يُعـنيَّ
) ألـف ٣٠, أشـهر مـا كتبـه مسـنده يف سـتة جملـدات فيـه ( والٍ إال بمشورته حتى تويف 

حديث, وله كتب كثرية يف التفسري واملتشابه وفضائل الصحابة وغري ذلك . انظر : ( وفيـات 
  ) .  ٢٠٣:  ١٠) و ( أعالم الزركيل  ١٧:  ١٠األعيان 



  −١٥١−

يقـول  قال : سمعت رسول اهللا   ول أيب أمامة ومن األخبار ق
ةِ الوداع :  جَّ ـهُ , فـال يف خطبته عام حِ ـقٍّ حقَّ طَى كـلَّ ذي حَ دْ أعْ (( إِنَّ اهللاَ قَ

يَّة لوارث )) صِ ولنا يف الوصية لوارثٍ قـولٌ يمكـن الرجـوع إليـه حتـت  وَ
ع يف حملِّ ومفهوم النسخ يف الوصية )  . )١(عنوان : ( ال للتوسّ

قـال : مرضـتُ عـام الفـتح   اخلرب عن سعد بن أيب وقاص ويف
فقلـت : يـا رسـول اهللا  مرضاً أشفيت عىل املـوت , فأتـاين رسـول اهللا 

ثَيْ مايل ?  (( ال ))أفَأُويص باميل كله ? قال :  ثُلُ  قلتُ : (( ال ))قال : قلتُ : فَ
طر  (( الثُّلُـثُ : قلـت : فالثُّلُـثُ ? قـال  (( ال ))? قـال :  -النصف  -فالشَّ

تَكَ إِ  كَ نَّ , إِ  ريٌ ثِ والثُّلُثُ كَ  ثَ رَ رْ وَ ذَ ِ غْ أَ  نْ تَ ٌ خَ  اءَ يَ ن هُ  نْ أَ  نْ مِ  ريْ رَ ذَ  ونَ فُ فَّ كَ تَ ةً يَ الَ عَ  مْ تَ
نْ  نْ لَ  كَ نَّ إِ . وَ  اسَ النَّ  ـغِـتَ بْ ةً تَ قَ فَ نَ  قَ فِ تُ ـا وَ ي هبِ تَ عَ الَّ إِ  اهللاِ هَ جْ ـرْ ـيْ لَ  أُجِ ى تَّـا حَ هَ
ةَ قْ اللُّ  ِّ امْ ا إِ هَ عُ فَ رْ تَ  مَ   . [متفق عليه ] )) كَ تِ أَ رَ ىل يفِ

يقول يف الوصية : اإلرضارُ يف الوصـية مـن الكبـائر ,  وابن عباس 
لِ رسـول اهللا  وْ ارَ )):  لِقَ َ رَ وال رضِ َ . ونلحـظ يف هـذا اخلـرب نفـي  (( ال رضَ

لُّ ما فيه مكروه  ر منه , والرضر والرضار ضد النفع , وهو كُ الرضر حتى املتصوّ
  و أذ يلحق أو ينزل باإلنسان , واختلف العلامء يف معنى ومدلول اللفظتني  . أ

                                                 
  . ٢, ج ١املتغري يف السنة والسرية النبوية ) ج( الثابت و يف كتابنا )١(



  −١٥٢−

لُصُ إىل القول : بأن آيـة الوصـية مـن سـورة النسـاء / / ١٢ونَخْ
وغريها تبنيّ بأن الوصية إذا خرجـت إىل اإلرضار بـاآلخرين مـن الورثـة 

 تصري غري مرشوعة , عمالً بقاعدة ( فقه املوازنات والرتجيح ) . 
$ ßN≡tوكام يف قوله تعاىل :  −٣ Î!≡uθ ø9$# uρ z⎯ ÷èÅÊö ãƒ £⎯èδ y‰≈ s9÷ρ r& È⎦ ÷, s!öθym 

È⎦ ÷⎫ n=ÏΒ% x. ( ô⎯ yϑÏ9 yŠ# u‘ r& βr& ¨ΛÉ⎢ ãƒ sπ tã$|Ê§9 $# 4 ’ n? tãuρ ÏŠθä9öθ pR ùQ$# …ã& s! £⎯ßγ è%ø—Í‘ £⎯ åκèEuθ ó¡Ï.uρ 

Å∃ρã ÷èpR ùQ $$Î/ 4 Ÿω ß#̄=s3 è? ë§ø tΡ ωÎ) $ yγ yèó™ãρ 4 Ÿω §‘ !$ŸÒè? 8οt$Î!≡uρ $yδ Ï$s! uθÎ/ Ÿω uρ ×Šθä9öθ tΒ 

…çμ ©9 ⎯ÍνÏ$ s!uθ Î/  ]  : ٢٣٣البقرة [  . 
تُبنيّ هذه اآلية الكريمة بأن الرضاع حق طبيعي تقوم به األم نحـو 
وليدها رفقاً به , وال جيوز انتزاع هذا احلق منها إرضاراً هبا , وذلك بانتزاع 

 ولدها منها . 
حيلُّ لألب أن يمنع األم مـن ذلـك  : ( وال )١(يقول اإلمام القرطبي 

 .)٢(مع رغبتها يف اإلرضاع وهذا قول مجهور املفرسين ) 

                                                 
حِ األنصـاري اخلزرجـي األندليسـ ( ...   )١( ه / ... ٦٧١ –هو حممد بن أمحد بـن أيب بكـر بـن فَـرْ

م ) : كنيته أبو عبد اهللا القرطبي , وهو من كبار املفرسين , صالح متعبد من أهل قرطبـة , ١٢٧٣
شـاميل أسـيوط بمرصـ , وتـويف فيهـا . أشـهر كتبـه رحل إىل الرشق واستقر بمنية ابن خصيب 

الكثرية : اجلامع ألحكام القرآن يف عرشين جزءاً ويعرف بتفسري القرطبي , كـان ورعـاً متعبـداً 
طارحاً للتكلف , يميش بثوب واحـد , وعـىل رأسـه طاقيـة , انظـر ( مقدمـة اجلـامع ألحكـام 

  ) .   ٣٢٢:  ٥( أعالم الزركيل , القرآن, ط الثانية , دار الشام للرتاث , بريوت ) و 

  ).  ١٦٧, ص ٣, اجلزء  ٢انظر : ( اجلامع ألحكام القرآن , املجلد  )٢(



  −١٥٣−

≡ ßNوالرضاع مثالً يف املذهب احلنفي واجـبٌ عـىل األمّ :  t$ Î!≡ uθ ø9 $# uρ 

z⎯ ÷è ÅÊ ö ãƒ £⎯ èδ y‰≈ s9 ÷ρ r& È⎦ ÷, s! öθ ym È⎦ ÷⎫ n= ÏΒ% x. ( ô⎯ yϑ Ï9 yŠ# u‘ r& β r& ¨Λ É⎢ ãƒ sπ tã$ |Ê §9 $#   كام أنه عـىل
ُ عليه حني يؤول إىل رضرها ا ربَ ْ ألم أن ال تأبى اإلرضاع إال عن عجزٍ وال جتُ
 Ÿω §‘ !$ ŸÒ è? 8ο t$ Î!≡ uρ $ yδ Ï$ s! uθ Î/   ـــأبى األم اإلرضـــاع ( أي أن ـــذلك ال ت , وك

هُ وهي قادرةٌ عليه ) إرضاراً بأبيه   .)١(تُرضعَ
 Ÿω uρ ×Šθ ä9 öθ tΒ … çμ ©9 ⎯ Íν Ï$ s! uθ Î/  قـة مـن هذه الكلـامت السـابقة والالح

) تفيد وجوب محايـة حـقِّ كـلٍّ  ٢٣٣هذه اآلية الكريمة من سورة البقرة ( 
( فال تأبى األمُّ اإلرضاعَ وهي قادرةٌ عليـه إرضاراً من الولد واألب واألم , 

ُ األمَّ عىل اإلرضاع وهي غري قادرةٍ عليه إرضاراً هبا ) باألب , ْربِ  وال األبُ جيُ
 ويف كليهام إرضارٌ بالولد . 

الشارع احلكيم يمنع كالً منهام اإلرضار باآلخر باسـتعامل حقـه ,    ف
( واحلق ليس وسيلة إرضارٍ ويف هذا عدولٌ عن اإلباحة إىل املنـع ) فـالنظر 
بفقه املوازنات والرتجيح يف بنـاء األحكـام مقصـد مـن مقاصـد الشـارع 

بْسَ فيه .   احلكيم سبحانه وهو واضح ال لَ
#  وكام يف قوله تعاىل : −٤ sŒÎ) uρ ãΛä⎢ ø) ¯=sÛ u™!$ |¡ÏiΨ9$# z⎯ øó n=t6 sù £⎯ßγ n=y_ r& 

 ∅èδθä3Å¡øΒ r' sù >∃ρ á÷è oÿÏ3 ÷ρ r& £⎯èδθãm Îh|  7∃ρã ÷èoÿ Ï3 4 Ÿω uρ £⎯ èδθä3Å¡÷Ι äC # Y‘# u ÅÑ 

(#ρß‰tF÷è tGÏj9 4 ⎯ tΒ uρ ö≅ yèø tƒ y7 Ï9≡ sŒ ô‰s) sù zΟ n=sß …çμ |¡ø tΡ 4 Ÿωuρ (#ÿρ ä‹Ï‚−F s? ÏM≈ tƒ# u™ «!$# # Yρâ“ èδ 4 

                                                 
  انظر املصدر السابق نفسه .   )١(



  −١٥٤−

(#ρã ä.øŒ$# uρ |M yϑ÷èÏΡ «!$# öΝ ä3ø‹ n=tæ !$tΒ uρ tΑ t“Ρ r& Ν ä3ø‹n= tæ z⎯ ÏiΒ É=≈ tG Å3ø9$# Ïπ yϑ õ3Åsø9 $# uρ /ä3 ÝàÏètƒ 

⎯Ïμ Î/ 4 (#θà) ¨? $# uρ ©!$# (#þθ ãΚ n=ôã$#uρ ¨β r& ©!$# Èe≅ä3 Î/ >™ó© x« ×Λ⎧ Î= tæ   : ٢٣١[ البقرة . [ 

 Ÿωوحمطُّ الشاهد يف قولـه تعـاىل :  uρ £⎯ èδθ ä3 Å¡ ÷Ι äC # Y‘# u ÅÑ (#ρ ß‰ tF ÷è tG Ïj9  
حيث وضع سـبحانه حـق مراجعـة الزوجـة يف يـد الـزوج بعـد الطـالق 
الرجعي , ولكن اهللا منعه من أن يتخـذ مـن هـذا احلـق وسـيلةً لـإلرضار 
ــالَ حيــلُّ لــه أن يُمســكها إال إذا أراد  ــلْ , فَ عَ بالزوجــة , ويكــون آثــامً إنْ فَ

بناء األحكـام , وهـو  اإلصالح , وهذا ما يسمى النظر بمآالت األفعال يف
 من مقاصد الشارع احلكيم سبحانه وتعاىل .

 وكام يف قوله تعاىل يف قصة موسى وعبدٍ من عباده عليهام السالم :  −٥
 # y‰ ỳ uθ sù # Y‰ ö6 tã ô⎯ÏiΒ !$ tΡÏŠ$t6Ïã çμ≈ oΨ ÷ s?# u™ Zπ yϑôm u‘ ô⎯ÏiΒ $ tΡ Ï‰Ζ Ïã çμ≈ oΨ÷Κ ¯=tæ uρ ⎯ ÏΒ $ ¯Ρ à$©! 

$Vϑù= Ïã ∩∉∈∪ tΑ$ s% …çμ s9 4© y›θãΒ ö≅ yδ y7 ãèÎ7̈? r& #’ n? tã βr& Ç⎯ yϑ Ïk=yèè? $ £ϑÏΒ |M ôϑÏk=ãã # Y‰ ô©â‘ 

∩∉∉∪ tΑ$s% y7̈Ρ Î) ⎯ s9 yì‹ÏÜ tGó¡n@ z© Éë tΒ # Zö9 |¹ ∩∉∠∪ y#ø‹ x. uρ ç É9 óÁs? 4’n? tã $tΒ óΟ s9 ñÝÏtéB 

⎯Ïμ Î/ #Z ö9 äz ∩∉∇∪ tΑ$ s% þ’ÎΤß‰ Éf tFy™ βÎ) u™ !$ x© ª!$# #\ Î/$|¹ Iω uρ © ÅÂôãr& y7 s9 # \øΒ r& ∩∉®∪ 

tΑ$ s% ÈβÎ* sù ©Í_ tF÷èt7 ¨? $# Ÿξsù © Í_ ù=t↔ó¡s? ⎯ tã >™ó© x« #©̈L ym ŷ Ï‰ ÷né& y7 s9 çμ ÷Ζ ÏΒ # [ø. ÏŒ ∩∠⊃∪ 

$ s)n= sÜΡ $$sù #© ¨Lym # sŒÎ) $ t6Ï. u‘ ’Îû Ïπ uΖŠÏ ¡¡9$# $ yγs% t yz ( tΑ$s% $ pκtJ ø%t yzr& s− ÌøóçFÏ9 $ yγ n=÷δ r& ô‰ s) s9 

|M ÷∞Å_ $ º↔ø‹x© #\øΒ Î) ∩∠⊇∪ tΑ$ s% óΟ s9 r& ö≅ è%r& š̈Ρ Î) ⎯ s9 yì‹ÏÜ tGó¡n@ z© Éë tΒ #Z ö9 |¹ ∩∠⊄∪ tΑ$s% 

Ÿω ’ÎΤõ‹Åz# xσè? $ yϑÎ/ àMŠÅ¡ nΣ Ÿω uρ ©Í_ ø) Ïδ öè? ô⎯ ÏΒ “Ì øΒ r& #Z ô£ãã ∩∠⊂∪ $s) n=sÜΡ $$ sù #© ¨L ym 
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# sŒÎ) $ u‹É) s9 $ Vϑ≈ n=äñ …ã& s# tG s)sù tΑ$s% |M ù=tG s%r& $T¡ø tΡ Oπ§‹ Ï. y— Î ötóÎ/ <§ø tΡ ô‰ s)©9 |M÷∞ Å_ $\↔ø‹x© 

# [õ3œΡ ∩∠⊆∪ * tΑ$s% óΟs9 r& ≅ è%r& y7 ©9 y7 ¨Ρ Î) ⎯ s9 yì‹ÏÜ tGó¡n@ z© Éë tΒ # Z ö9 |¹ ∩∠∈∪ tΑ$s% βÎ) 

y7 çGø9 r' y™ ⎯ tã ¥™ó© x« $ yδ y‰÷è t/ Ÿξsù ©Í_ ö6 Ås≈ |Áè? ( ô‰s% |M øón=t/ ⎯ÏΒ ’ÎoΤß‰ ©9 #Y‘ õ‹ãã ∩∠∉∪ 

$ s)n= sÜΡ $$sù #©̈L ym !# sŒÎ) !$u‹ s? r& Ÿ≅÷δ r& >π tƒö s% !$yϑ yèôÜtG ó™$# $ yγ n=÷δ r& (# öθt/ r' sù β r& $ yϑèδθàÍh‹ŸÒ ãƒ 

# y‰ ỳ uθ sù $ pκÏù # Y‘# y‰ É` ß‰ƒÌ ãƒ β r& Ùs)Ζ tƒ …çμ tΒ$s% r'sù ( tΑ$s% öθ s9 |M ø⁄ Ï© |N õ‹y‚−G s9 Ïμ ø‹ n=tã 

# \ô_ r& ∩∠∠∪ tΑ$ s% # x‹≈ yδ ä−# tÏù © Í_ øŠ t/ y7 ÏΖ ÷ t/ uρ 4 y7 ã⁄ Îm; tΡ é'y™ È≅ƒÍρù' tGÎ/ $ tΒ óΟ s9 ìÏÜtG ó¡n@ 

Ïμ øŠn=̈æ # · ö9 |¹ ∩∠∇∪ $̈Β r& èπ oΨ‹Ï ¡¡9 $# ôM tΡ% s3 sù t⎦⎫Å3≈ |¡yϑÏ9 tβθè= yϑ÷ètƒ ’Îû Ì óst7ø9 $# ‘NŠu‘ r' sù 

÷β r& $pκ z:‹Ïãr& tβ% x. uρ Ν èδ u™!# u‘ uρ Ô7Î=̈Β ä‹è{ù' tƒ ¨≅ä. >π uΖŠÏ y™ $Y7óÁ xî ∩∠®∪ $̈Β r& uρ ÞΟ≈ n=äóø9$# 

tβ% s3sù çν# uθ t/ r& È⎦ ÷⎫ uΖ ÏΒ ÷σãΒ !$uΖŠÏ±y‚ sù βr& $ yϑßγ s)Ïδ öãƒ $YΖ≈ u‹øó èÛ # \ø à2 uρ ∩∇⊃∪ !$ tΡ÷Š u‘ r' sù βr& 

$ yϑßγ s9Ï‰ ö7ãƒ $yϑåκ›5 u‘ #Z ö yz çμ÷Ζ ÏiΒ Zο4θx. y— z>t ø%r& uρ $YΗ÷q â‘ ∩∇⊇∪ $̈Β r& uρ â‘# y‰Åg ø: $# tβ% s3 sù 

È⎦ ÷⎫ yϑ≈ n=äóÏ9 È⎦ ÷⎫ yϑŠÏK tƒ ’Îû Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9 $# šχ%x. uρ …çμ tFøt rB Ö”∴x. $yϑ ßγ©9 tβ% x. uρ $ yϑèδθç/ r& $[s Î=≈ |¹ 

yŠ# u‘ r' sù y7 •/u‘ β r& !$ tóè=ö7 tƒ $ yϑèδ £‰ä© r& % ỳ Ì ÷‚ tGó¡ tƒuρ $ yϑèδ u”∴x. Zπ yϑôm u‘ ⎯ ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ 4 $tΒ uρ 

…çμ çGù= yèsù ô⎯ tã “Ì øΒ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ ã≅ƒÍρù' s? $ tΒ óΟs9 ìÏÜó¡ n@ ÏμøŠ n=̈æ #Z ö9 |¹    ]٨٢–٦٥الكهف [. 
نعود لنكرر ما قلناه يف بداية بحثنا هذا قائلني : إنّ األفعال التي 

راد القيام هبا من بني  البرش , ال يمكن إعطاؤها حكم املرشوعية أو عدم يُ
املرشوعية إال بعد النظر يف النتائج التي ترتتب عىل هذه األفعال , وهذا ما 
يسمى ( فقه املوازنات والرتجيح ) , وخالصة املسائل الثالث يف اآليات 
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الكريمة السابقة من سورة الكهف تبنيّ بشكلٍ واضحٍ وجيلٍّ أنه حني 
لُ األدنى لدفع األعىل , فلو مل يعب العبد يتعارض رضر مُّ َ ان فيجب حتَ

ها , ولو مل يقتلْ  ا امللكُ وفاتتْ منافعُ بَهَ صَ غَ الصالح تلك السفينة بالتخريق لَ
ةَ  ألنَّ املشقّ ذلك الغالمَ لكان بقاؤه مفسدةً لوالديه يف دينهم ودنياهم , وَ

ذْ بالسقوط كان يضيعُ مالُ احلاصلةَ بإقامةِ اجلدار أقلُّ رضراً من سقوطه , إ
 أولئك األيتام , إذ املالك يف اآليات الثالث محاية اإلنسان . 

لَعَ ذلك العبدَ الصالح من عباده  ْملُ األمرِ يف ذلك , أنَّ اهللاَ أَطْ وجمُ
≈ çμعىل بواطن األشياء وحقائقها يف أنفسها , قال تعاىل :  oΨ÷Κ ¯=tæ uρ ⎯ÏΒ $̄Ρ à$©! 

$Vϑù= Ïã  ه الذي علَّمه من بعض علمه بام ستفيض وما ستؤول وهو سبحان
حُ فيها املصلحةُ عىل املفسدة , كام أخربَ ذاك العبدُ  إليه أفعالهُ من نتيجةٍ ترجِ

أنَّ ما فعله مل يكن عن رأيٍ منه , وال من تلقاء نفسه ,  نبيَّ اهللاِ موسى 
يصَ أموال الناس وإِراقَ  نْقِ ة دمائهم ال جيوز إال بل فعله بأمرٍ من اهللا, ألنَّ تَ

$ ...  بالوحي والنصِّ القاطع , قال تعاىل :  tΒ uρ …çμ çGù= yèsù ô⎯ tã “ÌøΒ r& 4 ... 

من األسباب التي  أي : هذا الذي ذكره العبدُ الصالحُ لِنَبِيِّ اهللا موسى 
يَانُ ما تؤول إليه األفعال التي  ها , هو بَ رَ لَ األفعالَ التي استَنْكَ من أجلها فَعَ
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هُ هبا العبدُ الصالح ابتداءً ,  ضاقَ هبا ذرعاً موسى  ْربَ  , )١(ومل يصرب حتى خيُ
 ونستطيع أن نقول ختاماً : 

إن اهللا سبحانه مل يُطلع ذاك العبد الصالح عىل جممل بواطن األمور 
بِ نبي اهللا  واألشياء وحقائقها , إال يف هذه القضايا , التي كانت مثار تعجّ

لَّ  موسى   ةٍ يطول رشحها اآلن ., لِعِ
 

        

                                                 
م ١٢/١/١٩٩٦ندوة ( حديث الروح ) يف التلفزيون العريب السـوري بدمشـق وبتـاريخ  − من أ )١(

كــام ) مــن خــالل آيــات القــرآن الكــريم ,            بعنــوان : ( مبــدأ النظــر بمــآالت األفعــال يف األح
  / .    ١٩٩٥/  ١/ ٢٠من خطبة  اجلمعة يف جامع املرابط بدمشق بتاريخ  − ب
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يعنـي  ( مبدأ تغريّ األحكـام بتغـريّ األزمـان )التعريف األصويل لـ 
اً بحيث يصبح ال فعـل سـلباً أو إجيابـاً تغريّ الظروف املعنوية أو املادية تغريّ

ولـيس  , مع لزوم مفسدةٍ راجحـةٍ أو مسـاوية , مفضياً إىل حتقيق املصلحة
ألنَّ  , جمـرد تغـريّ الـزمن ( مبدأ تغري األحكام بتغـري األزمـان )املقصود بـ 

وإنام املقصود هـو  , واألوقات واأليام متامثلة متشاهبة -كام نعلم  -األزمان 
أو ظرفـاً  , فقد يكون ظرفاً معنوياً أو ماديـاً  احلكم )( تغري العامل املؤثر يف 

أو ظرفاً يتعلق بالعادات أو  , أو ظرفاً اجتامعياً أو اقتصادياً  , خاصاً أو عاماً 
إال  , ( مبدأ تغري األحكام بتغري األزمان )وال يمكن أن نفهم  , بحالة قائمة

حه   ه يف بـاب ويدخل هـذا كلـ , من خالل أمثلة وشواهد تدل عليه وتوضِّ
 .مبدأ النظر بمآالت األفعال يف األحكام )  (

ح هذا املبدأ األصويل حادثة رسول  ولعل أروع احلوادث التي توضّ
طَلِق اهللا   :  املثال األول عن الظرف املعنويوهي  , يف بني املصْ

يَ أن رسول اهللا  وِ طلق يف أرضهم  رُ ) ٥سنةَ ( يوم هزم بني املُصْ
وكـان فـيهم   , ) الناس عـىل املـاء ( واسـمه املريسـيع ازدحم , من اهلجرة
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  يُّ نـِهْ اجلَ  سـنانٌ و األجري لعمر بن اخلطاب  , بن سعيد الغفاري اهُ جَ هْ جَ 
: يــا  جهجــاه  , فــاقتتال , عبــد اهللا بــن أُيب رأس املنــافقنياحلَليــفُ ل
مـن و أعـانَ جهجاهـاً رجـلٌ  , : يـا لألنصـار ورصخ سنان , للمهاجرين

داً إال لِنُلْطَمَ  , جرين ولطم سناناً املها َمَّ بْنَا حمُ حِ ا صَ  , فقال رأس املنافقني : ( مَ
ائِلِ  ثَلِ القَ مَ م إِالَّ كَ ثَلُهُ مَ نَا وَ ثَلُ ا مَ لْكَ ) , مَ أْكُ بَكَ يَ لْ نْ كَ مِّ ـا , ثـم قـال :  سَ ( أَمَ

ذا نْ هَ تُمْ عَ كْ سَ اهللاِ لَوْ أَمْ ـ −ويقصد جهجاهـاً  − , وَ يـهِ فَضْ وِ ذَ ْ وَ ـامِ ملَ لَ الطَّعَ
مْ  ابَكُ قَ بُوا رِ كَ رْ ـد , يَ َمَّ ولِ حمُ نْ حَ وا مِ ضُّ نْفَ تَّى يَ م حَ يْهِ لَ وا عَ قُ نْفِ اهللاِ  , فَال تُ ـا وَ أَمَ

لَّ ) نْها األَذَ زُّ مِ نَّ األَعَ جَ رِ ينةِ لَيُخْ نَا إِىل املَدِ عْ جَ وكان يف القوم زيد ابن  . لَئِنْ رَ
ثَ رســول ا , أرقــم وهــو طفــل ــدَّ وعنــده نفــرٌ مــن املهــاجرين   هللا فحَ

 هُ لَّ عَ . لَ . هِ يْ لَ تَ عَ بْ ضِ غَ  كَ لَّ عَ ( لَ ثم قال :  فتغريّ لون وجه النبي  , واألنصار
بِّهَ  هُ لَّ عَ . لَ . عُكَ مْ سَ  أَ طَ خْ أَ  لقـد سـمعتُ ذلـك  , فأجاب : ال واهللا ) كَ يْ لَ عَ  شُ

هُ  , منه : دعنـي   رفقال عم . وشاع اخلرب حتى ما كان للناس حديثٌ غريَ
ـدُ آَ :  قـال  . يا رسول اهللا أرضب عنقه عُ    نُـفٌ كثـريةٌ بيثـرب ) ( إذن ترْ

: فــإنْ كرهــتَ أن يقتلــه رجــلٌ مــن  فقــال عمــر,  -אأي هيــيج  -
رْ به أنصارياً مثلَ عبّاد بن برش , املهاجرين مُ ا :  فقال  , فَ رُ إِذَ مَ يْفَ يَا عُ ( فَكَ

 َ ثَ النَّاسُ أَنَّ حمُ َدَّ ابَهُ حتَ حَ تُلُ أَصْ قْ اً يَ دَ يلِ )  ,الَ  ,مَّ حِ لَكِنْ أَذِّنْ بِالرَّ يف  وارحتـل  وَ
وإنام فعل ذلك ليُشغل النـاس عـن احلـديث  , وقتِ حرٍّ مل يكن يرحتل فيه

  . بحديثِ ابن أُيب رأسِ املنافقني
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ونزلت اآليات يف حقِّ عبد اهللا بن أُيب وأمثاله من املنافقني يف سورة 
!©% ãΝèδ t⎦⎪Ï:  ومنها قوله تعاىل ,)  املنافقون ( كاملة  $# tβθä9θà) tƒ Ÿω (#θà) ÏΖè? 

4’ n? tã ô⎯ tΒ y‰Ψ Ïã ÉΑθß™u‘ «!$# 4_®Lym (#θ‘ÒxΖtƒ 3 ¬!uρ ß⎦ É⎩ !#t“ yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ 

£⎯ Å3≈ s9 uρ t⎦⎫ É)Ï≈ uΖ ãΚ ø9$# Ÿω tβθßγ s)ø tƒ ∩∠∪ tβθä9θà) tƒ ⎦ È⌡ s9 !$ oΨ ÷èy_§‘ ’n<Î) Ïπ oΨƒÏ‰yϑø9 $# 

 ∅ y_Ì÷‚ ã‹s9 –“ tãF{ $# $pκ÷] ÏΒ ¤Α sŒF{ $# 4 ¬!uρ äο̈“ Ïèø9 $# ⎯Ï&Î!θß™t Ï9 uρ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù=Ï9 uρ £⎯ Å3≈ s9 uρ 

š⎥⎫É) Ï≈oΨ ßϑø9 $# Ÿω tβθßϑ n=ôètƒ   : ٨−٧[ املنافقون [ . 
 ْ  أتـى النبـي  , وتذكر كتب السرية بأنَّ عبد اهللا بن عبد اهللا بن أُيبَ

ـدَّ فـاعالً  , قتل أيب فيام بلغك عنه وقال : قد بلغني أنك تريد فإن كنتَ ال بُ
ين به فأنا أمحل إليك رأسه رْ اهللا لقد علمتْ اخلزرجُ ما كـان هلـا مـن فو , فَمُ

ني  , وإين أخشى أن تأمر به غريي فيقتلـه , رجلٍ أبرَّ بوالده مني عُ فـال تَـدَ
هُ نفيس أن أنظرَ إىل قاتل أيب   , الً مؤمناً بكافرفأقتلُ رج , يف الناس فأقتلَ

نُ :  فقال  . فأدخلُ النار سِ نُحْ قُ بِهِ وَ فَّ َ لْ نَرتَ نَا ( بَ عَ يَ مَ قِ ا بَ بَتَهُ مَ حْ   . ) صُ
كان قومه هم الـذين  , وجعل بعد ذلك إذا أحدثَ ابن أيبٍّ احلدثَ 

ـهُ  لعمر بـن اخلطـاب  فقال  , يعاتبونه ويأخذونه ويعنّفونه لَغَ حـني بَ
ـهُ  (ذلك يف شأهنم :  تُلْ لْـتَ يل اقْ ومَ قُ تُهُ يَ تَلْ اهللاِ لَوْ قَ ا وَ رُ ? أَمَ مَ ا عُ  يَ يْفَ تَرَ كَ



 
 

-١٦٣-

تْهُ  تَلَ تْلِهِ لَقَ مَ بِقَ ا اليَوْ َ هتُ رْ تْ لَهُ آَ نُفٌ لَوْ أَمَ دَ عَ َرْ  -واهللا  -: قد  قال عمر  . ) ألَ
  . )١(من أمري علمتُ ألمرُ رسول اهللا أعظمُ بركةً 

لَ عن األفضل إىل املفضول  ثة أن رسول اهللا تُبنيّ لنا هذه احلاد دَ عَ
 . ) مبدأ النظر بمآالت األفعال يف األحكـام (من خالل  - من وجهة نظرنا  - 

بّام كان األفضل أن يقتـل هـذا الرجـل املنـافق الـذي كـان يثـري الشـحناء  رُ
.  والبغضاء ويريد أن يفرق مجع املؤمنني ويباعـد بـني األنصـار واملهـاجرين

عدل  عن األفضل إىل املفضول دفعـاً ملفسـدة  ان هذا األفضل لكنه ربام ك
إنام يشري  , وهذا احلكم , وهذا املوقف من رسول اهللا  . تربو عىل مصلحة

سمع العـرب حتى ال ت , إىل أن هناك ظرفاً معنوياً هو العامل املؤثر يف احلكم
داً  ـ هنا وهناك بأن حممّ وهـذا املوقـف  , يقتل أصحابه وحتى ال هييج الرشُّ

تثبيتٌ لدعوة الرسـالة اإلهليـة وإبعـادٌ لكـل فرصـةٍ يريـد  من رسول اهللا 
وكـمٌّ ألفـواه العـرب عـن  , استغالهلا أصحاب القلوب املريضة واملغرضة

  جاء يف مسند اإلمام أمحد قوله :  . يتحدثوا بـ حممدٍ 
 , هيب من مرضه الـذي مـات فيـيعود عبد اهللا بن أُ  خرج رسول اهللا 

ُودَ :  فلام دخل عليه عرفَ فيه املوتَ فقال  بِّ هيَ نْ حُ َاكَ عَ نْتُ أَهنْ دْ كُ  . )) (( قَ
ه ?  هم أسعدُ ابن زرارة فامت فام نفعَ  -  أي عبد اهللا -  فلام ماتقال : لقد أبغضَ

                                                 
) لـــ ( أمــني دويــدار ) ,                     لالســتزادة يمكــن العــودة إىل كتــاب ( صــور مــن حيــاة الرســول  )١(

  مرص . دار املعارف ب
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فـأعطني  , يب قـد مـاتإنَّ عبـد اهللا بـن أُ  , فقال : يـا رسـول اهللا , أتاه ابنُه
نُ  فِّ عَ رسولُ اهللا  , هُ فيهقميصك أُكَ نَزَ ه فَ   . فأعطاه إياه , قميصَ

قـال : يـا  إن عمـر بـن اخلطـاب  , وتروي كتب السرية فتقول
ـ(( وَ :  رسول اهللا كيف تعطيه قميصك وأنت تعلم ما فعل!? فقال  ا اذَ مَ

َ  بَ ييصِ مِ قَ  هُ عُ فَ نْ يَ   .   !? ))اىلَ عَ تَ  اهللاِ يِّ دَ يَ  نيْ
ُّ النَّا (: ( قال  الءِ رشَ ؤُ هَ هٍ وَ جْ الءِ بِوَ ؤُ أْيتِ هَ ي يَ نيِ الَّذِ هَ جْ سِ ذُو الوَ

هٍ  جْ  . ]جابر  حكيم عنرواه  [) ) بِوَ
ي ذِ ي لـِغِـبَ نْ (( ال يَ أنـه قـال :  عنـه  ويف رواية عن أيب هريرةَ 

ِ هَ جْ الوَ    . [ رواه مكحول] اىل ))عَ تَ  اهللاِ دَ نْ اً عِ يهَ جِ وَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  نيْ
 قال الشاعر : 

ـــمْ وَ  ـــانِهِكَ هُ بِلسَ دُّ يقٍ وُ ـــدِ ـــنْ صَ مُ  مِ مَّ ــذَ تَ ــبِ ال يَ يْ ــرِ الغَ ونٍ بِظَهْ ــؤُ  خَ
ــهُ يْتُ ــا لَقِ ا مَ ــاً إِذَ هَ جْ نِي وَ كُ ــاحِ مُ  يُض ــهُ ــتُ أسْ لْ ــهُ إذا مِ نْ ــيْ مِ نِ قُ لْحَ  ويَ

يْكَ ضِ رْ ِ يُ نيْ هَ جْ وْ الوَ لِكَ ذُ ذَ هكَ جهُ ــ وَ قَ لْ عَ ــارٌ وَ ــازَ نَ ــةٍ إِنْ فَ لَ فْ  مُ ويف غَ
فاألزمان واألوقات متامثلة  ,نعود فنقول :العامل املؤثرُ ليس الزمن

 ولكن العامل املعنوي املؤثر يف احلكم هو الذي جعل النبـي  , ومتشاهبة
( درء املفسـدة بمبدأ  −حسب تعبرينا  − يرتك األفضل إىل املفضول ويأخذ

ى بــ يف هذا املوقف العصيب من خالل  ) عىل املصلحةالتي تربو    مـا يُسـمَّ
  . ( مبدأ النظر بمآالت األفعال يف بناء األحكام )
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بِيَة ) وأما املثال الثاين فهو يْ دَ لْحُ احلُ  :  ( صُ
ويف السنة السادسة من اهلجرة النبوية الرشيفة حيث كانت الفرصة 

فـاألمن يف املدينـة  , مواتية والظروف كلها مهيأة هلذه الزيـارة ( العمـرة )
ـودُو الشـوكةِ مكسـورو  , خلوها من اليهودمستتب بعد  ْضُ واملنـافقون خمَ

واألعراب يف البادية قد أُمنت جوانبهم بعـد  , اجلناح بعد ذهاب أنصارهم
  . وقوة بأسهم , ما عاينوا من يقظة املسلمني ملكايدهم

ـةٍ  ولكي يقطع رسـول اهللا  جَّ ويؤكـد هلـا  , عـىل قـريش كـل حُ
عتمـراً ال  , ت زائراً مساملاً وللناس أنه إنام أتى إىل البي خرج يف ذي القعدة مُ

 , واستنفر العرب ومَن حوله من أهل البوادي ليخرجـوا معـه , يريد حرباً 
فـيام  [وهو خيشى من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عـن البيـت 

  . عىل املدينة ابن أم مكتوم  واستخلف ,  ] رواه ابن إسحاق
 , ة اجلاهلية حني بلغهـا أمـر هـذا املسـريأما قريش فقد أخذهتا محيَّ 

وأخـذت  , عليها مكة مهـام كـان األمـر وصممت عىل أال يدخل حممد 
  . تعد عدهتا للحرب

وكـان حريصـاً أشـد  , ولكن رسول اهللا مل يكن راغباً قط يف قتـال
بعيدة عن كل ما يشوهبا  , احلرص عىل أن جيعل رحلته هذه سلمية خالصة

  . وعن كل ما يتعارض مع طبيعتها وأغراضها , من أسباب العداوة
 , باحلديبية رأ أن يبعث من قِبَله رسوالً إىل قـريش فلام استقر 

هـو  , ومسـاملاً ال حماربـاً  , ليؤكد هلم أنه إنام جاء إىل ا لبيت زائـراً ال غازيـاً 
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اش بن أمية اخلزاعي  رَ َ  ولكنهم مل يقبلوا منه شيئاً  , خَ روا به مجَ قَ ـهُ , وعَ لَ
وا به ليقتلوه فحـاول أن يقـنعهم  , فبعث إليهم عثامن بـن عفـان  , ومهّ

بِسَ بينهم  , بكل وسيلة فلم يقتنعوا وطالت مراوضة عثامن لقريش حتى حُ
لْ  , ثالثة أيام تـِ  ودعـا  , وهنـا تغـري املوقـف , وشاع بني املسلمني أنـه قُ

  . املسلمني إىل مبايعته عىل القتال
رضوان اهللا عليهم حيملـون مـن السـالح سـو مل يكن الصحابة 

ومل يكـن علـيهم  , ومل يكن عددهم يقاس شيئاً إىل أعداد قريش , السيوف
  . من لباس احلرب ما يقي أجسامهم رضبات العدو

ــاىل :  ــال تع ‰ ôق s) ©9 š_ ÅÌ u‘ ª! $# Ç⎯ tã š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) š tΡθ ãè Îƒ$ t7 ãƒ 
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فأرسلت  , فأخذت تعيد النظر يف موقفها , وبلغ قريش أمر هذه البيعة

يْل بن عمر هَ عـىل أن  , يف الصـلح و يف نفر من رجاهلـا يفاوضـون حممـداً سُ
ه هذا    . إبقاء عىل سمعتها وحفظاً لكرامتها بني العرب , يرجع عن قريش عامَ

حتـى  , بقدومـهאسهيلَ بن عمرو  واستقبل رسولُ اهللا 
مْ ))قال ألصحابه حني رآه مقبالً من بعيد :  كُ رُ لَ أمْ هُ دْ سَ تهـى فلام ان , (( قَ

 , وتراجعا فأطاال املراجعـة , تكلام فأطاال الكالم , سهيل إىل رسول اهللا 
وأن يؤجل املسـلمني  , / عرش سنني١٠ثم اتفقا عىل أن يتهادن الفريقان /
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مرهتم إىل العام القابل وأن يردوا إىل قريش من جـاءهم منهـا وال تـرد  , عُ
رَّ  , قريش إليهم من جاءها منهم  , اً خالل هذه اهلدنةوأن يكون التحالف حُ

ومـن شـاء أن  , من العرب فال حـرج عليـه فمن شاء أن حيالف حممداً 
  . حيالف قريشاً فال حرج عليه

يْفٍ  وقَبِلَ رسول اهللا  بْنٍ وحَ وجر  , هذا الصلح عىل ما يف ظاهره من غَ
   . يف شأنه عىل غري ما كان جيري عليه من مشاورة أصحابه فيام هيمهم من األمر
موا به وداخلهم منه أمر عظيم ه املسلمون هذا الصلح وبَرِ رِ حتى  , كَ

دُّ إىل الكفار من جاءنا مسـلامً  ونرجـع عـن  , جعلوا يتساءلون يف دهشة : أَنَرُ
عدنا أن نطوف به  إىل أيب  .? وحتى وثب عمر بن اخلطـاب .البيت وقد وُ

