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The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches is published 

quarterly, it is designed for whoever researcher seeking welfare that is based on 

knowledge. It seeks to provide a platform for the excellent researchers to present and 

consider the values and themes of various religious and social sciences acquired by 

learning and practice. It aimed at becoming a meeting point and channel for 

researchers to publish their innovative works, with regard to the interpretation of 

Islamic Sharia sciences and its regulations and the enhancing of social sciences to 

become adequate programs that serve the human and society in a significant and 

neutral way. 

Our mission is to maintain the efforts of researchers and their innovative works in 

Islamic Sharia sciences known for its human civilizational value, through which we 

can spread awareness among people and ensure respect and strength of Islamic 

identity in different scientific, cultural, and social environments. 

Therefore, this journal is designed to serve as a platform to identify the various 

religious and social dimensions of knowledge, such as considering the Holy Quran 

as the foremost and fundamental source of Islamic rules followed by the Sunah 

(biography of the Prophet Mohammed Peace and Blessings be Upon Him) that 

explains and clarifies the Holy Quran, along with its affiliated Sharia studies on the 

individual and society, such as studies concerned with Ijtihad which focuses on the 

studying of modern issues and finding solutions to them. 
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ABSTRACT 

Almighty Allah (S.W) has legalized marriage and prescribed pillars and conditions 

to be adhered during marriage, Muslim jurists have agreed upon these laid Pillars 

and condition and differed in minor issues among them. The registration of marriage 

is not considered part of the marriage pillars and conditions. No single text and 

proof in the divine sources (Quran and Sunnah) and the secondary sources (Muslim 

census and Qiyas) reveals that marriage registration as a pillar and condition in the 

Muslim marriages. Due to customs and traditional changes and for the purpose of 

preserving the rights of both spouses from abuse, some contemporary Muslim 

jurists in the light of Ijtihad and the legal laws have legalized registration of 

marriage with responsible authorities. In recognizing the marriage contract, they 

have different opinions related to registered and unregistered marriages. Due to the 

increase marriages taking place outside the courts of Iraq and for the purpose of 

preserving the rights pertaining to marriages and avoiding any negative effects 

resulting from it, the Iraqi legislator has banned marriages outside Iraqi and 

provided some restrictions and legal conditions that must be adhering to complete 

the contract. In the case of breaching the contract, the husband is subject to financial 

or physical penalty as prescribed in the Iraqi law. However, despite of these 

restrictions and penalties imposed by the Iraqi legislation, still there is significant 

increment of marriages contracts outside Iraqi courts. The reason behind this is due 

to the Iraqi judiciary’s leniency in the penalties, by just imposing the financial 

penalty to the husband and neglecting the physical aspect of the penalty and 

restricting the registration of the marriage contract with the responsible authorities. 

This study will focus on comparing the opinions of Muslim jurists related to 

marriage contract with laws and judicial applications in the Iraqi courts to highlight 

and explain policy adopted by the Iraqi legislator in registering the marriage 

contract. 
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 ملخص ال

قد اتفق الفقهاء املسةلمون عةليها واختةلفوا يف جزئياهتا، ومل يكن تسجيل ع ا وشروط اأركان   له شرع اهلل الزواج ووضع
 م  م  اليد وذ   العادا  والتققياس، ولتغُّي الامجاع أو أو اإلالقرآن أو السن  يف ، ومل يرد والشروط الزواج من ضمن األركان

قهي  أوجبت بعض االجتهادا  الف ؛ولةلحفاظ عةلى حقوق الزوجني من الضياع، ومن باب السياس  الشرعي  ،الناس
 الزواج غّي املسجل،ب ةلف يف االعرتافاملعاصرة والتشريعا  القانوني  تسجيل عقد الزواج لدى اجلها  املختص ، واخت  

ب اآلثار السةلبي  ولتجنُ  ،ولةلحفاظ عةلى احلقوق املرتتب  عةليه ،ولتزايد عقود الزواج خارج احملاكم يف العراق وعدمه،
 ها إلمتام العقد، ونص  ر من توفُ  د  ب   دها بشروط قانوني  الوقي    ،ع العراقي عقود الزواج اخلارجياملشر   منع ؛الناجت  عنه

 اخلارجي ؛عقود الزواج  زايدتالقيود والعقوبا  تهذه رغم و اقب  الزوج بعقوب  مالي  أو بدني  يف حال  خمالفته، عةلى مع
 واج يف احملاكم املختص ،تسجيل عقد الز  املشرع تقييديف ، و دون البدني  املالي  قوب فرض العيف لتساهل القضاء العراقي 

لبيان  ؛ القوانني الوضعي  والتطبيقا  القضائي  يف احملاكم العراقيبسةلمني راء الفقهاء املآمقارن  يتناول هذا البحث 
 ع العراقي يف تسجيل عقد الزواج.سياس  املشر  
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 مقدمة

 هي: عي، فاملصادر األصةلي  لةلحكم الشر امصدر ا من مصادره دُ ويع ،السياس  الشرعي  عةلم يضاف إىل العةلوم الشرعي 
الذرائع،  وسدُ  ،فوالعر  ،واالستحسان ،املصاحل املرسةل  :والقياس، وهنالك أحكام تبعي  هي ،واإلامجاع ، ن  والسُ  ،الكتاب

 .حتقيق مقاصد الشريع  اإلسالمي  جبةلب املصاحل ودرء املفاسد ؛ أيوامجيع هذه التسميا  هدفها واحد
خل، . إ..وعقود املعامال  املالي  ،اجلنايا  :منها ،ستعمل الفقهاء السابقون السياس  الشرعي  يف عدة مواضعا وقد

 د الزواج.و نحاول حبثها يف تسجيل عقسو 
ت التشريعا  القانوني  عةلى تسجيل عقد الزواج لدى اجلها  املختص ، واختةلفت يف االعرتاف بعقود الزواج غّي نص  

خوف ا من خارج احملكم  يف العراق، و السياس  الشرعي  يف تةلك البةلدان، والزدياد عقود الزواج وفق  ؛عدمهو  ،املسجةل 
خارج احملكم ،  اع العراقي عةلى معاقب  الزوج بالعقوب  املالي  أو البدني  إذا عقد زواج  املشر   نص   ؛ضياع حقوق الزوجني

ا سجيل؟ ومع العراقي الزواج بالتما أسباب تقييد املشر   ي ، والسؤال يثار هنا:ارجاخلتزايد عقود الزواج ت هذاورغم 
 مشروعيته وضوابطه؟ وما اآلثار القانوني  املرتتب  عةلى عدم تسجيةله؟

ع شر  بيان سياس  التشريعا  القانوني  يف تسجيل عقد الزواج، وسياس  املبهذه األسئةل   ناول هذا البحث اإلجاب  عوحي
لتحةليةلي  من خالل الدراس  اذلك و العراقي وضوابطه، مع بيان اآلثار القانوني  املرتتب  عةلى عقد الزواج اخلارجي، 

 كم العراقي .ا لةلنصوص الشرعي  والقانوني  وتطبيقا  القرارا  القضائي  الصادرة من احمل
مشروعي  السةلط  ها ثانيمفهوم السياس  الشرعي  وتسجيل عقد الزواج، و أوهلا البحث إىل ثالث  مباحث: وعةليه توز ع 

 .عقد الزواج يف القانون العراقي وآثاره القانوني  تسجيلثالثها املختص  يف تسجيل عقد الزواج، و 
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 .157، حتقيق يوسف الشيخ حممد، ص1420/1999، ٥، املكتب  العصري  )بّيو (، الدار النموذجي  )صيدا(، طمختار الصحاحالرازي،  (1)

 .2529: ص٦، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، ج1407/1987، ٤، دار العةلم لةلماليني، بّيو ، طوصحاح العربية تاج اللغةاجلوهري،  )2(
 .١١٨، ١٨: ص٥ج ،هـ، حتقيق الشيخ زكريا عمّيا 1418، بّيو ، ١، دار الكتب العةلمي ، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن جنيم (3)

 .115: ص٢، ج2003، دار عامل الكتب، الرياض، األقضية ومناهج الحكامتبصرة الحكام في أصول ابن فرحون،  (4)

 .132: ص٨، ج1413/1992، ٤دار القةلم، دمشق، ط ،مذهب اإلمام الشافعيالفقه المنهجي على  ،الشرجبي، عةليوالب غا، مصطفى، و( اخلن، مصطفى، 5)

، حتقيق، حتقيق نايف بن أمحد احلمد.، 1428،  السعودي ،1ابن قيم اجلوزي ، الطرق احلكمي  يف السياس  الشرعي ، جممع الفقه اإلسالمي جبده، ط (6)
 .29: ص١مج

 
 المبحث األول

 مفهوم السياسة الشرعية وتسجيل عقد الزواج
 المطلب األول: مفهوم السياسة الشرعية

من: ساس  األمر  سياس  ؛ إذا قام عةليه، وتصر ف فيه مبا ي صةلح ه، وعاجله، وبذل جهده يف إصالحه،  لغة   (اس يالس)
ياس   "ومنه:   .(2)هاف يف شؤوهنا مبا ي صةلحوتصر   ،وقام فيه باألمر والنهي ،كمهاإذا ويل ح   ؛(1)"س اس  الر ع ي    ي س وس ه ا س 
ا( السياس )يف تعريف  املتقدمونختةلف الفقهاء وقد ا  :اصطالح 

"القانون  وها بأهناعّرف، و ن مل يرد بذلك الفعل دليل جزئيإشيء من احلاكم ملصةلح  يراها، و  فعل   إهنا قالوا حلنفي اف
 .(3)املوضوع لرعاي  اآلداب واملصاحل وانتظام األموال"

 .(4")ي لةلوصول إىل املقاصد الشرع ؛الفساد"إخراج احلق من الظامل، ودفع املظامل، وردع أهل بأهنا املالكي  عر فها و 
 .(5)رأي احلاكم املسةلم يف املصةلح  العام  لةلمسةلمني إهنا  عنها الشافعي  بقوهلمعّب  و 

 .(6)يكون معه الناس أقرب إىل الصالح، وأبعد عن الفساد" ما كان فعال  " فذهبوا إىل أهنا احلنابةل أما 
وإدارة  ،واحلدود ،والقصاص ،التعزيروهلذه التعريفا  معىن واحد كما يبدو، إال أن لكل منها جماله وتطبيقاته يف: 

  الشرعي  حث تعريف احلنفي ، فالغاي  من السياسوع البموضلعل أقرهبا إىل حلهم، و اوالنظر إىل مص ،ون املسةلمنيؤ ش
 األرض.  يفع  اهلل كم ال خيالف شرياملفاسد حب   املصاحل ودرء   جةلب  