قـال :  .ل : بـىل .? قـا. ألـيس برسـول اهللا  , يقول له : يا أبا بكر بكر 
ليسـوا  ..? قال : بىل .أولسنا باملسلمني     ..? قـال : بـىل . قـال : أوَ

نيَّةَ يف ديننا إنه رسول  , .? قال : أبو بكر : أهيا الرجل. قال : فعالم نُعطي الدَّ
ه حتى متوت , اهللا ولن نعيص رأيه زِ رْ ىلَ احلق , فاستمسك بغَ عَ اهللا إنه لَ   . فوَ
ملـا رأ مـن  , كـان ضـيق الصـدر شـديد األسـى  ولكن عمر
فلـم يلبـث أن  , ومن تعنت قريش وصالبتها , ولينه تساهل رسول اهللا 

ـتَ برسـول اهللا , فقـال : يـا رسـول اهللا أتى رسـول اهللا  .? قـال : . أَلسْ
 . (( بـىل ))..? قال : . قال : ألسنا عىل احلق وعدونا عىل الباطل . ((بىل))

بْدُ :  ..? فقال رسول اهللا  . عطي الدنيَّة يف ديننا إذنقال : فعالم ن ا عَ (( أَنَ
ولُهُ  سُ رَ يِّعَني )) , اهللاِ وَ لَنْ يُضَ هُ وَ رَ الِفَ أَمْ   . لَنْ أُخَ
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وكان تشدد سهيل يف صياغة العقد وتساهل رسول اهللا يف ذلـك     
د فقـ , سبباً آخر من أسباب غضب املسلمني وضيقهم هبذا الصلح , أيضاً 

دُ كام يريد هـو قْ  , ال كـام يريـد رسـول اهللا  , أبى سهيل إال أن يُكتَبَ العَ
تَبَ كام يريد سهيل , فريض بذلك رسول اهللا كْ  .  وأمر أن يُ
فقــال :  ثم دعا رسول اهللا عيلّ بن أيب طالب  , قال ابن إسحاق

 , فقال سهيل : ال أعرف هذا . ))  ijk (( اكتــب 
ــبْ : ((  : فقــال رســول اهللا  , ســمك اللهــم ))ولكــن (( اكتــب  با تُ اكْ

مَّ )) هُ كَ اللَّ مِ حممـد اكتب : هذا ما صالح عليه ثم قال : ((  . فكتبها . بِاسْ
. فقال سهيل : لو شهدت أنك رسـول اهللا  )) سهيل بن عمرو رسول اهللا
 : ( قال ) : فقال رسول اهللا  . ولكن اكتب اسمك واسم أبيك , مل أقاتلك

اصـطلحا  اكتب : هذا ما صالح عليه حممد بن عبد اهللا سهيل بن عمـرو(( 
يأمن فيهن الناس ويكف  , / عرش سنني١٠عىل وضع احلرب عن الناس /

عىل أنه من أتى حممداً مـن قـريش بغـري إذن وليِّـه رده  , بعضهم عن بعض
يْبَـةً  , ومن جاء قريشـاً ممـن مـع حممـد مل يـردوه عليـه , عليهم وأن بيننـا عَ
أي أن ما بيننا من عداوة يظل دفيناً يف  - وأنه ال إسالل وال إغالل , مكفوفة
يانةٍ  , الصدور رٍ أو خِ دْ لُّ يف غَ تَغَ سْ ـدِ  -وال يُ قْ وأنه من أحب أن يـدخل يف عَ

ومن أحـب أن يـدخل يف عقـد قـريش وعهـدهم  , حممد وعهده دخل فيه
ك هذا فال تدخل علينا  , دخل فيه وأنه إذا كـان  , مكةوأنك ترجع عنا عامَ
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معك سالح  , فدخلتها بأصحابك فأقمت هبا ثالثاً  , عامٌ قابل خرجنا عنك
ب رُ وهو مجع قراب غمد السيف الـذي يوضـع  - الراكب : السيوف يف القُ

. ... فلام فرغ مـن الكتـاب  )) ال تدخلها بغريها , -فيه فيحفظه من التلف 
 .  من املرشكني أشهد عىل الصلح رجاالً من املسلمني ورجاالً 

فساق إلـيهم  , وكأنام أراد اهللا أن يمتحن صرب املؤمنني وقوة إيامهنم
ـف يف  , يف هذه الساعة أبا جندل بن سهيل بن عمرو سِ رْ هارباً مـن مكـة يَ

فخـرج مـن سـجن  , وكان أبوه سهيل قد أوثقه يف احلديد وسجنه . قيوده
ففـرح بـه  , يبيـةواجتنب الطريق وركب اجلبال حتى هـبط باحلد , سهيل

هُ حني هبط من اجلبل , املسلمون وْ قَّ لَ فرفع سهيل  , هُ وْ فسلموا عليه وآوَ  , وتَ
هِ بِيْ تَالْ فجعل يرضب وجهه وأخـذ بِ فقام إليه  , رأسه فإذا بابنه أبى جندل    بـِ

( يـا فصاح أبو جنـدل بـأعىل صـوته :  -وهي جمامع الثياب حول العنق   -
 دُّ  , املســلمني ــيאإىل  أَ أُ رَ ــوين يف دين ــك  .?). يفتن ــزاد ذل ف

اً إىل ما هبم . وقال سـهيل . وجعلوا يبكون لكالم أيب جندل , املسلمني رشّ
هُ . : هذا أول مـن قاضـيتك عليـه بن عمرو لرسول اهللا ا دَّ . واهللا ال . . رُ

فأبى سهيل  , ..! فرده عليه وكلمه أن يرتكه أكاتبك عىل يشء حتى ترده إيلّ 
بْـهُ يل : ((  فقال له رسول اهللا  . ل يرضب وجهه بغصن من شوكوجع هَ

ابِ )) ذَ نَ العَ هُ مِ رْ ) فأجـاره بعـض  .. واهللا ال أفعل ( :سهيل فقال  , أو أَجِ
ـا صوته فقـال : ((  ثم رفع رسول اهللا  . أصحاب سهيل فكفّ عنه ـا أَبَ يَ

لٍ  نْدَ بْ  , جَ تَسِ احْ ْ وَ ربِ لٌ  , اصْ اعِ إِنَّ اهللاَ جَ نيَ  فَ فِ ـعَ تَضْ ـنَ املُسْ ـكَ مِ عَ ملَِنْ مَ لَكَ وَ
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اً  جَ ْرَ خمَ اً وَ جَ رَ اً  , فَ لْحَ مِ صُ وْ َ القَ بَنيْ يْنَنَا وَ ا بَ نَ دْ قَ دْ عَ ا قَ لِكَ  , إِنَّ ىلَ ذَ مْ عَ طَيْنَاهُ أَعْ وَ
دَ اهللاِ هْ ا عَ نَ طَوْ أَعْ ِم )) , وَ رُ هبِ دِ غْ ا الَ نَ إِنَّ  . وَ

يَّةُ عمر بن اخلطاب  يسـأله  فعاد إىل رسول اهللا  وأخذت احلَمِ
ثم وثـب إىل أيب  , يسأله كذلك ثم ذهب إىل أيب بكر  , كام سأله من قبل

 ,אفـإنام هـم  , جندل يميش إىل جواره ويقول له : اصرب أبا جندل
مُ كلبٍ  مُ أحدهم دَ ْ منه قائم السيف  . وإنام دَ ينِ دْ  - مقبض السيف -وجعل يُ

اءَ أَنْ يأخذه ف جَ ـنَّ بأبيـه أن يقتلـه , يرضب به أباهرَ  , ولكن أبـا جنـدل ضَ
فُ يف قيوده , وخضع لواقع األمر حتى يأيتَ اهللاُ بالفرجِ  ة يرسِ  , وعاد إىل مكّ
اً  , واملسلمون ينظرون إليه يف كمدٍ وحرسةٍ  نَ زَ وعيوهنم تفيضُ من الدمع حَ

  . أالَّ جيدوا سبيالً إىل إنقاذه
وا فَ  به : ((ألصحا قال אאفلامّ  اقُومُ لُّوْ لِقُوا وحِ احْ وا وَ رُ  )) انْحَ

لَّلوا من إحرامكم  أي ثالث مراتٍ  فردَّدها  , فلم جيبه أحدٌ إىل ذلك . حتَ
فقالت :  , وهو شديد الغضبِ  -زوجه  -فدخل عىل أمّ سلمة  , فلم يفعلوا

ونَ  ما شأنك يا رسول اهللا ? قال : (( لِمُ لَكَ املُسْ ُ  , هَ هتُ رْ تَثِلُواأمَ مْ مْ يَ لَ  , )) مْ فَ
يَ من الناس قِ ـم , فقالت : يا رسول اهللا , وذكر هلا ما لَ هُ م قـد  , التلمْ فـإهنَّ

ة يف أمـر الصـلح  , دخلهم أمرٌ عظيمٌ ممّا أدخلـت عـىل نفسـك مـن املشـقَّ
 , ثمَّ أشارت عليه أن خيـرج وال يكلّـم مـنهم أحـداً  , ورجوعهم بغري فتحٍ 

هُ  نَ دْ فخرج فلم يكلِّم أحداً حتى قـام فنحـر  , وحيلق رأسه -لهُ مجَ  -وينحرَ بُ
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هُ  نَ دْ وجعـل  , فلامّ رأ الناس ذلك قـاموا فنحـروا , ودعا حالقه فحلقه , بُ
 . من الغمّ  بعضهم حيلق بعضاً حتى كاد يقتل بعضهم بعضاً 

قال عبد اهللا بن عمرو وعبد اهللا بن عباس ريض اهللا عـنهم : حلـق 
ـنيَ )) :  فقـال  , آخـرون رجالٌ يوم احلديبية و قِ لِّ مُ اهللاُ املُحَ حَ ـرْ (( يَ
ين ? قال : (( , قالوا : يا رسول اهللا قِنيَ )) واملقرصِّ مُ اهللاُ املُحلِّ حَ رْ قالوا :  , يَ

, قـالوا : يـا  يـرحمُ اهللاُ املُحلِّقـني ))? قـال : ((אو ,يا رسـول اهللا
ين ?  , رسول اهللا ينَ )) وقال : ((واملقرصّ ِ قالوا : يـا رسـول اهللا فلـمَ املقُرصِّ

مَ عىل املحلقني دون املقرصين ? قال : (( وا ))ظاهرتَ الرتحُّ م مل يشكُّ   . ألهنّ
فنحــروا هــدهيم  , ومــع أن املســلمني أجــابوا دعــوة الرســول 

فإهنم كانوا ال يزالون يف حريةٍ من  , وحلقوا رؤوسهم وحلُّوا من إحرامهم
وعـىل رغـم مـا كـان  , الذي أنفذه الرسول عىل رغمهم , أمر هذا الصلح

هم به  فجعلوا يسألون رسول اهللا  , يبدو هلم فيه من حيفٍ وغبْنٍ  عامّ برشّ
مْ  فيقول هلم : (( , من دخول املسجد احلرام وهم مل يدخلوه تُكُ ثْ ـدَّ نْتُ حَ أكُ

امَ ?))  هُ هذا العَ لُونَ خُ مْ تَدْ هُ ((فيقول :  , فيقولون : الأَنَّكُ لُونَ خُ ـتَدْ مْ سَ ـإِنَّكُ فَ
(( اءَ اهللاُ ونَ بِهِ إِنْ شَ ار من جاءنا مسلامً َ  , وتَطُوفُ فيسألونه وكيف نردُّ إىل الكفّ

اً ? فيقول هلم : (( مْ فَـال  وال يردّون إلينا من جاءهم مرتدّ نَّا إِلَيْهِ بَ مِ هَ نْ ذَ مَ
هُ اهللاُ دَّ ــا , رَ نَ دْ دَ رَ م فَ ــنْهُ ــا مِ نَ اءَ ــنْ جَ مَ ــيَ  هُ وَ ــإِنَّ اهللاَ سَ مْ فَ ععإِلَــيْهِ                     لُ لــهُ جْ

اً  جَ ْرَ اً وخمَ جَ رَ  . )) فَ
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ثم  -وقيل عرشين  -باحلديبية بضعةَ عرشَ يوماً  وأقام رسول اهللا
  وفيام هو يف الطريق أنزل اهللا تعاىل عليـه سـورة  , انرصف راجعاً إىل املدينة

$ فقـرأ علـيهم :  , اجتمعوا إليـه) فأقبل النّاس يرسعون حتى  الفتح ( ¯Ρ Î) 

$ oΨ ós tF sù y7 s9 $ [s ÷G sù $ YΖ Î7 •Β   : ـــتح ـــر  , ] ١[ الف ـــال عم ـــوَ  فق ـــتحٌ هُ                    : أوَ ف
مْ  يا رسول اهللا ? قال : (( عَ هِ  , نَ ْ بِيَدِ يسِ يْ نَفْ تْحٌ )) , والَّذِ هُ لَفَ  . إِنَّ

تْحٍ  ا عـن البيـتِ . وقال رجلٌ من أصحابه : ما هذا بِفَ نَ دْ ـدِ . لقد صُ
نَا يُ دْ دَّ هَ  , رجاالً من املـؤمنني كـانوا خرجـوا إليـه وردّ رسول اهللا  , وصُ

ـتْحِ  , بِئْسَ الكالمُ فقال : (( , قولُ ذلك الرجل فبلغه  ظَـمُ الفَ وَ أَعْ لْ هُ  , بَ
مْ  نْ بالدِكُ احِ عَ فَعوكمْ بالرَّ دْ ونَ أن يَ كُ ِ َ املُرشْ يضِ دْ رَ   وكم القضـيَّةَ ويسـأل , لَقَ

م يف األَمانِ  -يسعوا إليكم ليقاضوكم يف أمر الصلح  - ولقد  , ويَرغبوا إليكُ
وا هُ رِ نكم ما كَ ا مِ مْ اهللاُ عليهم , رأَوْ ركُ فَ ينَ  , وأَظْ ورِ  , وردَّكـم سـاملني مـأْجُ

وَ أعظَمُ الفتوحِ  هُ لْـوونَ عـىل أَ . فَ ونَ وال تَ عِدُ دٍ إِذْ تُصْ يتُمْ يومَ أُحُ ـدٍ .. أَنَسِ حَ
قِكم  ـوْ ـنْ فَ ابِ إذْ جـاؤوكم مِ يتُمْ يومَ األحزَ اكم ? أَنَسِ رَ وكم يف أُخْ عُ أَنا أدْ وَ

مْ  نْكُ لَ مِ فَ نْ أسْ ونَ  , ومِ تِ األبْصارُ وبلَغتِ القلوبُ احلنـاجر وتظنـُّ وإِذ زاغَ
        هو أعظم الفتوحِ  , فقال املسلمون : صدق اهللا ورسوله, ? ))  باهللاِ الظنونَ 

رت فيه - واهللاِ - رنا يف ما فكّ نّا , يا نبيَّ اهللاِ ما فكّ   . وألنت أعلم باهللاِ وأمرهِ مِ
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وهكذا رجع املسـلمون مـن احلديبيـة وقـد اطمأنـت قلـوهبم وسـكنت 
ولكنهم  , وأيقنوا أن اهللا أراد هبم اخلري يف ما أراد هلم من أمر هذا الصلح , جوانحهم

ونَ  رُ دُ يَدْ    . وال كيف يكونُ  , وال متى يكونُ  , كون هذا اخلريأين ي مل يكونوا بَعْ
ة البعيدة عىل  نقولُ أخرياً : هكذا رأينا رسول اهللا  لحَ يغلِّبُ املصْ

واملصـلحةَ  , واملصلحةَ اجلوهريةَ عىل املصلحةِ الشكليّةِ  , املصلحةِ القريبةِ 
نةَ عىل املصلحةِ املظنونة املسـتقبلية واملصلحة احلقيقية واألساسـية و , املتيقّ

ـنَ  , عىل املصـلحةِ املوهومـة واجلانبيـة واآلَنِيَّـةَ  لَ مِ بـِ مـا ظـنَّ אوقَ
نيّة يف الدين لّ والدَ بْنَ واحلَيْفَ والذُ   . الصحابةُ أنَّ فيها الغَ

بِلَ  دِ قُريشٍ  لقد قَ دَ وما فيه من تشدُّ ريـدُ  , العقْ َ بكتابةِ ما يُ يضِ ورَ
هيلُ بنُ عمر   . ورسولُ قريشٍ سُ

ذف البسملة اإلسالمية  وريض    ijk أن حتُ
  . ) باسمك اللهم ويُكتَبَ بدهلا البسملة اجلاهلية (

ـدٌ  أن يُمحى وصفُ الرسالة ( وريض  هذا ما صـالح عليـه حممّ
هيل بن عمرو دِ الصلح رسول اهللا سُ قْ ويُكتفـى باسـم حممـد بـن  , ) من عَ

د بن ع عبد اهللا (   . ) بد اهللا سهيل بن عمروهذا ما صالح عليه حممّ
هُ علـيهم وريض   , أن من أتى حممداً من قريش بغري إذن وليّه ردَّ

دٍ مل يردّوه عليه   . ومن جاء قُريشاً ممن مع حممّ
ـة هـذا العـام وريض  ع فال يدخل علـيهم مكّ وأنّـه يف  , أن يرجِ

ل عليهم ثالثاً ليس معه إال سالح الراكب   . العام القادم يدخُ
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هُ الرتجيح واملوازنات يف سرية رسول اهللا هذا   .)١( كثريٌ  وهوَ  فِقْ
  : ما فعله األعرايب يف املسجد النبوي واملثال الثالث ( الظرف اخلاص ) 

حيث دخل أعـرايب املسـجد  , قصة معروفة عند كثريٍ من املسلمني
بَالَ يف ناحيةٍ فيه , النبوي الرشيف مَّ الصحابةُ بـه ليمنعـوه  , فَ هَ لوجـوب فَ
 ولكنَّ رسـول اهللا  , وهو بيت اهللا , وإبعاد النجاسة عنه , طهارة املسجد

وهُ  عُ دَ ـوهُ )) وقال هلم : (( , أمر أصحابه بأنْ يَ مُ رِ زْ  -أي : ال تفزعـوه  - الَ تَ
يُصابُ األعرايبُّ يف صـحتهالفزع ألنَّ   , سيؤدي إىل رضرٍ يقع عىل النفس فَ

واملحافظة عىل نظافة املسـجد  , مرٌ رضوريونقولُ : املحافظة عىل النفس أ
مُ األمر التحسيني عىل األمر الرضوري , أمرٌ حتسيني دَّ قَ مُ انتقل  . وال يُ فاحلُكْ

ألن الرجـل جيهـل رضورة إبعـاد القـاذورات عـن  , من املنع إىل عدم املنـع
يعدل  وهذا الظرف اخلاص جعل رسول اهللا  , وهو ظرفٌ خاصٌّ  , املسجد

يه العامل املؤثّر يف تَغريُّ احلكم , إىل املفضول من األفضل    . وهو ما نسمّ
وهُ  : (( قال رسول اهللا  , تقول الرواية مُ رِ زْ وهُ ))  , الَ تَ عُ  قالـه دَ

هِ ثم دعاه وقال له : ((  , للصحابة بشأن أعرايب بال يف ناحية املسجد ذِ إِنَّ هَ
ا ذَ نْ هَ ءٍ مِ ْ لُحُ لِيشَ دَ الَ تَصْ اجِ رِ  املَسَ ذَ ال القَ لِ وَ ـزَّ  البَوْ رِ اهللاِ عَ كْ ذِ ـيَ لـِ ـامَ هِ , إِنَّ

لَّ  جَ آنِ  , وَ رْ ةِ القُ اءَ قِرَ ةِ وَ الَ الصَّ بَّهُ عليـه وَ وٍ من املاء فصَ لْ       . )) ثم أمر رجالً بِدَ

 .ند اإلمام أمحد ] وهو يف مس , [ رواه أنس بن مالك
                                                 

) للكاتـب أمـني دويـدار , دار  لالستزادة يمكن العودة إىل كتاب (صور من حياة الرسـول   )١(
 املعارف بمرص . 
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   املثالُ الرابعُ :
 , بابتداءٍ من األعداءא ني ولكنهسلمللم اهللا بالقتال نَ لقد أَذِ 

وباالعتداء عىل   , من الديار همخراجعليهم , وبإوبوقوع الظلم منهم 
نْ يُعِني عىل  املقاتلُ  من آدابه أال يُقتل إال وجعل رسول اهللا  , الدين أو مَ
تَلَ النبي  , القتل مة  وقد قَ تال أعان املرشكني عىل الق ألنه )١(دُريد بن الصُّ

ومن آدابه أنه ال جيوز هدر دماء العبَّاد والنساء واألطفال  , برأيٍ منه
وبناء عىل قاعدة النظر بمآالت  , والشيوخ وال إهالك النبات واحليوان

األفعال فإن اإلسالم يمنع استعامل الوسائل ( مثالً أسلحة الدمار الشامل ) 
אوقد سبق  , التي تؤدي إىل إهالك هذه األصناف أثناء القتال

ألن  اإلسالمي الترشيعات البرشية يف هذا األمر منذ بعثة سيدنا حممد 
وقد سار الصحابة الكرام عىل هدي  , أثرها يتعد املقاتلني إىل اآلمنني

جدت العلّة إال وهذا احلكم ال يتغري  . كتاب اهللا وسنة نبيّه   (إذا وُ
  (#ρ‘‰Ïãr&uρمن باب قوله تعاىل : فيكون امتالكها  , عند األعداء الوسائل )

Νßγs9 $̈Β ΟçF÷èsÜtGó™$# ⎯ÏiΒ ;ο§θè% ∅ÏΒuρ ÅÞ$t/Íh‘ È≅ø‹y⇐ø9$# šχθç7Ïδöè? ⎯ÏμÎ/ ¨ρß‰tã «!$# 

                                                 
م ) : من هوازن , شـجاع ٦٣٠ت −ه / ... ٨ت  –هو دريد بن الصمة اجلشمي البكري ( ...  )١(

وقائـدهم , وغـزا  من األبطال الشعراء املعمرين يف اجلاهلية , كان سيد بني جشم وفارسـهم
نحو مائة غزوة مل هيزم يف واحدة منها , وعاش حتى سقط حاجباه عن عينيه , أدرك اإلسالم 

وبـالرغم مـن عـامه فقـد  ومل يسلم , وقُتل يوم حنني مرشكا ًبيد ربيعة بن رفيـع السـلمي 
ـــه . لـــه أخبـــار كثـــرية .           ـــه وأخـــذاً برأي ـــاً ب                                صـــحبته هـــوازن لقتـــال املســـلمني تيمن

 ).     ٣٣٩:  ٢, طبعة دار الكتب ) و ( أعالم الزركيل  ٤٠−٣: ١٠انظر: (األغاين, 
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öΝà2̈ρß‰tãuρ   : وقولهُ تعاىل :  , ] ٦٠[ األنفال  šχθç7Ïδöè? ⎯ÏμÎ/ ¨ρß‰tã «!$# 

öΝà2̈ρß‰tãuρ  رة منع األعداء التفكري باستخد من باب ام هذه الوسائل املدمّ
  .  ضدّ املسلمني

  واملثال اخلامس :
ويَ عن عائشة أمّ املؤمنني ريض اهللا عنها أنّ رسول اهللا  قـال :  رُ

يمَ ))((  اهِ ـرَ اسِ إِبْ تُ البَيْتَ ثُمَّ لبَنَيْتُهُ عىل أَسَ رِ لَنَقَضْ فْ كِ بالكُ مِ وْ ةُ قَ اثَ دَ الَ حَ  لَوْ
الَ أَنَّ ((:  ويف روايةٍ  تُهُ  لَوْ ـعْ ضَ تُ البَيْـتَ ولَوَ مْ ـدَ لِيَّـةٍ هلََ اهِ دٍ بِجَ هْ يثُوا عَ دِ كِ حَ مَ وْ قَ

يْمَ )) اهِ رَ اسِ إبْ  . [ كنز العامل] عىل أَسَ
ــراهيم  ــد إب ــىل قواع ــة ع ــام الكعب ــدرُ أن تق ــان  األج           , وك

حني نظر إىل الظرف املعنـوي  ولكنه  , يريد أن يفعل ذلك رسول اهللا 
حيــث كــان العــرب يف مكــة وغريهــا ال يــزال  , ذلــك الــزمن اإليــامين يف

 , وهم ال يزالون حديثي عهدٍ بـاإليامن , ارتباطهم باألوثان واألصنام قائامً 
دُ يف قلوهبم عْ ن بَ ل  , حيث مل يتمكّ دَ عن األفضل وهو بناء الكعبة عىل  عَ

ملفسدةٍ إىل املفضول وهو ما كانت عليه الكعبة يومئذ دفعاً  , قواعد إبراهيم
مبدأ النظر بمآالت األفعال يف بنـاء  وهذا ما نسميه بـ ( , تربو عىل مصلحة

يه ضمناً بـ ( فقه األولويات )   . )١(األحكام ) وما نسمّ
                                                 

نـــدوة (حـــديث الـــروح ) يف التلفزيـــون العـــريب الســـوري بدمشـــق وبتـــاريخ  −مـــن : أ )١(
ــال يف األحكــام) مــن خــالل ١٥/١٢/١٩٩٥ ــدأ النظــر بمــآالت األفع ــوان : (مب م وبعن

 .  ث النبوية الرشيفة والسرية العطرة لرسول اهللا األحادي
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  املثال السادس :
ويَ عن عبد اهللا بن عباس وغريه ريض اهللا عنهم أن رسـول اهللا   رُ

َمَ  قال : (( تِي ألَ قَّ عىل أُمَّ يْـلِ لوال أَنْ أَشُ لُثِ اللَّ اءَ إىل ثُ وا العِشَ رُ خِّ ؤَ مْ أَنْ يُ ُ هتُ رْ
هِ )) فِ يْ  : (( قال  وعن زيدِ بن خالدٍ  , أو نِصْ تـِ ـقَّ عـىل أُمَّ لوال أَنْ أَشُ

لِّ صالةٍ ))  نْدَ كُ اكِ عِ وَ مْ بِالسِّ ُ هتُ رْ َمَ   . [ أخرجه اإلمام أمحد]ألَ
واألفضـلُ  , هاألفضل تأخري صالة العشاء إىل ثلـث الليـل أو نصـف

حني علـم  ولكن رسول اهللا  , استعاملُ السواك إلنقاء الفم عند كل صالة
ةً وحرجاً للمسلمني يف تأخري صـالة العشـاء ويف اسـتخدام  , أن هناك مشقّ

لَ عن األفضل إىل املفضول , عند كل صالة , واستعامل السواك دَ وذلك  , عَ
واملشـقة ومراعـاةُ مصـلحةِ لوجود الظرف املعنوي النفيس وهو رفعُ احلرج 

, وهذا هو العامـل املـؤثر يف احلكـم ومـا يسـمى بـالظرف املعنـوي  الناس
  .    انطالقاً من مبدأ النظر بمآالت األفعال يف األحكام ومن فقه األولويات

 املثال السابع : 
ويَ أنَّ سمرة بن جندب  يف حـائطِ رجـلٍ  كان له نخلٌ  الصحايب  )١(رُ

لِهِ فيتأذّ الرجـلُ  , الرجل أهلهومع  , من األنصار فكان سمرة يدخل إىل نَخْ

                                                                                                                  
 م .    ٨/٩/١٩٩٥خطبة اجلمعة يف جامع املرابط باملهاجرين بتاريخ  −ب 

م) : صحايب من الشجعان ٦٧٩ت −ه / ... ٦٠ت –(...  سمرة بن جندب بن هالل الفزاري )١(
م) يستخلفه ٦٧٣ته/٥٣ه (تالقادة , نشأ يف املدينة املنورة , ونزل البرصة فكان زياد بن أبي
م)  عامـاً ثـم عزلـه . ٦٨٠ه/٦٠عليها إذا سار إىل الكوفة , وملا مات زياد أقـره معاويـة (ت
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ل األنصاري مـن سـمرة بـن  , ويشقُّ عليه , األنصاريُّ بدخوله فَطَلَبَ الرجُ
ناقِلَه فأبى  , فذكر له ذلك , فأتى الرجلُ األنصاري إىل النبي  , جندب أن يُ

إليـه أن  فطلـب , سمرة وطلب إليه أن يبيعه نخلـه فـأبى فاستدعى النبي 
ـــهُ لـــه : (( قـــال النبـــي  , يناقلـــه فـــأبى بْ هَ   ))  ولـــك كـــذا وكـــذا , فَ

ــهُ -  بَ غَّ ــراً رَ ــارٌّ ))لــه : ((  فقــال  , فــأبى –فيــه  أمْ ضَ ثــم قــال  , أنــت مُ
هُ  : (( لألنصاري لَ لَع نَخْ    . ]موطَّئه وأخرجه أبو داود يف سننه[ ذكره مالكٌ يف ))  اذهب فاقْ

 حـدٍّ جييـز نـزع امللكيـة إذا أسـاء املالـك الرشعُ احلكيم يذهب إىل
ه يف أرضه هِ  استخدام حقّ عِ   . , وأرضَّ بغريه ومل تكن هناك وسيلة إىل ردْ

الرجل األنصاري بقلع نخل سمرة بن جنـدب إال  مل يأمر النبي 
  . بعد أن رأ أن املفسدة تربو عىل املصلحة

تَّبَ الرضرُ  مل يأمر النبي  رَ الراجح الالزم مـن  بذلك إال بعد أن تَ
 .    عند سمرةاستعامل امللكية الفردية 

الرجل األنصاري بقلعِ نخلِ سمرة بن جنـدب إال  مل يأمر النبي 
عِ الرضر إال هبذه الوسيلة فْ   . حني وجد أنه ليس هناك وسيلة أخر لِرَ

ال אأن احلقَّ الفردي يف نظـر  ويتّضح من فعل رسول اهللا 
واحلقُّ الفـردي يف نظـر  , إلرضار باآلخرين ومحْلِ الرشّ إليهميكون مطيّةً ل

                                                                                                                  
, كتب رسالة إىل بنيه قـال عنهـا ابـن  شديداً عىل احلرورية . وله رواية عن النبي  وكان 

) و ٣٤٦٨بة , ترمجـة سريين : فيها علم كثري , مات بالكوفة , وقيل : بالبرصة , انظر ( اإلصا
 ).   ١٣٩:  ٣٠(أعالم الزركيل
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وسـيلة خـريٍ وعطـاء ال  , الرشع وسيلةُ عملٍ وبناء ال وسيلة عبثٍ وهـدم
اقتضـته السياسـة  وهذا القضاء مـن رسـول اهللا  , وسيلة إيذاء واعتداء

ارَ )): ((  الرشعية املستندة إىل قوله  َ رَ وال رضِ َ إلمام أمحـد يف [ أخرجه ا  ال رضَ

  . ]مسنده وابن ماجه عن ابن عباس وعبادة 
:  األنصـاري اإلفريقـي )١(يقول صاحب لسان العرب ابن منظـور

 .  الرضر فعل الواحد والرضار فعل االثنني
صاحب كتاب النهاية يف غريب احلديث واألثر  )٢(وذهب ابن األثري

  قوله  )) :أي ال  ال رضر ((هالرجـل أخـا  , )) ال رضارو  ((
 .  أي ال جيازي عىل الرضر بالرضر

                                                 
−٦٣٠األنصـاري اإلفريقـي (ابن منظـور هو حممد بن مكرم بن عيل , أبو الفضل مجال الدين  )١(

   = م): إمام لغوي حجة من نسل رويقع بن ثابت األنصـاري , ولـد ١٣١١−١٢٣٢ه/٧١١
) جملد , وعمي آخر حياته ٥٠٠بمرص ومات فيها , ويل قضاء طرابلس , ترك بخطه نحو (= 

, أشهر كتبه لسان العرب الذي مجع فيه أمهات كتب اللغة حتى كاد يغني عنها مجيعها . انظر 
, السـيوطي , حتقيـق حممـد أبـو الفضـل إبـراهيم ,  ٤٥٧, ترمجة  ٢٤٨:  ١: ( بغية الدعاة , 

 ).    ١٠٨:  ٧املكتبة العرصية , بريوت ) و ( أعالم الزركيل , 
ــد الكــريم الشــيباين اجلــزري ( هــو )٢( ــارك بــن حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن عب −٥٤٤املب

م) : كنيته أبو السعادات , ولقبه جمد الدين , حمـدث لغـوي أصـويل ١٢١٠−١١٥٠ه/٦٠٦
) , وانتقـل إىل  ١٣٨:  ٢ولد ونشأ يف جزيرة ابن عمر ( بلدة فوق املوصل , معجم البلـدان , 

خصائه , وأصيب بالنقرس فبطلت حركة يديه ورجليـه املوصل فاتصل بصاحبها فكان من أ
, والزمه هذا املرض إىل وفاته يف إحد قر املوصل , ترك مؤلفات كثرية : قيل : ألفها زمن 
مرضه يمليها عىل طلبته , وهو أخو ابن األثري املؤرخ وابن األثري الكاتب , له جامع األصول 

:  ٢ني الكتب السـتة , انظـر : ( بغيـة الـدعاة , يف أحاديث الرسول ( عرشة أجزاء) مجع فيه ب
 ).    ٢٧٢:  ٥) و ( أعالم الزركيل ,  ١٩٦٥, ترمجة  ٢٧٤
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ــر الشــوكاين ــع و أن  ) אא إىل أن ( )١(وذك ــري أن تنتف   بغ
هُ وتنتفع أنتَ به ) الرضر ( َّ  , اجلزاء عىل الرضرאאوقال أيضاً :  , أن تَرضُ

  . والرضر االبتداء
هـو  ) א ( الذي ذكره صـاحب املنتقـى بـأن )٢(وأورد اخلشنيُّ 

ة كَ فيه مرضَّ ـا ( , الذي لَكَ فيه منفعة وعىل جارِ ) فهـو الـذي  אא وأمّ
ة  .  ليس لك فيه منفعة وعىل جارك فيه مرضَّ

 , تغري األحكام بتغري األزمان ويقول األستاذ ميرس سهيل يف كتابه (
) : عىل أن احلديث وإن كان فيـه داللـة ١٩٩٣ ط , بريوت , دار األحباب

 وجوب دفع الرضر الراجح الالزم من استعامل حق امللكية باستئصال عىل
غري أنه يصـار أوالً إىل التوفيـق بـني املصـلحتني مـا أمكـن وذلـك  , سببه

تارة عن طريـق املعاوضـة  , احللول املختلفة واضح من تقديم الرسول 
                                                 

م ) : فقيـه ١٨٣٤−١٧٦٠ه/ ١٢٥٠−١١٧٣( الشوكاينهو حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهللا  )١(
جمتهد من كبار علامء اليمن , من أهل صنعاء , ولـد هبجـرة شـوكان ( مـن بـالد خـوالن يف 

, ومات حاكامً هبا . وكان ير حتريم التقليد ه١٢٢٩) ونشأ بصنعاء وويل قضاءها سنة اليمن
) مؤلفاً منها : نيل األوطار من أرسار منتقى األخبار يف ثامين جملدات , ولـه البـدر ١١٤, له (

الطالع بمحاسن من بعد القرن السـابع يف جملـدين , وفـتح القـدير يف التفسـري وهـو مخسـة 
) ه١٣٤٨ , للشوكاين, طبـع ٢٢٥ – ٢١٤:  ٢, وغريها. انظر:( البدر الطالع, جملدات 

 ). ٢٩٨: ٦و (أعالم الزركيل, 
: م)٩٧٦ت −ه /...٣٦٦ت  −ندليس (...القريواين واأل اخلشنيهو حممد بن احلارث بن أسد  )٢(

الشـور , وألـف أبو عبد اهللا املؤرخ الفقيه احلافظ , انتقل إىل قرطبة صغرياً فتعلم هبـا وويل 
كتباً كثرية . كان شاعراً بليغاً , ومغرماً بالكيمياء , كان جيلس يف حانوت يبيع األدهـان , مـن 

 ) .      ٧٥:  ٦كتبه القضاة يف قرطبة , الفتيا , طبقات فقهاء املالكية . انظر : ( أعالم الزركيل , 
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وتـارة بالرتغيـب يف الثـواب األخـروي مـن الناحيـة  , من الناحية املادية
ـدِ  , ملعنويةا ْ أما قضاؤه باستئصال امللك فإنام جاء حالً هنائياً حاسـامً إذ مل جتُ

  . وسيلةٌ أخر ناجعةٌ لدفع الرضر
وبإنعام النظر يف احلديث يبدو أن سمرة متسك بام خيوله حق امللكية 

وهـي أن النـاس مسـلطون عـىل أمـواهلم وأمالكهـم عمــالً  , مـن سـلطة
ئٍ إال  ال حيلِّ  ... : (( كقوله الشأن  بالعمومات الواردة يف هذا  ـرِ مالُ امْ

نْهُ ))  سٍ مِ فْ قايش أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده [بِطِيْبِ نَ ة الرّ , وأن عقود  ]عن أيب حرَّ
 Hωاملعاوضات خاضعة ملبدأ الرضائية لقولـه تعـاىل :  Î) β r& šχθ ä3 s? ¸ο t≈ pg ÏB 

⎯ tã <Ú# t s? öΝ ä3Ζ ÏiΒ   : وز االعتداء نَّ حقَّ امللكية مصون ال جيوأ . ] ٢٩[ النساء
ـهُ . : ((  عليه بأي وجه لقوله ضُ رْ عِ ـهُ وَ مُ امٌ دَ ـرَ ـلِمِ حَ ـىل املُسْ ـلِمُ عَ .. املُسْ

الُهُ  مَ   غـري أن حـديث  , [ أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده عـن واثلـة بـن األسـقع ]))  ...وَ
ـصٌ هلـ ال رضر وال رضار )) (( , وهـذا  اقاضٍ عىل هذه العمومات وخمصّ

اسـتناداً إىل אلألنصاري اقتضـته السياسـة  القضاء من الرسول 
وقـد  , من أجل دفع الرضر بأي وجه كان )) ال رضر وال رضار حديثه ((

 ــاع األذ ــتمرار يف إيق ــىل االس ــمرة ع ــزاء إلرصار س ــىل ج ــو ع انط
يقول ابن قيم اجلوزيـة : فـإن الشـارع احلكـيم يـدفع أعظـم  , باألنصاري

 . فهذا هو الفقه والقياس واملصلحة وإن أباه من أباه , الرضرين بأيرسمها
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ورو حييى بن آدم عن اإلمام حممد الباقر عن أبيه ريض اهللا عنهام أنه 
ت  حاك بن خليفة األنصاري أرض ال يصـل إليهـا املـاء إال إذا مـرّ كان للضّ

 , جيري يف أرضه فأبى ابن مسلمة هذا أن يدع املاء , ببستان ملحمد بن مسلمة
اكُ إىل عمر بـن اخلطـاب  حَّ وقـال لـه :  فاسـتدعاه عمـر   فشكاه الضَّ

رَّ املاء ببستانك ? قال : ال مُ ليْكَ رضر يف أن يَ , أمنع عنه من  ولكنه ملكي , أَعَ
ـهُ : (  فقال عمر  , أشاء تُ رْ رَ مْ كَ ألَ اً إال عـىل بَطْنـِ رَّ ـَ دْ لَـهُ ممَ  . ) واهللا لو مل أَجِ

د ما ذهب إليه املوقف من سيدنا عمر وهذا  يف حادثة سمرة   النبي  يؤكِّ
ويندرج  , ( الظرف املادي ) ويبنيّ أن العامل املؤثر يف احلكم هو , بن جندب

  . وكذلك فقه األوليات , هذا حتت مبدأ النظر بمآالت األفعال يف األحكام
   املثال الثامن :

ويَ عن عبد اهللا بن الـزبري  مْ  (( : قـال ول اهللا أن رسـ رُ ـأْتِيْكُ يَ
ـبَّ امليِّـتِ يُـؤذي  ـإِنَّ سَ ـاهُ فَ بُّوا أبَ راً فَال تَسُ هاجِ ناً مُ مِ ؤْ لٍ مُ هْ ةُ بنُ أيب جَ مَ رِ كْ عِ

 .  )) احليَّ وال يبلغُ امليِّتَ 
رةَ  فتح املدينةَ البن أيب جهل من مكة بعد  كرمةُ : قدم عِ  وقيل  , املنوَّ

قـالوا : هـذا ابـن أيب  , جلس من جمالس األنصاركلَّام مرَّ بم فجعل عكرمةُ 
ذوا فقال : ((  فشكا ذلك عكرمة إىل رسول اهللا  , فسبَّوا أباه , جهل ال تُؤْ

اتِ )) وَ بِّ األَمْ يَاءَ بِسَ   . [ مسند اإلمام أمحد ] األَحْ
جعل يمرُّ  , وجاء يف املسند نفسه : ملا قدم عكرمة بن أيب جهل املدينةَ 

 , فشـكا ذلـك إىل أمِّ سـلمة , لون : هذا ابن عدو اهللا أيب جهلباألنصار فيقو
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طَبَ  , فأخربت رسول اهللا  اسُ معـادِنٌ فقـال : ((  , النَّاس فخَ ـامَ النـَّ  , إِنَّ
المِ  مْ يف اإلِسْ هُ يَارُ لِيَّةِ خِ اهِ مْ يف اجلَّ هُ يَارُ وا خِ هُ قِ ا فَ ذَ  , إِذَ ؤْ افِرٍ ))ال يُ لِمٌ بِكَ نَّ مسْ    . يَ

   : التاسع املثال
َ سهيلُ بنُ عمرو قال الواقدي  , : يا رسول اهللا قال عمر  , : ملّا أُرسِ

لع لسانه فال يقوم عليك خطيباً أبداً  نِيَّتَهُ تدْ ال  : (( فقال رسول اهللا  , انزع ثَ
بِيَّـاً  نْتُ نَ إِنْ كُ ثِّلَ اهللا يب وَ يُمَ ثِّلُ فَ رَ  ,أُمَ ـاً ال تَكْ امَ قَ ـومُ مَ قُ ـهُ يَ لَّ ـهُ ولَعَ تقـول  , )) هُ

 بخطبة أيب بكرٍ  فقام سهيلُ بن عمروٍ حني بلغهُ وفاةُ رسول اهللا :  الرواية
أنَّه كان يسمعها أشـهد أنـك  , : حـني بلغـه كـالم سـهيلٍ  فقال عمر  , كَ

هُ : ((  حيث قال  , رسول اهللا لَّ هُ لَعَ هُ رَ اً ال تَكْ امَ قَ قُومُ مَ    . ]مسند اإلمام أمحد[ ))  يَ
ا  قال : مات رسول اهللا  بيد بن عمر وعن ع لِهَ وعىل مكة وعمَ

لَغهم , ) ( عتَّابُ ابنُ أسيد ضـجَّ أهـل املسـجد  موت رسـول اهللا  فلام بَ
فأتـاه سـهيل بـن  , فخرج عتّاب حتى دخل شعباً من شعاب مكة , احلرام
مْ  -وكان قد أسلم  -عمرو  لَّ ـتَكَ ـمْ يف النـاس فَ  قُ , فقـال : ال أُطيـ فقال : قُ
فخرجـا  , قال : فاخرجْ معي فأنا أكفيكـه , رسول اهللا مع موت  الكالمَ 

ـد اهللا وأثنـى عليـه , فقام سـهيل خطيبـاً  , حتى أَتيَا املسجد احلرام  , فحمِ
مْ عنها شيئاً  وخطب بمثل خطبة أيب بكر  رِ ْ  وقد كان رسول اهللا  , مل خيَ

 :   يوم بدروسهيلُ ابنُ عمرو يف األرس قال لعمرَ بن اخلطاب 



 
 

-١٨٤-

اهُ  (( عَ ثَنَايَ وكَ أَنْ تَنْزِ عُ ا يَدْ مَ هُ  , وَ ى اهللاُ أَنْ يُقِيمَ هُ فَعَسَ اً  دَعْ امَ قَ  , )) مَ
لَ عتَّـاب ومـا حولـه  , عنه فكان ذلك املقام الذي قال النبي  مَ بَطَ عَ وضَ

 . [ مسند اإلمام أمحد ].  سيفٌ 
 ظر بمـآالت األفعـال يف بنـاءوهذا هو التطبيق العميل لـ ( مبدأ الن

رسـول  ) يف حياة وسرية وسـنَّةِ  فقه املوازنات والرتجيح ( ) و لـ حكاماأل
 . )١(وحياة وسرية الصحابة الكرام اهللا 

 
        

                                                 
ري بدمشــق وبتــاريخ نــدوة ( حــديث الــروح ) يف التلفزيــون العــريب الســو −مــن : أ )١(

م  بعنوان ( مبدأ النظـر بمـآالت األفعـال يف بنـاء األحكـام ) مـن خـالل ١٥/١٢/١٩٩٥
 األحاديث النبوية والسرية الرشيفة . 

 .     م٨/٩/١٩٩٥خطبة اجلمعة يف جامع املرابط باملهاجرين بدمشق بتاريخ  −ب
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( ô‰sقال تعاىل :    ©9 tβ% x. öΝ ä3s9 ’Îû ÉΑθß™ u‘ «!$# îοuθ ó™é& ×π uΖ|¡ym ⎯ yϑÏj9 tβ% x. 

(#θã_ö tƒ ©! $# tΠ öθu‹ø9 $# uρ tÅzFψ$# t x. sŒuρ ©!$# # ZÏV x.  ٢١ : [األحزاب[  . 
 تدلّ عىل استحباب التأيسّ واالقتداء برسول اهللا  الكريمة هذه اآلية

ون .  الوجوبوليس عىل   , كام أمجع عىل ذلك املفرسّ
وإن قال  −يف كل يشء  فليس من الواجب مثالً أن نقتدي به 

نص واضح ال غبار عليه , بخالف ذلك فهو ممّا ال يعتدّ به , فال همبعض
وفيه داللة عىل تنظيم حركة الفعل حسب ظَريف الزمان واملكان وطبيعة 

من خالل نزول  القيم الفكرية والثقافية يف حياة وسرية رسول اهللا 
كام روي يف اً , ثم ندعو إىل اهللا جهراً فندعو إىل اهللا رسّ  − رسالته اإلهلية 
ن نظلّ ثالثة عرش عاماً يف الفرتة املكيّة وليس من الواجب أ,  )١(كتب السرية

لَ  عَ وليس من الواجب  , وليس من الواجب أن هناجر كام هاجر,  كام فَ

                                                       
وما بعدها , حيث نثبت ونبني بالدليل  ٤٥١ص ٥يمكن العودة إىل كتابنا ( الثابت واملتغري يف السنة والسرية ) ج )١(

ية فيها دعوة جهرية إال مل تكن  أن دعوة رسول اهللا  وما كان له أن يفعل غري ذلك وقد أمره اهللا منذ بدايتها , ال رسّ
$   ليغها , قال تعاىل :بتب tΒ uρ ’ n? tã ÉΑθß™ §9 $# ω Î) à≈ n= t7ø9 $# Ú⎥⎫ Î7 ßϑ ø9 $#  ] : ١٨, والعنكبوت :  ٥٤النور[ . 
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 / تسع عرشة غزوة كام غزا ١٩/ سبع عرشة غزوة أو /١٧أن نغزو /
 , وهذا ما ذهب إليه د. يوسف القرضاوي يف كتابه ( )١(يف اجلزيرة العربية

 ) . لنبوية الرشيفةكيف نتعامل مع السنّة ا
 نمم اخللفاء الراشدين ومن الواجب أن نقف عند سرية بعض 

هدِ  يَتْ يف عَ عِ وْ ت واألمثلة كثريةٌ . الرسالة رأ املصلحة التي رُ  قد تغريّ
ين يف األرض التي  كام فعل عمر  −١ مع بالل بن احلارث املُزَ

اها رسول اهللا  لقرب من املدينة , وهي أرض العقيق , وادٍ با أقطعه إيّ
  يف خالفته وقال له :  استقدمه عمر  املنورة , ذو مساحة واسعة ,

تَ رسول اهللا  طَعْ تَقْ اها , وإنّ  ( اسْ كَ إيّ أرضاً طويلةً عريضةً فأَقْطَعَ
هُ , وأنتَ ال تُطيقُ ما يف يديك ,    رسول اهللا أَلُ سْ كان جواداً ال يمنعُ شيئاً يُ

يْتَ عليه منها فأمسكه , وما مل  . فقال عمر  فقال : أجل وِ : فانْظُرْ ما قَ
لُ واهللاِ , وال  عَ هُ بني املسلمني , فقال بالل : ال أَفْ مْ سِ هُ لنا نَقْ عْ فَ تقوَ عليه فادْ

نِيْهِ رسول اهللا  طُ يف يشءٍ أَقْطَعَ لَنَّ , وأخذَ  . فقال عمر  أفرّ عَ تَفْ : واهللاِ لَ
تِهِ , فقَ  رَ امَ هُ بني املسلمني . منه ما عجزَ عن عِ مَ  سَ

                                                       
يمكن العودة إىل كتابنا ( الثابت واملتغري يف القرآن الكريم ) للوقوف عىل قول ( الغزو والغزوات واملغازي ) من  )١(

 م.٢٠٠٥ - وت بري -خالل قراءتنا هلا . ط. دار الفكر 
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د السوابق العملية  رّ ال حتمل صفة اإللزام الترشيعي , يف السرية إن جمُ
لَلُ تغريّ  ت العِ ا هي املناسبة لزماهنا ومكاهنا , فإذا تغريّ وكلُّ ما يف األمرِ , أهنّ

نِيَ عليها .   ما بُ
 $yϑ قال تعاىل :  −٢ ¯ΡÎ) àM≈s% y‰ ¢Á9 $# Ï™ !# t s)à ù=Ï9 È⎦⎫Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ t⎦, Î#Ïϑ≈ yèø9 $# uρ 

$ pκön= tæ Ïπ x©9 xσ ßϑø9 $# uρ öΝ åκæ5θè=è% †Îû uρ É>$s%Ìh9 $# t⎦⎫ ÏΒ Ì≈ tóø9 $# uρ †Îû uρ È≅‹Î6 y™ «!$# È⎦ ø⌠$# uρ 

È≅‹Î6¡¡9 $# ( Zπ ŸÒƒÌ sù š∅ÏiΒ «! $# 3 ª!$# uρ íΟŠÎ=tæ ÒΟ‹Å6ym  وكام فعل   . ]٥٨ : [التوبة
م م عمر  ةِ قُلوهبُ فَ لَّ يَيْنَة بن حصن حنيَ األق نهم :مع املؤَ رع بن حابس وعُ
إنّ  فقال هلام :  عىل إعطائهام أرضاً من مال الصدقة , أبا بكر وافق مل ي

ة  − كان يتألّفكام واإلسالم يومئذٍ قليل  رسول اهللا  وإن اهللا  − أي يف القوّ
امَ , كُ يْ دَ هْ   وهذا يندرج حتت عنوان :  قد أغنى اإلسالم اذهبا فاجتهدا جُ

ً منهام  يف الوقت الذي كان رسول اهللا  النفعية ) ,( العلل  الَّ قد أعطى كُ
دَ يومئذ  ,حنني يوم بعد بعريٍ مائة  جَ يف صدورهم حاجة األنصار وَ

ثِي: ((  إلعطائهام , فكان مما قاله هلم رسول اهللا  يْ دِ االً حَ طِيْ رجَ  إِينِّ ألُعْ
م هُ أَلَّفُ رٍ أَتَ فْ دٍ بِكُ هْ وْ  عَ ضَ نَ , أَفَال تَرْ وْ عُ جِ الِ وتَرْ وَ بَ النَّاسُ باألَمْ هَ ذْ نَ أَنْ يَ

مْ  الِكُ حَ لِ اهللاِ إىل رِ وْ سُ  . ]البخاري عن أنس بن مالك[ ))بِرَ
كان اإلسالم بحاجة  , حيث ]٥٨[التوبة : والعلة النفعية املعينة بينة يف آية 

 طاء ,اإلعبمنع احلكم أيضاً تعطيل  زالت هذه العلة وجب فلامّ إىل النّرصاء , 
, وليس ذلك مبنياً عىل الرأي واالجتهاد الشخيص وإنام عىل تغريُّ العلّة 
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والعلة مضطردة تتغري مع تغري الواقع , ولكن ال تزول , إذ احلاجة للتأليف 
  دائمة بحكم ما هو واقع .

هُ ال شكّ إ لُ عَ فْ ن إعطاء املؤلّفة قلوهبم أمرٌ موكولٌ إىل اإلمامِ يَ
ة , بمقتىض املصلحة العا وقنا إىل القولمّ   :وهذا يَسُ

ل بتبدل الزمان ـأوالً    . إن املصلحة هنا زمنيّة وهي تتبدّ
 .  وأمثاهلا اإلمامُ هو املسؤول عن النظر يف هذه املسألة ـثانياً 
#)  قال تعاىل : −٣ þθßϑ n=÷æ $# uρ $ yϑ̄Ρ r& Ν çGôϑÏΨ xî ⎯ ÏiΒ &™ó© x« ¨βr' sù ¬! …çμ |¡çΗè~ 

ÉΑθß™ §=Ï9 uρ “Ï%Î! uρ 4’ n1 öà) ø9 $# 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9$# uρ È⎦⎫Å3≈ |¡ yϑø9$# uρ Ç∅ö/ $# uρ È≅‹Î6¡¡9 $# βÎ) óΟçGΨ ä. 

Ν çGΨ tΒ# u™ «!$$ Î/ !$ tΒ uρ $uΖ ø9 t“Ρ r& 4’ n? tã $ tΡ Ï‰ö6 tã tΠ öθtƒ Èβ$s%öà ø9 $# tΠöθtƒ ‘ s)tG ø9$# Èβ$yèôϑ yfø9 $# 3 ª!$# uρ 

4’ n? tã Èe≅à2 &™ ó© x« íƒÏ‰s%   : رُ .  ]٤١[األنفال مَ بأرض سواد  وكام فعلَ عُ
ها حيثُ مل يقسمها كام قسم رسول اهللا   خيربَ , فأمرَ  العراق بعدِ فتحِ

عَ عليها اخلراج ليُنْفقَ منه عىل  أن تبقى األرض بيد أهلها , وأن يُوضَ
ة لكلّ جيلٍ يف كلّ زمانٍ , ورأ يف قسمة هذه األرايض الصالح امل عامّ

ة تلحقُ ب ة مفسدةً عامّ تْ فقه املستقبل ) ,  (ل يف املستقباألمة خاصّ مَ فلو قُسِ
األبناء نحو هذا اخلري الذي يأيت من اخلراج  قّفَ وَ تَ هذه األرايض لَ 

 واألحفاد . 
حابة واملسلمون هب عمرُ قسم ولو  ا عن ذلك النشغلَ الصّ

قالُ بأن عمر اهلدف الثابت ,  أو خالَفَ فعلَ القرآن  خالَفَ نصَّ  فال يُ
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يف الوقت يف خالفته ما هو األصلح  لَ عمرُ وقد فع,  رسولِ اهللاِ 
ما هو األصلح لوقته , ألن القصد من الرشع  الذي فعل رسول اهللا 

ةِ واحلاجيّة  بِها الثّالثِ الرضوريّ تَ حتقيق مصالح العباد يف املعاش واملعاد برُ
يِ  , فكان عمرُ والتحسينيّةِ  دْ  .   اهللا ورسوله عىل هَ

يربَ , كانت يف بدءِ اإلسالم خل  رسولسمةُ الوقِ  (قال ابن قدامة : 
ة احلاجة  فكانت املصلحة فيه , وقد تعيّنت املصلحةُ فيام بعد ذلك يف , وشدّ

قْفِ األرضِ , فكانَ هو الواجب  .  )١() وَ
هبذا وفقه املستقبل كان ينظر إىل املستقبل  إن الفاروق عمر 

هُ  ال آخِ  يقولوكان الرأي الذي أنفذَ ةً إال : ( لَوْ يَ رْ تُ قَ تَحْ ا فَ نيَ مَ لِمِ رُ املسْ
تُها  مْ ولُ اهللا  -أي بني الفاحتني  - قَسَ سُ مَ رَ امَ قَسَ يْربَ  كَ  ) , وهو املوافق خَ

 .للمصلحة العامة للمسلمني 
 ö≅è% (#θãè‹ÏÛ قال تعاىل : −٤ r& ©!$# (#θãè‹ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $# ( χÎ* sù (#öθ ©9 uθ s? 

$ yϑ̄Ρ Î* sù Ïμ ø‹ n=tã $ tΒ Ÿ≅ÏiΗäq Νà6 ø‹ n=tæ uρ $̈Β óΟçFù=ÏiΗäq ( βÎ) uρ çνθãè‹ÏÜè? (#ρß‰ tGôγ s? 4 $ tΒ uρ ’ n? tã 

ÉΑθß™ §9 $# ωÎ) à≈ n= t7ø9$# Ú⎥⎫Î7ßϑø9 $# ∩∈⊆∪ y‰ tãuρ ª!$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u™ óΟä3ΖÏΒ (#θè=Ïϑ tãuρ 

ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# óΟßγ ¨ΖxÎ= ø⇐ tGó¡uŠ s9 ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# $ yϑŸ2 y# n=÷‚ tGó™ $# š⎥⎪Ï%©! $# ⎯ ÏΒ öΝÎγ Î=ö6 s% 

£⎯ uΖ Åj3uΚ ã‹ s9 uρ öΝçλ m; ãΝ åκs]ƒÏŠ ”Ï%©!$# 4© |Ó s? ö‘ $# öΝçλm; Νåκ̈] s9 Ïd‰t7ãŠ s9 uρ .⎯ ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝÎγ Ïùöθ yz $YΖ øΒ r& 4 

                                                       
 ط نرش الثقافة اإلسالمية بمرص .  ٥٩٨ص ٢املغني البن قدامة ج املرجع : ) ١(
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© Í_ tΡρ ß‰ç6 ÷ètƒ Ÿω šχθä. Î ô³ç„ ’Î1 $ \↔ø‹x© 4 ⎯ tΒ uρ t x Ÿ2 y‰ ÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ 

tβθà)Å¡≈ x ø9 $# ∩∈∈∪ (#θßϑŠÏ% r& uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θè?# u™uρ nο4θ x. ¨“9$# (#θãè‹ÏÛ r&uρ tΑθß™§9 $# öΝ à6̄= yès9 

tβθçΗxq öè?  ئِلَ رسول اهللا .  ]٥٤:  لنور[ا ةِ اإلبلِ فقال : ((  سُ ا لَكَ عن ضالَّ مَ
رَ , حتَّى  جَ لُ الشَّ أْكُ دُ املاءَ وتَ رِ ا تَ هَ اءَ قَ ا وسِ هَ اءَ ذَ ا حِ هَ عَ إنَّ مَ ا , فَ هَ عْ ا , دَ وهلََ

هَ  ِدَ َاجيَ هبُّ ئِلَ رسول اهللا  )) ا رَ اةِ فقال : ((  , وسُ يَ عن الشَّ امَ هِ إِنَّ ا فَ هَ ذْ خُ
ئْبِ  يْكَ أَوْ لِلْذِ   . ]عن زيد بن خالد , متفق عليه [ )١( ))لَكَ أَوْ ألَخِ

وعهد أيب بكر وعمرَ ريض  وقد مىض األمرُ عىل هذا يف عهده 
كُ عىل َ  ما هي عليه ال يأخذها أحدٌ حتى اهللا عنهام , فكانت ضالة اإلبل تُرتْ

 جيدها صاحبها . 
  يقول :  )٢(سمع ابن شهابٍ الزهريّ  وجاء يف املوطأ أن مالكاً 

والُّ اإلبلِ يف زمان عمر بن اخلطاب  ( لةً  كانت ضَ  -أي كثرية  - إبالً مؤبَّ
                                                       

طَة. ٩٠ – ٦/٨٩نيل األوطار  يفّ◌ُ◌ ، أورده الشوكاين)١(  باب اللُّقَ
 هــ  /  ١٢٤ −٥٨حممد بن مسلم بن عبد اهللا بـن شـهاب الزهـري ( الزهري : هو ابن شهاب ) ٢(

ن احلـديث ,  م ) : كنيته : أبو ٧٤٢ – ٦٧٨ بكر , قريشٌّ من بني زهرة بن كالب , وهـو أول مـن دوّ
/ حـديثاً , ٢٢٠٠وأحدُ أكابر احلفاظ والفقهاء ,  وتابعيٌّ مـن أهـل املدينـة املنـورة , كـان حيفـظ /

ناد : ( كنا نطوفُ مع الزهريّ ومعه األلواح والصحف , ويكتـبُ كـلّ مـا  نصفها مسند , عن أيب الزِّ
لـه : (علـيكم بـابن شام واستقر هبا , كتب سيدنا عمر بن عبد العزيز يسمع ) , نزل ال  عنه إىل عامّ

بٍ عىل حـدود احلجـاز  عْ نّة املاضية منه), قال ابن اجلزري: (مات بشِ شهاب فإنكم ال جتدون أحداً أعلمَ بالسُّ
 ). ٧/٩٧) و (أعالم الزركيل  ١/٤٥١وأول حدود فلسطني). انظر:(وفيات األعيان 
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ا أحدٌ حتى إذا كان زمن عثامن بن عفان  هَ سُّ مَ تَنَاتَجُ ال يَ ها ثمّ أمرَ بتعريف تَ
نَها )  مَ بَاعُ فإذا جاء صاحبها أُعطِيَ ثَ  . ]أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ [تُ

فرأ أنه قد يكونُ يف  تغريّ احلال يف زمن عيلّ بن أيب طالب و
بيعها وإعطاء ثمنها لصاحبها إن جاء رضرٌ به , ألن الثمنَ ال يغني غناءها 

ى إذا يت مال املسلمني حتبذواهتا , فرأ التقاطها واإلنفاق عليها من ب
 جاء صاحبُها أُعطيَتْ له .

ةِ اإلبل  إن حديث سيدنا رسول اهللا  الَّ  يمنعُ الذي املتعلّق بضَ
تِّشُ عن  حتقيقِ إىل التقاطها هيدفُ  ة الذي سيُفَ مصلحةِ صاحبِ الضالّ

تْ هذه  رَ دِ تْ إىل إبل القومِ , هُ مَّ تْ هذه الضالّة , وضُ بِسَ ته , فإن حُ ضالّ
صلحة , ألن صاحبها ال يتمكن من إدراك وجودها , وإن أدركه فربّام امل

طِ هلا , لسببِ علفها وإيوائها أو إنكارها ,  تَقِ ينشأ خالف بينه وبني هذا املُلْ
 . وكلُّ ذلك خالف املصلحة املطلوبة 

فقد وجدَ أنّه ال بد من حتقيق مصلحةِ صاحب  وأما عثامن 
صُ علي رِ ة التي كان حيَ , ورأ أن حتقيق هذه  ها رسول اهللا الضالّ

, وهذا  املصلحة يكون بشكلٍ آخر خيتلف عام كان عليه احلال يف زمنه 
ا , فعل  بِهَ ظُ ثَمنُها لصاحِ فَ باعُ وحيُ ف تُ رَ ها فإن مل تُعْ كلُ هو تعريفُ   الشّ

تْ .   عثامنُ  فَ عُ  ذلك كلّه ألن األمانة قلّت أو ضَ
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والّ ـاءَ الضـنَ غغنِي ـن ال يُ ـح الثمـبد أصـفق ا يف زمن عيلٍّ ـوأم
قُ بحفظ ثمنها ,  ة ال تتحقّ بذواهتا , أي أصبحت مصلحةُ صاحب الضالّ

قُ م ا , فكان عيلٌّ وإنام تتحقَّ ةِ ذاهتِ الَّ نفق  صلحته بحفظِ الضّ حيفظها ويُ
عليها من بيت مال املسلمني, إىل أن جيدها صاحبها فيُطالَبُ بام أُنفقَ 

 عليها.
ة وهكذ الّ كمَ الضّ تغريّ يف هذه احلاالت الثالث لتحقيق ا نر أن حُ

الّة , وبحسب الظرف الطارئ يف كلّ عهدٍ ,  املصلحةِ املتعلّقةِ بصاحب الضّ
ِ األزمان .  ِ األحكام بتغريُّ  وهذا ما فيهِ دليلٌ عىل تغريُّ

⎯ ô قال تعاىل : −٥ tΒ uρ ãΝ n=øßr& ⎯ £ϑÏΒ yì oΨ ¨Β y‰ Éf≈ |¡tΒ «!$# βr& t x. õ‹ãƒ $ pκÏù 
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«!$# ô⎯ tΒ š∅tΒ# u™ «! $$Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $# uρ ÌÅzFψ$#  ]عن عبد اهللا بن عمرَ ريض .  ]١٨:  التوبة
اءَ : ((  اهللا عنهام قال , قال رسول اهللا  وا إِمَ ْنَعُ دَ اهللاِ  ال متَ اجِ سَ رواه [)) اهللاِ مَ

 .  ]البخاريّ 
اءَ : ((  قال , قال رسول اهللا  وعن أيب هريرة  وا إِمَ ْنَعُ ... وال متَ

التٍ  نَ تَفِ جْ رُ لْيَخْ دَ اهللاِ وَ اجِ سَ  )) . − غري متطيِّبَاتٍ أو متعطِّراتٍ  − اهللاِ مَ
بن  بٌ يف قرص األمري حممدورو اخلشنيُّ قائالً : ( كان مؤدّ 

مُ األطفالَ يف النّهار والبناتِ يف الليل ) −يف األندلس  − األغلب  علّ  .  يُ



 
 

−١٩٥− 

وقالت امرأةٌ : يا رسول اهللا , ذهبَ الرجالُ بحديثك فاجعلْ لنا 
كَ يوماً نأيت إليكَ فيه تُعلّمنا مما علمك اهللا , فقال  نَ : ((  من نفسِ عْ تَمِ اجْ

ا  ذَ ا وكَ ذَ مِ كَ وْ ْ يَ نّ .  )) فاجتمعنَ ,يفِ هُ  فعلَّمَ
يَ أنّ رسول اهللا  وِ كان يأمرُ النّساء باخلروج حلضور صالة  ورُ

نَّ بقوله : (( ...  نْهُ لِمِنيَ ... العيدين حتّى احلُيَّضَ مِ ةَ املُسْ وَ نَ العِيْدَ ودَعْ دْ هَ )) لِيَشْ
ولُ اهللا أليب داود : (( , ويف رواية  [رواه النسائي وابن ماجه] سُ نَا رَ رَ جَ أَ  أمَ رِ نْ نُخْ

ورِ يَومَ العِيْدِ  دُ اتِ اخلُ    . )) ذَوَ
 رو اإلمام مالك هذا من جانب , وأما من جانب آخر فقد 

محن , عن أم املؤمنني عائشة أهنا  عن حييى بن سعيد عن عمرة بنتِ الرّ
نَّ املساجدَ )  قالت : ( لو أدركَ رسولُ اهللا  هُ , ما أحدثَ النّساء ملََنَعَ

سيدة عائشة أنّ األفضلَ منعُ النّساء دخولَ املساجدِ , مع أنّ وهكذا رأت ال
مَ  الرواية رصحيةٌ عن رسول اهللا  زِ نِ , ألن الفعل املأذون به رشعاً لَ باإلذْ

نهُ يف رأيِ عائشة ريض اهللا عنها مفسدةٌ , هي أرجحُ من مصلحة خروج  عَ
ينة والتَّطيُّبِ , فاملنعُ يف رأي عائشة  النّساء للصالة بسبب ما أحدثنَ من الزّ

لَحةِ .  م عىل جلبِ املصْ  ريض اهللا عنها فيه درءٌ للمفسدة , وهو مقدّ
نَتْ : ((  قال , قال رسول اهللا  وعن عبد اهللا بن عمرَ  تَأْذَ ا اسْ إِذَ

ها  نَعْ مْ هُ فَال يَ مْ امرأَتُ كُ دَ واهللا  )) فقال ابنه بالل بن عبد اهللا بن عمر : (أَحَ
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نَّ  هُ نَعَ نْ رسولِ اهللا  لنَمْ كَ عَ ُ ربِ هُ عبد اهللا وقال : ( أُخْ  ) فأقبلَ عليه والِدُ
نَّ ?! ) .  هُ نَعَ  وتقول : واهللا لنَمْ

 منعَ النّساءِ أن واقدَ بن عبد اهللا بن عمر ويف رواية أخر قد رأ ,
نُ هلُ  اخلروجَ إىل املساجدِ وأقسمَ ( أْذَ الً واهللاِ ال نَ غَ نَ ذلكَ دَ ذْ أي  −نَّ , يتَّخِ

أقولُ بن عمر , وقال : ) . قال الراوي : فغضب عبد اهللا  − إلظهار الزينة 
نّ ائذن : ((  قال رسول اهللا   )) وتقول أنتَ : ( ال ) ?!  وا هلَُ

نقول : تعليلُ ذلك أنّ الصحايبّ عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام 
بالالً أو  ابنيهِ ( متسكَ بالنّص يف اإلذنِ للنّساء باخلروج إىل املساجد , ولكن

واقداً ) كلٌّ منهام ير النصّ ويؤمن به , وير أن املقصود ليس جمرد 
اخلروج إىل املساجد , بل املقصود حتقيق اهلدف من اخلروج , واخلروج 

ق ما استهدفه رسول اهللا  قّ د اخلروجِ مل حيُ من اإلذن , فإذا أد  جمرّ
نه مفسدةُ تربّج املرأة وإظهار اخلروج إىل غري اهلدف املطلوبِ , ونتجَ ع

زينتها ونرشُ العطرِ من أثواهبا , فقد تغريّ القصدُ واهلدفُ املطلوبُ , وهو 
ين يف املساجد ,  التقرب إىل اهللا  ه يف الدّ بالعبادة وطلبِ العلمِ والتفقّ

ابنا عبد اهللا بن عمر قد نظرَ كلٌّ منهامّ إىل  وهبذا يكون ( باللٌ أو واقدٌ )
تْ األحكام من أجلها , ورأ أنه النّص  عَ ِ لَل التي رشُ , ونظر معه إىل العِ

ا ومقاصدها لتحقيق األهداف من احلق أن تدور األحكام مع لِهَ لَ  ةاملراد عِ
دِ عنها .   من الرشيعة ودرءِ املفاسِ
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ا يف األرايض املفتوحة بمرور الزمن أوالً ,  املعسكرات وازداد عمراهنُ

أهلَ البالدِ املفتوحةِ باإلقامة فيها ثانياً , فاختلط هؤالء العرب بمشاركة و
حايبّ وهبؤالء , وصاهروهم ,  رو بعض من شهد يومَ القادسية مع الصّ

ج بنساءٍ من أن  سعد بن أيب وقاص  عدداً من املجاهدين الفاحتني قد تزوّ
, وملّا أرادوا العودة إىل املدينة املنورة فمنهم من طلَّقَ ومنهم أهل الكتاب 
 من أمسكَ . 

 أن عدداً من رجال املهاجرين واألنصار قد )١(وذكر الطربيُّ 
ادِ بعد فتح العراق وَ ة بن حذيفومنهم : . )١(تزوجوا بكتابيّات من أهل السَّ

                                                       
هــ ) : اإلمـام أبـو جعفـر املـؤرخ ٣١٠−٢٢٤هو حممد بن جريرٍ بن يزيد الطربي ( ربي : الط) ١(

) , ثـم اسـتوطنَ بغـداد ١/٥٧املفرسّ , ولدَ يف آمُل (أكرب مدينة يف سهل طربستان . معجم البلـدان 
ُ فامتنعَ وأبى , له مؤلفات عديـدة منهـا : (تارخيـه  ضَ عليه القضاءُ واملظاملِ رِ يف أخبـار وتويف هبا , عُ

/ جـزءاً , ٣٠الرسل وامللوك) يف أحد عرش جزءاً . وتفسريه (جامع البيـان يف تفسـري القـرآن ) يف /
وفيه عىل ما يدل عىل غزير علمه وحتقيقه , كان جمتهداً يف أحكـام الـدين ال يقلّـد أحـداً , بـل قلّـده 
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سِ  )٢(اليامن والِيْهِ عىل املدائن رْ رسالةً يقول إليه  , فبعث عمر يف بالد الفُ
 نْ ة هذا مِ ـوحذيف −  فيها : ( بلغني أنك تزوجتَ امرأةً من أهل املدائنِ 

تّابِ  من أهلِ الكتاب  −افقني يف املن  الوحيِ وهو أمنيُ رسّ رسول اهللا  كُ
اهُ لَكَ فَطلِّ  ضَ ا ) , فكتب إليه حذيفة وذلكَ ما ال أَرْ هَ : ( أحاللٌ أم  قْ

َ تأمرين بطالقها ?) , فقال عمر  ولكِنّ يف , : ( هذا حاللٌ  حرام , وملِ
ْبةً  الَ مِ خَ اً نساءِ األعاجِ اعَ دَ ى عليكم منهُ , فإنْ أقبلتُمْ  )٣(وخِ شَ , وإينِّ ألخْ

م مْ عىل نسائِكُ بْنَكُ لَ نَّ غَ ها ... آآلنَ  : ( ) , فقال حذيفة  عليهِ  . ) فَطَلَّقَ

                                                                                                                              
َ نحيفـاً , انظـر : ( وفيـات الناس يف أقواله وأعامله وأخذوا بآرائه , كان فصيحاً , وكان أسمرَ أ ـنيَ عْ

 ) . ٦/٦٩) , و(أعالم الزركيل  ١/٤٥٦األعيان 
 ). ٥٨٨−٥٨١(ص  ٣) الطربي : ج ١(
يّت بذلك ألهنا سبع مدن , بينها مسافة قصرية , وقيل بعيدة , وهـي اليـوم : قريـة املدائن : ) ٢( مِ سُ

ت املدائن عىل يد سيدنا سعد بـن أيب هــ/ وقـد  ١٦سـنة /  وقـاص تقع إىل جنوب بغداد , فُتحَ
تركها الناسُ إىل بغداد ملّا بناها أبو جعفر املنصور , مات فيها حذيفـة بـن الـيامن وسـلامن الفـاريس 
داً , انظـر : (معجـم  ـمَ جمـدَّ مِّ ريض اهللا عنهام , ومها يف مسجدٍ واحدٍ قريبٍ من قرصِ كرس الذي رُ

 ) . ٥/٧٤البلدان 
)٣ ( : ا اجلَامَ اخلالبة بالفتحِ البةل. وأمّ ا  بالكرس اخلِ اع: : اخلَديعةُ باللّسان. وأمّ دَ فهو االطّالعُ عـىل اخلِ

 أرسارِ الدولةِ وإعالمُ العدوِّ هبا . 
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إباحةُ التّزوج بالكتابية حكمٌ رشعيٌّ جاء يف كتاب اهللا تعاىل :  نقول
  ...àM≈oΨقوله : ب |ÁósçR ùQ$# uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9 $# ⎯ÏΒ öΝä3Î= ö6s% !# sŒÎ) £⎯ èδθßϑçF÷ s?# u™ 

£⎯ èδ u‘θã_é& t⎦⎫ ÏΨÅÁøt èΧ u ö xî t⎦⎫ ÅsÏ≈ |¡ãΒ Ÿωuρ ü“É‹Ï‚ −GãΒ 5β# y‰ ÷{r& 3  ...  ٥ : [املائدة[  . 
رَ  مَ قد هنى عن ذلك بعد القادسيّة لظروف تتعلق  لكنّنا نر عُ

الح العامّ , دافعاً  ظمى ترتبالصّ دةٍ عُ سَ مِ املباحِ ملَِفْ  . تّبُ عىل هذا احلُكْ
دُهنَّ حني  منها : إبعادُ روحِ الفتنةِ عن املسلامت اللوايت يكثُرُ عدَ

نَّ جلاملِ الكتابيّات , وال شكّ أن هذه املفسدة ينرصف رجال امل سلمني عنهُ
عَ من أجلها نكاحُ الكتابيّات يف كتابِ اهللا .  ِ  نقيضُ احلكمةِ التي رشُ

تركُ املصلحة اجلزئية املرشوعة يف ذاهتا , وهي مصلحةُ :  ومنها
ج من الكتابية حذيفة  ة, من أجل املصلحةِ الكليّة املتعلّقة ب يف التّزوّ   .  األمّ

ِم , ومنها : د الهتِ وُ داعِ الكتابيّات األجنبيّات لقادةِ املسلمنيَ وَ رءُ خِ
ة .  ورِ األمّ غُ  وهم عىل ثغرٍ من ثُ

خصيّة حلذيفة  لَحةِ الشّ بُو عىل املصْ رْ رَ العامّ يَ َ ,  إنّ هذا الرضَّ
قُ  وتُصبِحُ مصلحةُ املسلمنيَ إزاءَ هذا الظرفِ الطارئِ اجلديد ال تتحقّ

, وهوَ ما يقومُ دليالً  اإلباحةِ بل باملَنعِ , وهذا ما نظرَ إليه عمرُ الفاروقُ ب
ِ األزمانِ  ِ األحكامِ بتغريُّ  . عىل تغريُّ

دَ اخلليفة عيل  −٧ لَ الوليد بن عقبة أربعني , ثم قال : ( جلد  جَ
نة , وهذا  رسول اهللا  أربعني , وأبو بكر أربعني , وعمر ثامنني , وكلٌّ سُ
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. رغم أن الوليد قد شهد عليه مجاعة برشب اخلمر يف  ]مسلم[رواه حبُّ إيلّ ) أ
 حني كان والياً عىل الكوفة إزاء أرض العدو . عهد عثامن  

قضاة بغداد , تلميذ أيب حنيفة , ما  قايض  )١(قال اإلمام أبو يوسف  
ه : ( وال ينبغي أن تُ  ) ,  احلدود يف املساجد وال يف أرض العدوّ  قامَ نصّ

ادَ  قال : هنى  انطالقاً ممّا رواه أبو داود عن حكيم بن حزام  تَقَ سْ أن يُ
امَ فيه احلدود قَ دَ فيه األشعارُ وأن تُ نْشَ ,  ]فقه السنة السيد سابق[ يف املسجد وأن تُ

 )٢(يبنيّ العلة فيقول : ( أخربنا بعض أشياخنا عن مكحولثم إنّ أبا يوسف 
ودُ يف دارِ احلربِ خمافةَ أن يلحقَ  أنّه قال عن زيد بن ثابت  : ال تُقامُ احلُدُ

 . ]٢/٣٦٥انظر فقه السنة [أهلُها بالعدوِّ ) 
                                                       

يعقوب بن إبراهيم بـن حبيـب األنصـاري الكـويف البغـدادي أبو يوسف صاحب أيب حنيفة :  )١(
ل من نرش مذهبه . م ) وهو صاحب اإلمام أيب حنيفة وتلميذ٧٩٨−٧٣١هـ / ١٨٢ −١١٣( ه , وأوّ

مةً من حفاظ احلديث . ولد بالكوفة وانتقل إىل بغداد , فتوىل القضاء فيها حتى وفاته,  كان فقيهاً عالّ
ه باحلديث والرواية , ولزم أبا حنيفة , فغلبَ عليـه الـرأي .  وهو أول من دعي بقايض القضاة . تفقّ

ل من وضع الكتب يف أصول الفقـه لـه ,  كان واسع العلم بالتفسري واملغازي وأيام العرب , وهو أوّ
كتبٌ كثرية منها : ( اآلثار , وهو مسندُ أيب حنيفة , وله أدب القايض , والفرائض , والبيـوع , وغـري 

 ) . ٨/١٩٣)  و(أعالم الزركيل ٢/١٠٧ذلك ) . انظر : ( النجوم الزاهرة 
, مـن حفـاظ الشـام يف  فقيـهم ) ٧٣٠ –هــ / ... ١١٢ –: (...  بن أيب مسلممكحول  )٢(

 , رحل يف طلب احلديث إىل العـراق فاملدينـةولد يف كابُل من أفغانستان, أصلُه من فارس واحلديث
ي: مل يكن يف زمنه أبرصَ منـه بالفتيـا, وكـان يف لسـانه نورة, استقرّ يف دمشق وتويف هبا, قال الزهرامل