 ، منها:ن عدة تعريفا يةلفقهاء املعاصر ل وكذا 
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 .153، ص2013، ٢، مؤسس  الرسال ، دمشق، طخصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكمالديريين، فتحي،  (7)

 .5، ص1998، ١، دار النفائس، عمان، طلسياسة الشرعية في األحوال الشخصيةا، لفتاحعبد اعمرو، ( 8)

 .15، ص1419/1989، ١ط، مكتب  وهب ، القاهرة، السياسة الشرعيةالقرضاوي، يوسف،  (9)

 .8، كةلي  الرتبي ، جامع  املةلك سعود، صمحاضرات في السياسة الشرعيةالناصر، عبد اهلل،  )10(
 .32، ص28/12/2005( يف 4012، الصادر يف الوقائع العراقي ، العدد )2005امجهوري  العراق لعام دستور  )11(
 .83إبراهيم األبياري، ص، دار الكتاب العريب، حتقيق مفاتيح العلوماخلوارزمي،  )12(

 
عمل أمّي املؤمنني مبقاصد الشريع  اإلسالمي  عندما يؤدي العمل بالنص إىل اإلضرار مبصاحل الرعي  أن السياس  "

 .(7)"لظروف خارجي 
واليت تطبق من خالهلا أحكام الشريع  اإلسالمي   ،اشرع   جمموع  من األوامر واإلجراءا  الصادرة عن خمتص  أو أهنا "

 .(8)"فيه عةلى احملكومني بشروطها املعتّبة فيما ال نص  
 افساٍد متوقع، أو عالج  زجر ا عن فساٍد واقع، أو وقاي  من  ؛ما يراه اإلمام، أو يصدره من األحكام والقرارا "أهنا  وأ

 .(9)"لوضٍع خاص
لشرعي  مبا خيدم فوا السياس  ان عر  يأن الفقهاء املعاصر ، وي الحظ ألنه جامع مانع ؛مع التعريف األخّي البحث تفقيو 

 .الديني  والدنيوي  املصاحل
 :قسم إىل نوعنينت اليت السياس  الوضعي مبعىن وقد يشتبه معىن السياس  الشرعي  

كون تالدول ذا  الطابع غّي اإلسالمي اليت حمةُله  اوهذ ،لشريع  اإلسالمي ادون مراعاة  من السياس  الوضعي أحدمها 
 .شرع اهلل سبحانه وتعاىل تدم املصاحل الدنيوي  وإن خالفخت، و اا تام  وضع  وضعي    هاّي تادس

شرتك القانون الوضعي وي ،لشريع  اإلسالمي االيت يكون فيها الدستور غّي خمالف أي  ؛السياس  الوضعي  املشرتك واآلخر 

 اإلسالم دينأن عةلى الدساتّي يف فقراهتا  تنصُ هنا ، و (10)حل الديني  والدنيوي التحقيق املص ؛ مع الشريع  اإلسالمي
الدول ، وأنه مصدر التشريع فيها، من مثل ما ن ص  عةليه يف البند األول من املادة الثاني  يف الدستور العراقي لعام 

٢٠٠٥(11). 
 المطلب الثاني: تسجيل عقد الزواج

 (. 12)التوثيق  يف الكتاب أو الدفرت أو الصك  لغة  )التسجيل( 
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 . 1036، ص2م ،ج8200 -هـ  1429، 1، عامل الكتب، طمعجم اللغة العربية المعاصرةعمر،أمحد خمتار عبد احلميد،  )13(
 [.21سورة النساء، اآلي ] )14(
 . 387: ص١هـ، حتقيق عبد الرزاق املهدي، ج1422، ١الكتاب العريب، بّيو ، ط، دار زاد المسير في علم التفسيرابن اجلوزي،  )15(
 .85: ص٦عبد السالم حممد هارون، ج، حتقيق 1979، دار الفكر، بّيو ، مقاييس اللغةابن فارس،  )16(
 .56املعهد األورويب لةلعةلوم اإلنساني ، باريس، ص، توثيق الزواج بين الشريعة والقانونبوقزول ، عبد القادر،  )17(
  ، دار البحوث والدراسا  اإلسالمي ، اإلمارا  العربيالمنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى الالئق آداب الموثق وأحكام الوثائقالونشريسي،  )18(

 .١٦، ١٥: ص١، حتقيق عبد الرمحن األطرم، ج2005 ،١املتحدة، ط
، ١، طمطبع  النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، املغرب، التوثيق واإلثبات بالكتابة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعيمبارك، حممد امجيل،  )19(

 .10، ص2001
البيان في مذهب اإلمام ؛ العمراين، 252: ص٢، ج1406/1986، ٢، دار الكتب العةلمي ، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين،  )20(

 .271: ص١٣، ج1421/2000، ١، دار املنهاج، جدة، طالشافعي

 
وليس له معىن اصطالحي واضح؛ إال أن لفظ  )الس جل ( صار  ت طةلق عةلى ما ت دو ن فيه املعةلوما  والبيانا  لت حفظ، 

 .(13)الشهداء سجل  ، و احلكوم أعمال  سجل  يب، و الضري، والسجل األحوال الشخصي  سجل   من مثل:
و ك ْيف  }ه تعاىل: استدالال  بقولويرى البحث أن كةلم  )التوثيق( أوىل من كةلم  )التسجيل( فيما يتعةلق بعقود الزواج؛ 

يث اق ا غ ةل يظ ا{ ْنك ْم م   وي  ق غةليظ عقد  اليثاق ، ويف التفسّي أن امل(14)ت ْأخ ذ ون ه  وق ْد أ ْفض ى بـ ْعض ك ْم إ ىل  بـ ْعٍض وأ خ ْذن  م 
 .(15)ل اهلل به العشرة الزوجي أح موثق  

ْحك م، وي قال: هو ثق  ؛ إذا وثقت بهلغة  و)التوثيق( 
 
 .(16)العقد  واإلحكام ، ومنه )امليثاق(؛ أي العهد امل

اأما  رجع ىت ي  ح ؛وتسجيةله يف وثيق  رمسي  ،ه بالكتاب ه وإحكام  "ربط   بأنه توثيق عقد الزواجتعريف مكن ي  ف اصطالح 
ا التوثيق عةلم  تعريف كن ي  كذا و ، (17)لإلثبا  وإقام  احلج ، وهو هبذا ال خيرج عن املعىن الةلغوي"احلاج  إليها عند 

 "خط  يتوالها العدول املنتصبون لكتاب  العقود وضبط الشروط بني املتعاقدين يف األنكح  وسائر املعامال  بأنه ووظيف   
دين، أو ره من امل"جمموع  من الوسائل اليت تؤدي إىل استيفاء احلق عند تعذُ ، أو بأنه (18)به" تج  حي   وحنوها عةلى وجهٍ 

 .(19)نكار"إثباته يف ذمته عند اإل
 المبحث الثاني

 مشروعية السلطة المختصة بتسجيل عقد الزواج
الزواج من العقود اليت اهتمت هبا الشريع  اإلسالمي  اهتمام ا واسع ا، وأامجع الفقهاء عةلى توثيق عقد الزواج  عقد  

  املعامال  العقود يف سائرحلفاظ عةلى حقوق الزوجني، وإبعاد الشبها ، وختتةلف عن يف األمهيتها ؛ (20)باإلشهاد
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 [.283سورة البقرة، اآلي  ] 21))
 [.283سورة البقرة، اآلي  ] )22(
 .131: ص٣٢، مج1425/2004شريف، املمةلك  العربي  السعودي ، ، جممع املةلك فهد لطباع  املصحف المجموع الفتاوىابن تيمي ،  )23(
 [.59سورة النساء، اآلي  ] )24(

 
ا ال ذ ين   ي ا}عاىل:قوله تإىل استناد ا  ؛فإن كان عقد البيع أو الدين اشرتطت فيه الشريع  اإلسالمي  الكتاب    ،املالي  أ يـُه 

ات ب  ب اْلع ْدل{ ن ك ْم ك  ٍل ُمس م ى ف اْكت ب وه  وْلي ْكت ب بـ يـْ ْيٍن إ ىل  أ ج  اي نت م ب د  بقوله ح كمه سخت فقد ن   ؛(21)آم ن وْا إذا ت د 
شرتط اإلشهاد أو التوثيق يف ي  ةلم ف ،(22){فإ ْن أ م ن  بـ ْعض ك م بـ ْعض ا فـ ةْليـ ؤ د  ال ذ ي اْؤمت  ن  أ م انـ ت ه  وْلي ت ق  الةّله  ر ب ه  }تعاىل: 

 ذمم، وهذا خيتةلف عن عقد الزواج الذي اشرتط فيه الفقهاء املسةلمون التوثيقمن أهل الن االدين إذا كان الطرف
 باإلشهاد.

روه أخ  وإن  ،ةلونهعج  ل ي  املهر، ب اخرو ؤ هنم مل يأل ؛د الزواج بالكتاب و ن اهلل تعاىل عةليهم يوثقون عقا يكن الصحاب  رضو مل
طور وتغّي ذمم الناس، وت ،، لكن حتول احلياة القبةلي  إىل حياة مدني ، واتساع املدن والقرى(23)فهو معروف بينهم

الناس من خاف أةلرزق أو الدراس ، واهلرب من احلروب، ل طةلب اوسائل النقل اجلوي والّبي والبحري، والتنقل املستمر 
يقسمون املهر قسمني م عج ال  وم ؤج ال ، وإذ خيف النسيان  أو النكران ، املسةلمون  راحعندما  ا، وال سيماضياع حقوقه

ييد قد ذ كر من دون أن يكون هذا التقلدى اجلها  املختص ،  االزواج بتوثيقه د  و عقوخ شي اختفاء  الشهود؛ قـ ي د  
األمر  ةلط  ويل  اجتهاد الفقهاء لبيان سحتتاج إىل  معاصرة  ، ومن مث ع د  قضي   القياس وأاإلامجاع  وأالسن   وأ القرآنيف 
 .وشروط تقييده ،تقييد عقد الزواج بالتسجيليف 

 الزواج بالتسجيل  عقد تقييدفي المطلب األول: سلطة ولي األمر 
يصح  فيها  ومل ،إامجاع  وال  وأيف الكتاب والسن ،  نص   اشرتاط التوثيق من القضايا املستحدث  املعاصرة اليت مل يرد عدُ ي   

لدى اجلها   همزواج دو عقمل يوثقوا  ني ممنخالفاملعةلى مالي  وبدني  أورد  التشريعا  القانوني  عقوبا  قد قياس، و 
ه دعوى من الزوج أو ب عا، وال تسمرمسي  املوثق بالزواج غّي عدم االعرتاف املختص ، بل ذهبت بعض التشريعا  إىل 