. انظر (و , واحلاء هاءً جمة جيعل القاف كافاً  ). ٧/٢٨٤) و(أعالم الزركيل ٢/١٢٢فيات األعيان عُ
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له ,  وممّا كتب سيدنا عمر  إىل عمري بن سعد األنصاري , إىل عامّ
اً عىل أحدٍ من املسلمني يف أرض احلرب حتى خيرجوا إىل  يموا حدَّ قِ أالّ يُ

 .  )١(أرض املصاحلة
بن ا )٣(قال : أصابَ أمريُ اجليشِ وهو الوليدُ  )٢(علقمة وروي عن 

كِرَ فقال الناس البن مسعود  :  وحذيفة بن اليامن  عقبة رشاباً فَسَ
 وا  ــ, ونكرهُ أن يعلم أقيام عليه احلدّ , فقاال : ( ال نَفعلُ , نحن بإزاء العدوّ 

                                                       
  .١٩٨٨ –بريوت  –لإلمام السيوطي ط  دار اجليل  ١٦٤ص  )انظر النص يف (تاريخ اخللفاء )١(
أبو شبل . هو تابعيّ ولد يف  هـ) كنيته٦٢تبن عبد اهللا بن مالك النخعي اهلمداين ( علقمة بن قيس )٢(

يف هديـه وسـمته   بـن مسـعوداكان يُشـبه , ديث عن الصحابة, غدا فقيه العراق , رو احل حياته
. ة, وسكنَ الكوفة حتى تويف فيها, وبمروَ مدّ وفضله. شهد صفني وغزا خراسان, وأقام بخوارزم سنتني

 ) . ٤/٢٤٨هـ ) و(أعالم الزركيل ١٣٥١ –أبو نعيم األصبهاين ط مرص  ٢/٩٨انظر: (حلية األولياء 
يْط (... بن أ الوليد بن عقبة  )٣( عَ , أبوه عقبة يسـاوي أبـا ) كنيته أبو وهبم٦٨٠ –...  −هـ ٦١ –يب مُ

ـ والٍ  جهل يف عداوته للنبي  ه , أمويّ قرييشّ , أسلم الوليد يوم الفتح , وهو أخو عثامن بن عفان ألمّ
عمله من فتيان قريش وشعرائهم وأجوادهم , فيه ظرف وجمون وهلوٌ , كبحَ اإلسالمُ من مجوحه هبا , است

م خرجوا لقتاله بسبب ثأرٍ عىل صدقات بني املصطلق , وملّا ذهب إليهم خرجوا الستقباله فظنّه النبي 
ه , فعاد إىل النبيّ جاهيلّ  علِمُ بتجهيـز جـيشٍ إلـيهم=  , فهمّ النبي أهنم منعوا الصدقة وأرادوا قتله يُ

 ..βفنزل الوحي بقولـه تعـاىل : = Î) óΟ ä. u™ !% ỳ 7, Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (# þθ ãΨ ¨ t6 tG sù β r& (#θ ç7Š ÅÁ è? $ JΒ öθ s% 7' s#≈ yγ pg ¿2 (#θ ßs Î6 óÁ çG sù 

4’ n? tã $ tΒ óΟ çF ù= yè sù t⎦⎫ ÏΒ Ï‰≈ tΡ  ه سيدنا عمر عـىل  ]٦ : [احلجرات , كان أمر الوليد يف ذلك قائامً عىل الظنّ . والّ
عـنهم أمجعـني , صدقات بني تغلب , وواله سيدنا عثامن عىل الكوفة بعد سعدِ بن أيب وقاص ريض اهللا 

ه وحبسـه , وبعـد  ـه  وحـدّ شهد عليه مجاعة برشب اخلمر فاستدعاه سيدنا عثامن إىل املدينة املنـورة فعزلّ
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ةٌ منهم علينا وضعفٌ بنا  أَ رْ  ) . فتكون جُ
 :  بقة تدلّ عىل سببني لعدم إقامة احلدودإن اآلثار السا

امُ عليه احلدّ , فيلحقَ باألعداء  األول قَ : هو احتامل ارتداد من يُ
ظمى .   وينقل أخبار املسلمني إليهم , وهي مفسدة عُ

: هو علمُ العدوّ بام جيري يف صفوف املسلمني من ضعف  الثاين
ِم عليهم .  أَهتِ رْ  فيكون ذلك سبباً يف جُ

درء مفسدةٍ راجحةٍ هدفه واحلرب القتال إقامة احلد يف  ن عدمإ
ت بسبب هذا الظرف الطارئ , وإذا عاد املسلمون إىل األمان عاد  دَ جِ وُ

, واحلكم حتكمه ظروفه املوضوعية إىل ما هو عليه يف األصل احلكمُ 
 والطبيعية .
− ä قال تعاىل : −٨ Í‘$¡¡9 $# uρ èπ s%Í‘$¡¡9 $# uρ (# þθãèsÜø% $$sù $ yϑßγ tƒÏ‰ ÷ƒ r& L™ !# t“ y_ $ yϑÎ/ 

$ t7|¡x. Wξ≈ s3 tΡ z⎯ ÏiΒ «! $# 3 ª!$# uρ î“ƒÍ• tã ÒΟŠÅ3ym ∩⊂∇∪ ⎯ yϑsù z>$s? .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ⎯ Ïμ ÏΗø>àß yxn= ô¹r& uρ 

 χÎ* sù ©!$# ÛUθçG tƒ Ïμ ø‹ n=tã 3 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà xî îΛ⎧Ïm §‘  اإلم.  ]٣٩−٣٨:  [املائدة ام ـرو
قَّ  الك عن أنس ـم رسقوا ناقة  )١(حاطبن ـن بـرمحدِ الـاءَ لعبـأنّ أرِ

                                                                                                                              
) ٩١٤٩ة اعتزل الفتنة وأقام يف اجلزيرة الفراتية ومات بالرقـة . انظـر : ( اإلصـابة ترمجـ مقتل عثامن 

لَدَ اخلليفة عيل). ويف رواية : ٨/١٢٢و(أعالم الزركيل   الوليد بن عقبة أربعني يف خالفته , وهو األرجح .  جَ
لِدَ زمـنَ النبـي ٦٨٦هـ /ت ٦٨بن أيب بلتعة اللخمي (ت  عبد الرمحن بن حاطب )١( ولـه  م) وُ

بةٌ , قال ابن حبان : بل له صحبة . انظر : (اإلصابة  حْ  ).٢/٣٨٦رؤيةٌ ال صُ
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فِعَ ذلك إىل عمرَ ل رُ نة فانتحروها , فَ يْ زَ فقالَ : يا كثريَ بن  رجلٍ من مُ
لت مْ عمرُ اذهب فاقطع ,  )١(الصَّ هُ دَّ ِمْ رَ ْ هبِ ىلَّ فقال : ( أما   أيدهيم , فلامّ وَ

يّعوهنم حتى إن أحدهم لو أكل  واهللا لوال أينّ أعلم أنكم تستعملوهنم وجتُ
نَّك  مَ م اهللا عليه حلّ له لقطعت أيدهيم , وأيمُ اهللا إذ مل أفعل ألغرِّ ما حرّ

كَ ) وقال للمزين عُ : كم ثمنُ ناقتك ? قال املزين : قد كنتُ  )٢(غرامةً توجِ
واهللا أمنعها من أربعامئة درهم , فقال عمر البن حاطب : أعطهِ ثامنامئة 

 .  ] موطأ مالك[درهم 
طَعُ عن ا وكذلك هنى عمر  قْ لقطعِ عام املجاعة , فقال : ( ال تُ

نةٍ )  امِ سَ قٍ وال عَ ذْ قال السعدي : سألت أمحدَ بن  , ]كنز العامل[اليدُ يف عَ
حنبل عن هذا احلديث , فقال : العذقُ : النخلة , فقلت ألمحد : تقول به ? 
فقال : أي لعمري . قلت : إن رسق يف جماعة ال تقطعه ? فقال : ال إذا 

لَ  َ ... والنّهي عن القطع عام  ةتْهُ احلاجةُ عىل ذلك والنّاس يف جماعة وشدّ محَ
                                                       

عبد امللك بن مروان, من اليمن, نشأ يف  هـ ) كاتب الرسائل يف ديوان٧٠(ت كثري بن الصلت:  )١(
) , فسامه عمر  ) , عيّنـه عـثامن  املدينة املنورة كان اسمه (قليالً قاضـياً يف املدينـة أيـام  ( كثـرياً

. انظر: (اإلصابة  رو عن أيب بكر  خالفته , كان وجيهاً يف قومه هو تابعيٌّ ولد يف زمن النبي 
 ). ٥/٢١٩) و ( أعالم الزركيل ٣/٢٩٣
بيد اهللا ٦٥لعلّه صخر بن هالل املزين (ت : املزين )٢( مَ عىل عُ , نَقِ , كان شجاعاً بطالً هـ) وهو تابعيّ

 . لَ تـِ بن زياد أنّه شارك يف قتل احلسني, فخرج مع التوابني من أهل الكوفة , فقاتل بني أميّـة حتـى قُ
 ). ٣/٢٠٢كيل ) و (أعالم الزر ٤/٧٢البن األثري  انظر : ( الكامل يف التاريخ
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ترمجة  (.  هو مظنّة كون الرسقة بسبب احلاجة امللّحة املجاعة عند عمر 
 .  )١() السعدي

قد فهمَ من ترشيع القطع أن  من هذين األثرين نر أن عمرَ 
اء إنام يكون هناك اعتداءٌ ماديٌّ حمض , وحني تبني له أن  قَّ هؤالء األَرِ

اضطروا ملا اجرتحوا بسبب ما ناهلم من اجلوع واحلرمان , مل يرَ أن يُميضَ 
  عليهم حدّ الرسقة . 

عَت لعلَلٍ تقتضيها  ِ د أن األحكام رشُ النصوص مجيعها تؤكّ
تْ  لِها وجوداً وعدماً , فحيثُ ختلَّفَ لَ ا تدور مع عِ ومقاصد تؤدّي إليها , وأهنّ

لّة ختلّ    . ف احلكمُ العِ
لّة يف إجياب القطع هي االعتداء املادّي عىل مالِ الغري بقصدِ  والعِ
قّاء الذين  اإلجرام , وقد تغريّ احلال بسبب وجود الرضورة بالنسبة لألَرِ
نحروا الناقة جوعاً , وكذلك مظنّة وجود الرضورة عام املجاعة , فتغريّ 

− äونقف عند قوله تعاىل :  .احلكم  Í‘$¡¡9 $# uρ èπ s%Í‘$¡¡9 $#uρ (#þθãè sÜø%$$ sù $yϑ ßγtƒ Ï‰ ÷ƒr& 

L™!# t“ y_ $yϑÎ/ $t7 |¡x.  ]أن هناك من فَ  . ]٣٨:  املائدة و( اليد )  ( القطع ) مَ هِ لنر

                                                       
زي (ت السعدي )١( وَ م) كنيته أبو احلسـن, ٨٥٨هـ/٢٤٤: لعلّه عيل بن حجر بن إياد السعدي املَرْ

ال , ثقة , له أدبٌ وشعرٌ , له تصانيف منها : أحكام القـرآن. انظـر :  ال جوّ من حفاظ احلديث , رحّ
 ). ٤/٢٧٠(أعالم الزركيل 
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انظر تفسري الرازي [... و عىل احلقيقة املادية , وأنَّ اليد اسم يتناول ( األصابع )

رجل , بداللة قوله . ومنهم من رأ أن ( القطع ) يشمل األ ]١٧٧ص١١ج
 $yϑ تعاىل :  ßγ tƒÏ‰ ÷ƒ r&   . ( هيام دَ , ولو كان ال يشمل األرجل لقال تعاىل : ( يَ

ومنهم من فهم ( القطع ) و( اليد ) عىل احلقيقة املعنوية , فاعترب ( القطع ) 
يعني ( الكفَّ واملنع ) , وأن ( اليد ) تعني ( القدرة ) , واستدلوا عىل 

⎯ تعاىل :  فهمهم هذا بقوله yϑsù z>$s? .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ⎯Ïμ ÏΗø> àß yx n=ô¹r& uρ  χÎ* sù ©!$# 

ÛUθçG tƒ Ïμ ø‹n= tã 3 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà xî îΛ⎧ Ïm§‘  حمالً لقطع األيدي ومل يروا  . ]٣٩:  [املائدة
أو مع الكف حتى الرسغ , بوجود التوبة والعمل الصالح  من األصابع

وبة قطع األيدي بعقوبة احلبس أو ومغفرة اهللا ورمحته , ولعل استبدال عق
املنع أو الكفّ , بمعانيها الواسعة , أقرب إىل املعنى والداللة احلقيقية 

نْ يقرأ اآليتني عىل هذا املعنى .  ]٣٩− ٣٨[املائدة : آليتي   ونحن مع مَ
 * ô⎯ÏΒ قال تعاىل : −٩ uρ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# ô⎯ tΒ βÎ) çμ ÷Ζ tΒù' s? 9‘$ sÜΖ É)Î/ ÿ⎯Íν ÏjŠxσ ãƒ 

y7 ø‹s9 Î) Ο ßγ÷Ψ ÏΒ uρ ô⎯ ¨Β βÎ) çμ ÷ΖtΒ ù' s? 9‘$oΨƒÏ‰Î/ ω ÿ⎯ ÍνÏjŠxσ ãƒ y7ø‹ s9 Î) ωÎ) $ tΒ |M øΒ ßŠ Ïμ ø‹n= tã $ VϑÍ← !$s% 3 

y7 Ï9≡ sŒ óΟßγ ¯Ρ r'Î/ (#θä9$s% }§øŠ s9 $ uΖ øŠn= tã ’Îû z⎯↵ÍhŠÏiΒ W{$# ×≅‹Î6 y™ šχθä9θà) tƒ uρ ’ n? tã «!$# 

z>É‹s3 ø9$# öΝèδ uρ šχθßϑn=ôè tƒ  وكاين  . ]٧٥:  [آل عمران ن إجاء يف نيل األوطار للشّ
َنٍ  ((قال :  سيّدنا رسول اهللا  متَ ؤْ ىل مُ نَ عَ امَ , بن عمرا[أخرجه البيهقي عن ))  الَ ضَ

نّ يدَ املُودَع يدُ الفقهاء استناداً إىل احلديث إرأ , و ]وقال السيوطي:حديثٌ ضعيف
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إالّ إذا ثبتَ  نه ال يضمن إذا هلك أو تلف ما حتت يدهإأمانةٍ , ومعنى هذا 
 ُ عتربَ انع ونحوه يُ ط يف احلفظِ , والصّ ا استُودِعَ لديه أو فرّ يه عىل مَ  تعدّ
نِعُ لِيصنَعَ له ما يريد كالنَّساج واخلياط والنجار وما  تَصْ عاً ملا أعطاه املُسْ ودَ مُ
إىل ذلك , إالّ أنّ من الناس من يضعفُ إيامهنم فيصريُ منهم كام قال تعاىل : 

 ô⎯ tΒ βÎ) çμ ÷ΖtΒ ù' s? 9‘$ sÜΖ É)Î/ ÿ⎯ ÍνÏjŠxσ ãƒ y7ø‹ s9 Î) Οßγ ÷Ψ ÏΒ uρ ô⎯ ¨Β βÎ) çμ ÷ΖtΒ ù' s? 9‘$oΨƒÏ‰Î/ ω ÿ⎯ÍνÏjŠxσ ãƒ 

y7 ø‹s9 Î) ωÎ) $ tΒ |MøΒ ßŠ Ïμ ø‹ n=tã $VϑÍ← !$s% 3   ٧٥ : [آل عمران[ . 
أن مالَتِ النفوس هذا امليلَ , فقلَّتِ  وقد حدثَ بعد رسول اهللا 

فَ اإليامنُ  عُ فكان ال بدّ من عالج األمر رعايةً للمصلحة ,  األمانةُ إذ ضَ
ِنِ ( متَ قُ مصلحةَ املُؤْ قّ ة بشكلٍ حيُ َنَ  صاحب العمل العامّ متَ   ) , وجيعلُ املؤْ

) من جانبٍ آخر أكثرَ حرصاً عىل حفظِ ما حتتَ يدهِ , فكان  العامل (
لَ احلكمِ من عدم التّضمني إىل التضمني ,  بَدُّ مام وقد أوردَ اإلالعالجُ تَ

ثبِتُ أنّه  مجلةً من اآلثار عن سيدنا عيلّ بن أيب طالب  )١(البيهقيّ  قىض تُ

                                                       
م) كنيته: أبـو بكـر,  ١٠٦٦−٩٩٤هـ/ ٤٥٨−٣٨٤يهقي (أمحدُ بن احلسني بن عيلّ البالبيهقي :  )١(

و جرد (من قر بيهق بنيسابور) , نشأ يف بيهق , رحل إىل بغداد, ثم  ُ رسْ لِدَ يف خَ من أئمة احلديث , وُ
نُـه إىل بلـده,  ثْامَ ـلَ جُ ل فيها حتى مـات , ثـمّ نُقِ ابورَ فلَمْ يزّ ة وغريمها , طُلِبَ إىل نَيْسَ إىل الكوفة ومكّ

نْ شافعي وإال للشافعيّ فضلٌ عليه غري البيهقي , فإنّ له املنّة والفضل عىل الشافعيّ لكثرة  قيل: ما مِ
تصانيفه يف نرصة مذهبه وتأييد آراءه. قال الذهبي: (لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسـه مـذهباً جيتهـدُ 
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اءِ , منها إ رَ لِحُ بتضمنيِ األُجَ بَاغَ وقال : ( ال يُصْ الَ والصَّ سَّ نَ الغَ نّه ضمّ
 .  ]السنن الكرب للبيهقي[ ) النَّاسَ إالّ ذلك

نا نجده  يف فقه التابعني , وإذا كنّا قد وجدنا هذا يف فقه الصحابة فإنّ
حيث يروي ابن سعد يف الطبقات , أن  كام ورد عند عيلّ بن أيب طالب 

) استودَع عند أيب بكر بن عبد الرمحن بن  هـ٩٤ عروة بن الزبري املتوىف (
يبَ املالُ  احلارث بن هشام ماالً من مالِ بني مصعب بن الزبري , قال : فأُصِ

هُ , فأرسل إل : ( أنْ ال ضامن عليكَ , إنام  يه عروة عند أيب بكرٍ أو بعضُ
نْ  ْ تَكُ أنتَ مؤمتَنٌ ) , فقال أبو بكر : قد علمتُ أن ال ضامنَ عيلّ , ولكن ملَ

ث قريشاً  اهُ . إلتحدّ ضَ بَتْ , قالَ : فباعَ ماالً له فَقَ رِ  نّ أمانتي قد خَ
ن هالك األمانة أو بعضها لد أيب بكر بن : إنر يف هذه الواقعة 

لرمحن مل تكن بتعدٍّ وال تفريطٍ منه , ومع هذا أبى إالّ أن يضمنَ ما عبد ا
ب الشكُّ ألَمانة الرجال , أمثال أيب بكر بن عبد  هلكَ لديهِ حتّى ال يترسّ

ر  الرمحن , وذلك بسبب ضعفِ اإليامنِ يف نفوس النّاس , وال بدّ أن نُذكّ
يف الفقهاء السبعة  بأنّ عروةَ بن الزبري وأبا بكر بن عبد الرمحن كانا من

                                                                                                                              
/ جملـدات, ١٠فيه لكان قادراً , لسعة علومـه ومعرفتـه بـاالختالف ) . لـه : السـنن الكـرب يف /

 ). ١/١١٦) و(أعالم الزركيل ١/٢٠والسنن الصغر, ودالئل النبوة. انظر: (وفيات األعيان 
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, فعروةُ ابن أسامء والزبري , وأخو مصعب وعبد اهللا , وأبو املدينة املنورة 
بُ براهبِ دمشق وكان كفيفاً .  لَقَّ   بكر بن عبد الرمحن يُ

= ß,≈n قال تعاىل : − ١٠ ©Ü9 $# Èβ$ s? § sΔ ( 88$ |¡øΒÎ* sù >∃ρá ÷èoÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒÎ ô£s? 

9⎯≈ |¡ômÎ* Î/ 3 Ÿωuρ ‘≅Ït s† öΝ à6s9 β r& (#ρä‹è{ù' s? !$£ϑÏΒ £⎯èδθßϑ çF÷ s?# u™ $º↔ ø‹x© HωÎ) βr& !$ sù$sƒ s† ωr& 

$ yϑŠÉ) ãƒ yŠρ ß‰ ãm «!$# ( ÷βÎ* sù ÷Λä⎢ ø Åz ω r& $uΚ‹É) ãƒ yŠρ ß‰ ãn «!$# Ÿξsù yy$oΨ ã_ $yϑÍκö n=tã $uΚ‹Ïù 

ôNy‰tG øù$# ⎯Ïμ Î/ 3 y7ù=Ï? ßŠρß‰ ãn «!$# Ÿξsù $ yδρß‰tG÷è s? 4 ⎯ tΒ uρ £‰yè tGtƒ yŠρ ß‰ ãn «!$# y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù 

ãΝ èδ tβθãΚ Î=≈ ©à9 $# ∩⊄⊄®∪ βÎ* sù $yγ s) ¯=sÛ Ÿξsù ‘≅Ït rB …ã& s! .⎯ ÏΒ ß‰ ÷èt/ 4© ®Lym yx Å3Ψs? % ¹ ÷̀ρ y— …çνu ö xî 3 

βÎ* sù $ yγ s)̄= sÛ Ÿξ sù yy$uΖ ã_ !$yϑÍκ ön= tæ β r& !$yè y_# utI tƒ βÎ) !$̈Ζ sß β r& $yϑŠÉ) ãƒ yŠρ ß‰ ãn «!$# 3 y7 ù=Ï? uρ 

ßŠρ ß‰ ãn «!$# $pκß] ÍhŠu; ãƒ 5Θ öθs) Ï9 tβθßϑ n=ôètƒ  اإلمام مسلم .  ]٢٣٠− ٢٢٩:  [البقرة يف رو
كان الطّالق عىل عهدِ من حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام قال : صحيحه 

 وأيب بكر وسنتني من خالفة عمر , طالقُ الثالثة واحدةٌ , رسول اهللا 
هلم فيه : إن ّ الناس استعجلوا يف أمر قد كانت  فقال عمر بن اخلطاب 

ن ابن طاووس عن أخرجه اإلمام مسلم ع[.  أناةٌ فلو أمضيناه عليهم , فأمضاه عليهم

 . ]أبيه عن ابن عباس
واية نستنتج أمرين  :  من هذه الرّ

ُ طَلقةً واحدةً عىل : إ األول عتَربَ ن طالق الثالثِ دفعةً واحدةً كان يُ
 .  عمر  وصدراً من خالفة وأيب بكر  عهدِ سيّدنا رسولِ اهللا 
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ذَ عليهم طالقَ الثالثِ  سيدنا عمر إن الثاين :  نْفِ دفعة رأ أن يُ
لعدمِ وقوفهم عند حدودِ األناةِ املطلوبة يف إيقاع واحدة يف عهد خالفته 

رصاً عىل عروة الزواجِ  رِ العاقبةِ , وحِ وي وتدبُّ غبةً يف الرتّ الثالث متّفرقةً , رَ
مَ  صِ نْفَ عة من اهللا لعباده , إذ جعل الطّالق مرة بعد , والطّالق توسمن أن تَ

اتِهِ  رَّ اعَ مَ لَّفُ إِيقَ لِكُ املُكَ مْ  مجلةً واحدةً . مرة , فَالَ يَ
دّ هذا الطريق الذي تتابعوا فيه , فإذا زال  لقد أرادَ عمر  أن يسُ

ن , عاد احلكم إىل ما كان عليه يف عهد رسول اهللا  من  من املجتمع التهاوُ
 الق الثالث واحداً . اعتبار الط
‰  ...(#ρßتعاىل :  قال − ١١ Îηô±tFó™ $# uρ È⎦ ø⎪y‰‹Íκy− ⎯ ÏΒ öΝ à6 Ï9% ỳ Íh‘ ( β Î* sù öΝ ©9 

$ tΡθä3tƒ È⎦÷⎫ n=ã_u‘ ×≅ã_ t sù Èβ$s? r& z öΔ$# uρ ⎯ £ϑÏΒ tβöθ |Êö s? z⎯ ÏΒ Ï™!# y‰pκ’¶9$# ...  ٢٨٢ : [البقرة[  . 
$ تعاىل :  قالو pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#θçΡθä. t⎦⎫ ÏΒ≡§θs% ÅÝó¡É) ø9$$Î/ u™ !# y‰pκà− ¬! 

öθ s9 uρ #’n? tã öΝä3 Å¡àΡ r& Íρ r& È⎦ø⎪ y‰ Ï9≡ uθ ø9$# t⎦⎫ Î/ tø%F{ $# uρ 4 βÎ) ï∅ ä3tƒ $ †‹ÏΨ xî ÷ρ r& # ZÉ) sù ª!$$ sù 4’n< ÷ρ r& 

$ yϑÍκÍ5 ( Ÿξ sù (#θãèÎ7−F s? #“ uθ oλù;$# β r& (#θä9Ï‰ ÷è s? 4 ... تعاىل :  قالو.  ]١٣٥ : [النساء  
 . ..(#ρß‰ Íκô−r& uρ ô“ uρ sŒ 5Α ô‰tã óΟä3ΖÏiΒ (#θßϑŠÏ% r& uρ nο y‰≈yγ ¤±9$# ¬! 4 ...  ٢ : [الطالق[ . 

الشهيد والشاهد مفرد , واجلمع شهداء وأشهاد , وشاهدون 
ة من والشهادة مفرد , واجلمع شهادات وكلها  , مادة ( ش هـ د ) مشتَقّ

) , ألنّه  أشهدُ  بلفظِ (هيد الشوهي املعاينة , ومعناها : اإلخبارُ عام علمهُ 



 
 

−٢١٠− 

شاهدٌ ملا غاب عن غريه , وال شهادةَ إال بِعلمٍ , وحيصلُ العلمُ برؤيةٍ أو 
رُ الظنّ أو العلم سامعٍ أو استفاضةٍ ( ثمِ ها) ,  وهي الشهرة التي تُ كمُ :  وحُ

يفَ من ضياعِ احلقّ , وهي  فرضُ عنيٍ  يَ إليها , وخِ عِ ْ  واجبةمتى دُ : إذا ملَ
عَ إ دْ هُ ليها , وخيفَ من ضياعِ احلقّ , يُ وكان قادراً عىل أدائها بال رضرٍ يلحقُ

  ...Ÿωيف بدنِهِ أو عرضه أو أهله أو مالِهِ , قال تعاىل :  uρ §‘ !$ŸÒãƒ Ò=Ï?% x. Ÿω uρ 

Ó‰‹Îγ x© 4 ...  ]وقال تعاىل.   ]٢٨٢ : البقرة  : ...  Ÿω uρ (#θßϑçG õ3s? nο y‰≈ yγ¤±9 $# 4  ...  ,
⎯...  :  وقال تعاىل tΒ uρ $yγ ôϑçG ò6tƒ ÿ…çμ ¯Ρ Î* sù ÖΝ ÏO#u™ …çμ ç6ù= s% 3 ... ٢٨٣ : [البقرة[ .  

ْشَ عىل احلقّ أن يضيع .  مندوبةوهي  هودُ ومل خيُ ثُرَ الشُّ   : إذا كَ
ا  اوأمّ بُوهلِ ,  , واحلفظُ  لة , والبلوغ , والعقل , والكالم: العدا رشوطُ قَ

 .  − البغض ة أو بسبب املحبّ  − , ونفي التّهمة  والضبطُ 
يح وعمر بن عبد  َ ه عمرُ بن اخلطاب ورشُ فَ ورشوط نفي التّهمة خالَ

قبَلُ شهادةُ الولد لوالده , والوالد لولده , واالبن  العزيز  حيث قالوا : تُ
قُ عليه صاحبُ البيتِ , رغم أن  نفِ ه , واألمّ البنها , واخلادمُ الذي يُ ألمّ

بَلُ شَ قوله : ((   عائشة ريض اهللا عنها روت عن النبي قْ نٍ ائِ ةُ خَ ادَ هَ ال تُ
هِ , وال  يْ ةٍ وال ذِ نَ ائِ وال خَ  ادةُ الولَدِ لوالِدِ هَ لِمِ , وال شَ يْهِ املُسْ رٍ عىل أخِ مْ غِ

ة  ادَ هَ هِ شَ لِدِ لِ البَيْتِ , ويف رواية : ((  ))الوالِدِ لِوَ َهْ انِعِ ألِ ةُ القَ ادَ هَ الَ شَ   ))وَ
 .  ]٣٢٩ص  فقه السنة[ −: صاحب حقدٍ  رالقانع : اخلادم , ذي غم − 
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لُ القولَ فنقول  :  ونُفصِّ
) عن ابن نافع  إعالم املوقعني يذكر ابن قيّم اجلوزية يف كتاب (

يّ  ريَ مْ قال بجواز شهادة الوالد لولده واألخ   أن عمرَ بن اخلطاب )١(احلِ
هري : مل يكن يتّهم السلف الصالح من امل )٢(ألخيه سلمني يف , كام يقول الزّ

 .  )٣(شهادة الوالد لولده وال األخ ألخيه وال الزوج المرأته
يح القايض قد أجاز يف أكثر من  َ  ويذكر ابن قيّم اجلوزية أيضاً أن رشُ
حادثة المرأةٍ شهادةَ أبيها وزوجها , وملّا قال اخلصم يف إحد احلوادث : 

حُ به شهادهتام ? هذا أبوها وهذا زوجها , قال له رشيح : أتعلم شيئاً جتر
 كلّ مسلمٍ شهادتُه جائزة . 

كام يذكر ابن قيم اجلوزية أن عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة االبن 
الً , ويستَنِدُ هذا الفهم يف قبول الشهادة إىل ظاهر اآليات  دْ ألبيه إذا كان عَ
السابقة التي نراها قد اشرتطت لقبول شهادة الشاهد أن يكون ممّن تُرْىض 

                                                       
م) أبـو بكـر ٨٢٧−٧٤٤هــ / ٢١١−١٢٦عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمـريي (احلمريي:  )١(

الصنعاين , من حفاظ احلديث الثقات , من أهل صنعاء , حفظ نحو سبعة عرش ألف حديثٍ , قـال 
فيه الذهبي : هو خزانة علم . له كتب منها : اجلامع الكبـري يف احلـديث , وتفسـري القـرآن . انظـر : 

 ). ٣/٣٥٣) و ( أعالم الزركيل ١/٣٠٣(وفيات األعيان 
 رشح كتاب عمر يف القضاء .  ١/١١٣إعالم املوقعني البن القيّم انظر :  )٢(
 املصدر نفسه.  )٣(
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ه تّبع  حالُ نُ عىل قوله احلقّ وال يَ مَ ؤْ وأمانتُه , ومعنى هذا أن يكون عدالً يُ
تْ من الناسِ أمورٌ محلتْ الوالةَ عىل .  اهلو منِ تغريّ احلالُ فظهرَ وبتغريّ الزّ

تَّهمُ إذا كان من قرابةٍ .  تْ شهادةُ من يُ كَ ام النّاس يف قول احلقّ , فرتُ  اهتّ
د بن احلسن الشيباين ثنا  وهذا حممّ صاحب أيب حنيفة يقول : حدّ

 , قال : أربعةٌ ال جتوز شهادة بعضهم لبعض , املرأة لزوجهااهليثم عن رشيح 
والزوج المرأته , واألب البنه , واالبن ألبيه , والرشيك لرشيكه , 

اً يف قذفٍ .واملحد  ود حدّ
شهادة سيدنا احلسن ألبيه سيدنا عيلّ ريض اهللا عنهام  )١(وردّ رشيحٌ 

ه يف  قضيةٍ كانت منه عىل هيوديٍّ أمام رشيح القايض , وطلبَ أن يزيدَ
نِ    أخرج أبو نعيم يف احللية قال : , تقول الرواية :  شاهداً مكانَ احلسَ

 درعاً له عند هيوديّ التقطها فعرفها فقال : وجدَ عيلُّ بن أيب طالب  (
ق , فقال اليهوديّ : درعي  رَ  يدي . ثم ويفدرعي سقطت عن مجلٍ يل أَوْ

حياً وبينك ق قال اليهوديّ : بيني َ  . ايض املسلمني , فأتَوا رشُ

                                                       
م) كنيتـه : أبـو أميّـة , مـن أشـهر ٦٩٧هــ/ت ٧٨ن اجلهـم (تبن قيس برشيح ابن احلارث  )١(

يل قضـاءَ الكوفـة زمـن عمـر وعـثامن وعـيلّ  القضاة الفقهاء يف صدر اإلسالم , أصله من اليمن , وُ
اج فأعفاه وذلك سنة  ومعاوية  هـ , كان ثقةً يف احلـديث , مأمونـاً  ٧٧, وطلب إعفاءه زمن احلجّ

ر طـويالً ومـات يف الكوفـة .  انظـر : ( وفيـات األعيـان يف القضاء , له باعٌ يف األدب  والشعر , عمّ
 ) .  ٣/١٦١) و(أعالم الزركيل ١/٢٢٤
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عِي سقطت عن  يح : ما تشاء يا أمري املؤمنني ? قال : دِرْ َ قال رشُ
ق فالتقطها  رَ  هذا اليهوديّ . مجلٍ يل أَوْ

يح : ما تقول يا هيودي ? قال : درعي ويف يدي .  َ  قال رشُ
يح :  َ ين . قال رشُ دَ اهِ  صدقتَ يا أمري املؤمنني , ولكِنْ ال بدّ من شَ

هُ .  عُ ا دِرْ ا أهنّ دَ هِ نْربَ واحلسنَ بن عيلّ وشَ  فدعا قَ
يح أما شهادة موالك ( َ ) فقد أجزناها , وأما شهادة  قنرب قال رشُ

ها . احلسن ابنكَ ( يزُ  ) لك فال نُجِ
  رسول  يقول : قال فقال عيلّ : أما سمعتَ عمرَ بن اخلطاب 

نَّةِ : ((  اهللا  لِ اجلَ بَابِ أَهْ ا شَ يِّدَ ُ سَ نيْ سَ نُ واحلُ سَ  )) . احلَ
 قال : اللهم نعم . 

ِيزُ شهادةَ سيّدِ شبابِ أهل اجلنة   ?قال : أفال جتُ
يح ( عَ .  القايض ثم قال  رشُ رْ ذْ الدِّ  ) لليهودي : خُ

نيَ فقىض فقال اليهوديّ : أمريُ املؤمنني جاء معي إىل قايض املسلم
كَ سقطتْ عن مجلٍ  ا لدرعُ َ . صدقتَ واهللاِ يا أمري املؤمنني إهنّ يضِ يل ورَ

طُّها  قٍ لكَ التَقَ رَ  .  . أشهد أن ال إله إال اهللا وأنّ حممداً رسول اهللاأَوْ
بها له عيلٌّ  هَ نيَ  فوَ هُ يوم صفِّ تِلَ معَ ه بتسعِامئة , وقُ  )ا.هـ.  , وأجازَ

 :  ذه الروايات بخصوص شهادة األقاربونحنُ أمامَ رأيَنيْ يف ه
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: هو التّمسكُ بالنصوص القرآنية يف قبول شهادة ذوي  األول
القربى بعضهم عىل بعض , وهو ما كان يف زمن الصحابة , وما طبّقه 

يح القايض َ , ألن اآلياتِ مل  زمن خالفة عمر وعثامن  بعض التابعني كرشُ
شاهدُ عدالً , واملعروف أن تشرتط لقبول الشهادةِ سو أنْ يكونَ ال

الح الذي مل يكن متهامً يف  األصل يف املسلم العدالة , وال سيّام السلف الصّ
 قبول احلقّ ولو كان عىل ذوي القربى . 

دُّ شهادة ذوي القربى كام فعله بعض التابعني الثاين ومنهم  : رَ
لة الوثألنّ القرابة القريبة  رشيح القايض زمن خالفة عيل  يقة والصّ

من  أصبحت مظنّة املَيْل مع اهلو واالهتام يف قول احلقّ بعد مرور الزّ
الح  وبام أن الغاية من الشهادة جلبُ , وتغريّ حال الناس من التقى والصّ

ول هبا إىل ـمصلحةٍ لألفرادِ واجلامعاتِ يف حكم القضاء , وذلك للوص
ق إال بــإحقاق احلقّ , فقد أصبحت هذه املصلح منع شهادة ة ال تتحقّ

 ذوي القربى بسبب هذا امليل . 
بعدما كان ولذلك فإن رشحياً القايض نفسه ردّ شهادة ذوي القرابة 

ينَ فقد  )١(يقبلها يف حوادث عديدة وال بدّ أن نذكر أنّ رشحياً كان من املعمرّ

                                                       
 ) . ١/١١٤إعالم املوقعني البن القيّم انظر : (  )١(
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املعارف ) وقد ظلّ  يف كتابه ( )١(كام يذكر ابن قتيبةعاش مائة وعرشين سنة 
ومن بعده أكثر من سبعني سنة ,  الكوفة لعمرَ بن اخلطاب قاضياً عىل 

الُ النَّاس ا حَ َ فِيْهَ ريَّ غَ ة طويلة تَ من فتغريّ فيها الرأيُ  وهذه مدّ بتغريّ الزّ
لِها ومقاصدها وجوداً وعدماً  لَ واحلكمُ ذلك ألنّ األحكام تدور مع عِ

يعة من حتقيقِ مصالحِ العبا  دِ . ليتّحققّ دائامً ما تقصده الرشّ
$ :  تعاىل قال − ١٢ yϑ̄Ρ Î) (#äτℜt“ y_ t⎦⎪Ï%©!$# tβθç/Í‘$ ptä† ©!$# …ã&s!θß™ u‘ uρ 

tβ öθyèó¡ tƒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# #·Š$|¡sù βr& (# þθè=−G s) ãƒ ÷ρ r& (# þθç6̄= |Áãƒ ÷ρ r& yì©Ü s)è? óΟÎγƒÏ‰ ÷ƒ r& Νßγ è=ã_ö‘ r& uρ 

ô⎯ ÏiΒ A#≈ n=Åz ÷ρ r& (# öθxΨ ãƒ š∅ÏΒ ÇÚö‘ F{ $# 4 šÏ9≡ sŒ óΟ ßγs9 Ó“÷“ Åz ’ Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# ( óΟßγ s9 uρ ’ Îû 

Íοt ÅzFψ$# ë># x‹tã íΟŠÏà tã ∩⊂⊂∪ ωÎ) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θç/$s? ⎯ ÏΒ È≅ö6 s% β r& (#ρâ‘ Ï‰ ø) s? öΝÍκö n= tã ( 

(# þθßϑn=÷æ $$ sù χ r& ©!$# Ö‘θà xî ÒΟ‹Ïm §‘  ٣٤−٣٣ : [املائدة[ . 
كام رواه اإلمام الشافعي  ورد يف منتقى األخبار عن ابن عباس 

تَلو سنده أهنم : (يف م بُواإذا قَ لِّ تِّلُوا وصُ تَلوا ومل  ا وأخذوا املال قُ , وإذا قَ
تِّ  يأخذوا املالَ  طِّ  املالَ وا , وإذا أخذوا بُ لَّ وا ومل يُصْ لُ قُ قتلوا قُ أيدهيم  تْ عَ ومل يَ

                                                       
ينوري (ابن قتيبة : )١( م) كنيتـه : أبـو ٨٨٩−٨٢٨هــ/ ٢٧٦−٢١٣عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الـدّ

ينور حممد , من أئمة األدب , وم لِدَ ببغداد وسكنَ الكوفةَ , ثم ويل قضاء الدّ ن املصنّفني املكثرين , وُ
بَ إليها , تويف ببغداد , من كتبه : أدب الكاتـب وعيـون األخبـار  ة فنُسِ  –والشـعر والشـعراء  –مدّ

 ) .٤/١٣٧) و(أعالم الزركيل ١/٢٥١غريب القرآن. انظر: (وفيات األعيان –مشكل القرآن 
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 نَ ا مِ وْ فُ بيلَ ومل يأخذوا ماالً نُ وا السَّ افُ خَ , وإذا أَ  فٍ الَ ن خِ م مِ هُ وأرجلُ 
 .  )١() األرضِ 

قبَلُ توبةُ قاطعِ الطّريق بعد أن ارتكب ما ارتكب  والسؤال : هل تُ
يَّنةُ هلذه  من جناياتٍ عىل النَّفسِ واملالِ  بَّقُ عليه احلُدودُ املُعَ , وال تُطَ

 اجلنايات ? 
دْ  هم بال ةِ عليرَ إنّ اآلية رصحيةٌ يف قبول هذه التوبةِ إذا كانت قبلَ القُ

 ω: , قال تعاىل  ألهنا تفيد العموم تفريقٍ بني مسلمٍ وكافرٍ  Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θç/$s? 

⎯ ÏΒ È≅ö6 s% βr& (#ρâ‘ Ï‰ ø) s? öΝÍκö n= tã ( (# þθßϑ n=÷æ $$sù χr& ©!$# Ö‘θà xî ÒΟ‹Ïm§‘  ٣٤ : [املائدة[  . 
والسعي يف األرض ينحرصُ قبولُ التوبةِ بسقوطِ حدِّ املحاربةِ و

  , وتبقى بقيّة احلقوق قائمةً .فساداً 
عىل هذا , فقد رو البيهقي عن  وقد جر فِعلُ الصحابةِ 

بيُّ ا عَ أبا موسى الصحايب اجلليل استخلف  أن عثامن بن عفان  )٢(لشُّ

                                                       
 , ط , دار اجليل). ٣٣٢−٧/٣٣١األوطار ,  انظر (نيل )١(
ي (الشعبي: )٢( ريَ مْ بِ احلِ عَ م) ٧٢١−٦٤٠ −هـ١٠٣−١٩عامر بن رشاحيل بن عبد , ذي كبار الشُّ

بُ املثلُ بحفظه , ولد ونشأ ومات فجـأة يف الكوفـة , كـان  َ كنيته أبو عمرو , راوٍ من التابعني , يُرضْ
دَ النديم والسمري لعبد امللك بن مروان ,  لـِ وكان رسوله إىل ملك الـروم , وكـان ضـئيالً نحـيالً , وُ

ئِلَ عام بلغ إليه حفظـه فقـال : ( مـا كتبـت سـوداء يف بيضـاء , وال حـدثني رجـل  بسبعة أشهر , سُ
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فلامّ صىل الفجر جاء رجلٌ من مراد فقال : ماذا مقامُ العائذِ  )١(األشعريّ 
ه , جئتُ تائب نْ حاربَ اهللاَ ورسولَ اً من قبل التائب ? أنا فالن بن فالن , مَ

روا عيلَّ . فقال أبو موسى روا   أن تَقدِ دِ قْ عليه : جاء تائباً من قبل أن تَ
ضُ له إالَّ بخريٍ   . فال يُعرَ

 جـريـرر بن ـأليب جعف ) جامع البيان يف تفسري القرآن (كام وردَ يف 
أن يستأمن )٢(حنيَ ريضَ سعيدُ بن قيس الطربي عن عيلّ بن أيب طالب 

                                                                                                                              
بحديثٍ إال حفظته ) . كان رمحه اهللا من رجال احلديث الثقـات , استقضـاه سـيدنا عمـر بـن عبـد 

 ). ٣/٢٥١) و(أعالم الزركيل ١/٢٤٤انظر : ( وفيات األعيان  . كان فقيهاً وشاعراً . العزيز 
ضار بن حرب ( األشعري  )١( م) ٦٦٥−٦٠٢هـ/ ٤٤−ق.هـ٢١: عبد اهللا بن قيس بن سليم بن حِ

فَ بكنيته أكثر من اسمه , صحايبٌّ قحطاين , من بني األشعر , مـن الشـجعان الـوالة الفـاحتني ,  رِ عُ
مَ مكة عند ظهور اإلسالم فأسلم وهاجر وأحدُ احلَكَمني بني عيلّ ومعاو بَيد باليمن , قدِ لِد يف زُ ية , وُ

ه عمـر  إىل احلبشة , اسـتعمله  ن , والّ بيـدَ وعـدَ هــ , افتـتح أصـبهان ١٧سـنة א عـىل زُ
ه عليها عيلّ , وملّا طلـب عـيلٌّ  ه عىل الكوفة بطلبٍ من أهلها , وأقرَّ ه عليها عثامن ووالّ واألهواز , اقرّ

ل أمرهم أبو موسى بالقعود عن الفتنة فعزله عيلّ , فأقام إىل وقت التحكـيم أ هلَ الكوفة ملعركة اجلَمَ
نَ الصحابةِ صوتاً  سَ حيث عاد بعد ذلك إىل الكوفة إىل أن مات فيها . كان خفيف اجلسم قصرياً , أحْ

ىْ يف تالوة القرآن . ويف احلديث : (( سَ وْ وْ مُ يِّدُ الفوارسِ أَبُ أخرجه ابن سـعد]. انظـر : (حليـة )) [ سَ
 ). ٤/١١٤) و(أعالم الزركيل ١/٥٦األولياء 

هاة ٦٧٠−هـ / ...٥٠−بن زيد (... سعيد بن قيس  )٢( م) مـن سـاللة  مهـدان فـارس , مـن الـدُّ
 ) .  ٣٠/١٠٠, وقاتلَ معه يوم صفّني . انظر : ( أعالم الزركيل  األجداد , كان خاصاً باإلمام عيلّ 
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م إليه وقال وكان حمارباً يف عهدِ سيدنا عيلٍّ بن بدر ,  )١(لديه حلارثة  : فتقدّ
 βيا أمري املؤمنني , ما جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ? فقال :  r& (# þθè=−G s)ãƒ 

÷ρ r& (#þθ ç6̄=|Á ãƒ ÷ρ r& yì©Ü s)è? óΟ ÎγƒÏ‰÷ƒ r& Νßγ è=ã_ö‘ r& uρ ô⎯ ÏiΒ A#≈n=Åz ÷ρ r& (# öθxΨãƒ š∅ÏΒ ÇÚö‘ F{ $# 4  
⎯ ? ωÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#θç/$sل : ثم قا ÏΒ È≅ö6 s% β r& (#ρâ‘ Ï‰ ø)s? öΝ Íκön= tã    : قال سعيد .

: هذا حارثة  فقال.  ل : وإن كان حارثة بن بدروإن كان حارثة بن بدر ? قا
هُ وقَ  قال عيلّ بن بدر تائباً , فهو آمن .  بِلَ ذلكَ منهُ : نعم . فجاء به , فبايعَ

  .  وكتبَ له أماناً 
من , فرفض عروةوت م الزّ َ احلكمُ يف عهدِ التّابعنيَ بتقدّ بن  )٢(غريَّ

بري وهو أحد فقهاء املدينة السبعة  هذه التوبةَ , فقد رو اإلمام ابن  الزّ

                                                       
م) تابعيّ من أهل البرصة , ٦٨٤ −هـ/ ...٦٤−بن حصني التميمي الفدائي (...ن بدر حارثة ب )١(

ة مع عمر وعيل ريض اهللا عنهام , وأخبار مـع زيـاد بـن  قيلَ أدرك النبي  له أخبارٌ يف الفتوح , وقصّ
رَ عىل قِتالِ اخلوارجِ يف العراق فهزموه بناحية األهواز  , فلـام أرهقـوه أبيه يف دولة معاوية وولده , أُمِّ

 ) . ٢/١٥٨دخل سفينة بمن معه فغرقت هبم . انظر : ( أعالم الزركيل 
ام األسدي القريش ( عروة بن الزبري  )٢( م) كنيتـه أبـو عبـد اهللا, ٧١٢−٦٤٣هـ/ ٩٣−٢٢بن العوّ

انتقل  أحدُ الفقهاء السبعة يف املدينة املنورة , عاملٌ بالدين , صالحٌ كريم, مل يدخل يف يشءٍ من الفتن ,
ج وأقام هبا سبع سنني , وعاد إىل املدينة فتويفّ فيها , وهو أخـو عبـد اهللا  إىل البرصة ثم إىل مرص فتزوّ
ه , وبئر عروة يف املدينة منسوبة إليه . انظر : (وفيات األعيان  ابن الزبري ومصعب بن الزبري ألبيه وأمّ

 ) . ٤/٢٢٦) و(أعالم الزركيل ١/٣١٦
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نْ  بن عروة أنّه أخربه أهنم سألوا عروة  )١(جرير الطّربي عن هشام عمَّ
بَلُ تَ  أصاب حدوداً ثم جاء تائباً , فقال  قْ بِلَ ذلكَ منهم : الَ تُ تُهُ , لو قُ وبَ

 وكان فسادٌ كبري .  ااجرتؤوا عليه
بِلَ  به سائر  يتّضح بذلك أن ما حدثَ من عثامنَ وعيلّ  , وقَ

بُول توبة قاطع الطريق كان تطبيقاً لظاهر  الصحابة دون إنكار من أحدٍ يف قَ
% ωÎ) š⎥⎪Ï : النص القرآين ©!$# (#θç/$s? ⎯ ÏΒ È≅ ö6s% βr& (#ρâ‘ Ï‰ ø)s? öΝÍκ ön= tã ( (# þθßϑ n=÷æ$$ sù 

χ r& ©!$# Ö‘θà xî ÒΟ‹Ïm§‘    . 
ق مقصدَ الشـلقد كان تطبيقُ حكم اآلي  و ــارع وهـاتِ القرآنيةِ حيقّ

حرباً عليهم  وااملسلمني بدل أن يكونصفوف وإعادهتم إىل هؤالء استتابة 
 . مؤكدة ويف ذلك مصلحة ومفسدين يف أرضهم , 

عدم قَبول توبة من تاب رأ التّابعيّ  زبري ولكنّ عروة بن ال
اعتربه مؤاخذاً بام جنى , نظراً ملا ترتّب يف عرصه من وقبل القدرة عليه , 

اذ التوبة سبيلٌ مفاسدَ  للتخلص من العقوبة , وجترؤ عىل انتهاك  وأنّ اختّ

                                                       
) كنيتـه أبـو ٧٦٣−٦٨٠هـ / ١٤٦−٦١الزبري بن العوام األسدي القريش (بن هشام بن عروة  )١(

املنذر , تابعيٌّ من أئمة احلديث , من علامء املدينة املنورة , ولدَ وعاش فيها , زار الكوفة فسـمع منـه 
أهلها , ودخل بغداد وافداً عىل أيب جعفر املنصور فكان مـن خاصـته , تـويف فيهـا وقـد رو نحـو 

 ). ٨/٨٧) و(أعالم الزركيل ٣/١٩٤. انظر : (وفيات األعيان / حديث ٤٠٠/
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هو احلكم الذي حيقق املصلحة ويلتقي مع مقاصد الشارع يف و.  حمارم اهللا
 .  املجرم عن اقرتاف جرائمه عِ دْ رَ 

 $tΒقال تعاىل :  − ١٣ uρ šχ% x. ?⎯ ÏΒ÷σ ßϑÏ9 βr& Ÿ≅ çFø) tƒ $·Ζ ÏΒ ÷σãΒ ωÎ) $ \↔sÜyz 4 

⎯ tΒ uρ Ÿ≅ tFs% $ ·ΨÏΒ ÷σ ãΒ $\↔sÜ yz ãƒÌ ós tGsù 7π t7 s%u‘ 7π oΨ ÏΒ ÷σ•Β ×π tƒ ÏŠuρ îπ yϑ̄=|¡•Β #’ n<Î) ÿ⎯Ï& Î#÷δ r& HωÎ) β r& 

(#θè%£‰ ¢Átƒ 4 βÎ* sù šχ% x. ⎯ ÏΒ BΘ öθ s% 5iρß‰tã öΝ ä3©9 uθèδ uρ Ñ∅ÏΒ ÷σãΒ ãƒÌós tGsù 7π t6 s%u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ •Β ( 

βÎ) uρ šχ% Ÿ2 ⎯ÏΒ ¤Θ öθ s% öΝ à6oΨ ÷ t/ Οßγ oΨ÷ t/ uρ ×,≈ sV‹ÏiΒ ×π tƒÏ‰ sù îπ yϑ ¯=|¡•Β #’ n<Î) ⎯Ï& Î# ÷δr& 

ãƒÌøt rB uρ 7π t6 s%u‘ 7π oΨ ÏΒ ÷σ•Β ( ⎯ yϑsù öΝ ©9 ô‰ Éftƒ ãΠ$u‹ÅÁsù È⎦ø⎪ tôγ x© È⎦ ÷⎫ yèÎ/$tFtFãΒ Zπ t/ öθs? z⎯ ÏiΒ «!$# 3 

šχ% x. uρ ª! $# $̧ϑŠÎ= tã $VϑŠÅ6ym ∩®⊄∪ ⎯ tΒ uρ ö≅çFø) tƒ $YΨ ÏΒ÷σ ãΒ #Y‰ Ïdϑyè tG•Β …çνäτ !# t“ yf sù ÞΟ̈Ψ yγ y_ 

# V$Î#≈ yz $ pκÏù |= ÅÒxî uρ ª!$# Ïμ ø‹ n=tã …çμ uΖyè s9 uρ £‰tãr& uρ …çμ s9 $¹/# x‹tã $VϑŠÏàtã    : ٩٣− ٩٢[النساء [. 
ية يف قتلِ اخلط( حني  رسول اهللا  ةِ قىض بالدّ اقِلَ   )  أ وشبه العمدِ عىل العَ

ع −  دون بالرشّ ولكنّ عمرَ بن  − العاقلة : هم أقارب الرجل , وهم حمدّ
جرة من اهلهـ/ عرشين ٢٠حني وضع الديوان والعطاء سنة / اخلطاب 

ية عىل أهل الديوان النبوية الرشيفة جعل ( ندُ حيث كان ) ,  الدّ  كلِّ  جُ
هم بعضاً , وي مدينةٍ  عني بعضهم بعضاً وإن مل يكونوا من ينرصُ بعضُ

 .  األقارب
الدفرت الذي يكتب فيه أسامء السجل وهو الديوان قال ابن األثري : 

 اجليش وأهل العطاء . 
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ا , يتعلّق بحقوق السلطنة من  وقال املاوردي : هو موضعٌ حلفظٍ مَ
ل .   األعامل واألموال , ومن يقوم هبا من اجليوش والعامّ

ن الدواوين يف اإلسالم , فأنشأ ديوان هو أوّ  وعمرُ  ل من دوّ
 اجلند لكتابة أسامئهم , وما خيصّ كال منهم من عطاء . 

ية كانت يف عهد رسول اهللا  ونقول ةِ وهم  : إن الدّ عىل العاقِلَ
عىل أهل الديوان , وهم من ينرصون  أقارب الرجل , فجعلها عمرُ 

لت أسامؤهم يف ال جِّ َّن سُ ديوان , وذهب األحناف يف جعل الرجل , وممِ
ممَّن هم ليسوا من األقارب وال من أهل الدية عىل من ينرص الرجل ويعينه 

لني بفعل عمرَ الدّ  النظر يف مقصود النص دون هو , وهذا  يوان , مستدّ
التمسك بحرفيته , وهو إيصال احلق إىل أصحابه سواء عن طريق أقارب 

 . الرجلَ ويعينه دون حتديد الرجل أو أهل الديوان أو من ينرص 
رسول سيدنا عىل عرفٍ زمنيٍّ كان قائامً يف عهد احلكم هذا  يَ نِ بُ لقد 

ثم تغريّ يف عهد األئمة رضوان  بن اخلطاب ثم تغريّ يف عهد عمرَ  اهللا 
 اهللا عليهم .
% ÉΑقال تعاىل :  − ١٤ ỳ Ìh=Ïj9 Ò=ŠÅÁ tΡ $ £ϑÏiΒ x8 ts? Èβ# t$Î!≡ uθø9 $# tβθç/ tø%F{ $# uρ 

Ï™!$ |¡ÏiΨ=Ï9 uρ Ò=ŠÅÁtΡ $£ϑÏiΒ x8 ts? Èβ# t$ Î!≡uθø9 $# šχθç/ tø%F{ $# uρ $£ϑ ÏΒ ¨≅ s% çμ ÷Ζ ÏΒ ÷ρ r& u èY x. 4 $Y7ŠÅÁ tΡ 

$ZÊρ ã ø̈Β ∩∠∪ # sŒÎ) uρ u |Øym sπ yϑ ó¡É) ø9 $# (#θä9 'ρé& 4’n1 ö à)ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠø9 $# uρ ß⎦⎫ Å6≈ |¡yϑø9 $# uρ 
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7ΟŠÎ= tæ  ] : ١٧٦النساء[ . 
إن مجيع ما سبق من آيات هي من سورة النساء وهناك بعض 
اآليات من سورة األنفال تناولت بعضاً من أحكام املرياث وإن كانت 

 داللتها عامة . 
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Èe≅ä3 Î/ >™ ó© x« 7Λ⎧ Î=tæ   ٧٥ : [األنفال[ . 
نّة النبوية  علمُ املرياث يستمدُّ أحكامه من القرآن الكريم والسُّ
الرشيفة وإمجاع الصحابة الكرام , هذا بعد اإلسالم , أما قبله فقد كانت 

ا ال تُقاتِلُ , وال تُدافع عن امل ة أهنّ جَّ رأة العربية ال تُعطَى شيئاً من اإلرث بحُ
بُ فرساً ,محى العشرية , ومن أقوال العربِ :  نْ ال يركَ  ( كيفَ نُعطِي املالَ مَ

اً ) .  قاتِلُ عدوَّ ملُ سيفاً , وال يُ  وال حيَ
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ِ أَ  قال : (( عن ابن عباس ريض اهللا عنهام عن النبي  وا قُ حلْ
َ هْ فَ  يَ قِ  بَ امَ ا فَ هَ لِ هْ أَ ضَ بِ ائِ رَ الفَ   . [رواه البخاري ومسلم])) ر كَ ذَ  لٍ جُ  رَ ىلَ وْ و ألِ

قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إىل  وعن جابر بن عبد اهللا 
بن ابابنتيها عن سعد فقالت : يا رسول اهللا هاتان ابنتا سعد  رسول اهللا 
تِلَ  دٍ أالربيع قُ هام أخذ ماهلام فلم يدع هلام مّ شهيداً , وإن عَ  بومها معك يف أُحُ
)) , فنزلت آية  كَ لِ  ذَ يفِ   اهللاُيضِ قْ يَ  , فقال : (( لٍ امَ ان إال بِ نكحَ ماالً وال تُ 

ِ ثَ لُ الثُّ  دٍ عْ سَ  يْ تَ نَ طِ ابْ عْ أَ ام فقال : (( هِ مِّ إىل عَ  املرياث , فأرسل رسول اهللا   نيْ
 . ]إال النسائي [رواه اخلمسة  )) كَ و لَ هْ فَ  يَ قِ ا بَ مَ وَ  نَ مُ  الثُّ امَ هُ مَّ أُ وَ 

ا نزلت يف شأن عبد الرمحن بن ثابت , أخي حسان بن  وروي أهنّ
قالُ هلا ( ثابت الشاعر , مات وتركَ  ة امرأةً يُ ) , وترك مخس بنات ,  أمّ كحَّ

تْ ( كَ ة فجاء الورثة من الرجال يأخذون املالَ فَشَ  ) إىل النبيّ  أمُّ كحَّ
لَتْ آ  .  ية املرياثفنزَ

 وجَ فأعطى الزّ  ألبوينِ  وأختٍ  ل عن زوجٍ ئِ وعن زيد بن ثابت أنه سُ 
.  كَ ذلِ  بِ ىضَ قَ   اهللاِ رسولَ  , وقال : حرضتُ  صفَ النِّ  واألختَ  صفَ النِّ 

 .  ]رواه اإلمام أمحد [
 ابنٍ  وابنةِ  ل أبو موسى عن ابنةٍ ئِ وعن هزيل بن رشحبيل قال : سُ 

 مسعودَ  , وائتِ ابنَ  النصفُ  , ولألختِ  صفُ الن , فقال : لالبنةِ وأختٍ 
َ خْ مسعود وأُ  ابنُ  لَ ئِ ي , فسُ نِ عُ ابِ تَ يُ سَ فَ   تُ لْ لَ أيب موسى , فقال : لقد ضَ  بقولِ  ربِ
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 والبنةِ  النصفُ  للبنتِ   النبي ىضَ إذاً وما أنا من املهتدين , أقيض فيها بام قَ 
 . [رواه اجلامعة إال مسلامً والبخاري].  فلألختِ  يَ قِ ني وما بَ ثَ لُ الثُّ  تكملةَ  سُ دُ السُّ  االبنِ 

 , اهَ مرياثَ  هُ تْ فسألَ  إىل أيب بكرٍ  ةُ دَّ : جاءت اجلَ  عن قبيصة بن ذؤيب قال
  اهللاِ  رسولِ  يف سنّةِ  لكِ  , وما علمتُ  ءٌ يشَ  اهللاِ  يف كتابِ  : ما لكِ  فقال

شعبة :  بنُ  املغريةُ  فقالَ  الناسَ  , فسألَ  اسَ النّ  ألَ سْ ي حتى أَ عِ جِ شيئاً فارْ 
 ? فقامَ  كَ ريُ , فقال : هل معك غَ  ا السدسَ أعطاهَ   اهللاِ  رسولَ  حرضتُ 

هلا  هُ ذَ فَ نْ أَ بن شعبة , فَ  املغريةُ  ا قالَ مَ  لَ ثْ مِ  فقالَ  بن مسلمة األنصاريّ  حممدُ 
ا , فقال : مرياثهَ  فسألتهُ  األخر إىل عمرَ  دةُ اجلَ  جاءتْ  أبو بكر . قال : ثمّ 

 ا ـمَ كُ  فهو بينَ امَ اجتمعتُ  فإنْ  سُ دُ السُّ  هو ذلكَ  ولكنْ  يشءٌ  اهللاِ يف كتابِ  ما لكِ 
لَتْ بهِ امَ كُ يُّ وأَ   . ]رواه اخلمسة إال النسائي وصححه الرتمذي[.  او هلَ هُ فَ   خَ

 جداتٍ  ثالثَ  عن عبد الرمحن بن زيد قال : أعطى رسول اهللا و
ِ تَ نْ . ثِ  سَ دُ السُّ   . ]رواه الدارقطني[.  األمّ  لِ بَ قِ  نْ مِ  , وواحدةً  األبِ  لِ بَ قِ  نْ مِ  نيْ

االً مَ  كَ رَ تَ  نْ مَ قال : ((  عن املقداد بن معد يكرب عن النبي و
 الَ  نْ مَ  ثُ ارِ وَ  الُ اخلَ , وَ  ثُ رِ أَ وَ  هُ نْ عَ  لُ قِ عْ , أَ  هُ لَ  الَ  مَ الَ  نْ مَ  ثُ ارِ ا وَ نَ أَ , وَ  هِ تِ ثَ رَ وَ لِ فَ 
 . ]أمحد وأبو داود وابن ماجهرواه [.  )) هُ ثُ رِ يَ وَ  هُ نْ عَ  لُ قِ عْ , يَ  هُ لَ  ثَ ارِ وَ 

ثٌ  رِّ وَ ) , أركان اإلرثِ ثالثةٌ هي : (مُ وثٌ ورُ قٌّ مَ حَ ثٌ وَ ارِ ووَ
نْ  حابةِ ومَ نّة واملجمع عليه من قِبَلِ الصّ واإلرثُ الثابتُ بالكتابِ والسّ

 : بعدهم نوعانِ مها 
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: الفرضُ يف اللغةِ القطعُ والتقديرُ والبيان ,  اإلرثُ بالفرضِ  − أ
عصطالح هو ويف اال ر بنصٍّ من نصوص الرشّ زءٌ من الرتكة مقدّ ,  جُ

,  , الربع , الثمن النصف والفروض املقدرة يف كتاب اهللا ستةٌ هي : (
  , وهناكَ فرضٌ سابعٌ ثبت يف االجتهاد وهو  ) , السدس , الثلث الثلثان

 . ) ثلث الباقي (
نْ ليس  : واإلرث بالتعصيبِ  − ب صبةُ هو كلّ يشءٍ مَ له نصيبٌ العُ

كة كلها إذا انفردَ , والباقي بعد أصحاب  ر من الرتكة ويأخذُ الرتّ مقدّ
 . الفروض 

حابة الكرام ومن بعدهم من علامء األمة يف أن أنواعٍ  واجتهدَ الصّ
ة  تْ األمّ مِ , وقد تلَّقَ حِ دِّ , وبحقّ الرَّ أخر من اإلرثِ وهي : اإلرثُ بالرَّ

ة الدليل الذي استندت إليه من اإلسالمية هذه األنواع بالقبول  نظراً لقوّ
نّة النبوية الرشيفة .   السُّ

وهُ , وَ : ((  قال  لِّمُ آنَ وعَ رْ وا القُ لَمُّ عَ ا هَ وْ مُ لِّ عَ وَ  ضَ ائِ رَ وا الفَ مُ لَّ عَ تَ تَ
ْ ى تَّ حَ  نُ تَ الفِ  رُ هَ ظْ تَ وَ  ضُ بَ قْ يُ سَ  مَ لْ ا العِ ذّ هَ  نَّ إِ وضٌ , وَ بُ قْ ؤٌ مَ رُ  امْ ينِّ إِ , فَ  اسَ النَّ   فَ لِ تَ خيَ

ِ فَ  ةِ ضَ يْ رِ  الفَ يفِ  انِ نَ االثْ   . [أمحد عن ابن مسعود]))  امَ هُ نَ يْ بَ  لُ صِ فْ يَ  نْ مَ  انِ دَ ال جيَ
مُ ثَ : ((  وقال  لْ ْ  ةٌ لٌ , آيَ ضْ فَ  كَ لِ  ذَ وَ ا سِ مَ ةٌ وَ الثَ العِ  ةٌ نَّ سُ  وْ , أَ  ةٌ مَ كَ حمُ

 . اجه عن عبد اهللا بن عمرو][رواه أبو داود وابن م))  ةٌ لَ ادِ عَ  ةٌ ضَ يْ رِ و فَ , أَ  ةٌ مَ ائِ قَ 
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اإلسالم هو ذلك املنهاج الثابـت الـذي أرسـاه اهللا تعـاىل لسـعادة   

وبقـدر فهـم  , تدور حوله وبه حياة األفـراد واجلامعـات , اإلنسان وخريه
 , نهاج وتطبيقهم ألوامره ونواهيه يف خمتلف جماالت حيـاهتمالناس هلذا امل

وبقـدر مـا حيققـون  , ) واملـؤمننياملسـلمني بقدر ما يستحقون وصـف ( 
 .. وسعادة اإلنسان .. أال وهو اإلنسان , املقصد اإلهلي األول من هذا املنهاج

 . ونفع اإلنسان .. وخري اإلنسان
وحي إىل نبـي اهللا ورسـوله حممـد الذي كمل وتمَّ بام أ , هذا املنهاج  

 , يف مكة من أرض اجلزيرة العربية يف القرن السابع امليالدي ابن عبد اهللا 
بقوانينـه الكونيـة  , بـأوامره ونواهيـه , بألفاظه وآياته وسوره , كله ثوابت

− الرصـاط  − هذا املنهاج  . وسننه التارخيية واالجتامعية ونواظمه السلوكية
 , دينـاً غـريه مـن عبـاده − بعد أن أكمله وأمتـه  − سبحانه هو الذي ال يقبل 
ــاىل ــه تع ⎯  :  لقول tΒ uρ Æ tG ö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ ⎯ n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çμ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# 

z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ì Å¡≈ y‚ ø9 $#   ]٨٥ : آل عمران[ .  
 وإذا كان تعاىل قد جعل لكل قوم منهاجاً هيتدون به يف سـلوكهم ويف  
≅ . . 9e:  حسب قوله سـبحانه , حياهتم ä3 Ï9 $ oΨ ù= yè y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ÷ Å° % [`$ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ 4 öθ s9 uρ 

u™ !$ x© ª! $# öΝ à6 n= yè yf s9 Zπ ¨Β é& Zο y‰ Ïn≡ uρ . .  ]إال أن القــــرآن الكــــريم  , ]٤٨ : املائــــدة  



 
 

 

٢٣٠

جاء جامعاً لكل ما سبقه من  − الثابت األول واألهم يف الرشيعة اإلسالمية  − 
أحكامهـا  بعضوناسخاً لـ , مصدقاً هلا يف ثوابتها العامة , وترشيعاتمناهج 

ليجيـب عـىل و , بعد أن مل تعد صـاحلة يف ضـوء متغـريات الزمـان واملكـان
وإىل أيـن  ? مـن أيـن أتيـت ? من أنـا:  تساؤالت طاملا شغلت فكر اإلنسان

  ? وماذا أفعل ألصل إىل السعادة ? وما هذا الكون الذي أعيش فيه ?أنتهي
هـو مـا حيويـه مـن مقاصـد  , ولعلَّ أبرز ما يستوقف قـارئ القـرآن  

ومن وسائل وأسباب متغرية تعني عىل الوصـول إىل  , وأهداف وغايات ثابتة
هلـا يف جيـد أو , وتساعد عىل حتقيق تلـك املقاصـد , هذه األهداف والغايات
  . ]٥ : الفاحتة[ )١( )Îƒ−$‚x Ρtè÷7ç‰ß ρu)Îƒ−$‚y Σn¡óGtèÏ⎫⎥Ú  : فاحتة الكتاب بقوله تعاىل

قد يصـلح  , ففي هذه اآلية الكريمة مفهومان متالزمان متكامالن  
إنام ال يصلح أحدمها بدون اآلخـر عنـد  , أحدمها بدون اآلخر عند الناس

)  اهلـدف (األول هـو العبـادة  , إذ هبام معاً يصلح أمر الدين والـدنيا . اهللا
املسـتقيم אאوهبـام معـاً يرتسـم  . ) الوسـيلة (والثاين هو االسـتعانة 

 . املؤدي إىل خري اإلنسان وسعادته كهدف هنائي للرشيعة اإلسالمية

                                                           
حسب قـول الشـافعي وجعفـر  ١. هل هي آية جيب أن تأخذ الرقم  اختلف العلامء يف البسملة) ١(

الصادق والطربيس يف ( جممع البيان ) , أم هي جمـرد فواصـل بـني السـور حسـب قـول أيب حنيفـة 
ا مجيعاً عـىل أن الفاحتـة والطربي يف ( جامع البيان )? ولكلٍ من هذين القولني حجته , لكنهم اتفقو

اكَ نَستَعِنيُ    سبع آيات . ومن هنا تأخذ آية  اكَ نعبدُ وإيَّ عند أصحاب القـول األول ,  ٥الرقم  إيَّ
اطَ الـذينَ أنعمـتَ   عند أصحاب القول الثاين الذين جيعلون من قوله تعـاىل:  ٤وتأخذ الرقم  َ رصِ

الني  عليهم   آيتني ليكتمل عدد اآليات إىل سبع .  غريِ املغضوبِ عليهم وال الضَّ



 
 

 

٢٣١

  אوالعبادة ( املعرفة ) هدف من األهداف األوىل يف مقاصـد   
$ :  تعاىل هبدليل قول tΒ uρ àM ø) n= yz £⎯ Åg ø: $# }§Ρ M} $# uρ ω Î) Èβρ ß‰ ç7 ÷è u‹ Ï9  ]٥٦ : الـذاريات[ 

 . سـتعانة فوسيلة لتحقيق هذا اهلدفأما اال
العبادة مفهوم واسع يمتد ليشـمل أفعـال اإلنسـان وأعاملـه كلهـا   

عىل الصالة والزكاة  −كام يقرصه بعضهم  −وال يقترص  , صغريها وكبريها
إال أهنـا تبقـى  , فهذه وإن كانت عبـادات بـاملعنى العـام , والصيام واحلج

 . . الربح احلالل يف البيع والرشاء عبـادةف . باملعنى اخلاصشعائر وتكاليف 
ومن هنـا فـإن اهللا  . . وتقو اهللا واخلشية منه عبادة . . وإتقان العمل عبادة

عبَدُ يف األسواق ويف  وعـىل مقاعـد الدراسـة  , املصانـع واملختـرباتتعاىل يُ
عبَـدُ  , ومدرجات العلم  , يف اجلوامع واملساجد إن مل نقـل أفضـلمتاماً كام يُ

كالصالة تنهى  , ألن إقامة الشعائر وأداء التكاليف فيها شأن فردي خاص
ن صـاحبه عـىل هتـذيب  , صاحبها عن الفحشـاء واملنكـر وكالصـوم يمـرِّ

الصـالة  −نـر هنـا أن العبـادة  (الشهوات والوقوف يف وجه املغريـات 
أال  , أصبحت وسيلة من أجل  الوصـول إىل هـدفٍ آخـر −والصوم مثالً 

تهاء عن الفحشاء واملنكر وهتذيب الشهوات والوقـوف يف وجـه وهو االن
يمتد أثره وتأثريه ليشمل  عامٌّ فهدفٌ أما التعبد بمعناه الواسع  . ) املغريات

 قال الشاعر : . جوانب اجلامعة واملجتمع واإلنسانية كلها
ـــــــادة ـــــــادة والعب ـــــــك بالزه ـــــــو التَّنس ـــــــرنَّ أخ   ال يفخ

ـــــلُّ فِعـــــلِ الواج ـــــا يف اعتقـــــادي كُ ـــــادةأن ـــــات مـــــن العب   ب
ـــــــةً أد هبـــــــا حـــــــقَّ الســـــــيادة   شـــــــهمٌ يســـــــود قبيل



 
 

 

٢٣٢

قـــــــيهم اعتـــــــداده   )١(ومعلّـــــــمُ األطفـــــــال يبـــــــذلُ يف رُ
اده   وكـــــذاكَ راعـــــي الضـــــأن يـــــدفع عـــــن قطـــــيعهم رشِ

ــــــداً  ــــــه غ ــــــد خالق ــــــوىفّ عن ــــــلٌّ يُ ــــــادة ك ــــــرَ اإلج   أج
دَ سبحانه يف آية     , اهلدف من اخللـق بالعبـادة ]٥٦الذاريات [لقد حدَّ

َ أن اهلدف من بنائهـا هـو ذكـر لكنه حني حتدث  عن اجلوامع واملساجد بنيَّ
’ :  وذلك يف قوله تعـاىل , اسم اهللا Îû BNθ ã‹ ç/ tβ ÏŒ r& ª! $# β r& yì sù ö è? t Ÿ2 õ‹ ãƒ uρ $ pκ Ïù 
… çμ ßϑ ó™ $# . . .  ] ومل  ,  ]٣٦: النــور  ألنّ العبــادة أي ( الصــالةإىل العبــادة  (

 : فإذا انتقلنا إىل قوله تعاىل . كرِ اسمِ اهللاِىل عبادةِ ذإصارت وسيلة للوصول 
  # sŒ Î* sù ÏM uŠ ÅÒ è% äο 4θ n= ¢Á9 $# (#ρ ã Ï± tFΡ $$ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#θ äó tG ö/ $# uρ ⎯ ÏΒ È≅ ôÒ sù «! $# (#ρ ã ä. øŒ $# uρ 

©! $# # Z ÏW x. ö/ ä3 ¯= yè ©9 tβθ ßs Î= ø è?  ]ـــة ـــمْ هِ فَ  . ]١٠ : اجلمع ـــار يف األرض نَ ا أن االنتش
ووسـيلتان ياً وراء الرزق شكالن من أشكال العبـادة وابتغاء فضل اهللا سع

وهذا ما فهمه عمر  . يأمرنا هبام تعاىل لعامرة هذا الكون الذي استخلفنا فيه
إنَّ له أخاً :  فسأل فقيل , حني الحظ رجالً يلتزم املسجد , بن اخلطاب 

 . هُ نْ مِ  دُ بَ عْ ألَ  هُ اْ خَ أَ  نَّ إِ :  قال عمر , يسعى يف رزقه ورزق عياله
ـدَّ أن يقـال مثلـه  , إن ما قلناه عن اتساع وشمول معنى العبادة   ال بُ

يـدور معهـا أيـنام  , ألنه مفهوم متالزم مـع العبـادة , عن معنى االستعانة
حُّ عبادةٌ دون استعانة , دارت وال يمكن الوصول إىل العبـادة إال  , فال تَصِ

 , لبنيـه ول يعقـوب فهمنا معنى قـ , ا هذانَ مْ هِ وإذا نحن فَ  . باالستعانة
سف يف اجلب زاعمني أن الـذئب وقد جاؤوه عشاءً يبكون بعد أن ألقوا يو

                                                           
 ِاعتداده : ما حضََّره وهيأه )١(



 
 

 

٢٣٣

 ρu#$!ª #$9øϑß¡óGtèy$βã )١( ) ×≅ . . %s$Αt /t≅ö ™yθ§9sMô 9s3äΝö &rΡà¡Ý3äΝö &rΒø\# ( ùsÁ|9ö× dsΗÏŠ:  أكله
4’ n? tã $ tΒ tβθ à ÅÁ s?   ]ميـل عـىل مـا أي واهللاُ املسـتعانُ بالصـرب اجل ]١٨ : يوسف

 )  ρu#$™óFtèÏŠΖãθ#( /Î$$9Á¢9öÎ ρu#$9Á¢=nθ4οÍ 4 . .  )٢:  معنى قوله تعاىل وفهمنـا , تقولون
حـني نسـتعني هبـام الصرب والصالة عبادتان أي هـدفان ولكـن  ]٤٥: البقرة [

من أجل الوصول إىل هدفٍ آخر مفهوم  −بداللة الباء  −يصريان وسيلتني 
نا بالربِّ كام نأمر به الناسمن سياق اآليات أال و   . هو القدرة عىل أمرِ أنفسِ

ــا ( بســم اهللا )   ــاء يف قولن ــة الب  , فالبســملة وســيلة واســتعانة بدالل
ألمـرٍ يريـده واالستعاذة وسيلة واستعانة بداللة الباء يف قولنا ( أعـوذ بـاهللا ) 

ذ نعة يف قوله أسباب القوة وامل إعدادِ وكذا األمر يف  , صاحب البسملة أو التعوّ
ــاىل   (#ρ:  تع ‘‰ Ïã r& uρ Ν ßγ s9 $ ¨Β Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $# ⎯ ÏiΒ ;ο §θ è%  . .  ]ــال ــو  ,  ]٦٠ : األنف أيضــاً فه

  . اهلدف منها منع األعداء من التفكري يف العدوان وممارسته, وسيلة واستعانة 

                                                           
وهي  ـ (اجلميل) وأمر هبا نبيَّه ذكر اهللا تعاىل يف القرآن الكريم أربعة ألفاظ وصفها باجلميل : ) ١(

رباً مجيالتعاىل: قوله  ْ صَ ربِ راً مجيال ], وقوله: ٥[املعارج  فاصْ جْ مْ هَ هُ رْ جُ  ] , وقوله: ١٠زمل [امل واهْ
حَ اجلميل فْ حِ الصَّ فَ احاً مجيال, وقوله: ]٨٥ : [احلجر فاصْ َ نَّ رسَ وهُ حُ ِّ رسَ نَّ وَ وهُ تِّعُ  ]٤٩ : [األحـزاب فَمَ

ـة معـه , والصـفح  فالصرب اجلميل الصربُ الذي ال شكو معه , واهلجر اجلميل اهلجرُ الـذي ال أذيَّ
احُ الذي ال ظلم معه .اجلميل الصفحُ الذي ال عتاب معه , وا احُ اجلميل الرسَّ  لرسَّ

: تبني بام ال يدعُ جماالً للشك , أن الصالة ال تدخل يف مفهوم العبادة كهـدف  ]٤٥ : آيةُ [البقرة )٢(
يف مفهوم االسـتعانة  ناسني عمق املضمون يف املقصد اإلهلي , بل تدخل بعضهمبذاته , كام يقول ثابت 

, شأهنا يف ذلك شأن الصرب . ثمة آية أخر تبـني أيضـاً أن الصـالة غـري  والوسائل واألخذ باألسباب
ي    العبادة هي قوله تعاىل:  كرِ الةَ لذِ الصـالة  ]١٤ : [طه إنــَّني أنا اهللاُ ال إلهَ إال أنا فاعبُدين وأقمِ الصَّ

 .  عبادةٌ يف حدّ ذاهتا , لَكِنْ عندَ إقامتها من أجلِ ذكرِ اهللاِ تُصبِحُ وسيلةً 



 
 

 

٢٣٤

والعمل وفق سنن  , األخذ بمبدأ األسبابالوسيلة واالستعانة ومن   
( مـا مـن يشء يف الـدنيا وال يف اآلخـرة إال :  يقول ابن تيمية . اهللا يف الكون

( لـو تتبعنـا مـا يفيـد :  ويقول ابن قيِّم اجلوزيـة . ) ٧٠ص ٨( الفتاو جبسبب ) 
وإن  . . . آالف موضـعإثبات األسباب من القرآن والسنة لـزاد عـن 

وحيـد ال أعظم اجلناية عىل الرشائع والنبوات والتوحيد إهيـام النـاس أن الت
وأنت ال جتـد كتابـاً مـن الكتـب أعظـم إثباتـاً  . . . يتم إال بإنكار األسباب
  . ه. الألسباب من القرآن ) 

وأنت ال جتد أحداً من البرشـ أعظـمَ إثباتـاً لألسـباب مـن :  ونقول  
ـاك   رسول اهللا طُّـوا اإلنـاءَ  ((:  حـديثاً عنـه وهَ اءَ  , غَ ـقَ ـوا السِّ كُ  , وأَوْ

لِقُوا  ابَ وأَغْ اجَ  , األَبْوَ ئُوا الرسِّ فِ اءً  , وأَطْ ـقَ ُلُّ سِ يْطانَ ال حيَ ـتَحُ  , فإنَّ الشَّ فْ وال يَ
اً  ابَ اءً  , بَ فُ إنَ شِ ْ  , وال يَكْ إِنْ ملَ ـرِ فَ عْ كُم إالَّ أَنْ يَ دْ أحـدُ ـِ اً جيَ دَ ـوْ هِ عُ ائـِ ضَ عـىل إِنَ

لْ  عَ يَفْ لْ رَ اسم اهللاِ فَ كُ ذْ ةَ  , ويَ ـقَ يْسِ وَ مْ )) فـإنَّ الفُ يْـتَهُ ـلِ البَيْـتِ بَ   عـىل أهْ
يُغطي إنَـاءه ولـو :  يعرض عىل إنائه عوداً  ,ربطوا ا:  أوكوا.  ][عن جابر بن عبد اهللا
   . : الفأرة الفويسقة , بقطعة خشبية

  :  والتالزم بني العبادة واالسـتعانة يف فاحتـة الكتـاب بقولـه تعـاىل  
  x‚$ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú⎥⎫ Ïè tG ó¡ nΣ  ]إنام هـو يف حقيقـة األمـر  , ]٥ : الفاحتة  
اء القرآن الكريم عند املتدبرين  − وبني  , تالزم بني اهلدف والوسيلة − من قرَّ

  . حدمها دون اآلخرأ ال يقوم ,النتيجة والسبب 
أنـت بالـذات دون :  يف املوضعني من اآليـة يعنـي ( إياك )فقولنا   
ليكتمـل التأكيـد يف التخصـيص وهذا يستلزم معرفة ذلـك الغـري  , غريك



 
 

 

٢٣٥

$‚ xوقولنــا  . ( إيــاك )املقصــود بكلمــة  −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ  أننــا نفــردك :  يعنــي
 وحدك بطاعة أوامـرك ونواهيـك يف جمـاالت حياتنـا السياسـية والثقافيـة

 كـام , واالقتصادية كلها وهذا يقتيض معرفة ما أمـر اهللا بـه ومـا هنـى عنـه
 وبـني , دوب واملسـتحب يف األوامـريقتيض التمييـز بـني الواجـب واملنـ

$‚ yوقولنـا  , االجتنـاب يف النـواهيوالتحريم واألمر  −ƒ Î)  Ú⎥⎫ Ïè tG ó¡ nΣ  
املستعان به ومعرفة قدرتـه ومعرفة  , يفرتض معرفة اآلمر قبل معرفة األمر

وهـذه املعـارف كلهـا هـي  . سبحانه من خالل قوانينه يف اآلفاق واألنفس
$ :  يف قولنـا −فهـا بعد أن نعر −حمط الدعاء  tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u Å_Ç9 $# tΛ⎧ É) tG ó¡ ßϑ ø9 $#  .  