واحلفاظ عةلى حقوق  ،لتحقيق سياس  الدول  ؛األمر القوانني مصدرها ويلُ  اليت تسنُ السةلط  التشريعي  ؛ ذلك أن الزوج 
األمر مبا ال خيالف شرع اهلل واجب  عةلى  إطاع  ويل   ؛ لذا كانتالناس من الضياع، وجةلب املصاحل، ودرء املفاسد

ا ال ذ ين  آم ن وا أ ط ي ي ا} قوله تعاىل:إىل استناد ا  ؛املكةلفني ْنك ْم{ ع وا الةل ه  وأ ط يع وا الر س ول  وأ ويل  أ يـُه  فهذه اآلي  (، 24)األ ْمر م 
 سجيل املصاحل العام  لةلدول ، ومن هذه األمور تقييده ت وفققيد املباحا  قد ي  الذي األمر  دليل واضح عةلى إطاع  ويل  
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 [.83سورة النساء، اآلي  ] )25(
 .2676: ص٦، حتقيق مصطفى البغا، ج1407/1987، ٣، دار ابن كثّي، بّيو ، طالجامع الصحيح المختصرالبخاري،  )26(
  .126إحياء الرتاث العريب، بّيو ، د.ط، د. ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، ص، دار المسند الصحيح المختصرمسةلم،  )27(

 
 

لةلحفاظ عةلى النظام العام، وحتقيق املقاصد الشرعي ، وتنظيم أمور املسةلمني من خالل معرف  عدد عقود  ؛عقد الزواج
ورغم هذا  ،سرتاتيجي  لةلرعي اخلط  اإل األمر رسم   ويل  ل كنالزواج خالل السن ، وتقدير عدد الوالدا ، ومن خالهلا ي

رآه ن السياس  الشرعي  وال حرج فيه، ومنهم مرآه من ن فمنهم م ،اختةلف الفقهاء املعاصرون يف تقييد عقد الزواج
ا خمالف ا   .لشريع  اإلسالمي اتقييد 

 فيه. األمر يف التشريع مبا ال نص   األدل  الشرعي  عةلى مشروعي  سياس  ويل  فيما يأيت و 
 القرآن الكريم: ..أوال  

اء ه ْم أ ْمر  م ن  اأْل ْمن  أ و  }قال تعاىل:  ه  ال ذ ين  اخلْ ْوف  أ ذ اع وا ب ه  ول ْو ر ُدوه  إ ىل  الر س ول  وإ ىل  أ ويل  األ ْمر م  و إ ذ ا ج  ه ْم ل ع ةل م  نـْ
تـ بـ ْعت م  الش ْيط ان  إ ال  ق ةل يال { ه ْم ول ْوال  ف ْضل  الةل ه  ع ةل ْيك ْم ور مْح ت ه  ال  نـْ  إىل ويل  الرجوع باآلي  تشّي . فهذه (25)ي ْستـ ْنب ط ون ه  م 

 الستنباط األحكام والعمل هبا.  ؛األمر
 : ، منهاشرعيالنص فقد الرد  عدة أحاديث يف االجتهاد يف حال السنة النبوية: و ..ثاني ا 

يدل هذا . (26) "إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فةله أجران، وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فةله أجر"  -1
عين  ه نص، والغاي  من االجتهاد الوصول إىل مصةلح  مفياالجتهاد فيما مل يرد  األمر حق   ن لويل  أىل إاحلديث 
 بذاهتا. 

ْ ي ْدخ ْل م ع ه م  اجلْ ن     -2 ٍّي ي ةل ي أ ْمر  اْلم ْسةل م ني ، مث   ال  َي ْه د  هل  ْم، ويـ ْنص ح ، إ ال  مل  ْن أ م  إىل يدل احلديث . (27)""م ا م 
هد يف كل أمٍر يعرض اجلاألمر بذل اجلهد يف طةلب املصاحل ودرء املفاسد وحتّري اخلّي وبذل كل  ويل  ل أنه ينبغي

 عةليه. 
 ،ا إىل اليمن قال له: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟"ملا بعث معاذ   عن مرة عن معاذ أن رسول اهلل  -3

 فإن مل"قال:  ،  رسول اهلل قال: أقضي بسن ،قال: "فإن مل جتد يف كتاب اهلل؟" ،قال: أقضي بكتاب اهلل
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 .130: ص٤، حتقيق عبد املعطي أمني قةلعجي، ج1410/1989، ١، جامع  الدراسا  اإلسالمي ، كراتشي، طالسنن الصغيرالبيهقي،  )28(
 .197: ص١٠، حتقيق حممد عبد القادر عطا، ج1424/2003، ٣، دار الكتب العةلمي ، بّيو ، طالسنن الكبرىالبيهقي،  (29)

 .79، ص1985، ٢، دار القةلم، الكويت، طالسلطات الثالث في اإلسالمعبد الوهاب، خالف،  )30(

 
 

احلمد هلل "وقال:  ،بيده يف صدري قال: فضرب رسول اهلل  ،قال: أجتهد رأيي وال آلو اهلل؟"،جتد يف سن  رسول 
 .(28)الذي وفق رسول رسول اهلل ملا يرضي رسول اهلل"

 يف األمر يف تنظيم شؤون الدول  الداخةلي  واخلارجي  لعدم وجود نص   من غّي املعقول توقف ويل  المعقول:  ..ثالث ا
لةلحفاظ عةلى  األمر أن َيتهد ويصدر تشريع ا ويل  لالقرآن الكرمي والسن  النبوي ، أو اإلامجاع، أو القياس، فمن باب أوىل 

ا رى ذلك جةلي  لشرع اهلل تعاىل، ونتةلك املصةلح  باآلخرين، وأال تكون خمالف   تضر  دون أن من املصاحل العام  لةلدول ، 
رك الفهم الفهم فيما خيتةلج يف صد "أما بعد... :جاء فيهإذ  ؛شعريإىل أيب موسى األ يف كتاب عمر بن اخلطاب 

مما مل يبةلغك يف القرآن و السن ، فتعرف األمثال واألشباه، مث ق س األمور عند ذلك، واعمد إىل أحبها إىل اهلل، وأشبهها 
 .(29)فيما ترى"

 :انيمعن بها، فالتشريع يراد األمر السةلط  يف تشريع ما يراه صحيح   أن لويل   يف ال شك  
ا أنزل عةلى رسوله ا مبا أنزله يف كتابه، ومابتدأ شرع   ؛التشريع هلل وحده سبحانه وتعاىلوهذا  إَياد شرع مبتدأ، ماأوهل

 .وجود احلكم يف الكتاب والسن ال هلل وحده يف حال  إىل أنه ال تشريع إيدل مما ، الكرمي
والتابعون وتابع التابعون إىل  ه اخلةلفاء الراشدون من بعد الرسول ، وهذا توال   والثاين بيان حكم تقتضيه شريع  قائم

يومنا هذا، واالجتهاد يعين بذل اجلهد يف معرف  احلكم الشرعي من دليةله، وما يفهمه من النص لسد الذرائع، وجلةلب 
 .(30)املصاحل
السةلط  له عين أن تاألمر يف تشريع ما ال نص فيه بالدليل من القرآن الكرمي والسن  النبوي  واملعقول، ال  مكان  ويل   مث إن

 .قيود عةلى هذا احلق هنالكاملطةلق  يف تشريع القوانني، وإمنا 
 المطلب الثاني: شروط تقييد عقد الزواج بالتسجيل 

، من االلتزام هباله  د  ب   ، وإمنا مقيد بعدة قيود الاالتشريع لويل األمر بتقييد عقد الزواج بالتسجيل ليست مطةلق   حقُ 
 : هي
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 .35، د. ، ص٨، مكتب  الدعوة، القاهرة، طعلم أصول الفقهخالف، عبد الوهاب،  )31(
 .206: ص١د. ، ج، دار الكاتب العريب، بّيو ، د.ط، بالقانون الوضعيالتشريع الجنائي اإلسالمي مقارن ا عبد القادر، عودة،  )32(
 [.2سورة النور، اآلي  ] )33(
 .312: ص٢، ج1427/2006، ٢، دار اخلّي، دمشق، طالوجيز في أصول الفقه اإلسالميالزحيةلي، حممد مصطفى،  )34(

 [.228سورة البقرة، اآلي  ] )35(
 [.3سورة املائدة، اآلي  ] )36(
 .153، ص1422/2002، مكتب  ومطبع  اإلشعاع الفني ، القاهرة، دراسات أصولية في القرآن الكريمفناوي، حممد إبراهيم، احل )37(

 
 
 

السن   يف القرآن الكرمي أو جد نص  و   إذاأي  عدم تعارض تقييد تسجيل عقد الزواج بثوابت اإلسالم:  -1
 ىل قسمني: قسم النصوص الشرعي  إاألمر االجتهاد بتقييد عقد الزواج بالتسجيل، وت   النبوي  ال َييز لويل  

ه  فهمه منه، وال حيتمل تأويال ، وال جمال لفهم معىن غّي ما دل  عةلى معىن متعني   أينصوص قطعي  الدالل :   -أ
إذا كان النص صرحي ا قطعي  الورود والدالل ، فال جمال لالجتهاد فيه، وَيب تطبيقه حبالته؛ ألنه قطعي ( 31)منه

، ومل يرد فيه إامجاع فةليس وروده حمل حبث، الورود، أي ال شك يف وروده من اهلل سبحانه وتعاىل أو الرسول 
مثل قوله تعاىل: ، من (32)املفسرة واحملكم وألنه قطعي الدالل  فةليس معناه حمل حبث، ومن هذا آيا  األحكام 

ٍة{م   دٍ ح  االز ان ي    والز اين  ف اْجةل د وا ك ل  و } ةْلد  ا مئ  ج  ه م  ، فال جمال لالجتهاد يف معاقب  الزاين باجلةلد، وال يف (33)نـْ
 .عدد اجلةلدا ، وكذلك ال اجتهاد يف كل العقوبا  املقدرة

ق ا   }واْلم ط ةل  مثل قوله تعاىل: ، من (34)كُل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي  أينصوص ظني  الدالل :   -ب
ه ن  يـ تـ ر ب   يطةلق العربي ، فيطةلق عةلى الطهر، و فةلفظ )القرء( يراد به معنيان يف الةلغ   ،(35)ث ال ث    قـ ر و ٍء{ ْصن  ب أ نف س 

ك م  احليض، وكذلك يف قوله تعاىل: }ح ر م ْت ع ةل يْ واختةلف اجملتهدون يف املراد به الطهر أم  ،عةلى احليض
ْيت   {  .(37)تحرمي ميت  البحروال يدخل ال ،حترمي كل امليت  أو حترمي ميت  الّب فقطعام حيتمل  (امليت )فةلفظ  ،(36)اْلم 