 املسـتقيمאאذلـك :  املسـتقيم بــأل العهـد يعنـي אאوتعريف 
 ( نعبد )الذي جيمع بني  −وليس أي رصاط آخر ال عىل التعيني  −بالذات 

 ويرسم لنا أقرب الطرق ملعرفة آيات اهللا يف اآلفاق واألنفـس ( نستعني )و
مَ اهلدف والوسيلة , لنر رأي العني واليقني أهنا حق َ تالزُ  . وليُبَنيِّ

بـني األهـداف  , أيضـاً  هذا التالزم يف القرآن الكريم والسنة النبوية   
هو املحور الـذي دارت حولـه عبـارة  , وبني النتائج واألسباب والوسائل
ليضعنا  , فيام بعد )١(ثم عبارة صاحبه وتلميذه ابن قيم اجلوزية , )١(ابن تيمية

                                                           
هو اإلمام أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بـن عبـد اهللا بـن أيب القاسـم اخلرضـ  ابن تيمية :) ١(

م) : كنيته أبو العباس , ولقبـه ١٣٢٨−١٢٦٣هـ / ٧٢٨−٦٦١النمريي احلراين الدمشقي احلنبيل (
ديـار مرضـ  تقي الدين ابن تيمية اإلمام شيخ اإلسالم , ولد يف حران ( مدينة عظيمة , وهـي قصـبة

) حتول به أبوه إىل دمشق فنبغ فيها واشتهر , وطُلِبَ ٢٣٥: ٢بينها وبني الرقة يومان , معجم البلدان 
لَ إىل اإلسكندرية , ثم أُطْلِـق وعـاد إىل دمشـق سـنة  نَ فيها ثم نُقِ جِ إىل مرص لفتو أفتى هبا , ثم سُ



 
 

 

٢٣٦

أمام مسألة كبرية هي أن الدعوة إىل هجر فقه األسباب من أعظـم وأخطـر 
 . اجلنايات عىل التوحيد

تغلِّـب دور  ,فقد انقسم الناس يف عرص هذين اإلمامني إىل ظاهريـة   
 ,  فأوقعها ذلك يف مادية التشبيه والتجسيم , السمع والبرص يف حتصيل املعرفة

وتعتـرب أن العقـل  , ايل يف إنكار دور العقل يف حتصـيل املعرفـةوإىل باطنية تغ
فقـادهم  , حجاب يقتل الذوق ويمنع من معرفة الذات اإلهلية والذوبان فيها

                                                                                                                                       
تَقالً مشنوقاً يف قلعة دمشق ,  ) هـ وأطلق ثم أعيد ومات٧٢٠) هـ حيث اعتقل فيها سنة (٧١٢( عْ مُ

تْ دمشق كلها يف جنازته . كان كثري البحث يف فنون احلكمة , داعية إصالح يف الدين , آية يف  جَ فخرَ
س وهو دون العرشين , تزيد  التفسري واألصول , فصيح اللسان , قلمه ولسانه متقاربان , أفتى ودرَّ

واإليـامن , وغـري  –والفتـاو  –אمنها السياسة مصنفاته عىل أربعة آالف كراسة أو أقل , 
 ) . ١٤٤: ١) و(أعالم الزركيل ١٣٥: ١٤٠ذلك . انظر : (البداية والنهاية 

عـي الدمشـقي ( ابن القيّم:) ١( رَ هــ/ ٧٥١−٦٩١هو حممد بن أيب بكـر بـن أيـوب بـن سـعد الزُّ
كـان اإلصـالح اإلسـالمي م) يكنى أبا عبد اهللا , ولقبه شمس الـدين , هـو مـن أر١٣٥٠−١٢٩٢

مَ قربه أخرياً بظاهر مقـربة البـاب الصـغري  مِّ وأحد كبار العلامء , ولد ومات يف دمشق ( قلت: وقد رُ
من جهة الشامل الغريب) تتلمذَ لشيخ اإلسالم ابن تيمية حتى كان ال خيرج عن يشء من أقواله , بـل 

علمه, وسـجن معـه يف قلعـة دمشـق ,  ينترص له يف مجيع ما يصدر عنه, وهو الذي هذب كتبه ونرش
بَ بسببه , وقد طافوا به عىل مجلٍ مرضوباً بالعيصّ , وأُطْلِقَ بعد موت ابن تيميـة , كـان  ذِّ َ وعُ نيْ وأُهِ
ـن  ي بحب الكتب فجمع منها عدداً عظيامً , وكتب بخطه احلسَ ن اخلُلُقِ حمبوباً عند الناس , أُغرِ سَ حَ

يّـة يف السياسـة  –ة منها أعالم املـوقعني شيئاً كثرياً , وألف تصانيف كثري مِ كَ  – אالطـرق احلِ
مـدارج السـالكني , وهـو بحـقّ  –حمبـة اهللا  –روضة املحبـني  –طب القلوب  –أحكام أهل الذمة 

, ابن تغري بـردي , ٢٤٩: ١صويف قرآين بعيدٌ عن شطحات املتصوفني . انظر : ( النجوم الزاهرة : 
 ) . ٥٦: ٦) و( أعالم الزركيل طبع دار الكتب املرصية



 
 

 

٢٣٧

وإىل االعتقاد بأن الكشف واإلرشاق عرب طقـوس  , ذلك إىل إنكار األسباب
الطريـق  هـو − وليس عرب التفكر والتدبر بآيات اهللا وقوانينه الكونية  − معينة 

   . أي العبادةإىل معرفة اهللا 
وجعل له  , ورغم أن اهللا تعاىل خلق اإلنسان من مادة وروح  

أشار إليه يف  , السمع والبرص والفؤاد:  لتحصيل املعرفة جهازاً ثالثياً هو
 Ÿω:  كقوله تعاىلأكثر من موضع من تنزيله احلكيم  uρ ß#ø) s? $ tΒ }§øŠ s9 y7 s9 

⎯Ïμ Î/ íΟù=Ïæ 4 ¨βÎ) yìôϑ ¡¡9$# u|Çt7ø9 $# uρ yŠ# xσà ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í×̄≈ s9 'ρé& tβ% x. çμ ÷Ψ tã Zωθä↔ó¡tΒ    
 بذويورغم أن التكريم يف القرآن الكريم جاء حمصوراً  , ]٣٦:  اإلرساء[

 , األلباب والعقول والقلوب واألحالم واألبصار من املتدبرين املتفكرين
 , ائج والوسائل باألهدافالذين يسمعون ويرون فريبطون األسباب بالنت

 , أنكر أهل الظاهر وأهل الباطن األسباب حتت ستار اجلربية حيناً فقد 
وكالمها جناية عظيمة  , حيناً آخرالظالم ة يف رساديب لقملغاالعقول وخلف 

 خلروجه عن رصيح اآليات , يف رأي ابن قيم اجلوزيةعىل التوحيد 
 . ومقاصدها اإلهلية

  x‚$−ƒÎ) ß‰ç7÷ètΡ:  ع إىل ما كنا فيه من قولـه تعـاىلنعود بعد هذا التفري  
y‚$−ƒÎ)uρ Ú⎥⎫ÏètGó¡nΣ  ]لنجد أن الناس درجات يف الفقه والفهـم , ]٥ : الفاحتة . 

ومـنهم مـن ال  , ومنهم من يسـتعني وال يعبـد , يعبد وال يستعنيفمنهم من 
  . وخريهم من مجع بني العبادة واالستعانة , يعبد وال يستعني



 
 

 

٢٣٨

فيخلطـون بـني  , ا أصحاب النوع األول ممـن يعبـد وال يسـتعنيأم  
ويتومهون أن الصالة والدعاء كافيان للنجاح يف العمل  , والتواكل التوكل

غافلني عن أن النتـائج املاديـة  , والدراسة وتذليل املصاعب وحل املشاكل
دَّ هلا من وسائل وأسباب مادية   . ال بُ

:  ? قال أترك ناقتي وأتوكل , اهللا يا رسول:  قال سأل رجل النبي 
واملتأمـل يف احلـديث يفهـم أن التوكـل ال يكـون إال مـع  . » لْ كَّ وَ تَ وَ  لْ قِ عْ اِ  «

إذ جاءه رجـلٌ  وهبذا املعنى نقرأ خرب عمر بن اخلطاب  . األخذ باألسباب
واجعـل مـع الـدعاء  , نعم:  قال عمر ? عو اهللا ليشفي إبيل اجلربىأدْ أَ :  يقول

وهكذا نفهم أن الدعاء والرقى وتالوة القـرآن وحـدها دون عـالج  . قطراناً 
ليس ألن الدعاء والقرآن  , باألدوية املناسبة ال تشفي األجساد من األمراض

  . بل ألهنام مل يرتافقا مع األخذ باألسباب − كام يزعم الطاعنون  − ال قيمة هلام 
جعلون في , وأما أصحاب النوع الثاين ممن يستعني وال يعبد  

ون أن خالفة ويتومه , فيقعون يف مادية الكون واإلنسان , الوسيلة هدفاً 
ضمن حدود استثامر خريات الكون وقوانينه اهللا يف األرض 

ويسيئون  , فيحتكروهنا ويمنعوهنا عن اآلخرين حيناً  , لصالح فرد أو أفراد
ومنهم من يصبح عبداً هلا . استخدامها أحياناً أخر ,   

النوع من الناس هو الذي رضب له تعاىل مثالً يف تنزيله  وهذا
$  §ΝèO:  بفرعون وملئه فقال احلكيم oΨ ÷W yèt/ .⎯ÏΒ Ν Ïδ Ï‰÷èt/ 4© y›θ•Β !$ oΨ ÏF≈ tƒ$t↔Î/ 4’ n<Î) 

tβ öθtãöÏù ⎯ Ïμ'ƒ Z∼ tΒ uρ (#θßϑn= sàsù $ pκÍ5 ( ö ÝàΡ $$sù y# ø‹ x. šχ%x. èπ t7É)≈ tã t⎦⎪Ï‰ Å¡øßϑ ø9$#  



 
 

 

٢٣٩

$! :  آليات يف قوله تعاىلفا . ]١٠٣ : األعراف[ oΨÏF≈ tƒ$t↔Î/   تعني القوانني والسنن
 (#θßϑ : والظلم يف قوله تعاىل , اإلهلية يف الكون واإلنسان n=sà sù $ pκÍ5   يعني

ا وإفساد األرض واملجتمع بسوء توظيفها هَ عِ وضِ ا يف غري مَ هَ عُ ضْ وَ 
 − من آيات اهللا وهي آيةٌ  −شأن من يستخدم الطاقة النووية  , واستخدامها
بدالً من استخدامها خلري اإلنسان يف الزراعة والصناعة  , يف التدمري
وهذا معنىً من معاين هذه  , وهؤالء هم الظاملون املفسدون حقاً  , والطب

  . اآلية الكريمة
فهم الذين  , وأما أصحاب النوع الثالث ممن ال يعبد وال يستعني  

 |M:  فيهم تعاىلقال  ÷ƒu™ u‘ r& Ç⎯ tΒ x‹ sƒªB $# … çμ yγ≈ s9 Î) çμ1uθ yδ |MΡ r' sù r& ãβθä3 s? Ïμø‹n=tã   
¸ξ‹Å2 uρ  إىل قوله تعاىل  : .. ÷βÎ) öΝ èδ ωÎ) ÄΝ≈ yè÷Ρ F{ $% x. ( ö≅t/ öΝ èδ ‘≅|Ê r&   

¸ξ‹Î6 y™  ]٤٤ , ٤٣ : الفرقان[ . 
  : فهــو الــذي  , وأمــا أصــحاب النــوع الرابــع ممّــن يعبــد ويســتعني  
$!...  بقولــه تعــاىل :  يــدعو oΨ −/ u‘ $ oΨ Ï?# u™ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Zπ uΖ |¡ ym ’ Îû uρ Íο t Åz Fψ $# Zπ uΖ |¡ ym   
$ oΨ Ï% uρ z># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9 $#   جامعاً بني احلالة احلسنة يف الـدنيا واحلالـة  ]٢٠١ : [البقرة ,

   احلسنة يف اآلخرة .
ــاىل :  ــه تع ِرُ بقول ــأْمتَ يَ  Æوَ tG ö/ $# uρ !$ yϑ‹ Ïù š9 t?# u™ ª! $# u‘# ¤$! $# nο t Åz Fψ $# ( Ÿω uρ 

š[Ψ s? y7 t7Š ÅÁ tΡ š∅ ÏΒ $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ( ⎯ Å¡ ôm r& uρ !$ yϑ Ÿ2 z⎯ |¡ ôm r& ª! $# š ø‹ s9 Î) ( Ÿω uρ Æ ö7 s? 
yŠ$ |¡ x ø9 $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ( β̈ Î) ©! $# Ÿω = Ït ä† t⎦⎪ Ï‰ Å¡ ø ßϑ ø9 $#   مبتغياً بِخـريِ  ]٧٧ : [القصـص ,

َ اآلخرة .  ريْ    الدنيا خَ



 
 

 

٢٤٠

ــــذُ بقولــــه تعــــاىل :  أْخُ     çμ≈oΨ÷s?#u™uρ ⎯ÏΒ Èe≅ä. &™ó©x« $Y7t6y™ ∩∇⊆∪ yìt7ø?r'sùويَ
$·7t6y™  ة . ]٨٥− ٨٤ : [الكهف    , متبعاً األسباب املطلوبة للوصول إىل النتائج املرجوّ

رت اآليةُ الكريمةُ ل  yìقد تكرَّ t7ø? r' sù $·7t6 y™   ثالث مرات يف سورة
ري إىل تأكيد األخذ باألسباب كام فعل ( الكهف   ) جتاه  ذو القرنني , لِتُشِ

 š قال تعاىل : . ) املفسدين يف األرض يأجوج ومأجوج ( tΡθè=t↔ó¡ o„uρ ⎯ tã 
“ÏŒ È⎦ ÷⎫ tΡ ö s)ø9 $# ( ö≅è% (#θè=ø? r' y™ Ν ä3øŠn= tæ çμ ÷Ζ ÏiΒ # ·ò2 ÏŒ ∩∇⊂∪ $̄Ρ Î) $̈Ψ ©3tΒ …çμ s9 ’Îû ÇÚö‘ F{ $# 

çμ≈ oΨ ÷ s?# u™uρ ⎯ ÏΒ Èe≅ä. &™ ó© x« $Y7 t6y™ ∩∇⊆∪ yìt7 ø? r'sù $·7 t6y™ ∩∇∈∪ #© ¨L ym # sŒÎ) x n=t/ z>Ì øó tΒ 
Ä§ôϑ¤±9 $# $yδ y‰ ỳ uρ Ü>ã øós? ’Îû B⎥÷⎫ tã 7π t⁄Ïϑ ym y‰ ỳ uρ uρ $ yδ y‰Ζ Ïã $YΒ öθ s% 3 $uΖ ù=è% # x‹≈ tƒ 

È⎦ ÷⎫ tΡ ös) ø9 $# !$̈Β Î) β r& z>Éj‹yèè? !$̈Β Î) uρ βr& x‹ Ï‚−G s? öΝ ÍκÏù $YΖ ó¡ãm ∩∇∉∪ tΑ$s% $̈Β r& ⎯ tΒ zΟ n=sß 
t∃ öθ |¡sù …çμ ç/Éj‹ yèçΡ ¢ΟèO –Š tãƒ 4’ n<Î) ⎯Ïμ În/ u‘ …çμ ç/ Éj‹yèãŠ sù $\/#x‹ tã # [õ3œΡ ∩∇∠∪ $̈Β r& uρ ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ 

Ÿ≅ÏΗ xåuρ $[sÎ=≈ |¹ … ã&s# sù ¹™!# t“ y_ 4© o_ ó¡çt ø:$# ( ãΑθà) uΖy™ uρ …çμ s9 ô⎯ ÏΒ $ tΡ ÌøΒ r& #Z ô£ç„ ∩∇∇∪ §Ν èO yì t7ø? r& 
$·7 t6y™ ∩∇®∪ #© ¨Lym # sŒÎ) x n=t/ yìÎ=ôÜtΒ Ä§ôϑ¤±9 $# $ yδy‰ ỳ uρ ßìè=ôÜs? 4’ n? tã 7Θöθ s% óΟ©9 ≅ yèøg wΥ Οßγ©9 

⎯ ÏiΒ $pκÍΞρßŠ #Z øIÅ™ ∩®⊃∪ y7 Ï9≡ x‹x. ô‰s%uρ $ uΖ ôÜym r& $ yϑÎ/ Ïμ ÷ƒy‰ s9 #Z ö9 äz ∩®⊇∪ §Ν èO yìt6 ø? r& $·7 t6y™ ∩®⊄∪ 
#© ¨Lym # sŒÎ) x n=t/ t⎦ ÷⎫ t/ È⎦ø⎪ £‰¡¡9 $# y‰ ỳ uρ ∅ ÏΒ $yϑÎγ ÏΡρßŠ $YΒ öθs% ω tβρ ßŠ% s3 tƒ tβθßγ s) øtƒ Zω öθs% 
∩®⊂∪ (#θä9$s% # x‹≈ tƒ È⎦ ÷⎫ tΡ ö s)ø9 $# ¨βÎ) ylθã_ù' tƒ ylθã_ ù'tΒ uρ tβρ ß‰ Å¡øãΒ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# ö≅ yγ sù 

ã≅ yèøg wΥ y7 s9 % ¹ ö̀ yz #’ n? tã β r& Ÿ≅ yèøg rB $ oΨ uΖ÷ t/ öΝßγ oΨ÷ t/ uρ #t‰ y™ ∩®⊆∪ tΑ$s% $tΒ ©Íh_ ©3 tΒ ÏμŠÏù ’În1 u‘ 
× ö yz ’ ÎΤθãΨ‹Ïãr' sù >ο§θà)Î/ ö≅ yèô_ r& ö/ ä3oΨ ÷ t/ öΝæη uΖ ÷ t/ uρ $·Β ÷Šu‘ ∩®∈∪ ’ÎΤθè?# u™ t t/ã— Ï‰ƒÏ‰pt ø:$# ( #© ¨L ym 
# sŒÎ) 3“ uρ$y™ t⎦ ÷⎫ t/ È⎦÷⎫ sùy‰ ¢Á9 $# tΑ$s% (#θã‚ àΡ$# ( #© ¨Lym #sŒÎ) … ã&s# yè y_ # Y‘$tΡ tΑ$s% þ’ ÎΤθè?# u™ ùøÌ øùé& 



 
 

 

٢٤١

Ïμ ø‹n= tã #\ôÜ Ï% ∩®∉∪ $yϑ sù (# þθãè≈ sÜó™ $# βr& çνρ ãyγ ôàtƒ $ tΒ uρ (#θãè≈ sÜ tGó™ $# …çμ s9 $Y6ø) tΡ ∩®∠∪ tΑ$ s% 
# x‹≈ yδ ×π uΗ÷q u‘ ⎯ÏiΒ ’În1 §‘ ( #sŒÎ* sù u™ !% ỳ ß‰ ôãuρ ’În1 u‘ … ã&s# yèy_ u™!% ©. yŠ ( tβ% x. uρ ß‰ ôãuρ ’În1 u‘ $y) ym .  

حمكومـون بقـوانني الكـون التـي فصـلها القـرآن مجيعاً  لكن هؤالءِ   
ره و . الكريم يف آياته املتشاهبات مـاء تعاىل هلـم مـن سبحانه ينعمون بام سخَّ

  yξ: تصـديقاً لقولـه تعـاىل , وشجر وأنعام وريـاح وشـمس وقمـر ä. ‘‰ Ïϑ œΡ 
Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ Ï™ Iω àσ ¯≈yδ uρ ô⎯ ÏΒ Ï™ !$ sÜ tã y7 În/ u‘ 4 $ tΒ uρ tβ% x. â™ !$ sÜ tã š În/ u‘ # ·‘θ Ýà øt xΧ  ]٢٠: اإلرساء[ . 

  ال فرق بني شاكرين وكافرين .
وعامة  , والسبب هو أن هذه القوانني والسنن ثابتة ال تتغري وال تتبدل  

  . شاملة ال ختتص بقوم دون قوم أو بعرق دون عرق أو بطبقة من الناس دون طبقة
  عن السنن :فأما أهنا ثابتة ال تتبدل فواضح يف قوله تعاىل

-    ö≅ yγsù šχρã ÝàΖtƒ ωÎ) |M ¨Ψ ß™ t⎦⎫ Ï9 ¨ρ F{$# 4 ⎯ n= sù y‰ Åg rB ÏM̈Ψ Ý¡Ï9 «!$# WξƒÏ‰ ö7 s? ( 
⎯ s9 uρ y‰ Åg rB ÏM̈Ψ Ý¡Ï9 «!$# ¸ξƒÈθøt rB  ]٤٣ : فاطر[ . 

-  sπ ¨Ζß™ «!$# † Îû š⎥⎪Ï% ©!$# (#öθ n= yz ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% ( ⎯s9 uρ y‰Åg rB Ïπ ¨ΖÝ¡ Ï9 «!$# Wξƒ Ï‰ö7s?  
 . ]٦٢: األحزاب[

-  ô‰ s)s9 uρ ôMt/ Éj‹ä. ×≅ß™ â‘ ⎯ ÏiΒ y7 Î=ö7 s% (#ρç y9 |Ásù 4’n? tã $tΒ (#θç/ Éj‹ä. (#ρèŒρ é& uρ #© ¨Lym 
öΝ ßγ9 s? r& $tΡ ç óÇtΡ 4 Ÿω uρ tΑ Ïd‰t7ãΒ ÏM≈ yϑÎ= s3Ï9 «!$# 4 . .  ]٣٤ : األنعام[ . 

-   óΟÏ%r' sù y7 yγ ô_ uρ È⎦⎪Ïe$# Ï9 $Z‹ÏΖym 4 |Nt ôÜÏù «!$# © ÉL©9 $# t sÜ sù }̈ $̈Ζ9$# $pκö n=tæ 4 Ÿω 
Ÿ≅ƒÏ‰ ö7s? È, ù=y⇐ Ï9 «!$# 4  . .  ]٣٠ : الروم[ . 



 
 

 

٢٤٢

 , لقد وردت كلمة ( حنيفاً ) يف كتاب اهللا عرش مرات: قولنـ
 : ( حنفاء ) مرتني ووردت كلمة

١ −  (#θä9$s% uρ (#θçΡθà2 # ·Šθèδ ÷ρ r& 3“ t≈ |Á tΡ (#ρ ß‰tGöκ sE 3 ö≅è% ö≅ t/ s'©# ÏΒ zΟ↵Ïδ≡tö/ Î) 
$Z‹ÏΖym ( $ tΒ uρ tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï.Î ô³ßϑø9 $#   ]١٣٥ : البقرة[ . 

٢ −  $ tΒ tβ% x. ãΝŠÏδ≡tö/ Î) $wƒ ÏŠθåκu‰ Ÿω uρ $|‹ÏΡ# u óÇnΣ ⎯ Å3≈ s9 uρ šχ% x. $Z‹ÏΖym $VϑÎ=ó¡•Β 
$ tΒ uρ tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï.Î ô³ßϑ ø9$#  ]٦٧ : آل عمران[ .  

٣ −   ö≅è% s− y‰|¹ ª!$# 3 (#θãèÎ7 ¨?$$ sù s'©# ÏΒ tΛ⎧ Ïδ≡t ö/Î) $Z‹ÏΖym $ tΒ uρ tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï.Î ô³çR ùQ $#   
  . ]٩٥ : [آل عمران

٤ −    ’ÎoΤÎ) àM ôγ§_ uρ }‘Îγ ô_uρ “ Ï%©# Ï9 t sÜsù ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# š⇓ö‘ F{$# uρ $Z‹ÏΖym ( 
!$ tΒ uρ O$ tΡ r& š∅ÏΒ š⎥⎫Ï. Î ô³ßϑø9 $#  ]٧٩ : األنعام[ . 

٥ −  ö≅è% © Í_ ¯Ρ Î) ©Í_1 y‰yδ þ’În1 u‘ 4’n<Î) :Þ≡ u ÅÀ 5ΟŠÉ) tGó¡•Β $ YΨƒÏŠ $Vϑ uŠÏ% s'©# ÏiΒ tΛ⎧ Ïδ≡t ö/Î) 
$ZŠÏΖym 4 $ tΒ uρ tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï.Î ô³ßϑø9 $#   ]١٦١ : األنعام[ .  

٦ −   ÷βr& uρ óΟÏ%r& y7 yγô_ uρ È⎦⎪Ïe$# Ï9 $Z‹ÏΖym Ÿω uρ ¨⎦ sðθä3 s? š∅ÏΒ š⎥⎫Ï. Î ô³ßϑø9 $#  
 . ]١٠٥ : [يونس

٧ −  ¨βÎ) zΟŠÏδ≡t ö/Î) šχ%x. Zπ̈Β é& $ \FÏΡ$s% °! $ZŠÏΖym óΟ s9 uρ à7 tƒ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï.Î ô³ßϑ ø9$#   
 . ]١٢٠: النحل [

٨ −  §ΝèO !$ uΖ øŠym÷ρ r& y7 ø‹s9 Î) Èβ r& ôìÎ7̈? $# s' ©# ÏΒ zΟŠÏδ≡tö/ Î) $ Z‹ÏΖ ym ( $ tΒ uρ tβ% x. z⎯ ÏΒ 
t⎦⎫ Å2Î ô³ßϑ ø9$#  ]١٢٣ : النحل[ . 



 
 

 

٢٤٣

٩ −  ô⎯ tΒ uρ ß⎯ |¡ôm r& $YΨƒÏŠ ô⎯ £ϑÏiΒ zΝ n=ó™ r& …çμ yγô_ uρ ¬! uθ èδ uρ Ö⎯ Å¡øtèΧ yìt7 ¨?$# uρ s'©# ÏΒ 
zΟŠÏδ≡tö/ Î) $Z‹ÏΖym 3 x‹ sƒªB $# uρ ª! $# zΟŠÏδ≡t ö/Î) WξŠÎ=yz  ١٢٥ : [النساء[ . 

١٠ −  óΟÏ%r' sù y7 yγ ô_ uρ È⎦⎪Ïe$# Ï9 $Z‹ÏΖym 4 |Nt ôÜÏù «!$# © ÉL©9 $# t sÜ sù }̈ $̈Ζ9$# $pκö n=tæ 4 
Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ ö7 s? È,ù= y⇐ Ï9 «!$# 4 šÏ9≡ sŒ Ú⎥⎪Ïe$!$# ÞΟÍhŠ s)ø9 $#  ∅Å3≈ s9 uρ usY ò2r& 

Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθßϑ n=ôètƒ  ٣٠ : [الروم[ .  
١١ −   u™!$ x uΖ ãm ¬! u ö xî t⎦⎫Ï. Î ô³ãΒ ⎯Ïμ Î/ 4 . .  ٣١ : [احلج[ . 
١٢ −   !$ tΒ uρ (#ÿρ â ÉΔé& ωÎ) (#ρß‰ ç6÷è u‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ ÅÁÎ=øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪Ïe$!$# u™ !$ x uΖ ãm (#θßϑ‹É) ãƒuρ 

nο4θ n=¢Á9 $# (#θè? ÷σ ãƒ uρ nο4θ x.̈“9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒuρ ß⎯ƒÏŠ Ïπ yϑÍhŠs) ø9 $#   ٥: [البينة[ .  
  وال حيتاج القارئ إىل عناء كبري وهو ينظر يف اآليات ليفهم أن   

عن اليهودية والنرصانية   إبراهيم فيها يعني ميل ) فَ نَ احلَ ( 
 . والرشك

احلنـف يف اللسان العريب له معنى واحد هو امليل واالنحراف , ومثله 
. هو املائل املنحرف رج, واحلنيفاألعاجلنف واخلنف .   فاألحنف هو 

واألحناف يف مكة قبل البعثة املحمدية جمموعةٌ من املتنورين مالت عن 
لَ عن ابن  قِ عبادة األوثان وانحرفت عن اليهودية والنرصانية . أما ما نُ
عباس واحلسن وجماهد من أن احلنيفية هي حج البيت فليس عندنا 

اليهود قبل بيشء . ألن احلج كان من شعائر املرشكني وبعض فرق 
اإلسالم . وأما ما قاله حممد بن كعب القرظي أن احلنيف هو املستقيم 
تفاؤالً , من باب تسمية اللديغ سليامً والصحراء املهلكة مفازةً , ففيه 



 
 

 

٢٤٤

يشء من الصحة ألن امليل عن املائل استقامة , واالنحراف عن الضاللة 
 والرشك هد وتوحيد .

رَ ما يف    السموات واألرض للناس مجيعاً من وكام أنه تعاىل سخَّ
 öΝأجل هدف ثابت هو  ä. uθè=ö7 u‹Ï9 ö/ ä3•ƒ r& ß⎯ |¡ôm r& WξuΚ tã   كذلك  , ]٢ : [امللك
 لفهم وجعلهم شعوباً وقبائل , التوالدلفهم قوانني  خلقهم من ذكر وأنثى

  قال تعاىل :  ,قوانني الوراثة لفهم خمتلفني يف ألواهنم , و قوانني االجتامع
 ô⎯ÏΒ uρ ⎯ Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ ß, ù=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ ß#≈ n=ÏG÷z$# uρ öΝ à6ÏG oΨ Å¡ø9 r& ö/ä3ÏΡ≡uθ ø9 r& uρ 4   
 š∅ÏΒ, وقال تعاىل :  ]٢٢ : لروم[ا uρ Ä¨$̈Ζ9$# Å_U!# uρ ¤$!$# uρ ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$# uρ ì# Î=tFøƒèΧ 

…çμ çΡ≡uθø9 r&  ]وقال تعاىل : ]٢٨ : فاطر ,  z⎯ ÏΒ uρ ÉΑ$ t6Éfø9 $# 7Š y‰ ã` ÖÙ‹Î/ Öôϑ ãm uρ ì# Î=tFøƒ’Χ 
$ pκçΞ≡uθ ø9 r& Ü=ŠÎ/# { xîuρ ×Šθß™   ]وقال تعاىل :  ]٢٧ : الروم , $tΒ uρ r& u‘ sŒ öΝ à6s9 †Îû 

ÇÚö‘ F{ $# $̧ Î=tFøƒèΧ ÿ… çμçΡ≡ uθø9 r&   ]وقال تعاىل :  ]١٣ : النحل , ßlã øƒs† .⎯ ÏΒ $yγ ÏΡθäÜç/ 
Ò># u Ÿ° ì#Î=tFøƒ ’Χ …çμ çΡ≡uθø9 r&   ]وقال تعاىل : ,  ]٦٩ : النحل ¢ΟèO ßlÌøƒä† ⎯Ïμ Î/ %Yæ ö‘ y— 

Χ’ƒøGt=Î$̧ &r9øθu≡Ρçμç…  ]قوانني البيئة  لفهميف ألسنتهم خمتلفني و,  )١( ]٢١ : الزمر
 , هو التعارفآخر هلدفٍ ثابتٍ سامٍ و , وأثرها عىل املفردات وطريقة التفكري

$  :  أرساه سبحانه يف قوله pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# $ ¯Ρ Î) / ä3≈ oΨ ø) n=yz ⎯ÏiΒ 9 x. sŒ 4© s\Ρ é& uρ 
öΝ ä3≈ oΨ ù=yè y_uρ $\/θãèä© Ÿ≅Í← !$t7 s%uρ (# þθèù u‘$yètG Ï9 4   ]مثالً  − فإذا نحن  . ]١٣ : احلجرات− 

للدراسات يستهدف معرفة خصائص ( أي وسيلة ) أنشأنا مركزاً 
فهذا أمر مرشوع  , وعادات األقوام وطرق تفكريهم , الشعوب ولغاهتم

                                                           
  م .٢٠٠٩دار املكتيب  –دمشق  –عودة إىل كتاب ( أسرار عامل النبات ) للدكتور حممد غسان سلوم  )١(



 
 

 

٢٤٥

 y‚$−ƒان االستعانة يف قولنا يدخل حتت عنو Î)  Ú⎥⎫Ïè tG ó¡ nΣ  ,  لكننا إن
لقهر هذه الشعوب واستغالهلا )  أي الوسيلة (وظفنا أبحاث هذا املركز 

بدالً من توظيفها يف إرساء سبل التعاون املتبادل ثقافياً  , واحتالهلا
( التعارف ) الثابت دف اهلنكون قد خرجنا عن  , وسياسياً واقتصادياً 

 . ß‰ç7÷ètΡ   ( x‚$−ƒÎيف قولنا  ) العبادة(وعن معنى  , ]١٣ : احلجرات[رسوم يف آية امل
الطاقة للبحث العلمي يف جمال ( أي وسيلة ) وكذلك إذا نحن أقمنا مركزاً 

 , فهذا أيضاً أمر مرشوع يندرج حتت عنوان االستعانة , النووية وتطبيقاهتا
مري الزرع والرضع وقتل الناس لكننا إن وظفنا ذلك يف قصف املدن وتد

 , بدالً من تسخريها لتوليد الكهرباء وحتسني الناتج الزراعي , وإيذائهم
 : ) الذي رسمه لنا تعاىل يف قوله النفع( اهلدف الثابت نكون قد خرجنا عن 

 ùs'rΒ$̈ #$9“¨/t‰ß ùsŠu‹õδy=Ü _ãx$!™[ ( ρu&rΒ$̈ Βt$ ƒtΖxìß  #$9Ζ$̈}̈ ùs‹uϑô3ä]ß ûÎ’ #${F‘öÚÇ 4 . . .  
 (#θçΡ وقوله تعاىل:,  ]١٧ : الرعد[ uρ$yè s? uρ ’n? tã Îh É9 ø9$# 3“ uθø) −G9 $# uρ ( Ÿω uρ (#θçΡ uρ$yè s? ’n? tã 

ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ ãèø9 $# uρ   ]٢ائدة : امل [. 
تروي األخبار أن رجالً يف جملس هارون الرشيد , أخرج من جرابه 

أمامه , ثم رمى  لوح خشبي فانغرست يفقبضةً من اإلبر , رمى أوهلا 
يف خرم األخر فاستقرت يف خرم األوىل , ثم رمى الثالثة فاستقرت 

. فأمر له الرشيد بمئة دينار ومئة جلدة ,  لثانية , وهكذا حتى رماها مجيعاً ا
: أما الدنانري فلرباعتك , وأما اجللد فلرصفك هذه الرباعة فيام  قال للرجل

  .  ال ينفع الناس



 
 

 

٢٤٦

  يذكرنا بمصطلح قرآين هو  ]١٧ : [الرعد يف ضوء آية هذا اخلرب
 ,] ٤٦[الكهف ( الباقيات الصاحلات ) ورد مرتني يف التنزيل احلكيم إحدامها يف 

$ ãΑ:  يقول فيها تعاىل yϑø9$# tβθãΖt6 ø9$# uρ èπ uΖƒÎ— Íο4θ uŠ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( àM≈ uŠÉ)≈ t7ø9$# uρ 
àM≈ys Î=≈ ¢Á9$# î ö yz y‰Ζ Ïã y7 În/ u‘ $ \/#uθ rO îö yzuρ Wξ tΒ r&   ٧٦ : [مريم, والثانية يف[  ,

“ ß‰ƒÌ : يقول فيها تعاىل tƒuρ ª!$# š⎥⎪Ï% ©!$# (# ÷ρ y‰tG÷δ $# “ W‰ èδ 3 àM≈u‹ É)≈t6 ø9$# uρ 
àM≈ys Î=≈ ¢Á9$# î ö yz y‰Ζ Ïã y7 În/ u‘ $\/# uθrO × ö yzuρ # ‡Št ¨Β  . وهاتان اآليتان السابقتان

 ت من الثوابت القرآنية.تدالن عىل أنَّ الباقيات الصاحلا
,  ٢١٢وص ١١٢ص ٢١يقول الفخر الرازي يف تفسريه الكبري ج

 :( . . . وذكر املفرسون يف الباقيات الصاحلات أقواالً  ما نوجزه خمترصاً :
قاله الشيخ  "  سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب " : منها قولنا
: جلس  إىل حديث نبوي رواه أبو الدرداء قالمستنداً  −  رمحه اهللا −  الغزايل

 إنَّ  ((:  ذات يوم وأخذ عوداً يابساً فأزال الورق عنه ثم قال رسول اهللا 
ُ  اهللاِ وسبحانَ  أكربُ  واهللاُ اهللاُ إالَّ  ال إلهَ  لَ وْ قَ  ُ امَ اً كَ طَّ ايا حَ طَ اخلَ  طُّ حيَ  قَ رَ وَ  طُّ  حيَ
َ  نْ أَ  لَ بْ قَ  اءِ دَ رْ ا الدَّ بَ ا أيَ  نَّ هُ ذْ , خُ  يحُ الرِّ  رةِ جَ ه الشَّ ذِ هَ   نَّ , هُ  نَّ هُ بينَ وَ  كَ ينَ بَ  الَ حيُ
 . ))  ةنَّ اجلَ  زِ وْ نُ كُ  نْ مِ  نَّ هُ وَ  اتِ احلَِ الصَّ  اتِ يَ اقِ البَ  نَ مِ 

  . ]١٤ طه :[  ÉΟÏ%r&uρ nο4θn=¢Á9$# ü“Ìò2Ï%Î!  قال تعاىل : . مسُ اخلَ  واتُ لَ : الصَّ  ومنها
  (#ÿρß‰èδuρ ’n<Î) É=Íh‹©Ü9$# š∅ÏΒ ÉΑöθs)ø9$# :  قال تعاىلمن القول كام  بُ يِّ : الطَّ  ومنها
 .  ]٢٤ : [احلج

 شتغال بمعرفة اهللا وحمبتهِ عمل وقول دعاك إىل اال لُّ : كُ  ومنها
فهو من الباقيات الصاحلات , وكل عمل وقول دعاك إىل  ةِ دينهِ وخدم



 
 

 

٢٤٧

اطل االشتغال بأحوال اخللق فهو خارج عن ذلك وااللتفات إليه عمل ب
 . ها.وسعي ضائع . . ) 

  غفلوا عن التبعيض يف  −ومنهم الغزايل  −  فأصحاب القول األول  
.  )) ةنَّ اجلَ  وزِ نُ كُ  نْ مِ  نَّ هُ وَ  اتِ احلَِ الصَّ  اتِ يَ اقِ البَ  نَ مِ  نَّ . هُ  . : (( حديثه 

 فجعلوا من البعض كالً غافلني عن األبعاض األخر من كنوز اجلنة .
  :  ضيقوا معنى العبادة يف قوله تعاىل ينوأصحاب القول الثا  
 x‚$−ƒÎ) ß‰ ç7÷ètΡ     −  فحرصوه يف الصلوات  − وسعته وعمقه عىل رحبه

اخلمس , وحولوا الصالة من وسيلة إىل هدف . . ومل يقفوا متأملني عند 
  ô‰s% yx : قوله تعاىل n=øù r& tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ∩⊇∪ t⎦⎪Ï%©! $# öΝ èδ ’Îû öΝ ÍκÍEŸξ |¹ tβθãèÏ±≈ yz ∩⊄∪ 

t⎦⎪Ï%©! $# uρ öΝèδ Ç⎯ tã Èθ øó̄=9 $# šχθàÊÌ ÷èãΒ ∩⊂∪ t⎦⎪Ï%©!$# uρ öΝèδ Íο4θ x. ¨“=Ï9 tβθè=Ïè≈ sù ∩⊆∪ t⎦⎪Ï%©!$# uρ 
öΝ èδ öΝ ÎγÅ_ρ ã àÏ9 tβθÝàÏ≈ym ∩∈∪ ωÎ) #’ n? tã öΝ ÎγÅ_≡ uρø— r& ÷ρ r& $tΒ ôM s3n= tΒ öΝ åκß]≈ yϑ÷ƒ r& öΝåκ̈Ξ Î* sù çö xî 

š⎥⎫ÏΒθè=tΒ ∩∉∪ Ç⎯ yϑ sù 4© xö tGö/ $# u™!# u‘ uρ y7Ï9≡ sŒ y7Í× ¯≈ s9'ρ é' sù ãΝèδ tβρ ßŠ$yè ø9$# ∩∠∪ t⎦⎪Ï%©!$# uρ öΝèδ 
öΝ ÎγÏF≈ oΨ≈ tΒ L{ öΝÏδ Ï‰ôγ tãuρ tβθãã≡u‘ ∩∇∪ t⎦⎪Ï%©!$# uρ ö/ãφ 4’ n? tã öΝ ÍκÌE≡uθ n=|¹ tβθÝàÏù$pt ä† ∩®∪ 

y7 Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝ èδ tβθèO Í‘≡uθ ø9$# ∩⊇⊃∪ š⎥⎪Ï%©!$# tβθèO Ì tƒ }̈ ÷ρ yŠöÏ ø9 $# öΝ èδ $pκÏù tβρ à$Î#≈ yz  
, وأصحاب القول الثالث حرصوا األمر يف القول الطيب  ]١١−١ : [املؤمنون

 دون العمل.
أغفلوا اجلانب الرتايب من اإلنسان  وأصحاب القول األخري  

وحاجاته املادية , ومل يفهموا هدف ( التعارف ) الذي رسمه تعاىل خلالئقه 
يش وتبادل املنافع شعوباً وقبائل , وأن التعارف يقتيض وجوباً التعا

وهذه من واالشتغال بأحوال الناس وقضاء حوائجهم ,  واملصالح



 
 

 

٢٤٨

 −, وأن العمل بام ينفع الناس  األهداف الثابتة يف القرآن الكريم أيضاً 
يمكن أن يكون باطالً  ال − ]١٧[الرعد الذي يمكث يف األرض حسب آية 

  , وال يمكن إال أن يكون هدفاً ثابتاً . أو ضائعاً 
قال  رو أبو داود يف سننه وابن حبان يف صحيحه أن النبي    
ُ خْ ال أُ أَ (( :  ألصحابه  الةِ والصَّ  امِ يَ الصِّ  نَ مِ  ةً جَ رَ دَ  لُ ضَ فْ أَ  وَ  هُ امَ م بِ كُ ربِ

ِ البَ  اتِ ذَ  ادَ سَ فَ  نَّ فإَ ِ ـنِ يْ البَ  اتِ ذَ  الحُ صْ إِ (( :  : بىل . قال قالوا )) ?ةِ قَ دَ والصَّ   نيْ
فضلُ أَ (( :  قال قال رسول اهللا  , عن عمر بن اخلطاب  )) ةُ قَ الِ احلَ  يَ هِ 

تَه, أو  وعَ , أو أشبَعتَ جُ تهُ ورَ وتَ عَ سَ , كَ األعاملِ إدخالُ الرسورِ إىل مؤمنٍ
تَهُ  يتَ حاجَ  . ]حديث صحيح[ ))قَضَ

: ماذا  أنه سأل رسول اهللا  ورو البيهقي عن أيب ذر الغفاري   
?  : مع اإليامن عمل . قلت))   ِباهللا اإليامنُ ( (:  قال ? ينجي العبد من النار

َّ  يَ طِ عْ يُ  نْ أَ ((  : قال  رُ أمُ يَ (( :  ? قال : فإن كان فقرياً  . قلت))   ُاهللا اهُ طَ عْ ا أَ ممِ
  :  ? قال : فإن كان ال يستطيع . قلت )) رِ كَ نْ املُْ  نِ ى عَ هَ نْ يَ وَ  وفِ رُ عْ املَْ بِ 

ىل تعلم صنعة) , قلت: فإن كان ال حيسن? (أي يعينه ع )) قَ رَ خْ األَ  نِ عِ يُ لْ فَ (( 
 اكَ رَ أَ  (( : ? قال فإن كان ضعيفاً ال يقدر:  . قلت))  وماً لُ ظْ مَ   نْ عِ يُ لْ فَ ((  : قال

أرأيت إن :  . قلت))   ِاسالنَّ  نِ عَ  اهُ ذَ أَ  كْ سِ مْ يُ لْ اً , فَ ريْ خَ  كَ بِ احِ صَ لِ  تَ كْ رَ ا تَ مَ 
 هِ ذِ هَ  نْ مِ  ةً لَ صْ خَ  بُ لُ طْ يَ  نٍ مِ ؤْ مُ  نْ ا مِ مَ (( :  ? قال فعل هذا يدخل اجلنة

 . َ )) ةنَّ اجلَ  هُ لَ خِ دْ ى أُ تَّ حَ  هِ دِ يَ بِ  تُ ذْ خَ أال إِ  لِ اْ صَ اخلِ 



 
 

 

٢٤٩

 نُ مِ ؤْ ــواملُ  ...((  :  هــديثـح يفلك ذ  اهللاِ  لُ وْ ـسُ رَ  انَ لَ ولقد خلص 
نَهُ النَّ ـمَ    . )يب هريرة أخرجه النسائي عن أ( ) ١( )) مْ اهلِِ وَ مْ أَ م وَ هِ ائِ مَ عىل دِ  اسُ نْ أَمِ

 (#ρ:  ونعود إىل قوله تعاىل ‘‰ Ïãr& uρ Νßγ s9 $̈Β ΟçF÷è sÜtG ó™$# ⎯ ÏiΒ ;ο§θè% ∅ÏΒ uρ 
ÅÞ$ t/Íh‘ È≅ ø‹y⇐ ø9 $# šχθç7Ïδö è? ⎯Ïμ Î/ ¨ρß‰tã «!$# öΝ à2̈ρ ß‰tã uρ . . .  ٦٠ : [األنفال[ . 

القوة  أال وهو ( , ففي هذه اآلية الكريمة نلمح اهلدف الثابت
هلدف الثابت يصبح وسيلة من أجل الوصول إىل هدف وهذا ا)  والرباط

كام ( ترهبون ) عدو اهللا وعدوكم حتى ال جيرؤ عليكم , ثابت آخر وهو 
كام نلمح من األلف والسني والتاء  , أيضاً  ) الوسيلة اخليل نلمح من لفظ (

لَ اجلهد والقدرة من أجل الوصول إىل هذا اهلدف)  استطعتم من لفظ (  , بَذْ
رِ بلفظ ( اإلعداد ن إال بـ (وال يكو وا ) حيث جاء عىل صيغة األَمْ  , ) وأَعدُّ

واملؤمنون مدفوعون بالفطرة تكويناً وباألمر اإلهلي تكليفاً لتحقيق القوة 
ةٍ وأمان أوالً ,  التي متكنهم من الدفاع عن أنفسهم واستمرار وجودهم بعزّ

ل هلم أنفسهم االع   .تداء عليهم ثانياً ومن إدخال اخلوف إىل قلوب من تسوّ
ةُ ) وهي الوسيل اخليل / السابقة (٦٠لقد ذكر اهللا يف آية األنفال /

وهذه الوسيلة متبدلة  , يف عهد رسول اهللا  املقدورةُ واملتاحةُ واملمكنةُ 
ة بحسب الزمان واملكان واألشخاص   . )٢(متغريّ

                                                           
يمكن العودة إىل كتابنا (الثابت واملتغري يف القرآن الكريم) حتت فصل  لالستزادة يف هذا البحث) ١(

 م .   ٢٠٠٥نان عام لب –(تعريفات وشواهد) طبعة دار الفكر بريوت 
:  لقد أخرب رسول اهللا اخليل: ) ٢( ـةِ ونوعيّـةِ اخليـل قـائالً رييَّ عقـودٌ يف  «عـن أمهيَّـة وخَ اخليـلُ مَ

ة يَامَ ُ إىل يومِ القِ ريْ ا اخلَ يهَ اصِ َ [رواه أمحد  والشيخان عن أيب هريرة »نَوَ يف حـديثٍ آخـر  أيّ  ] وبـنيَّ
يْلِ  «اخليل خريٌ فقال:  ُ اخلَ ريْ مُ خَ هَ عُ (األسود) , األَدْ رَ مُ (يف وجهه بياض), األَقْ ثَ ( أبيض األنـف األَرْ



 
 

 

٢٥٠

ية احلربيّة احلديثة وغ ريها نقول : أين نحن من هذه الوسائل الربّ
بشتّى أنواعها وأشكاهلا ? وأين نحن من الوسائل احلربيّة والعلميّة اجلويّة 

  . والفضائيّة احلديثة بأبعادها وطاقاهتا وقدراهتا لتحقيق اهلدف الثابت ? 

 ? î‰Éfó¡yϑ©9 }§Åc™é& ’n?tã 3“uθø)−G9$# ô⎯ÏΒ ÉΑ̈ρr& BΘöθtƒ ‘,ymr& βr& tΠθà)s :  وقال تعاىل
Ïμ‹Ïù 4 Ïμ‹Ïù ×Α%ỳ Í‘ šχθ™7Ïtä† βr& (#ρã£γsÜtGtƒ 4 ª!$#uρ =Ïtä† š⎥⎪ÌÎdγ©Üßϑø9$#  ١٠٨ : [التوبة[ .   

أنَّه أتى رجاالً من األنصار يف مسجد  رو البزار عن رسول اهللا 
باء م  ((:  يوم وصوله االثنني إىل املدينة املنورة فقال ,قُ يْكُ لَ نَ عَ سَ إنَّ اهللاَ أحْ

ورِ  كُم الثَّنَاءَ يف الطُّهُ دِ جِ سْ ونَ بِهِ  , يف مَ رُ ورُ الذي تَطَهَّ امَ هذا الطُّهُ   ))  ? فَ
تْبِع احلجارة باملاء قالوا وهُ  ((:   فقال , : نُ مُ يْكُ لَ عَ وَ ذاكَ فَ  , أي الزموه))  هُ

فكانوا حيرصون عىل طهارة ونظافة أجسادهم وثياهبم كام   . وداوموا عليه
  . حيرصون عىل طهارة ونظافة مسجدهم

ويف الكالم النبوي  , في هذه اآلية الكريمة إشارة واضحةف
ٌ عىل اهلدف الثابت (  لَمٌ  , ) الطهارة والنظافةالرشيف تأكيد بَنيِّ عْ وهي مَ

 , وهدف إهليٌّ تكليفيٌّ  , ومطلبٌ اجتامعيٌّ تربويٌّ  , إنساينٌّ حضاريٌّ 
عىل  تأكيدٌ و , وحاجة برشية يومية ال غنى عنها , ومقصد نبويٌّ رشيفٌ 

بَلُ (( :  يقول وهذا رسول اهللا  ,الوسيلة املتاحة واملقدورة واملمكنة  قْ ال يَ
ورٍ  ِ طُهُ ريْ مْ بِغَ كُ دِ الةَ أَحَ   . ][عن عبد اهللا بن عمر))  ..  اهللاُ صَ

                                                                                                                                       
لُ الثالث والشفة) ,  جَّ لْقُ اليَمني (يف قوائمه بياض) , املُحَ ـإِنْ مل ( اليوجد بيده اليمنى بيـاض) , طَ فَ

يْتٌ  مَ مُ فَكُ هَ يَةِ (األمحر) يَكنْ أَدْ  [عن أيب قتادة] .  »عىل هذه الشِّ



 
 

 

٢٥١

قبَل والسؤال ر حصل باملاء دون احلجارة فهل يُ  ? : لو أنَّ التطهّ
قَ بالوسيلة امل ,نعم ة األعىل وهي أفضل من وسيلةِ ألنَّ اهلدفَ قد حتقَّ َ يرسَّ

  ., وهكذا . احلجارةِ األدنى
يف كتابه ( كيف نتعامل مع  − رمحه اهللا  −يقول الشيخ الغزايل 

نَّ أحدهم زار بلداً إسالمياً من دول االحتاد السوفييتي سابقاً يف إ : ) القرآن
سجد فوجد أكواماً من احلجارة يف مكان التطهر امللحق بامل , رشق آسيا

ر إحياءً  قال القوم , فلام سأل عن السبب , هناك : إننا نستعملها يف التطهّ
 لو كان بيننا : هل يرىض رسول اهللا  , والسؤال الرسـول نة ـلس

وماذا يقول هؤالء عن وسائل التطهري  ? الوسيلة األدنىباحلجارة وهي 
جراء العمليات احلديثة لألدوات الطبية يف العيادات واملستشفيات وأثناء إ

دة ?  اجلراحية يف غرف العناية املشدّ
 „ ’Îû BNθã‹ç/ tβÏŒr& ª!$# βr& yìsùöè? tŸ2õ‹ãƒuρ $pκÏù …çμßϑó™$# ßxÎm7|¡ç : وقال تعاىل

…çμs9 $pκÏù Íiρß‰äóø9$$Î/ ÉΑ$|¹Fψ$#uρ ∩⊂∉∪ ×Α%ỳ Í‘ ω öΝÍκÎγù=è? ×οt≈pgÏB Ÿωuρ ììø‹t/ ⎯tã Ìø.ÏŒ «!$# 
ÏΘ$s%Î)uρ Íο4θn=¢Á9$# Ï™!$tGƒÎ)uρ Íο4θx.̈“9$#   tβθèù$sƒs† $YΒöθtƒ Ü=̄=s)tGs? ÏμŠÏù ÛUθè=à)ø9$# ã≈|Áö/F{$#uρ  
رُ اسمِ اهللاِ فيها (فاهلدف الثابت يف اآلية الكريمة  . ]٣٧−٣٦ : [النور   و ) ذِكْ

هُ بالغدوِّ واآلصال ( من املؤمنني ليكونوا قادرين عىل إعامر  ) تسبيحُ
وأداء الفرائض التي  ,ل الذي ال يرصفهم عن صلتهم برهبم األرض بالعم

  . سبحانه ) بيوتُ اهللا (والوسيلة  افرتضها عليهم ,
 ãΝ:  وقال تعاىل ä3š/§‘ “ Ï%©!$# ©Åe ÷“ ãƒ ãΝ à6s9 šù=à ø9 $# ’Îû Ìós t7ø9 $# (#θäó tGö; tG Ï9 

⎯ ÏΒ ÿ⎯Ï& Î#ôÒ sù 4 …çμ ¯Ρ Î) šχ% x. öΝ ä3Î/ $VϑŠÏm u‘  كُ لْ الفُ  فالوسيلة ( . ]٦٦ : [اإلرساء  (



 
 

 

٢٥٢

نَ صيدٍ أو جتارةٍ أو تنقيبٍ أو سياحةٍ أو حربٍ  , بأنواعها فُ سواءً أكانت سُ
فن  نا بالسّ رُ ذكّ اصات , وهذا يُ كالبارجات وحامالت الطائرات والغوّ
مائيّة التي صنعها القائد اإلسالمي حممد الفاتح واستخدمها يف فتحِ  ْ الربَ

من الرامجات كاملجانيق وغريها , وذلك يف القسطنطينية , وما كان عليها 
نا أيضاً  ١٤٥٣/ امليالدي عام /١٥منتصف القرن / رُ ذكِّ م/ , وهذا يُ

واري بمعركة ( هرية التي وقعت عام / )١() ذات الصّ هـ/ ويف روايةٍ  ٣١الشّ
وم يف البحر  ٣٤عام / هـ/ حيثُ حصلت بني العرب املسلمني والرّ

بَ االسك رْ ندرية , كام ورد يف كتاب ( النجوم الزاهرة األبيض املتوسط غَ
حْ  َ عىل  )٢(يف ملوك مرص والقاهرة ) بقيادة عبد اهللا بن سعد بن أيب رسَ

وم بقيادة قسطنطني بن هرقل عىل // سفينة , ٢٠٠/  , / سفينة١٠٠٠والرّ
تِلَ يومها قسطنطني وانترص املسلمون , قال تعاىل :   Νوقُ Ÿ2 ⎯ÏiΒ 7π t⁄ Ïù A' s#ŠÎ=s% 

ôM t7n= xî Zπ t⁄ Ïù Oο uÏW Ÿ2 ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 3 ª!$# uρ yì tΒ t⎦⎪Î É9≈¢Á9 $#   كام انترص  ]٢٤٩ : [البقرة ,

                                                           
يت املعركة بــ ( ذات اري : الصوّ ) ١( مّ مجع صارٍ , وهي : اخلشبةُ التي تعرتض وسط السفينة , وسُ

ـفن التـي التحمـت يف  الصواري ) لكثرة صواري املراكب واجتامعها , وقِيل: لكثـرةِ سـارياتِ السُّ
 ص ١/ سفينة عربيّة إسالمية وروميّة [النّجـوم الزاهـرة ج ١٢٠٠القتال ذلك اليوم , فقد بلغتْ /

 طبعة دار املعارف بمرص ] .  ٢٩٠ص ٤, الطربي ج٨٠
ـة ٦٥٧ت  −: (...  عبد اهللا بن سعد بن أيب رسح) ٢( م ) . قريشّ , فاتح إفريقيا , أسلمَ قبل فتحِ مكّ

م/ زحـف لفـتح مـا بـني  ٦٤٥ −هــ  ٤٦, شارك عمر بن العاص يف فتح مرص , ثم وليها سـنة / 
علـيهم يف אفريقـي , وغـزا البيـزنطيني بحـراً , وطرابلس الغرب وطنجة ودان له الشـامل اإل

ومـات بعسـقالن  م/, انضم إىل معاوية بالشام بعد مقتـل عـثامن ٦٥٤معركة ذات الصواري /
 أثناء صالته . 



 
 

 

٢٥٣

وجزر  ص وكريت وكورسيكا ورسدينيا وصقليةاملسلمون يوم فتح قرب
الباليار , ووصلوا إىل جنوه ومرسيليا , وانتهت تسمية البحرِ الذي كان 

يمن علي ى ببحر الروم إىل بحرٍ هتُ فن العربية اإلسالمية يُسمّ نعود , )١(ه السُّ
لْكُ )  الوسيلة (: فنقول  )  لتبتغوا من فضلهاهلدف الثابت ( بأنواعها , والفُ

هُ ال حدودَ له هُ سبْحانَ ,  واألهنارفيام أنعم به يف البحار واملحيطات  وفضلُ
   وكان رحيامً , وأوىل بنا أن نكون رمحاء بالناس .

 uθèδ:  وقال تعاىل uρ ”Ï%©!$# t¤‚ y™ t ós t7ø9$# (#θè=à2 ù'tG Ï9 çμ ÷Ζ ÏΒ $ Vϑóss9 $wƒÌ sÛ 
(#θã_Ì ÷‚tG ó¡n@ uρ çμ ÷Ψ ÏΒ Zπ uŠ ù=Ïm $yγ tΡθÝ¡t6ù= s? ” ts? uρ š ù=à ø9$# t Åz#uθ tΒ ÏμŠÏù (#θäó tFö7tFÏ9 uρ 

∅ÏΒ ⎯Ï&Î# ôÒsù öΝ à6̄= yès9 uρ šχρã ä3ô±s?  ]البحر فالوسيلة ( . ]١٤ : النحل  (
ره اهللا ل    , ) لتأكلوا منه حلامً طرياً  واهلدفُ ( , إلنسانالذي سخّ

) وهو  ولتبتغوا من فضله و ( , ) وتستخرجوا منه حلية تلبسوهنا و (
قال  دون أن ينسوا الشكر هللا , , الوصول إىل خرياتِ وكنوزِ وثروات البحر

سعيُ  , فأين وصل ]٣٩ : [النجم  βr&uρ }§øŠ©9 Ç⎯≈|¡ΣM∼Ï9 ωÎ) $tΒ 4©tëy™  :  تعاىل
 ?  واألهناراملسلمنيَ يف البحار واملحيطات 

&  ù:  وقال تعاىل tø% $# ÉΟó™ $$Î/ y7 În/ u‘ “Ï%©! $# t,n= y{ ∩⊇∪ t,n= y{ z⎯≈ |¡Σ M}$# ô⎯ ÏΒ 
@,n=tã ∩⊄∪ ù&t ø%$# y7š/ u‘ uρ ãΠt ø.F{ $# ∩⊂∪ “Ï%©! $# zΟ̄=tæ ÉΟn= s)ø9 $$Î/ ∩⊆∪ zΟ ¯=tæ z⎯≈ |¡ΣM}$# $ tΒ óΟ s9 
÷Λs> ÷ètƒ   وقال أيضاً  . ]٥− ١ : [العلق  :  úχ 4 ÉΟ n=s) ø9$# uρ $ tΒ uρ tβρ ãäÜó¡o„   ١ : [القلم[ .  

                                                           
ل دار أنشئت لصناعة السفن يف مرص عام /١( هـ / , كام أمر عبد امللك بن مـروان اخلليفـة   ٥٤) أوّ

هُ هناك عىل لَ فن فكانت أول دار من هذا النوع يف اإلسالم . األموي عامِ   إنشاء دارٍ لصناعة السّ



 
 

 

٢٥٤

 , ) العلمُ  (واهلدفُ  , وسيلة)  القراءة والقلم واملحربة والكتابة ( ـف
لامً  , واألكرمون عندَ اهللاِ هم األكثرُ قراءةً  هل  . واألكثرُ قراءةً هم األكثرُ عِ

مَ  سؤاالن حيتاجان إىل جواب حتى نعلمَ اهلدفَ  ? نتعلّم لنقرأ أم نقرأ لنتعلّ
  . الثابتَ من الوسيلةِ املتغرية

_ û©Í:  وقال تعاىل t6≈ tƒ tΠ yŠ#u™ (#ρä‹è{ ö/ ä3tG t⊥ƒÎ— y‰Ζ Ïã Èe≅ ä. 7‰ Éfó¡ tΒ (#θè=à2 uρ 
(#θç/ u õ°$# uρ Ÿωuρ (# þθèù Î ô£è@ 4 …çμ ¯ΡÎ) Ÿω =Ïtä† t⎦⎫ ÏùÎ ô£ßϑø9 $#  ةالزين(  ـف . ]٣١ : [األعراف  (
دون األخذ منها واهلدف وسيلة أيضاً ,  ( األكل والرشب )و  , وسيلة
  وهذا من ثوابت القرآن الكريم . إرساف

  ô‰s)s9uρ $oΨøΒ§x. û©Í_t/ tΠyŠ#u™ öΝßγ≈oΨù=uΗxquρ ’Îû Îhy9ø9$# Ìóst7ø9$#uρ Νßγ≈oΨø%y—u‘uρ:  قال تعاىل
š∅ÏiΒ ÏM≈t7ÍhŠ©Ü9$# óΟßγ≈uΖù=Òsùuρ 4’n?tã 9ÏVŸ2 ô⎯£ϑÏiΒ $oΨø)n=yz WξŠÅÒøs?  ٧٠ : [اإلرساء[ .   

هُ تفضيله عىل كثري ممن خلق و ومن متام تكريم اهللا لإلنسان َ لَ بنيَّ
من  , األهدافَ الثابتة يف حياته كام هداه إىل الوسائل املتغرية يف وجوده

ته  , واستمراره وبقائه ,وسالمته وصحته , أجل كرامته وقوته وعزّ
وأكثر  ,وكلّام كان اإلنسان أكثر وعياً هلذه األهداف  , فوق أرضهوخالفته 

ذاً لألسباب املوصلة إليها   : قال تعاىل , كان أهالً هلذه اخلالفة كلام , أَخْ
9e≅à6 Ï9 uρ ×M≈ y_ u‘ yŠ $−ΙÊeΕ (#θè=ÏΗxå ( öΝåκ uÏjù uθã‹Ï9 uρ öΝ ßγn=≈ uΗùå r& öΝ èδuρ Ÿω tβθçΗs>ôà ãƒ   األحقاف] : 

١٩[ .  
‰ y:  تعاىل وقال tãuρ ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ óΟä3ΖÏΒ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# 
óΟßγ ¨ΖxÎ= ø⇐ tGó¡uŠ s9 ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# $yϑŸ2 y# n=÷‚ tGó™ $# š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ ÏΒ öΝÎγ Î=ö6s% £⎯ uΖ Åj3 uΚã‹ s9 uρ öΝçλ m; 
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ãΝ åκs]ƒÏŠ ”Ï%©! $# 4© |Ó s? ö‘ $# öΝçλ m; Ν åκ̈] s9 Ïd‰t7ãŠ s9 uρ .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ öΝ ÎγÏù öθ yz $YΖ øΒ r& 4 ©Í_ tΡρ ß‰ç6 ÷ètƒ Ÿω 
šχθä.Î ô³ç„ ’Î1 $\↔ø‹ x© 4 ...  ]٥٥ : النور[ .  

 : واحلرفية لقد ريض املسلمون اليوم بالقراءة السطحية أخرياً
آليات القرآن الكريم فغابوا عن فقه األهداف والتجويدية والصوتية 
وصارت  , فغابت عنهم الشهادة عىل الناس , الثابتة والوسائل املتغرية
رُ الوسائل , الوسائلُ عندهم أهدافاً  ِّ  Ÿξ:  قال تعاىل , واألهداف تُربَ sù r& 

ƒtGt‰y/−ãρβt #$9ø)àö™u#χš &rΘô ãt?n’4 %è=èθ>A &r%øx$9äγy$!  فهال عدنا إىل  )١( ]٢٤ : [حممد ,
فهم وفقه الثوابت والوسائل يف القرآن الكريم حتى نكون ممَّن يستحق 

 واملؤمنني !. وصفهم باملسلمني
 

        

                                                           
(حــديث الــروح) يف التلفزيــون العــريب الســوري بدمشــق وبتــاريخ   مــن نــدوة  −: أالبحــث ) ١(

 . للمؤلف وبعنوان (اهلدف الثابت والوسيلة املتغرية يف القرآن الكريم)  ٢٩/٩/١٩٩٥
 . لمؤلف أيضاً ل ٢٤/٦/١٩٩٥ابط بدمشق بتاريخ جامع املر ومن خطبة اجلمعة يف −ب
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ـحة  قيل يف املثل العريب : ( العقل السليم يف اجلسم السـليم , والصِّ

ـد  عىل رؤوس األصحاء , ال يعرفه إال تاجٌ  جِ املرىض ) واإلنسان منذ أن وُ
ثَ  بفطرته تلبيةً حلاجته عـن الـدواء مـن أجـل الشـفاء , حـني أحـسَّ بَحَ

د أن ا , ثم جاءت رسالة السامء إىل حممدٍ  باملرض وشعر باألمل لشفاء لتؤكِّ
  , وأن عىل العباد الدعاء بعد األخذ باألسباب .من اهللا الذي بيده كل يشء 

# قال تعاىل :  sŒ Î) uρ àM ôÊ Ì tΒ uθ ßγ sù É⎥⎫ Ï ô± o„  ٨٠ : اء[الشعر . [ 

ـإِنْ : ((  وقال  ةِ , فَ ـرَ يَا واآلخِ نْ افِيَة واملُعافـاةَ يف الـدُّ بَّك العَ لْ رَ سَ
تَ  لَحْ دْ أَفْ قَ ةِ فَ رَ ا يف اآلخِ طيتَهَ يَا وأُعْ نْ افِيَةَ يف الدُّ  . [أنس بن مالك] ))  أُعطِيْتَ العَ

ــ: ((  وقــال  ــنَ النَّ ٌ مِ ثِــريْ امَ كَ ــونٌ فِــيْهَ بُ غْ ــانِ مَ تَ مَ ةُ نِعْ ــحَّ   اسِ , الصِّ
اغُ  رَ  .  [ابن عباس]))  والفَ

اءً  : (( وقال  ـعْ دَ ْ يَضَ لَّ ملَ جَ ا , فإنَّ اهللاَ عزَّ وَ وْ اوَ دَ بَادَ اهللاِ تَ ا عِ مْ يَ عَ نَ
ــدٍ  اءٍ واحِ َ دَ ــريْ , غَ اءً ــفَ ــهُ شِ ــعَ لَ ضَ   قــالوا: مــا هــو يــا رســول اهللا ? ))  إِال وَ

مُ قال : ((  رَ  .  [اإلمام أمحد])) اهلََ
ـهُ : ((  وقال  لِمَ ـنْ عَ هُ مَ لِمَ اءً , عَ فَ لَ لَهُ شِ زَ لْ داءً إال أَنْ نْزِ إنَّ اهللاَ مل يُ

هُ  لَ هِ نْ جَ هُ مَ لَ هِ جَ  . [اإلمام أمحد]))  وَ
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عَ بعضها  فْ دَ دادِ , ومقاومة بعضها لِبَعضٍ , وَ لْقَ األَضْ أَمَّل خَ منْ تَ وَ
بِّ سبحانه , و املُ قدرة الرَّ بوبيـة والوحدانيـة ببعض, تبنيَّ له كَ ه بالرّ دُ ـرُّ فَ تَ

فءَ لهُ , وكل ما سواه حمتاجٌ إليـهِ , وتبـني  ة والصمدية , وأنّه ال كُ واألحديّ
 .  )١(له أنّ التدافع يمنع األمراضَ والفساد والرش من االنتشار والسيطرة 

نـايفِ  ففي األحاديث الصحيحة السابقة أمـرٌ بالتـداوي , وهـو ال يُ
ةِ األسـبابِ التـي نصـبها اهللاُ التوكلَ , بل ال تَ  بـارشَ تِمُّ حقيقةُ األمـرِ إال بمُ

عـاً , وأنّ تعطِيلهـا يقـدح يف  راً ورشَ دَ ا قَ بَّبَاهتِ ياتٍ ملُِسَ تَضَ قْ سبحانه وتعاىل مُ
عطِلُّهـا أن  ظُـنَنَّ مُ حُ يف األمرِ واحلكمةِ اإلهلية , فـال يَ ل نفسه , كام يقدَ التوكّ

 ها أقو للتَركَ ـبحانه  , ألنّ  لتوكّ ل اعتامدُ القلبِ عىل الربِّ سُ حقيقةَ التوكّ
ه , وال بدّ مع هذا االعـتامدُ مـن يف يف حصولِ ما ينفعُ العبدَ , و فعِ ما يرضُّ دَ

ـل تعطـيالً , ومـا عمبارشةِ األسباب , فال جيعلُ الت الً , وال التوكّ طيلَ تـوكّ
قى  اية األدويةُ والرُّ قَ رِ اهللاِ والوِ دَ نْ قَ دِّ  , وماإال مِ ـرَ رهِ , كَ دَ رُ اهللا إال بِقَ دَ دُّ قَ رَ يُ

رِ العـدوِّ باجلهـادِ  ـدَ دِّ قَ رَ ادِها , وكَ دَ رِ اجلوعِ والعطشِ واحلرِّ والربدِ بأضْ دَ قَ
نْ هنـا  واءِ , ومِ رِ املرضِ بالدّ دَ دِّ قَ رَ عناهُ العامّ والقتالِ بمعناهُ اخلاصّ , وكَ بمِ

واءٌ )) : ((  قال  لِّ داءٍ دَ ـيديلِّ  تقويـةً لِكُ لـنفسِ املـريضِ والطبيـب والصّ

                                     
 ٩) ص  موسوعة احلُبّ  يف القرآن الكريم يمكن العودة إىل كتابنا الثالث من ( لالستزادة) ١(

 ).  إن اهللا ال حيب املفسدين (: وبعنوان 
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واء والبحـث عنـه بكـل وسـائل البحـث  واملخربيِّ , وحثَّاً عىل طلب الدّ
 .  )١(العلميِّ والتجريبيِّ وما إىل ذلك 

ـة  يقول ابن خلدون يف مقدمته : ( الطِبُّ وغريهُ من املسـائلِ العاديّ
نَ الصناعاتِ , والصناعةُ ال عالقـة هلـا بالعبـادة ـ أو مِ أو  ةُ نَّ , وليسـت السُّ

 القرآن مصدراً أو كتاباً لدراسة الطبّ ) . 
نعودُ بعد هذه املقدمة الرسيعة التي ال بدّ منهـا إىل بحثنـا الـذي يـدور يف 

, التـي  يف األحاديث النبوية الرشـيفةِ  ) الوسيلة املتغرية (و ) اهلدف الثابت (فلك 
, كيف  اهُ وَ دْ نُ به , وال نشكّ يف جَ تتصل بالطبّ النبوي الرشيف الذي نعتقدُ ونؤم

  ك أمثلة عىل ذلك :, وها ال , وصاحبُهُ سيّد وخاتمُ األنبياءُ واملرسلني حممد 
مـا شـكا  رو البخاري يف تارخيه وأبو داود يف السنن أن رسول اهللا   − ١

مْ  إليه أحدٌ وجعاً يف رأسه إال قال : (( تَجِ )) وال شكا إليه أحدٌ وجعاً احْ
نَّاءِ  : (( يه إال قال لهيف رجل بْ باحلَ تَضِ [من حـديث سـلمة امـرأة أيب نـافع  )) اخْ

  .وهو حديث حسن]
فاءُ يف أنه قال : ((  ورو البخاري ومسلم عن رسول اهللا  الشِّ

تِيْ عنْ  َى أمَّ يَّةِ نارٍ , وأنَا أهنْ مٍ , وكَ ْجَ ةِ حمِ طَ ْ لٍ , ورشَ سَ ةِ عَ بَ ْ : رشَ يِّ  ثَالثٍ   .  )) الكَ

                                     
 ١٢١) ص موسوعة احلُبّ يف القرآن الكريم يمكن العودة إىل كتابنا الثاين من ( لالستزادة) ١(

 ) . اهللا حيب املتوكلني إن ( : وبعنوان
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ـدُ : ((  وقال  صْ ـةُ والفَ امَ جَ تُم بِهِ احلِ يْ اوَ دَ ريُ ما تَ   )) ويف روايـة : خَ
ةُ (( إنَّ  امَ جَ تُم بِه احلِ يْ اوَ دَ ا تَ لَ مَ  .  [ رواه مسلم ])) أفْضَ

رَ : ((  وقال  ـعْ تُ الشَّ نْبـِ َ , ويُ ْلُو البَرصَ هُ جيَ إِنَّ دِ , فَ مِ ثْ مْ باإلِ يْكُ لَ )) عَ
مِ  [جابر بن عبد اهللا] ثْ لِ اإلِ حْ عٌ من الكُ  .  دُ : نَوْ
ْلُو : ((  وقال  هُ جيَ إِنَّ دِ , فَ ثْمِ لُوا باإلِ تَحِ رَ אاكْ ـعْ تُ الشَّ نْبـِ  )), ويُ

 :  ويف الرشح الكبري للمناوي عند الكالم عىل قوله, [رواه الرتمذي عن ابن عباس] 
دِ  (( ثْمِ مْ باإلِ يْكُ لَ نْبَتَةٌ لِلْشَّ ... )) عَ إِنَّه مَ ِ فَ اةٌ لِلْبَرصَ فَ  مَصْ ذَ بَةٌ لِلْقَ هَ ذْ رِ مَ   .   عْ

ـلِّ : ((  وقال  ـنْ كُ اءً مِ ـفَ ا شِ وداءِ , فإنَّ فِيهَ بَّةِ السَّ هِ احلَ ذِ َ م هبِ يْكُ لَ عَ
اءٍ  امّ )) دَ ام : املوت.  [رواه البخاري ومسلم والرتمذي عن أيب هريرة ]إِال السَّ  . السّ

تبني لنا أن اهلـدف الثابـتَ هـو يف هذه األحاديث النبوية الرشيفة ي
ته وسـالمتِهِ , والوصـولُ إىل  اإلنسانُ  , ونفعُ اإلنسانِ واملحافظة عىل صحّ

ـوداء  دُ واحلبّة السّ مداواته ووقايته يف آنٍ واحدٍ وما احلجامة واحلنّاء واإلثْمِ
,  اهللاِ  رسـولِ والعسلُ إال الوسائل املُتاحةُ واملُمكِنةُ واملقـدورةُ يف 