 ألن يف ؛ل األمر أن يقيد ما أباحه اهلل بنصوص قطعي  الدال ال َيوز لويل  أحيان ا؛ ومبا أن التقييد يشبه التشريع 
راه يتناسب األمر حق االجتهاد والتقييد مبا ي ةلويل  ف أما إذا كانت النصوص ظني  الدالل  ،خمالف  لشرع اهلل تعاىل ذلك

 مع مصةلح  الرعي . 
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 .51، ص1998، ١، دار اهلجرة، الرياض، طمقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعيةاليويب، حممد سعد،  )38(
 العراقي: "تتكون السةلط  التشريعي  االحتادي  من جمةلس النواب وجمةلس االحتاد".( من الدستور 48نُص املادة ) )39(
/ثالث ا( من الدستور العراقي عن صالحيا  رئيس امجهوري  العراق: "يصادق ويصدر القوانني اليت يسنها جمةلس النواب، وتعد مصادق ا 73نُص املادة ) )40(

 ".عةليها بعد مضي مخس  عشر يوم ا من تاريخ تسةلمها
 [.5سورة املائدة، اآلي  ] )41(

 
مصةلح   عقد الزواج حتقيقالغاي  من تسجيل تحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية من تسجيل عقد الزواج:   -2

 أن تكون هذه املصةلح  معتّبة حقيقي  أي غّي مرج ح ، واملصةلح  املعتّبة تعين احملافظ  من د  ودرء مفسدة، وال ب  
 ين والنفس حفظ الد :عةلى مقاصد الشريع  اإلسالمي  األساس، ومقاصد الشريع  اإلسالمي  مخس  وفق الرتتيب

 ختتةلفو به،  عتدُ فإذا كان تسجيل عقد الزواج يتعارض مع إحدى هذه املقاصد فال ي   ،(38)والعقل والنسب واملال
دنيوي ، فاملصةلح  الديني  لاديني  و ال تنيصةلحاملولكنها تبتغي  ،خرإىل آأسباب تقييد عقد الزواج بالتسجيل من تشريع 

  لتنظيم أمور الرعي ، سرتاتيجي  الدولإةلى احلفاظ عةلى مقاصد الشريع  اإلسالمي ، واملصةلح  الدنيوي  تبتغي احملافظ  ع
الدين  يفأسباب تقييد املشرع تسجيل عقد الزواج احلفاظ عةلى مقاصد الشريع  اإلسالمي  املتمثةل  ومن مث كان من 

غون من وراء ذلك يبت عمنوالنسب واملال، فيكون احلفاظ عةلى الدين من خالل تقييد الزواج بالتسجيل لسد الذرائع 
دون ن مد يف األرض، وتزيني العالقا  غّي الشرعي  بتوهيم السةلطا  املختص  بأن عقد الزواج هذا شرعي نشر الفسا

  رمسي  بني ه لعدم وجود وثيقإلينكار أحد الزوجني نسب الطفل إعدم من خالل توثيق رمسي، ولةلحفاظ عةلى النسب 
الزواج  حيث ال تستطيع الزوج  يففمن ملال إثبا  النسب، أما احلفاظ عةلى اعةلى الطرفني، ولعدم مقدرة أحدمها 

 ا. غّي املسجل مطالب  زوجها حبقوقها املالي  لعدم تسجيل عقد الزواج رمسي  
في ف ىل آخر،إختتةلف السةلط  التشريعي  من تشريع أن يصدر تقييد تسجيل عقد الزواج من سلطة شرعية:   -3

منتخب حسب نص الدستور، ويقوم الّبملان العراقي عن  ، وهو برملان(39)العراق تقع ضمن أعمال الّبملان العراقي
عد مصادق  رئيس ويصدر القانون ب ،طريق الوزارا  أو اهليئا  باقرتاح النصوص القانوني  وعرضها، والتصويت عةليها

ريع  الشعدم جواز سّن القوانني املخالف  ثوابت /أوال ( عةلى ٢)الفقرة  ومبا أن الدستور العراقي ينص يف ،(40)اجلمهوري 
مثال يف يف األثر و  ،القانون الصادر من السةلط  التشريعي  قانون ا واجب التطبيق عةلى املسةلمني كاف  عدُ ي   ؛اإلسالمي 

ل  ل ك م  اْليـ  }ه بقوله تعاىل: حةل  أ الزواج من الكتابيا  رغم أن اهلل سبحانه وتعاىل عمر بن اخلطاب  منع ْوم  أ ح 
ن ا   واْلم ْحص  الط ي ب ا   وط ع ام   ل  هل  ْم واْلم ْحص ن ا   م ن  اْلم ْؤم  ل  ل ك ْم وط ع ام ك ْم ح  ن ا   م ن  ال ذ ين  أ وت وا اْلك ت اب  ح 

ْن قـ ْبةل ك ْم{  معد لةلفاروقوكانت السياس  الشرعي   ،كبار الصحاب  من ذلكمنع قد ف ،(41)ال ذ ين  أ وت وا اْلك ت اب  م 
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 .172: ص٧هـ، ج1344، ١، دائرة املعارف النظامي ، حيدر أباد، طالجوهر النقي، ويف ذيةله السنن الكبرىالبيهقي،  (42)

)43( ISLAMIC FAMILY LAW (FEDERAL TERRITORY) ACT(303) Section ,1984, 12-. Non
registrable marriages (1) -A “marriage in contravention of this Act shall not be registrable under this 

Act”. 
 .1956أو   17الّصادر يف  66العدد  ،، جمةل  األحكام الشخصي  يف الرائد الرمسي التونسي1956أو   13األمر رقم  )44(
إجراءا  تصحيح ، وقانون 2007( لسن  66و) 2004( لسن  29و) 1996( لسن  61قانون األحوال الشخصي  الكوييت املعدل باألرقام: ) )45(

 .2011النسب، وزارة العدل، فّباير 

 
كبار خص عمر و  ،ويرتكون املسةلما  ،فيتزوج املسةلمون من الكتابيا  ،ترك املسةلما  وترويج سوق الكتابيا  

 فكتب  ،، وعندما تزوج حذيف  من يهودي  كتب إليه عمر أن خيةلي سبيةلهانياملسةلم سائرالصحاب  كيال يقتدي هبم 
وا املسةلما ، ع  د  عمر: "إين ال أزعم أهنا حرام، ولكين أخشى أن ت  ليه إب ت، فك"يت سبيةلهاا خةل  إن كانت حرام  "إليه: 

 السياس  الشرعي  يف تقييد الزواج.   وهذا دليل واضح عةلى استخدام عمر ،(42)وتنكحوا املومسا "
 المطلب الثالث: تقييد تسجيل عقد الزواج في القوانين المقارنة

 :الزواج لدى اجلها  املختص  إىل رأينيختةلف والة األمر املعاصرون يف تقييد تسجيل عقد ا
 .عدم االعرتاف بالزواج غّي املسجل لدى اجلها  املختص  ماأوهل

 . ومعاقب  مرتكبهف بالزواج غّي املسجل، اعرت الالثاين او 
دول  ح بعض القوانني الصادرة من السةلطا  العةليا لةلعند تصفُ عدم االعتراف بالزواج غير المسجل:  ..الرأي األول

 حال  وال يكن لةلقاضي النظر يف تةلك الدعوى يف ،أهنا ال تعرتف بالزواج غّي املسجل لدى اجلها  املختص يبني 
 نصُ  ذإا يف قانون األسرة املاليزي، والقانون التونسي، والقانون املصري، والقانون الكوييت، اإلنكار، ونرى ذلك جةلي  

 ،(43) َيوز تسجيل الزواج املخالف هلذا القانون مبوجب هذا القانون""ال :( من قانون األسرة املاليزي12/1املادة )
ال حبج  إاج "ال يثبت الزو  :املشرع األحوال الشخصي  التونسي نصُ  قانونويف الكتاب األول من الفصل الرابع من 

 1957( لسن  3ويقصد بالقانون اخلاص قانون األحوال املدني  التونسي عدد ) ،(44)رمسي  بضبطها بقانون خاص"
( من قانون األحوال الشخصي  92املادة ) وما بعده منه، ونصُ  31الفصل ، وال سيما 1957املؤرّخ يف أول أو  

ا كانت ثابت  جي ، إال إذ"ال تسمع عند اإلنكار دعوى الزو  :الكوييت يف احلوادث الواقع  من تاريخ العمل هبذا القانون
 ضمن نصوص قانون رقم فأما القانون املصري  ،(45)بوثيق  زواج رمسي ، أو سبق اإلنكار اإلقرار بالزواجي  بورق  رمسي "
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 .29/1/2000الصادر يف  2000( لسن  1قانون األحوال الشخصي  املصري رقم ) )46(
( لسن  66و) 2004ن  ( لس29و) 1996( لسن  61قانون األحوال الشخصي  الكوييت املعدل باألرقام: )املذكرة اإليضاحي  الصادرة مبوجب  )47(

 . 142: ص٨، ج2011، فّباير ١، وقانون إجراءا  تصحيح النسب وتصحيح األمساء، وزارة العدل، ط2007
 .339: ص2، جالوجيز في أصول الفقه اإلسالميالزحيةلي،  (48)

 
 يف هاخلاص بتنظيم بعض أوضاع التقاضي وإجراءات( 46)2000( لسن  91املعدل بقانون رقم ) 2000( لسن  1)

 يف  - "... وال تقبل عند اإلنكار الدعاوى الناشئ  عن عقد الزواج :(17ادة )امل نصُ  ؛مسائل األحوال الشخصي 
 ا بوثيق  رمسي ، ومع ذلك تقبل دعوى التطةليقيكن الزواج ثابت  ما مل  – 1931الواقع الالحق  عةلى أول أغسطس سن  

 تاب ". ا بأي  كثابت  أو الفسخ حبسب األحوال دون غّيها إذا كان الزواج 
دون الدخول ن موبالنظر إىل هذه القوانني نرى أهنا ال تعرتف بالزواج غّي املسجل يف احملكم  يف حال  إنكار الزوجي  

ن جاء يف املذكرة اإليضاحي  لةلقانون الكوييت أ وقدالدعوى شكال  من قبل القاضي،  ردُ إىل موضوع الدعوى، أي ت  
اجلنسي   الزوجي  ابتغاء احلصول عةلى ياحلاج  إىل احلماي ، فقد تدع أمس  يف أساس عقد الزواج تكوين األسرة، وهي 

ا  ، وتفادي  صحيحوقد تكون يف الواقع غّي  ،أو أغراض أخرى، واعتماد اإلثبا  بالشهادة أو الورق  العرفي  ميسور
وجاء  ،(47) ورق  رمسي يفيف حكم الورق  الرمسي  اإلقرار بالزواج الثابت  وي عدُ  ،لذلك يكون إثبا  الزواج بوثيق  رمسي 

الزمان وحاج   ا ألحوالاألمر منع قضائه من مساع بعض الدعاوي، تبع   يف املذكرة اإليضاحي  لةلقانون املصري لويل  
 أمره، فحمال   ان  واالحتياط يفصياليزال يف حاج  إىل  وإن عقد الزواج ال الناس وصيان  احلقوق من العبث والضياع...

 أصبحت دعاوى الزوجي  أو اإلقرار ؛ا له من اجلحود واإلنكاروتقديس   ،لشرف هذا العقد اوإظهار   ،لةلناس عةلى ذلك
دون وثيق  رمسي  يف حال حياة الزوجني، أو بعد الوفاة، من  1931نكار من أول أغسطس هبا ال تسمع عند اإل

 يهم باآليت: أليت تصدر من موظف مكةّلف خبدم  عام ، واستندوا لر ووثيق  الزواج الرمسي  هي ا
عةلى  اهذه القاعدة مأخوذة من جمةل  األحكام العدلي ، فإذا كان احلكم مبني   تتغير األحكام بتغير الزمان: ..أوال  

خذ األجرة أيتغّي احلكم إذا تغّي  املصةلح  أو العرف بتغّي الزمان، ومثال ذلك اإلفتاء جبواز  ؛مصةلح  أو عرف جارٍ 
 .(48)عةلى تعةليم القرآن بعدما كان باطال ، وذلك حلفظ القرآن الذي فيه حفظ الدين

له القانون  دي حد  ذاجلنسي  ال اكتسابمثل  من من عقود الزواج مصةلح ، ت تخذحىت ال أي الذرائع:  سد   ..ثاني ا
ختاذ الورق  العرفي  امع  فتح بيو  الدعارةت  اختاذ هذا النوع من الزواج هنج ا آخر حبيث  عةلى عدم، وحرصا  ا خاصطريق  

 عقد زواج صحيح. 
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 .256، صبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين،  ؛96: ص3ج ،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن جنيم،  )49(
( يف الفصل الثالث: ")أ( 36، ونُص املادة )5809، ص17/10/2010( الصادر يف 2010( لسن  )36قانون األحوال الشخصي  األردين رقم ) )50(

جري عقد زواج أ)ج( إذا َيب عةلى اخلاطب مراجع  القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج. )ب( يوثق القاضي أو من بأذن له عقد الزواج بوثيق  رمسي . 
م  مقدارها مئتا دينار. احملكم  كل واحد منهم بغراومل يوثق رمسي ا يعاقب كل من العاقد والزوجني والشهود بالعقوب  املنصوص عةليها يف قانون العقوبا  وتغرم 

لوظيف . )ه( لفقرة )ج( من هذه املادة مع العزل من ااملنصوص عةليهما يف ا)د( يعاقب كل مأذون ال يسجل العقد يف الوثيق  الرمس  املعدة لذلك بالعقوبتني 
 تعةليما  يصدرها قاضي القضاة".يعني مأذونو توثيق عقود الزواج وتنظم أعماهلم وفق 

(: "ال َيوز تثبيت الزواج املعقود 40/2، نُص املادة )7/9/1953املعدل الصادر يف  1953( لسن  59قانون األحوال الشخصي  السوري رقم ) )51(
حصل ولد أو محل ظاهر يثبت الزواج بدون هذه اإلجراءا  وال ينع ذلك من إيقاع العقوب  خارج احملكم  إال بعد استيفاء هذه اإلجراءا  عةلى أنه إذا 

 القانوني ". 

 
حملكم  ويدعي ا من مثل أن يةلجأ أحدهم إىلا، محاي  الناس من التداعي بالزواج زور ا و هبتان  السياسة الشرعية:  ..اثالث  

رق ا، وَيوز إثبا  الزواج بكل طمن أصحاب الشرف أو النسب أو أغنياء القوم قد تزوجا عرفي    أو فالن اأن فالن  
 ، وقد تكون الغاي  احلصول عةلى (49)الوثيق  العادي  القابةل  لةلتزوير، أو الةلجوء إىل اإلشهاد بالتسامع من مثلاإلثبا  

يف اد منها خل، وكذلك يستفإ لطفل جمهول النسب، أو احلصول عةلى جنسي  تةلك الدول ...املّياث أو إثبا  النسب 
 سرتاتيجي  لةلدول .حتديد سياس  الدول  يف معرف  عدد حاال  الزواج، لرسم اخلط  اإل

عرتف ي   ؛ إذخذ هبذا الرأي بعض القواننياالعتراف بالزواج غير المسجل ومعاقبة المخالف: أ ..الرأي الثاني
رمسي ، والشهود، لامنها الوثيق  غّي و بالزواج غّي املسجل لدى اجلها  املختص ، عن طريق وسائل اإلثبا  املختةلف ، 

ع األردين يف املشر   ذ نص  إ ؛وهذا رأي القانون األردين، والقانون السوري، ، ومعاقب  مرتكبيهاامجيعها طرق اإلثبا و 
شروط تسجيل عقد الزواج، وأورد يف الفقرة )ج( من املادة عةلى ( 36يف املادة ) (50)قانون األحوال الشخصي  األردين

نفسها، عةلى العقوب  املقررة عةلى عدم تسجيل عقد الزواج، مبعاقب  العاقد والزوجني والشهود بالعقوب  املنصوص عةليها 
ا إذا ( من هذا ال29يف قانون العقوبا  األردين، وتغريهم غرام  مالي ، وتنص املادة ) قانون أن عقد الزواج صحيح 

اف القانون األردين عةلى اعرت  ينفي االعرتاف بالزواج غّي املسجل دليل   وجود نص   توافر  أركانه وشروط صحته، وعدم  
ال بعد استيفاء إفةلم َيز تسجيل عقد الزواج ( 51)بعقد الزواج غّي املسجل ومعاقب  املرتكبني، أما القانون السوري

ب اق  عدون هذه الشروط وي  من الزواج  ي ثبت(، ويف حال  حصول محل أو والدة 40وص عةليها يف املادة )الشروط املنص
 ذا الرأي باآليت: هلند قد است  ، و هاو مرتكب

 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 2, 2018 

 
 16 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

 [.21سورة النساء، اآلي  ] )52(
 .387: ص1، جزاد المسير في علم التفسيرابن اجلوزي،  )53(
 [.21] سورة الروم، اآلي  )54(
 [.1سورة النساء، اآلي  ] )55(
( كتاب صحيح 7557/ باب )ال نكاح اال بوايل وشاهدي عدل( حديث صحيح، رقم احلديث )13720( 203/ 7السنن الكّبى لةلبيهقي ) )56(

 وضعيف اجلامع الصغّي وزيادته
 . 470: ص٧، مصدر سابق، جالسنن الكبرىالبيهقي،  )57(
ا  ، أطروح  دكتوراه مقدم  إىل قسم الفقه وأصوله، أكاديي  الدراسالمرسلة وتطبيقاتها في قانون األحوال الشخصيةالمصالح السيايب، خةلفان،  )58(

 .100، ص2006اإلسالمي ، جامع  املاليا، كواالملبور، 

 
ْنك ْم }قال تعاىل :القرآن الكريم:  ..أوال    ،(52)يث اق ا غ ةل يظ ا{م  و ك ْيف  ت ْأخ ذ ون ه  وق ْد أ ْفض ى بـ ْعض ك ْم إ ىل  بـ ْعٍض وأ خ ْذن  م 

رد يف القرآن الكرمي كثّي من اآليا  يف إباح  و ، وقد (53)عقد الزواجإىل يقصد به  ا(ا غةليظ  ميثاق  أن )جاء يف التفسّي 
ن ك ْم م و د ة  ور  }قال تعاىل:  ،الزواج ه ا وج ع ل  بـ يـْ ا ل ت ْسك ن وا إ ل يـْ ك ْم أ ْزو اج  ْن أ نـْف س  ةل ق  ل ك ْم م  ْن آي ات ه  أ ْن خ  مْح    إ ن  يف و م 

ي اٍ  ل ق ْوٍم يـ تـ ف ك ر ون { ةل ق   }يا قال تعاىل:و  ،(54)ذ ل ك  آل  ٍة وخ  د  ْن نـ ْفٍس واح  ةل ق ك ْم م  ا الن اس  اتـ ق وا ر ب ك م  ال ذ ي خ    أ يـُه 
ام  إ ن   ث ّي ا ون س اء  واتـ ق وا الةل ه  ال ذ ي ت س اء ل ون  ب ه  واأْل ْرح  ه م ا ر ج اال  ك  نـْ ا ز ْوج ه ا وب ث  م  ه  نـْ  ،(55)لةل ه  ك ان  ع ةل ْيك ْم ر ق يب ا{ا م 

آيا  هي و  ،أن القرآن الكرمي مل يقيد عقد الزواج بتسجيةله بالكتاب يظهر منها ك كثّي من اآليا  القرآني  لوهنا
طالقه مامل يقيد بنص، وغاي  الزواج حتقيق مقاصد الشريع  اإلسالمي  لتكوين النسل إمطةلق ، واملطةلق َيري عةلى 

نع ن درء املفسدة مبفسدة أكّب منها، فتحقق الزواج ال يكو ين تقييد املشرّع جاء لدرء مفسدة، وال إوعمارة الكون، و 
 من تسجيةله إلثبا  احلقوق، وال ينع من معاقب  مرتكبيه ملخالفتهم أمر السةلط  العةليا يف الدول . 