ز ملـا جـا لو أنّ هذهِ الوسائل هي اهلدفُ الثابـتُ يف كـالم رسـول اهللا و
ها  , وللعلامء املتخصصني أن يبحثوا ويفتشوا للمسلمني أن يستخدموا غريَ

بوا ليتوصلوا إىل ما فيه شفاء اإلنسان . أليس اهللا هـو القائـل : ≅  وجيرّ è% uρ 

Éb> §‘ ’ ÎΤ ÷Š Î— $ Vϑ ù= Ïã  ]: ١١٤ طه. [ 
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بِّ : ((  قال   − ٢ اةٌ لِلَرَّ ضَ رْ مِ مَ فَ ةٌ لِلَ رَ طْهَ واكُ مَ [البخاري عـن أمّ املـؤمنني ))  السِّ

مْ : ((  وقــال عائشــة ريض اهللا عنهــا] ,  ُ هتُ ــرْ تِــي ألَمَ ــقَّ عــىل أُمَّ لَــوال أَنْ أَشُ
الةٍ  لِّ صَ نْدَ كُ واكِ عِ  . [البخاري ] ))  بالسِّ

ديثني النبـويني إىل أمرين اثنني يف هذين احل لقد أشار رسول اهللا 
ام اهلـدفُ الثابـتُ ? وأهيـام الوسـيلة املتغـرية ? ال ريـبَ أنّ  الرشيفني , فأهيّ

ـ وبيئـةِ  , وأنّ اهلـدفَ  الرسـول السواكَ وسيلة ميسورةٌ متاحـةٌ يف عرصِ
الفمِ , وال يمكـنُ تَعطيـلُ  )١(هريطتوالثابتَ من هذه الوسيلة إِنْقاءُ األسنان 

دمِ و  جودِ الوسيلة املقدورة أال وهو السواك . اهلدفِ الثابتِ لِعَ
اغب يف الفقه احلنفي : ( ويكونُ العـودُ مـن أراكٍ  قيل يف هدايةِ الرّ
هُ بـام  تِّتُ , ويُكرَ فَ رحُ وال يُ يثُ ال يَرضُّ وال جيَ يتونٍ وغريها بحَ ونٍ وزَ جُ رْ وعُ

تِّتُ  فَ ُّ أو يُ حُ أو يَرضُ ْرَ بُ الكتاب الشيخ عبد, )  جيَ هذِّ اهللا البسام عن  ونقل مُ
َ  –قوله : ( وبأيِّ يشءٍ أستاكُ  اإلمام النووي  يِـريْ يلُ التَّغْ زِ ّا يُ ـل  –ممِ صَ حَ

بُعِ , وهو مذهب أيب حنيفةَ  ةِ واألُصْ قَ رْ لـة االستِيَاكُ كاخلِ مومِ األدّ ) ,  لِعُ
صُ ويف املغني : ( إنّه يُ  رِ ما حيَ نّة بقدَ ـاءِ , واللُ صيبُ من السُّ قَ نْ كُ  من اإلِ َ ـرتْ يُ

ا ) .  هَ نّة لِلَعجزِ عن أكثرِ ليلُ من السُّ  القَ

                                     
( الطهارة ) يمكن العودة إىل كتابنا الثاين من ( موسوعة احلب يف  فيام يتعلق بلفظ لالستزادة )١(

  . ن اهللا حيب املتطهرين ), بعنوان : ( إ ١٠٥ القرآن الكريم ) ص
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ت الوسـيلةُ , وبقـيَ  ائلُ بعد هذه الشواهد قـائلني : إذا تغـريّ نتسَ وَ
ـواك إىل ماليـني مـن اهلدفُ ثابتـاً , يف جمتمعـاتٍ ال  فيهـا عـودُ السِّ

,  راملسلمني , فهل ندع هذه السنة الرشيفة ? وهل باستخدامنا وسيلةً أخ
هِ , نقـعُ يف  ريطهتإلنقاء األسنان و تـِ بِ حمافظني عـىل نِعمَ الفمِ ومرضاةِ الرّ

رة ويذهبُ األجرُ والثوابُ ? نّة املُطَهّ أما توصل العلـم احلـديث  خمالفة السُّ
يف عرصنا إىل وسائل عند أطباء األسنان عىل تشعّب اختصاصـاهتم إىل مـا 

ورها ? أمـا أضـحت مراجعـة يكفل نقاء األسنان وسـالمتها وقيامهـا بـد
  الطبيب االختصايص أمراً رضورياً كل ستة أشهر ?
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ß‰ƒ Ì ãƒ öΝ ä. t Îdγ sÜ ãŠ Ï9 §Ν ÏG ãŠ Ï9 uρ … çμ tG yϑ ÷è ÏΡ öΝ ä3 ø‹ n= tæ öΝ à6 ¯= yè s9 šχρ ã ä3 ô± n@  ٦ : [املائدة[ .  
  . ]١٨٥ : [البقرة   ß‰ƒÌãƒ ª!$# ãΝà6Î/ tó¡ãŠø9$# Ÿωuρ ß‰ƒÌãƒ ãΝà6Î/ uô£ãèø9$#   : اىلعل تاوق

كِنـةٍ نافعـة ال رضرَ فيهـا عـىل  نة بـأيِّ وسـيلةٍ ممُ املهمُّ أداءُ هذه السُّ
ة اإلنسان .. وسالمة اإلنسان   . من خالل نقاء األسنان اإلنسان .. وصحّ

م ال يفرقون بني أمـرين من املالحظ يف احلياة ال واقعية للمسلمني أهنّ
الوسـيلة املتغـرية ) يف أحاديـث  ) و( اهلدف الثابت مقرتنَني متالزمَني مها (
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, وال يقفـون  , كام أن بعض الدارسني ال يلحظون هذا األمـرَ  رسول اهللا 
اً هلا عنده طَبِّقَ نْ هؤالء وهؤالء من يأخذ بالوسيلة مُ عـن , غافالً  , حتى إنّ مِ

  . يف اخلرب عن رسول اهللا اهلدف 
يأكـل بـثالث  ( رأيـت رسـول اهللا قـال :  عن كعبِ بن مالـك   − ٣

ها ) قَ   .[رواه مسلم ]  أصابعَ , فإذا فرغَ لَعَ
ةِ  أن رسول اهللا  وعن جابرٍ  فَ ـحْ ـابِعِ والصَّ قِ األصَ رَ بِلَعْ : ( أَمَ

كُ  : (( وقالَ  امِ عَ ونَ يف أيِّ طَ رُ مْ ال تَدْ ةُ إَنَّكُ كَ َ  . [رواه مسلم] ))مْ الربَ

ويَ عــن ابــن عبــاس  ــلَ : ((  قــال أن رســول اهللا  ورُ ا أكَ إِذَ
ا  هَ قَ عَ لْ تَّى يَ هُ حَ ابِعَ حْ أَصَ سَ مْ اماً فَال يَ عَ مْ طَ كُ دُ  .  [رواه الشيخان])) أحَ

,  هذه األحاديث التي تتعلقُ بـأدبِ املائـدةِ والطّعـامهذه األخبار يف 
ـنّة ئرةً سطحيّةً , وقُررَ إليها نَظنُظِ  ـمَ منهـا أنّ السُّ اءةً غري مطلوبةٍ , ثمّ فُهِ تْ قِرَ

ا , ولَ  هَ قُ عْ ةِ النبوية هي األكل باألصابعِ الثالث ثمّ لَ فَ ـحْ ـقُ الصَّ , وأنّ أيضـاً عْ
ْظِهـا  نّة , ولو نظرَ هؤالءِ إىل لَفظِ األحاديـثِ وحلَ خالف ذلكَ هو خالفُ السُّ

دوا يف قول ( يأكلُ  جَ رفَ اجلرّ ( بِثالثِ أصابع لَوَ فيدُ معنـاهُ ) الذي يُ  الباء ) حَ
, ومنه نخلـصُ إىل أنّ ( األصـابع  , وهذا ما كان يفعله االستعانة يف اللغةِ 

ا اهلـدفُ الثابـتُ  الثالث ) هي الوسيلة اململوكة واملتاحة لتناول الطعام , وأمّ
   وهو النعمةُ من اهللا سبحانه .الذي يمثل غذاءَ اإلنسانِ وحياته , فهو ( الطعام ) 
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مخسة أصابع ثم هداها ملا جيـب أن  -مثالً  − أي الذي أعطى اليدَ .  ]٥٠ : [طه
لُ الطعام , وهي الوسيلة الشخصية  تقوم به من أفعال , ومن بني ذلك تناوُ

كل إنسان , منذ أن خلقه تعاىل , وبمرور األعوام واأليام اخرتع اإلنسان ل
,  دون أن متسه أصـابع الكـف وسائلَ أُخر استعان هبا عىل تناول الطعام

ق   التزام األدب مع اآلكلني يف تناول الطعام . وهبا يتحقّ
ة بعد االنتهاء  حَ فْ قَ األصابعِ والصَّ  يه ,فال حاجة إلوأما ما يتعلق بلَعْ

قـةِ وال يف , وال يدعُ  )١(حاجته رألن املؤمن ال يضع يف إنائه إال بقد عىل املِلْعَ
ةِ  فَ حْ تقدير النِّعمة وهو اهلدفُ الثابتُ الذي من االقتصاد و, وهذا  شيئاً الصَّ

 فيام روي من األحاديث النبوية السابقة .  أراده رسول اهللا 
َّ  عنها أهنا قالت رو ابن أيب الدنيا عن عائشةَ ريض اهللا يلَ لَ عَ خَ : دَ

اةً فقال النَّبيُّ  قَ لْ ةً مُ َ أَ كِرسْ رَ نِيْ ج: ((  فَ سِ ةُ أَحْ ائِشَ ا عَ ـا يَ إِهنَّ ـمِ اهللاِ فَ ارَ نِعَ وَ
مْ  عَ إِلَيْهِ جِ ادَتْ أَنْ تَرْ كَ لٍ فَ نْ أَهْ تْ عَ رَ فَ امَ نَ لَّ ها ابن ماجه قَ رجَ )) ويف رواية أَخْ

َّ النبيُّ واحلاكم عن عائشةَ ريض  يلَ لَ عَ خَ البيـتَ  اهللا عنها بِلَفظٍ قالتْ : دَ

                                     
سوعة احلب يف فيام يتعلق بـِ ( اإلرساف ) يمكن العودة إىل كتابنا الثالث من ( مو لالستزادة )١(

( إن  : , بعنوان ٦٥ , وكذلك ص ) , بعنوان : ( إن اهللا ال حيب املرسفني ١٠٥ القرآن الكريم ) ص
 . اهللا ال حيب املعتدين )
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لَها وقال : ((  مَّ أَكَ ها ثُ حَ سَ ا فَمَ هَ ذَ اةً فأَخَ قَ لْ ةً مُ َ أَ كِرسْ رَ ـيْ فَ مِ رِ ـةُ أَكْ ائِشَ يـا عَ
كِ  مَ يْ رِ َا كَ إِهنَّ م فَ ادَتْ إِلَيْهِ عَ مٍ فَ وْ نْ قَ تْ عَ رَ فَ ا نَ  )) . مَ

الوسـيلة  ) و( اهلـدف الثابـت , ( نعود فنقول : شـيئان متالزمـان
قُ  ) , ومن اجلَور واحلَيف والظُّلم لكـالمِ رسـول اهللا  املتغرية حـنيَ نفـرِّ

ا مكانَ اآلخر ,  مهُ ك بالوسيلةِ وننسى اهلـدفَ أبينهام , أو نجعلُ أحدَ ,  و نتمسّ
  .مصالِحِ البرش تحقيقألنّ الوسيلة قد تتغري , وأما اهلدف القرآين والنبوي فثابت ل

ةَ : ((  قال   − ٤ كَّ نُ أهلِ مَ زْ نُ وَ زْ ةِ الوَ نـَ يْ ـلِ املَدِ يَـالُ أَهْ كْ يَالُ مِ [رواه  )) , واملِكْ

  . النسائي وأبو داود وابن حبان]
ة  أهلُ  نِ  أهلُ جتارةٍ , يتعاملون يف بيعهم ورشائهم بــ (مكّ ,  ) الـوزْ

بَطُ به احلقـوقُ , حيـثُ  فرضـتِ  وهو األساس واملعيار عندهم , الذي تُضْ
ــا أهــل املدينــة فهــم أهــل زراعــةٍ ,  الظــروفُ الواقعيّــةُ ذلــك علــيهم , أمّ
  ومنتجاهتم من احلبوب والثامرِ وما شـاكلها , فـإذا بـاعوا أو اشـرتوا كـان 

دُ عندهم , وهلذا قال  املكيالُ  ( ما قال , فهام وسـيلتان  ) هو املعيارُ املُعتَمَ
مل بني الناس , وإيصالُ احلقـوق إىل من الوسائل املتّفقِ عليها لضبطِ التعا

لَّفَ  أصحاهبا هو اهلدف الثابتُ من كالمه  ة أو أهـل  , ولو كَ أهلَ مكّ
هم عـىل مـا هـم  اً , وإنّام أقرّ رسْ املدينة وسيلةً أخر ألرهقهم من أمرهم عُ

 عليه من الوسيلة رفعاً للحرج وإبقاءً للهدف وإقراراً بالواقعِ . 
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تْ وسيلةٌ  دَ جِ أخر ألهل مكة أو أهـل املدينـة اليـوم أقـدرُ  فإذا وُ
عىل حتقيق اهلدف الثابت النبوي , وكانت أبعدَ عن وقوع اخلطـأ , وأقـربَ 
للصواب , وأكثرَ ضـبطاً للتعامـل بـني النـاسِ , فهـي أوىل مـن الوسـيلة 

#)..  املعتمدة سابقاً , وأدعى إىل األخذ باجلديد لقوله تعـاىل :  þθ äÜ Å¡ ø% r& uρ ( ¨β Î) 

©! $# = Ït ä† š⎥⎫ ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9 $#   ٩: [احلجرات . [ 
إن رفضنا أليّ وسيلة بلغت درجةَ اليقني والقطعِ يف ضبط التعامل 

ة إحياءِ سنة رسول اهللا  أمـرٌ ال يقبلُـه  واحلقوق بني الناس يف زمننا بحجّ
د  احلديثُ نفسه  . , وال يرضاه صاحب احلديث سيد البرش حممّ

لنا األخذ بوسيلة أدنى تدعونا يف عرصنا إىل إن السنّة التي رشعت 
ل إليه علم اإلنسان األخذ بوسيلة أعىل  لتحقيق اهلـدف وأكثر دقة مما توصّ

نّة النبوية والقرآن الكريم .   املنشود من السّ
  ×≅÷ƒuρ t⎦⎫ÏÏesÜßϑù=Ïj9 ∩⊇∪ t⎦⎪Ï%©!$# #sŒÎ) (#θä9$tGø.$# ’n?tã Ä¨$̈Ζ9$#:  قال تعاىل

tβθèùöθtGó¡o„ ∩⊄∪ #sŒÎ)uρ öΝèδθä9$x. ρr& öΝèδθçΡy—̈ρ tβρçÅ£øƒä† ∩⊂∪ Ÿωr& ⎯Ýàtƒ y7Í×̄≈s9'ρé& Νåκ̈Ξr& 

tβθèOθãèö6̈Β ∩⊆∪ BΘöθu‹Ï9 8Λ⎧Ïàtã ∩∈∪ tΠöθtƒ ãΠθà)tƒ â¨$̈Ζ9$# Éb>tÏ9 t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9$#   ٦ − ١ :  [املطففني[ .   
 ωوقال تعاىل :  r& (# öθ tó ôÜs? ’ Îû Èβ# u”Ïϑø9 $# ∩∇∪ (#θ ßϑŠÏ%r& uρ šχ ø— uθ ø9 $# ÅÝ ó¡ É) ø9 $$Î/ 

Ÿω uρ (#ρ ç Å£ øƒ éB tβ# u” Ïϑ ø9 $#  ٩ −٨ : [الرمحن. [  



 
 

٢٦٨

  . . .ô‰s% Ν:  وقال تعاىل à6 ø? u™!$ y_ ×π oΨ Éi t/ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/§‘ ( (#θèù÷ρ r' sù Ÿ≅ø‹ x6 ø9$# 

šχ#u”Ïϑø9$# uρ Ÿω uρ (#θÝ¡ y‚ö7s? }̈ $̈Ψ9$# öΝ èδ u™!$ u‹ô© r& Ÿω uρ (#ρß‰ Å¡ø è? †Îû ÇÚö‘ F{ $# y‰ ÷èt/ 

$ yγÅs≈ n=ô¹ Î) 4 öΝ à6 Ï9≡ sŒ × öyz öΝ ä3©9 βÎ) Ο çFΖ à2 š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ •Β  ٨٥ : [األعراف[ .   
 ÏΘوقال تعاىل :  öθs)≈ tƒ uρ (#θèù ÷ρ r& tΑ$u‹ ò6Ïϑø9 $# šχ#u”Ïϑø9 $# uρ ÅÝó¡É)ø9 $$Î/ ( Ÿω uρ 

(#θÝ¡y‚ö7 s? }̈ $̈Ζ9 $# öΝ èδ u™!$ u‹ô© r& Ÿω uρ (#öθ sW÷ès? †Îû ÇÚö‘ F{ $# t⎦⎪Ï‰ Å¡ø ãΒ  ٨٥ : [هود[  . 
 Ÿω:  وقال تعاىل uρ (#θÝ¡y‚ ö7s? }̈ $̈Ζ9$# óΟèδ u™!$ u‹ô© r& Ÿω uρ (# öθ sW÷ès? ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

t⎦⎪Ï‰ Å¡øãΒ  ١٨٣ : [الشعراء[ .  
الرشيف ومن اآليات القرآنية حتقيق  أليس املطلوبُ من احلديث النبويّ 

 , امليـزاناهلدف الثابت وهو االسـتيفاء يف الكيـل وعـدم اإلخسـار يف الـوزن و
سَ الناسُ يبْ واإلقساط , وأال  يكـون إال  أشياءَ بعضهم بعضاً , ألن الويـل ال خَ

مٍ عظيمٍ , فيه حمكمةٌ قاضيها ربُّ العاملني !?   للمطفّفني الذين سيبعثهم اهللاُ لِيَوْ
ـرة : إن من اآلفات التي  نقول  − ٥ ضت وتتعرض هلا السنة النبويـة املطهّ تعرّ

دون النظـر إىل هدفـه , والتمسـك بجسـمه دون إىل حرفية النصّ  النظرَ 
روحــه , ولقــد كــان الصــحابة الكــرام والتــابعون األعــالم واألئمــة يف 
األحكام ينهجون يف فهم احلديث منهاج من ينظر إىل مقصـودِ الـنصّ ال 
ي مـن  لّة النص وظرفه وزمانـه ومكانـه , وإىل مـا بُنـِ إىل حرفيته , وإىل عِ

  النص عىل عرفٍ . 
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إىل اعتبار  هب إليه اإلمام أبو يوسف تلميذُ أيب حنيفةَ وهذا ما ذ
عِري وامللح مكيالً ,  ِّ والتمرِ والشَّ كِر من األصناف األربعةِ الربُ عىل  اً بنيمما ذُ

رفِ , فإذا تغريّ العرفُ بحيثُ ما كان مكيالً صار موزوناً , كـام آل إليـه  العُ
العـرف اجلديـد , ألن الـنص األمر يف ما بعدُ , وجبَ العملُ بام صار إليـه 

  القرآين يشري إىل اهلدف الثابـت وهـو إيفـاء الكيـل وامليـزان قـال تعـاىل : 
 (#θ èù ÷ρ r& uρ Ÿ≅ ø‹ s3 ø9 $# # sŒ Î) ÷Λ ä⎢ ù= Ï. (#θ çΡ Î— uρ Ä¨$ sÜ ó¡ É) ø9 $$ Î/ ËΛ⎧ É) tF ó¡ ßϑ ø9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ß⎯ |¡ ôm r& uρ 

Wξƒ Íρ ù' s?  ٣٥ : [اإلرساء[  .  

النظر إىل مقصود الـنص وروحـه دون ال حرج من  نْ أوهذا يعني 
سطِ سواءً  التمسك بجسمه وحرفيته , فاملقصود إيصال احلق ألصحابه بالقِ
ــاىل ــال تع ــك , ق ــاكلَ ذل ــا ش ــاسِ , أو م نِ أو بالقي زْ ــالوَ ــلِ أو ب يْ :  بالكَ

...ρu&r%ø¡ÅÜäθþ#( ( )Îβ¨ #$!© †ätÏ= #$9øϑß)ø¡ÅÜÏ⎫⎥š  ١(]٩ : [احلجرات(  . 

ـطَ واملقسطون هم الع ـل ( أَقْسَ ـطُ  - ادلون مـن فِعْ سِ ـاطاً  - يُقْ فهـو  - إِقْسَ
طَ  طٌ ) , وأما القاسطون : فهم اجلائرون من فِعْل ( قَسَ سِ قْ طُ  - مُ سُ طَاً  - يَقْ فهـو  - قَسْ

طْ ) وفيهم قال تعاىل :    . ]١٥ : [اجلن  $̈Βr&uρ tβθäÜÅ¡≈s)ø9$# (#θçΡ%s3sù zΟ̈ΨyγyfÏ9 $Y7sÜym قاسِ
ــاهدٍ عــىل  − ٦ ــا وخــري ش ــ م ــه لذهب إن ــا ي هُ م ــرَّ ــيم   أق ــل مت ــن فع   م

حني علّق قناديل الزيت التي محلهـا معـه مـن بـالد الشـام  الداري 
                                     

,  ١٣٧ من ( موسوعة احلب يف القرآن الكريم ) صين يمكن العودة إىل كتابنا الثا لالستزادة )١(
 املقسطني ) .بعنوان : ( إن اهللا حيب 
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بَـفقال له : (( אمضيئاً املسجد النبوي  لْ رَ اهللاُ قَ وَّ تَ نَ رْ ـامَ نَـوَّ كَ كَ
نَا دَ جِ سْ يْنَا مَ لَ ه ))  عَ ـنَعَ مِ  هعىل ما فعل كام أقرّ ثِ مـن ثـالاً ربَ نـْحني صَ

عٍ يستندُ إليه ,درجاتٍ  ذْ لِ جِ ل منربٍ يف اإلسالم يقف عليه بَدَ   .  فكان أوَّ
? ألـيس  وإنْ اختلفت الوسـيلةأليست إضاءة املسجد هي اهلدف 

لَ  أن ير الصحابة رسول اهللا من املنربِ اهلدف الثابت  زِ يقرأ عليهم ما أُنْ
 ?  من الوحي , وأن يسمعوا صوته

عـىل أرض املسـجد النبـوي אلكـرام لقد فرش الصحابة او
الرشيف حني وجدوا أن إمكانية السجود عىل الرتاب تستحيل عند نـزول 

قُ الطمأنينة يف ركن السجود  املطر , فأقرهم  عىل ما فعلوا ألنّ اهلدفَ حتقُّ
ت الوسيلة , ومـاذا يقـول  ـتْ بـه  وإن تغريّ شَ رِ سـاحاتُ لـو رأ مـا فُ

أ بالطريقـة بـملكيّـف مساجدنا اليوم بالرخـام ا فَّ الربودة يف الصـيف واملُـدَ
أوليس اهللا سـبحانه ?  , سواءً يف مكة أو دمشق أو غريمها األملانية يف الشتاء

 )١( ρuωŸ ?è=ù)àθ#( /Î'rƒ÷‰Ïƒ3ä/ö )Î<n’ #$9J−κö=è3sπÏ ¡ ρu&rmô¡ÅΖãθþ#( ¡ )Îβ ̈#$!© †ätÏ= #$9øϑßsó¡ÅΖÏ⎫⎦t قال : 
 . ]١٥ : [اجلن

لو رأ مساجدنا تُسقفُ بالسـطوح املعزولـة التـي  ل وماذا يقو
,  متنع الربودة والرطوبة يف أيام الربد واملطر كام متنع احلرَّ من شدة الشـمس

                                     
من ( موسوعة احلب يف ين يمكن العودة إىل كتابنا الثافيام يتعلق باإلجادة واإلتقان  لالستزادة )١(

  املحسنني ) ., بعنوان : ( إن اهللا حيب  ٢٥ القرآن الكريم ) ص



 
 

٢٧١

فُ بِ אيف الوقت الذي كـان املسـجد النبـوي  ـرِ جَ يُسـقَ ـ دِ يْ  فِ عَ وسَ
? أليس اهلدف الثابت شيئاً والوسـيلة املتغـريةُ شـيئاً آخـر ? تلـك  النخيل

, وهـذه  يف عهـد رسـول اهللا  وسائل مقدورةٌ ومتاحـةٌ وممكنـةٌ 
 اجلديـدةُ احلديثـةُ و وسائل ميسورةٌ يف عرصنا وال ندري ما هـي الوسـائلُ 

يف  قديمـةً احلارضةُ ح وسائلنا صبِ التي تستخدمها األجيال القادمة , حتى تُ 
 .  نظرهم , كام أصبحت وسائل السابقني قديمةً يف نظرنا

 عن القباب الضخمة املتحركة التي تغطي مساحاتٍ  ذا يقول وما
هـ  ١٤٢٩ –م ٢٠٠٨واسعة من مسجده الرشيف يف املدينة املنورة يف عام 

يف الوقـت אعـىل ظهـر مسـجده الذين يصلون ي املصلني طِّ غَ تُ كام 
ِ اهلواءالذي   ?  قلوب املصلني يف احلرم األريض برؤية السامء وتغريُّ

فوق الساحات الشاسـعة تنفتح عن املظالت الكبرية التي  ذا يقول وما
  ?  يف احلرم املدين لتمنع حرارة الشمس عن رؤوس ضيوف رسول اهللا 

بـاقٍ مـن واهلـدف الثابـت  الوسيلة متغريةٌ يف حديث رسول اهللا 
ة وحياة ورفاهية اإلنسان     .  القرآن الكريم , وهذا امتدادٌ ملا جاءَ يفأجل صحّ

ل أتباعه أن  هل يريد رسول اهللا  مّ واحلـرج يف אاملشـقة حيُ
واحليـاة الكريمـة مـا אىل الرفـق إالوقت الذي يدعو القرآن والسنة 

 ?  استطاعوا إىل ذلك سبيالً 
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ــاىل :  ــال تع   ß‰ƒق Ì ãƒ ª! $# ãΝ à6 Î/ t ó¡ ãŠ ø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒ Ì ãƒ ãΝ à6 Î/ u ô£ ãè ø9 $# ..    
 . ]١٨٥: [البقرة 

وا : (( وقال  ُ وا وال تُعَرسِّ ُ وا يَرسِّ رُ نَفِّ وا وال تُ ُ  . [ابن مالك]))  , وبَرشِّ
ا ((:  وقال  َ ا وال تُعَرسِّ َ ا يَرسِّ رَ نَفِّ ا وال تُ َ ـا  , وبَرشِّ تَلِفَ ْ ا وال ختَ عَ  )), وتَطَاوَ

حني بعث بالصحابيَّني اجلليلَني معاذ بن جبـل وأيب موسـى األشـعري إىل 
  بالد اليمن .

ةَ  ((:  قال   − ٧ ـدَّ لُوا عِ مِ ـأَكْ مْ فَ ـيْكُ لَ ـمَّ عَ إِنْ غُ تِهِ , فَ يَ ؤْ وا لِرُ تِهِ وأَفْطِرُ يَ ؤْ وا لِرُ مُ وْ صُ
 َ بَانَ ثَالثِنيْ عْ مْ ف : (( ويف لفظ آخر )) شَ لَيْكُ مَّ عَ وا لَهُ افَإِنْ غُ رُ [متفق عليه عـن  )) قْدِ

مَّ  ابن عباس ] يَ  . غُ فِ ة : خَ دُ باحل , عدّ دَ   . ساب: العَ
ٌ اهلدف الثابت من احلديث النبوي الرشيف واضحٌ بَ  وهو صـوم  نيِّ

شهر رمضان املبارك كلّه , وهذا الصوم ال يتحقق إال بالوسيلةِ , والوسيلةُ 
املقدورةُ املمكنةُ جلمهور الناس دون عنتٍ وال حرجٍ يف زمانِ ومكانِ بِعثـةِ 

وهي املتاحة للناس كافة , إنّام هي الرؤية البرصية املجردة ,  سيدنا حممد 
وظاهرٌ من الكالم النبوي الرشيف أنه مل يكلفهم وسـيلةً أخـر , وهـو مل 

 . يفعل ذلك ألن اهللا ال يكلف عباده فوق طاقتهم , برصيح آياته الكريمة 
# ...Ÿω ßقال تعاىل :  Ïk= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 4 $ yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡ x. $ pκ ö n= tã uρ 

$ tΒ ôM t6 |¡ tF ø. $# 3  ... ٢٨٦ : [البقرة[ .  



 
 

٢٧٣

ــاىل :  ــال تع #  ...Ÿω ßوق Ïk= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ ø tΡ ω Î) !$ tΒ $ yγ8 s?# u™ 4 ã≅ yè ôf uŠ y™ ª! $# 

y‰ ÷è t/ 9 ô£ ãã # Z ô£ ç„   ٧ : [الطالق[  . 

دُ عن  تْ دَ جِ فإذا وُ  وسيلةٌ أقدرُ عىل حتقيق هذا اهلدف الثابت , وأبعَ
 فيهـا علـامءُ وخـرباءُ واختصاصـيون , صـبحأاحتامل اخلطـأ والـوهنِ , و

لُ عـن اهلـدف  ومراكز بحوث ودراسات , فلامذا نجمدُ عىل الوسيلة ونغفَ
الذي ينشده احلديث النبوي الرشيف ? وملـاذا نـرفض الوسـيلة التـي قـد 
بلغت درجة اليقـني والقطـع , ويمكـنُ أن جتتمـع عليهـا األمـة , ويـزول 

 واألعياد ? اخلالف والتفاوت يف الصوم واإلفطار 
 َ ) وهـي الرؤيـة  أدنـى لنا األخـذ بوسـيلة ( تْ عَ إنّ السنة التي رشَ

دة , ال ترفض وسيلةً ( أعىل ) بل تسـمحُ هبـا , وهـي أكمـل  البرصية املجرّ
وأوىف لتحقيق املقصود من احلـديث , وللخـروج باألمـة مـن االخـتالف 

ين  هيا, واخلالف الشديدَ إىل الوحدة ,  يف حتديد بداية صومها وفطرها وعيدَ
 املنشودة يف شعائرها وعباداهتا . 

يح ت  َ هــ , وهـو مـن ٣٠٦يقول أبو العباس أمحد بن عمر بن رسُ
, والذي قال يف شأنه أبو إسحاق الشريازي  تالميذ أيب داود صاحب السنة

كان من عظامء الشافعيني , وأئمة املسلمني ,  : ( ٨٩يف طبقات الفقهاء ص 
ل عىل مجيع  ين ) , قـال هـذا يف وكان يفضُ أصحاب الشافعيِّ حتى عىل املُـزَ

ــه  ة : ((  قول ــدّ لُوا الع مِ ــأكْ ــه ف ــا يف قول ــة , وأم ــابٌ للعامّ   :  )) خط



 
 

٢٧٤

وا لَه اف (( رُ دِ ه اهللا قْ روه بحسب املنازل , وأنه خطاب ملن خصّ )) معناه : قدّ
 هبذا العلم . 

ــــــال تعــــــاىل #)...  :  ق þθ è= t↔ ó¡ sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì ø. Ïe%! $# β Î) óΟ çGΨ ä. Ÿω tβθ çΗ s> ÷è s?    
  . ]٤٣ : [النحل

د عىل ما قاله مَ  نا من لَ بْ قَ  نْ ليس اتباع احلديث ونرصة السنة أن نجمُ
بدلونا نُديل بل خدمةُ احلديث أن ننهج هنجهم , وأن , ما فهموه  السلف يف

, فنجتهـد لزماننـا كـام  من روح حديث رسول اهللا هنلوا كام نهل حتى ن
م , وأن نجدد يف ديننا كـام جـددوا يف ديـنهم انطالقـاً مـن اجتهدوا لزماهن

بْعَثُ  : (( احلديث املشهور لرسول اهللا  ـنَةٍ  إِنَّ اهللاَ يَ لِّ مائـةِ سَ أْسِ كُ  عىل رَ
دُ  َدِّ نْ جيُ نَهاهلا مَ ,  ]رواه أبو داود واحلاكم وصححه غري واحد عن أيب هريرة مرفوعـاً  [))  دِيْ

يَّـدينَ إال ونعالِج واقعنا بعقولنـا  كـام عـاجلوا واقعهـم بعقـوهلم , غـري مقَ
نة وبقواطـع  ت نصوصـهام אبثوابتِ القرآن والسّ حكـامَ فـيهام , وبمُ

مها وهدفِهام . وكلّيات مقاصدمها وكُ   نْهِ جوهرِ
 والكيد دُ عن الغلطِ والوهمِ بعَ أَ ضبطُ وأدقُّ وأ ةٌ سيلَ وَ  تْ دَ جِ فإذا وُ 

ين , فلـيس يف واالفرتاء والكذب يف حتديد ا بتداء الصـيامِ واحلـجّ والعيـدَ
نة ما يمنع اعتبارها وليس يف الكتاب ما يصدّ عن األخذ هبا . قال تعاىل :  السّ

 zΟ ¯= tæ z⎯≈ |¡Σ M} $# $ tΒ óΟ s9 ÷Λ s> ÷è tƒ  ٥ : [العلق [ . 
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بكي يف فتاواه  هـو أكـرب فقهـاء الشـافعية , تقـي الـدين  -ذكر السّ
  فقـال :  -ا عنه : إنه بلغ مرتبة االجتهـاد هـ , والذي قالو٧٥٦السبكي ت 

( إن احلساب إذا نفى إمكان الرؤية البرصية , فالواجـب عـىل القـايض أن 
ألن احلسـاب قطعـيٌّ , والشـهادة واخلـرب  ) ثم قـال: ( يردّ شهادة الشهود

م عليه ظنّيان دَّ قَ ضُ بالقطع فضالً عن أن يُ عارَ  ) .  , والظنُّ ال يُ
مَ العلـمِ ش السـبكي إىل : فكيف لـو عـانقول  ورأ تقـدُّ

 ووسائلَه , وشاهدَ باعَ العلامءِ فيه ?! . 
هُ ا: ((  يقول رسول اهللا   − ٨ مُ ـهْ ـغَ سَ بَلَ مٍ فَ ـهْ وَّ بِسَ ـدُ ـى العَ مَ نْ رَ وَّ مَ ـدُ لعَ

عِ  طَأَ فَ ابَ أو أَخْ بَةٍ أصَ قَ لُ رَ  .  [عمر بن عنبسة])) دْ
)  الرمــيُ  النبــويّ هــو ( هــذا احلــديث أولــيسَ اهلــدفُ الثابــتُ يف

ت الوسيلة , أال يتحقـق  السهمُ  والوسيلة ( ) ? وإذا بقي اهلدفُ ثابتاً وتغريّ
عِ  : (( الذي جاء عىل صيغة اإلخبار بقوله وعدُ رسول اهللا  بَـةٍ فَ قَ لُ رَ )) دْ

وَّ  مَى العدُ  أصابَ أو أخطأ ? ملَِنْ رَ
 )١(يف القتـال هل نبقى عىل الوسيلة القديمة وندع الوسائل احلديثـة

  يف ردِّ العدوان ورفع الظلم والدفاع عن األوطان ?
 : نتساءل ويف اخلتام 

                                     
,  ١٤٧ من ( موسوعة احلب يف القرآن الكريم ) صين يمكن العودة إىل كتابنا الثا لالستزادة )١(

 الذين يقاتلون يف سبيله ) .حيب بعنوان : ( إن اهللا 
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ه يف نصابه , أوليس  −  املقصود العدلُ وإيصال احلق إىل أصحابه , ووضعُ
َ غَ تَ  نْ إِ وَ  ل األشخاص  الزمانُ  ريَّ   ?واختلف املكان وتبدّ

يـة إليـه , املقصود من العدل اإلنسان وإغنـاؤه وإيصـال الكفاأوليس  − 
 ?وسدُّ حاجاته 

ه وتيسريُ أموره املقصود مصلحةُ أوليس  −  حتقيق احليـاة و, اإلنسان ونَفعُ
 له .الكريمة والعزيزة 

ـعَت تيسـرياً ألمـور اإلنسـان אهل القوانني واألنظمة  ضِ وُ
 أم لِعكسِ ذلك ?ونفعه ومصلحته وإغنائه وإيصال العدل والقسط إليه ? 

قـد تعرضـت لسـوء אديـث النبويـة إذا كانت بعض األحا
الفهم وسوء التأويل وسوء التطبيق , فإنّ مـن القـوانني واألنظمـة مـا قـد 

خيطئـون ذلـك بكثـري وكثـري , وهـي مـن وضـع  مـنتعرض ألكثـر 
م  بُهُ سْ َ . ويصيبون , وحَ نيْ ومِ عصُ ُم غري مُ   أهنَّ

عانيهـا عـن محرفها بعضهم وإذا كانت بعض األحاديثِ النبويّة قد 
ـك آخـرون بحرفيّتهـا  , ومواضعها التـي أرادهـا رسـول اهللا  دون ومتسّ

تها , فإنّ الكثري والكثري من القـوانني  يْقَ قِ ا وحَ هَ رِ ا وجوهَ هَ نْهِ الوصول إىل كُ
واألنظمة البرشية ما حيتاج إىل تصويبٍ أو تصحيحٍ أو تغيريٍ أو تبديلٍ لكي 

ـةِ اهللا يف األرض ينسجم مع ما أراده اهللا هلذا اإلنسان ا لِيْفَ ملخلوقِ الثابت خَ
 .  والذي أنزل اهللا من أجله الثابت ( القرآن الكريم )



 
 

٢٧٧

أليس املقصود من القوانني واألنظمة إغناء اإلنسان وسدُّ حاجاتـه 
ه ومصلحته ?   ونفعُ

فِ ال بدّ إذاً من ا رْ ي املَكـاين  لنظر إىل الظرف الزماين والعُ نـِ الـذي بُ
 انني واألنظمة والترشيعات عليه , ثمّ تغريّ . كلٌّ من هذه القو

لقد نظرَ الصحابةُ والتابعونَ واألئمة واملجتهدون إىل روح احلديث 
مَ من يريدُ مصلحة אال إىل جسمه , ففهموا السنّة אالنبوي  هْ فَ

 , وعلينا أن نديل بدلونا لنفهم فهامً جديداً .اإلنسان 
بَايةِ ليست القوانني واألنظمة  وإنّام هـي والدعاية , والترشيعات للجِ
عايةِ والعناية بحال اإلنسان .  حنيَ ير اإلنسانُ أن القواننيَ كلها تسعى وللرّ

لِهِ  لِهِ ال ألِ َجَ ا يأخـذ . وحـنيَ ألِ َجْ ـَّ عانَ ما يُعطِي أكثـرَ ممِ تِهِ رسُ َياتِهِ ال ملَِوْ , وحلِ
هُ ال إِ  نَاؤُ فها إِغْ هُ ير أنّ القوانني هدُ نَاؤُ نَتْهُ فْ عانَ ما يُغنيها أكثرَ مما أَغْ   ., رسُ

ملاذا ال يقوم علامء املسلمني يف النظر بام وصل إليه فهم السابقني , بمثل مـا 
 .? )١(يقوم به أصحاب القوانني يف كل عرص وحني

 
 

 
                                     

 : البحث) ١(
 . ٢٨/٤/١٩٩٥أ. من خطبة اجلمعة يف جامع املرابط بدمشق بتاريخ 

 .      ٣/١١/١٩٩٥ب. ومن ندوة (حديث الروح ) يف التلفزيون السوري بدمشق وبتاريخ 
 .٣/٥/١٩٩٦ج. ومن ندوةٍ ثانية (حديث الروح ) يف التلفزيون السوري بدمشق بتاريخ 
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