 نالكتكن هالتابعني توثيق عقد الزواج بالكتاب ، ومل و  الصحاب  وال مل يرد عن الرسول السنة النبوية:  ..ثاني ا
ْي ع ْدلٍ ال  ن ك اح  إ ال  ب و يل   وش ا" :جاء يف احلديث ؛الشهادة عةلى عقد الزواج :سجال  لتوثيقه، وإمنا اشرتطوا  ،(56)"ه د 

يست ألنه ل ؛ه اهللوال يؤثر عدم كتابته يف حترمي ما أحةل  ، (57)"أعةلنوا النكاح" :جاء يف احلديث ؛وإشهاره عةلى املأل
 .(58)، وترتتب عةليه آثاره بالنقل املتواتر والشهرة اليت ال جمال إلنكارهاوشروطه الكتاب  ضمن أركان عقد الزواج

الغاي  من الزواج حتقيق مقاصد الشريع  اإلسالمي  يف إكثار النسل وحفظ الفروج، فعدم  المصالح المرسلة: ..ثالث ا
خمالف  شرعي   - ه اهلل سبحانه وتعاىلحةل  أنه أ وال سيما - أركانه وشروطه  االعرتاف بعقد الزواج الصحيح املكتمةل

 غون البغاء إداري ، وسد الذرائع عةلى من يبتلنص قطعي الدالل ، والقيد الذي نورده عةلى تسجيل عقد الزواج الغاي  منه 
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 [.21سورة النساء، اآلي  ] )59(
 [.282سورة البقرة، اآلي  ] )60(
 .35هـ، ص1420، جامع  اإلمام حممد بن مسعود اإلسالمي ، الرياض، اإلسالميتوثيق الديون في الفقه صاحل، اهلةليل،  )61(

 
ةلح  ، وتنظيم شؤون الدول ، لكن ال يصل األمر بعدم االعرتاف بالزواج واآلثار املرتتب  عةليه، فاملص وتغطيته بعقود ومهي

 باالعرتاف بعقد الزواج غّي املسجل أعظم من درء املفسدة بعدم تسجيةله وضياع حقوق الناس. 
عقوب  بدني  االعرتاف بعقد الزواج غّي املسجل ومعاقب  مرتكبه بأي  ،الثاين الرأي  يوافق البحث   ؛الرأينيباالطالع عةلى 

 : اآلتي وذلك لألسباب  ،أو مالي 
 ،شاء رابط  أسري  قوي نإألن الزواج غايته  ؛األمر تقييد الزواج بالتسجيل من باب السياسي  الشرعي  حيق لويل   -1

   اإلسالمي ، فعدم االعرتاف بالزواج غّي املسجل ينايف مقاصد الشريع  اإلسالمي .وحتقيق مقاصد الشريع
ألعمال اإلداري  وال يكن تغةليب ا ،ا شرعي نها غايته إداري  أكثر مإن النص عةلى شرط توثيق عقد الزواج رمسي   -2

 عةلى املقاصد الشرعي . 
تهد أو ألسباب أخرى،  ،الذرائع عةلى الدعار سد  ل ؛رد عةلى الرأي األولال -3   شديده بتوجيه عقوبومن مث َي 

 عةلى مرتكيب هذه األعمال.
مر أن األ ن من سةلطا  ويل  أل ؛نايف أحكام الشريع  اإلسالمي ت  إن عقوب  عدم تسجيل عقد الزواج ال  -4

 نظم األمور اإلداري  لةلدول . ي  املفسدة، و  أدر ييتحرى املصةلح  و 
 المبحث الثالث

 الزواج في القانون العراقي وآثارهتسجيل عقد 
إ ىل  بـ ْعٍض ض ك ْم وك ْيف  ت ْأخ ذ ون ه  وق ْد أ ْفض ى بـ عْ }قال تعاىل:  ؛عقد الزواج قدسيته و مكانته يف الشريع  اإلسالمي ل

يث اق ا غ ةل يظ ا{ ْنك ْم م  ا ال ذ ين  آم ن و  ي ا} قال تعاىل: ؛وجاء  اآليا  لتوثيق الد ين والعقود ،(59)وأ خ ْذن  م  ايـ ْنت ْم أ يـُه  ا إذا ت د 
} ات ب  ب اْلع ْدل  ن ك ْم ك  ٍل م س م ى ف اْكت ب وه  وْلي ْكت ْب بـ يـْ ْيٍن إ ىل  أ ج  فمن باب  (61)فيه الكتاب     فإذا كان الدين واجب ،(60)ب د 

حقوق الطرفني،  عقد الزواج تثبت ن كانت الشهادة يفإلةلحفاظ عةلى احلقوق بني الزوجني، و  ؛الزواجأوىل توثيق عقد 
أو نكةلوهم  ،إىل طرق اإلثبا  يف حال النزاع، وقد يصعب اإلثبا  بالشهادة يف حال اختفاء الشهود يةلجأن ماهنإف

( من قانون 10اشرتط املشرع العراقي يف نص املادة )قد عن شهادهتم، فيبقى التوثيق أفضل طريق  حلماي  احلقوق، و 
 .شروط الشكةلي  يف تسجيل عقد الزواجاألحوال الشخصي  ال
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 .30/12/1959( يف 280املنشور بالوقائع العراقي  بالعدد ) 1959( لسن  188قانون األحوال الشخصي  العراقي املرقم ) 62)) 

 
 المطلب األول: الشروط الشكلية في تسجيل عقد الزواج في القانون العراقي

( من 10)ملادة ا نص   يفدها املشرع العراقي لتسجيل عقد الزواج، وعند النظر الشروط الشكةلي  اآللي  اليت حد  أي 

ّي العقد، من غاملشرع العراقي أورد شروط ا َيب توفرها النعقاد أن ي الحظ ،  (62)قانون األحوال الشخصي  العراقي
عقد  يف صح تؤثر  الالشروط الشكةلي  ، وهذه الشروط الشرعي  لةلعقد املتمثةل  بشروط االنعقاد والصح  والنفاذ والةلزوم

طه، وإمنا أوجبه د، وال شرط ا من شرو من أركان العق اركن   الزواج ال ي عدُ ألن عقد  عنه؛ تفباطال  إذا ختةل   الزواج، وال ي عدُ 
من قانون األحوال  ذلك يف الفصل الرابع واالحتجاج به عند النزاع، ونصُ  ،املشرع العراقي إلثبا  احلقوق بني الزوجني

 ع املشر ؛ أي إن "...سجل عقد الزواج باحملكم  املختص  بدون رسم يف سجل"ي   :(10الشخصي  العراقي يف املادة )
رت  ؛مل حيدد جه  أخرى لتسجيل عقد الزواج غّي احملكم العراقي   ك عقود  لهنا نحمكم  األحوال الشخصي  ألومل خت 

 83املرافعا  املدني  رقم ( من قانون 33املادة )يف  هاالبداءة، وهي خاص  بغّي املسةلمني، ونصُ زواج تعقد يف حمكم  
انب الشخصي  لغّي املسةلمني و لألجيف مواد األحوال  وختتص كذلك بنظر... : "ختتص حمكم  البداءة1969لسن  

بق اختصاصها عقود زواج األجانب الذين ينط منوكذلك  ،"...الذين يطبق عةليهم يف أحواهلم الشخصي  قانون مدين
 :اء النصجالعراقي لتقةليل األعباء املادي  عةلى الزوجني مسةلمني، ويف حماول  من املشرع  واعةليهم القانون املدين، وإن كان

رع اشرتطها املش ؛احرتازي  من شأهنا أن حتفظ حقوق الزوجنيهنالك عدة شروط إذ ا فعل، وحسن   "،بدون رسم"
 ، منها:عقد الزواج( لتسجيل 10العراقي وفق نص املادة )

قدار مالعاقدين، وعمرمها، و ( "تقدمي بيان بال طابع يتضمن هوي  10( من املادة )1اشرتط املشرع يف الفقرة ) -1
العاقدين، ويوثق من خمتار احملةل  أو املهر، وعدم وجود مانع شرعي من الزواج؛ عةلى أن يوقع هذا البيان من 

  وهذا الشرط يتضمن: ،القري  أو شخصني معتّبين من سكاهنا"
ا ملعرف  ماحملكم ، تتضمن هويتهن، ويكن احلصول عةليها من االزوجيةلؤها استمارة خاص  أي تقدمي بيان:  -أ 

ا واآلخر راقي  كان أحدمها ع  نوإ ،يطبق عةليهما القانون العراقيكان عراقيني   نعةليهما، فإ هالقانون الواجب تطبيق
ب األمر مفاحت  ، وإن كان الزوجان غّي عراقيني تطةل  األسرياألجنيب ملعرف  قيده ا تطةلب األمر مفاحت  قنصةلي  أجنبي  

 حالتهما الزوجي .قنصةليتهما ملعرف  
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اج من بةلغ اخلامس  عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إىل ( من قانون األحوال الشخصي  العراقي: "لةلقاضي أن يأذن بزو 8/2نُص املادة ) )63(
 ذلك، ويشرتط إلعطاء اإلذن حتقق البةلوغ الشرعي والقابةلي  البدني ".

 ".ف( من قانون األحوال الشخصي  العراقي: "َيوز تعجيل املهر أو تأجيةله كال  أو بعض ا، وعند عدم النص عةلى ذلك يتبع العر 20/1نُص املادة ) )64(
؛ حيث يكون لةلمختار ختم خاص ي عد له ضمن الوحدة 18/7/2011الصادر يف الوقائع العراقي  يف  2011لسن   13قانون املختارين العراقي رقم  )65(

 اإلداري  اليت يتبعها، ويسك سجال  خاص ا لةلسكان ضمن حدود منطقته.
 .26/10/2015( يف 92684تعميم وزارة الصح  العراقي ، العدد ) )66(
آلثار اإلَيابي  ا  يكن الفحص الطيب عند الفقهاء السابقني، وي عد من مستجدا  احلياة، وقد اتفق أغةلب الفقهاء املعاصرين عةليه قبل الزواج؛ ل م ا له منمل

حص الطيب يسهم يف إىل الوفاة، كما أن الفوحتقيق مقاصد الشريع  اإلسالمي  يف احلفاظ عةلى النفس والنسل، فقد تؤدي بعض األمراض املعدي  بني الزوجني 
 إجناب نسل سةليم من األمراض، وبذا حيقق الفحص الطيب قبل الزواج مقاصد الشريع  اإلسالمي .

وعا  ، سةلسةل  مطب؛ الكويتندوة الهندسة الوراثية والجينيوم البشري والعالج الجيني؛ رؤية إسالميةي نظر: الزحيةلي، حممد مصطفى، "اإلرشاد اجليين"، 
، ١، دار الثقاف ،مصر، طالفحص الطبي قبل الزواج؛ عضيبا ، صفوان، 182: ص٢، ج1998أكتوبر،  15-13املنظم  اإلسالمي  لةلعةلوم الطبي ، 

 .104، ص2009

  
ي ، ( من قانون األحوال الشخص7/1)املادة  شرط العمر يف البيان املقدم لبيان أهةلي  الزوجني وفق نص   -ب 

  ال عقد الزواجإلكم ؛همايأمر  يما إحضار ولي  إليهطةلب فإن كنا قاصرين ي  ، ةوبةلوغ الثامن  عشر  ،العقل :تتضمنو 
سن   ةكمل مخس عشر أتقدمي طةلب من الشخص الذي عةلى املشرع العراقي  فيهااليت نص ( 8/1وفق نص املادة )

يف  شرع العراقيامل عشرة نص    مسااخله، ويف حال  عدم بةلوغه من العمر، ويتطةلب األمر يف هذه احلال  موافق  ولي  
  . (63)ق البةلوغ الشرعي، والقابةلي  البدني حتقُ  مع جهالزو ضرورة قصوى ك لكون هناتأن أيض ا عةلى ( 8/2) املادة

( من قانون األحوال 20/1املادة ) د وفق نص  ألن املشرع العراقي حد   ؛بيان مقدار املهر املقدم من الزواج -  
   .(64)هأو بعض هتعجيةله كةل  الشخصي  استحقاق الزوج  املهر املسمى، وَيوز تأجيل املهر أو 

 ذلك من نيأو احلرم  املؤقت ، ويتب ،احلرم  الدائم  بينهمامن مثل  ،بيان عدم وجود مانع شرعي من زواجهما -ث 
  . األحوال املدني  املختص  بتنظيم امجيع ما خيص األحوال املدني  لةلعراقينيمبفاحت  دائرة األسرة خالل معرف  قيد 

شخصني معتّبين يف منطق  سكنهما، وهذه تقع ضمن األمور اإلداري   من أو ،(65)البيان من املختارتوقيع  -ج 
 والتنظيمي  لةلدول . 

عةليه قانون األحوال الشخصي   ، وهذا ما نص  (١) الزوجان بعد إكمال الشروط الفقرة ريهالفحص الطيب: َي -2
وانع من األمراض الساري ، وامليرفق البيان بتقرير طيب يؤيد سالم  الزوجني " :(10( من املادة )2العراقي بالفقرة )

يب قبل أصدر  وزارة الصح  العراقي  تعةليما  الفحص الطقد و  ،"وبالوثائق األخرى اليت يشرتطها القانون ،الصحي 
 .(66)لف دينار عراقي إلجراء الفحصأربعون أوحتديد مبةلغ مقداره  ،وبيان األمراض املانع  من الزواج ،الزواج
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: "يشرتط يف املقر 3/9/9197يف  2728الصادر يف الوقائع العراقي ، العدد  1979( لسن  107( من قانون اإلثبا  العراقي رقم )60نُص املادة ) )67( 
 م".هأن يتمتع باألهةلي  الكامةل ، فال يصح إقرار الصغّي واجملنون واملعتوه، وال يصح عةلى هؤالء إقرار أوليائهم أو أوصيائهم أو القوام عةلي

ليل شرعي   باألحوال الشخصي ، ما مل يوجد د"املسائل غّي املالي  املتعةلقأن يسري هذا القانون عةلى  من قانون اإلثبا  العراقي/ ثالث ا( 11نُص املادة ) )68(
 الشخصي  يقضي خبالف ما ورد يف هذا القانون".خاص أو نص يف قانون األحوال 

 
االستعان  يكن االقتصار عةلى بعضها، و لكن إمتام عقد الزواج، و أطالت وقت شرع العراقي هذه القيود اليت فرضها امل

من هذه  ىل عقد زواج خارج احملكم  لةلتخةلصإ ايةلجألكرتوين يف امجع املعةلوما  عن الزوجني بدال  من أن بالتطور اإل
 القيود.

 المطلب الثاني: آثار عدم تسجيل عقد الزواج في القانون العراقي
 ب  عةلى الزوج.املرتتمنها املرتتب  عةلى العقد، و  ، منهايف حال  عدم تسجيل عقد الزواجترتتب جمموع  من اآلثار 

عةليه آثار شرعي  إذا  ولكن ترتتب ،ال ترتتب عةلى عقد الزواج اخلارجي آثار قانوني : المترتبة على العقداآلثار أوال .. 
ب عةليه آثاره لتسجيل عقد الزواج لترتت ة  ألن قانون األحوال الشخصي  رسم طريق ا حمدد والشروط؛ انكتوفر  فيه األر 

 القانوني .
يل مسح املشرع العراقي بتسج ؛خرضرار أحدمها باآلإلنكار واجلحود، ومنع ا ولةلحفاظ عةلى حقوق الزوجني من اإل

 ( من قانون األحوال الشخصي  العراقي 11املادة ) نصُ إذ  ،لترتتب عةليه اآلثار القانوني  ؛خارج احملكم  الزواج املعقود
 

تها له ثبتت زوجي ؛قتهوصد   ،(: "إذا أقر أحد المرأة أهنا زوجته، ومل يكن هناك مانع شرعي أو قانوين1الفقرة )يف 
أو شرعي  نع قانوينومل يكن هناك ما ،قها يف حياهتاوصد   ،هنا تزوجت فالن اأ"إذا أقر  املرأة  :(2ويف الفقرة ) ،بإقراره"

اج اخلارجي ن املشرع العراقي َييز إثبا  عقد الزو ي إأ ،وإن صدقها بعد موهتا فال يثبت الزواج" ،ثبت الزواج بينهما
صراح  أو دالل ، ن يكون بةلفظ دال عةليه أعةلى أن يكون إقرار ا معتّب ا من حيث داللته عةلى معىن اإلقرار، ب ؛باإلقرار

، وعدم وجود مانع شرعي أو قانوين بني الزوجني حني اإلقرار، (67)األهةلي  الكامةل  فيهشخص من  ان يكون صادر  أو 
انون املشرع العراقي استثناء  يف ق أورد ؛ إذوهذا ال يعين عدم إمكاني  إثبا  عقد الزواج بوسائل اإلثبا  األخرى

يل شرعي أو نص دليكن هنالك مل  الشخصي  ماأجاز به إثبا  األمور غّي املالي  املتعةلق  باألحوال  قيااإلثبا  العر 
 رغم أن األصل يف قانون اإلثبا  العراقي يسري عةلى القضايا املدني  والتجاري  واملسائل املالي  ، (68)قانوين خيالف ذلك
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ل غّي املالي  الث ا املسائث ( من قانون اإلثبا  العراقي: "أوال  القضايا املدني  والتجاري . ثاني ا املسائل املالي  املتعةلق  باألحوال الشخصي .11نُص املادة ) )69(
 املتعةلق  باألحوال الشخصي ، ما مل يوجد دليل شرعي خاص أو نص يف قانون األحوال الشخصي  يقضي خبالف ما ورد يف هذا القانون".

 ، منشور يف قاعدة التشريعا  العراقي .16/4/2013( يف 2013/ش/218قرار حمكم  أحوال املسيب رقم الدعوى ) )70(
 .28: ص١١، ج1432/2011، ١، دار الوطن، الرياض، طالفقه الميسَّراملطةلق، عبد اهلل، واملوسى، حممد، الطيار، عبد اهلل، و  )71(
 .20/2/1978يف  2639، الصادر يف الوقائع العراقي ، العدد 1959لسن   188قانون التعديل الثاين لقانون األحوال الشخصي  رقم  )72(

 
 ي، وهذا االستثناء الوارد يف قانون اإلثبا  أتاح لةلقضاة إثبا  عقد الزواج اخلارج(69)يف قانون األحوال الشخصي 

 وذلك جةلي   ا،أو قانوني   اي  شرع اوالقرائن واليمني ووسائل اإلثبا  احلديث  بشرط عدم خمالفته نص    الوثيق  غّي الرمسيب
 املتوفاة  )ص( هو والد زوجته )س( من أن املدعي عةليه لدعوى املدعي" :يف قرار حمكم  األحوال الشخصي  يف املسيب

مبوجب عقد زواج خارجي شفوي شرعي... والستماع احملكم   ،5/6/2003واليت تزوجها بتاريخ  ،املدعوة )ه(
ي قرر  احملكم  احلكم بتصديق الزواج اخلارج ..واليت أيد  دعوى )س(. ،حضرها املدعيألةلبين  الشخصي  اليت 

 .(70)"بني املدعي )س( وابن  املدعى عةليه )ه( 5/6/2003الواقع خارج احملكم  بتاريخ 
قوق : حرص املشرع العراقي عةلى تسجيل عقد الزواج يف احملكم  املختص  لضمان احلاآلثار المترتبة على الزوجثاني ا.. 

 ، سهول  حفظ العقد لدى الزوجني واحملكم وملنافعه من مثل: عند نكول الشهود،، وال سيما الناشئ  عن هذا العقد
 سرتاتيجي  إوسهول  الرجوع إىل العقد الرمسي عند النزاع، ومعرف  تاريخ األم  وأجياهلا، وحفظ األنساب وما يرتتب عةلى 

 إىل، ولتزايد عقود الزواج خارج احملكم  عمد املشرع العراقي (71)الدول  لتنمي  اقتصادها من معرفتها عدد عقود الزواج
"يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ست   يت:بالنص اآل (72)1978( يف عام 10( من املادة )5تعديل نص الفقرة )

عقد زواجه رجل  كلُ   ؛مئ  دينار، وال تزيد عةلى ألف دينار أشهر، وال تزيد عةلى سن ، أو بغرام  ال تقل عن ثالث
خارج احملكم ، وتكون العقوب  احلبس مدة ال تقل عن ثالث سنوا ، وال تزيد عةلى مخس سنوا ، إذا عقد خارج 

 زواج ا آخر مع قيام الزوجي ".احملكم  
 ،لنص القانوينايف كان هلذا التعديل األثر اإلَيايب عةلى تقةليص عدد حاال  الزواج اخلارجي رغم وجود خةلل واضح 

ر العمل هبذا يف هذه اجلري ، ومستم همكا شرت اللك حبصر العقوب  عةلى الزوج، وعدم معاقب  الزوج  والعاقد والشهود وذ
 ذادينار عراقي  300مل يعد مبةلغ  ؛ أةلتغّيا  املالي  اليت طر لهذا التعديل و لطول مدة التعديل إىل يومنا هذا، لكن 

الي  التدخل وتعديةله مبا يتناسب مع األوضاع املباملشرع العراقي  يةلزم ا، ممسنت أمريكي( 20يعادل ما يقارب )إذ  ؛ثرأ
  ،سال سيما أن القضاء العراقي مل يفرض عقوب  احلبو من يعقدون زواجهم خارج احملكم ،   كون له قوة رادعتل؛ احلالي 
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 )غّي منشور(. 13/1/2016يف  2016/ /ج/18قرار حمكم  االستئناف، العدد  )73(

 
ج باحلبس ملدة عاقب  الزو مب حمكم  اجلنح تا عندما حكميظهر ذلك جةلي  و وإمنا اقتصر  قراراته عةلى العقوب  املالي ، 

أن ح، نُصه "نقض قرار حمكم  اجلن حمكم  التمييز العراقي  فصدر قرار منشهر لعدم تسجيةله عقد الزواج يف احملكم ، 
ائةل  ن الفعل املنسوب إىل املتهم ال يقع حتت طذلك أل ؛القرار الصادر من حمكم  اجلنح غّي صحيح وخمالف لةلقانون

( من قانون األحوال الشخصي  يتعةلق بعدم تسجيل عقد الزواج 10/5اجلزاء الذي وضعته الفقرة )نص عقايب، كون 
 ال بل  ،أدى إىل ازدياد عدد حاال  الزواج خارج احملكم  ، مما(73)"يف احملكم  مىت ما مل تتحقق شروط العقد وأركانه
بعد االحتالل األمريكي لةلعراق وانتشار  2003م بعد عا ال سيماأصبح موضوع ا متعارف ا عةليه يف اجملتمع العراقي، و 

  الفوضى يف اجملتمع بسبب احلروب املتوالي .
 نتائجال

 ف شرع اهلل،م أمور الرعي  مبا ال خيالن السةلط  التشريعي  من لوائح وقرارا  تنظ  عالسياس  الشرعي  كل ما يصدر  -1
 وحيقق مقاصد الشريع  اإلسالمي 

ق مقاصد الشريع  حق  ت  لاألمر استخدام السياس  الشرعي  يف تسجيل عقد الزواج وفق ضوابط معين ،  حيق لويل   -2
 سرتاتيجي  لةلبةلد.اإلسالمي  يف درء املفاسد وجةلب املصاحل، ولرسم اخلط  اإل

ليت لتشريعا  اا ويؤيد البحثاختةلفت التشريعا  القانوني  يف االعرتاف بعقد الزواج غّي املسجل من عدمه،  -3
 .فيما سبق من العقودامجيعها طرق اإلثبا  وفق تعرتف بعقد الزواج اخلارجي 

مل يفةلح املشرع العراقي يف استخدام سياسته الشرعي  يف تسجيل عقد الزواج، وذلك باقتصار العقوب  عةلى الزوج،   -4
 العقوب  املالي .بق القضاء العراقي يف تطبيق سياس  املشرع بفرض عقوب  احلبس، وإمنا اكتفى وف  ومل ي  
 التوصيات

 :تي عةلى املشرع العراقي التوصيا  اآليقرتح البحث 
وجعل العقوب  عةلى الزوج والزوج   ،( من قانون األحوال الشخصي  العراقي10/5تعديل نص املادة ) -1

الغرام  بةلغ ميف والعاقد والشهود وكل من عةلم باجلري  ومل خيّب هبا اجلها  املختص ، مع إعادة النظر 
 ردع خمالفي هذا النص.مع غرض ال تتناسب ؛ ألهنا املنصوص عةليها
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جعل الفحوصا  الطبي  وكل ما يشتمل عةليه عقد الزواج جمان ا، وتقةليل الصعوبا  عةلى املقبةلني عةلى  -2

الزواج، من خالل استخدام الوسائل احلديث  يف تقدمي البيانا ، مع وضع موظفني من دائرة األحوال 
 .األوراق الثبوتي  لةلزوجني وفّييف حمكم  األحوال الشخصي  لتاملدني  
 المصادر والمراجع
 أوال .. الكتب:

 القرآن الكرمي.
ـــ ، ا ـــ  الســـــــــــــــعوديـــ ،  ،فتـــاوىالمجموع بن تيمي ـــاعـــ  املصـــــــــــــــحف الشـــــــــــــــريف، املمةلكـــ  العربي جممع املةلـــك فهـــد لطب

1425/2004. 
ــــــــــــــــــــــ1422 ،١ط بّيو ،، العريب الكتاب، دار زاد المســــــير في علم التفســــــيراجلوزي، ابن  ، حتقيق عبد الرزاق هـ

 .املهدي
 .عبد السالم حممد هارونحتقيق ، 1979، دار الفكر، بّيو ، مقاييس اللغةبن فارس، ا
 .2003، دار عامل الكتب، الرياض، تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج الحكام ،بن فرحونا

 ، 2814،  السعودي ،1ط ،جممع الفقه اإلسالمي جبده، السياسة الشرعيةالطرق الحكمية في اجلوزي ،  قيمابن 
 حتقيق، حتقيق نايف بن أمحد احلمد.

حتقيق الشــــــيخ زكريا  هــــــــــــــــــــــ،1418بّيو ،  ،١ط ، دار الكتب العةلمي ،البحر الرائق شـــــرح كنز الدقائق، جنيمابن 
 .عمّيا 
 ا.، حتقيق مصطفى البغ1407/1987 ،٣ط ، دار ابن كثّي، بّيو ،الجامع الصحيح المختصرالبخاري، 

 ،اريسب، املعهد األورويب لةلعةلوم اإلنساني ، توثيق الزواج بين الشريعة والقانونعبد القادر، ، بوقزول 
حتقيق عبد املعطي أمني  ،1410/1989 ،١، ط، جامع  الدراســـا  اإلســـالمي ، كراتشـــيالســنن الصــغيرالبيهقي، 
 .قةلعجي
 .هـ1344 ،١ط باد،أحيدر ، دائرة املعارف النظامي  ،الجوهر النقيويف ذيةله  ،السنن الكبرىالبيهقي، 
 .، حتقيق حممد عبد القادر عطا1424/2003 ،٣ط دار الكتب العةلمي ، بّيو ، ،السنن الكبرىالبيهقي، 

  ار القةلم،د ،مذهب اإلمام الشافعيالفقه المنهجي على  عةلي، الشرجبي،و  مصطفى، الب غا،و  ،مصطفى اخلن،
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 .1413/1992 ،٤ط دمشق،
، حتقيق أمحد عبد الغفور 1407/1987 ،٤ط دار العةلم لةلماليني، بّيو ، ،تاج اللغة وصـــحاح العربية، اجلوهري
 .عطار

رة، القــاه ،، مكتبــ  ومطبعــ  اإلشـــــــــــــــعــاع الفنيــ دراســـــــــــــات أصــــــــــــوليــة في القرآن الكريم، محممــد إبراهياحلفنــاوي، 
1422/2002. 

 .1985 ،٢ط ، دار القةلم، الكويت،السلطات الثالث في اإلسالمالوهاب،  عبدخالف، 
 د. . ،٨القاهرة، ط ، مكتب  الدعوة،علم أصول الفقهعبد الوهاب، خالف، 
 .إبراهيم األبياريحتقيق ، ، دار الكتاب العريبمفاتيح العلوم، اخلوارزمي
 .2013 ،٢ط الرسال ، دمشق،، مؤسس  خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم فتحي، ،الديريين

 
 حتقيق، 1420/1999 ،٥ط ،(صــــــــــــيدا)الدار النموذجي   )بّيو (،املكتب  العصــــــــــــري   ،مختار الصـــــــــحاح، الرازي

 .يوسف الشيخ حممد
رؤية  ؛ندوة الهندســــــة الوراثية والجينيوم البشــــــري والعالج الجيني، "اإلرشــــــــاد اجليين" ،الزحيةلي، حممد مصــــــــطفى

 .1998أكتوبر،  15-13الكويت، سةلسةل  مطبوعا  املنظم  اإلسالمي  لةلعةلوم الطبي ،  ؛إسالمية
 .1427/2006 ،٢ط دار اخلّي، دمشق، ،الوجيز في أصول الفقه اإلسالميحممد مصطفى، الزحيةلي، 
قســـم ىل ، أطروح  دكتوراه مقدم  إالمصــالح المرســلة وتطبيقاتها في قانون األحوال الشــخصــيةخةلفان، الســـيايب، 

 .2006 ،الملبوراكو   ،اليااملجامع   ،أكاديي  الدراسا  اإلسالمي  ،الفقه وأصوله
 .1432/2011 ،١، ط، دار الوطن، الرياضالفقه الميسَّر حممد، املوسى،و  عبد اهلل، املطةلق،و  عبد اهلل، الطيار،

 .2009 ،١مصر ، ط ، دار الثقاف ،الفحص الطبي قبل الزواج صفوان، ،عضيبا 
م العمراين، 2008 -هــــــــــــــ  1429، 1عمر،أمحد خمتار عبد احلميد، معجم الةلغ  العربي  املعاصرة، عامل الكتب، ط

 .1421/2000 ،١ط جدة، ،دار املنهاج ،البيان في مذهب اإلمام الشافعي
 .1998 ،١ط ،عمان، دار النفائس، السياسة الشرعية في األحوال الشخصيةعبد الفتاح، عمرو، 
 د. .،، دار الكاتب العريب، بّيو التشريع الجنائي اإلسالمي مقارن ا بالقانون الوضعيعبد القادر، عودة، 
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 .1419/1989، ١ط، مكتب  وهب ، القاهرة، السياسة الشرعية، ، يوسفالقرضاوي

 .1406/1986 ،٢ط دار الكتب العةلمي ، ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين، 
النجاح اجلديدة،  مطبع  ،ثبات بالكتابة في الفقه اإلســــــــالمي والقانون الوضــــــــعيالتوثيق واإلحممد امجيل، ، مبارك
 .2001 ،١ط دار البيضاء، املغرب،ال

 .حممد فؤاد عبد الباقي حتقيق، ، د. 1طبّيو ،  ،، دار إحياء الرتاث العريبالمسند الصحيح المختصرمسةلم، 
 .جامع  املةلك سعود، ، كةلي  الرتبي السياسة الشرعيةرات في ضمحاالناصر، عبد اهلل، 

 .هـ1420 ،مام حممد بن مسعود اإلسالمي ، الرياض، جامع  اإلتوثيق الديون في الفقه اإلسالمي ،صاحلاهلةليل، 
وث ، دار البحالمنهج الفــائق والمنهــل الرائق والمعنى الالئق آداب الموثق وأحكــام الوثــائق، يالونشـــــــــــــــريســـــــــــــــ
 .طرمالرمحن األ حتقيق عبد ،2005 ،١ط مارا  العربي  املتحدة،اإلسالمي ، اإلوالدراسا  

  .1998 ،١ط ، دار اهلجرة، الرياض،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعيةحممد سعد، اليويب، 
 ثاني ا.. القوانين:

 .26/10/2015يف  92684تعميم وزارة الصح  العراقي ، العدد 
 .28/12/2005( يف 4012العدد )، الوقائع العراقي يف ، الصادر 2005دستور امجهوري  العراق لعام 
 .16/4/2013( يف 2013/ش/218) قرار حمكم  أحوال املسيب رقم الدعوىقاعدة التشريعا  العراقي ، 

 .3/9/1979يف  2728الوقائع العراقي ، العدد يف لصادر ا 1979( لسن  107ثبا  العراقي رقم )قانون اإل
 .2011، فّباير الكويتي  وتصحيح األمساء، وزارة العدل إجراءا  تصحيح النسبقانون 

 .17/10/2010الصادر يف ( 2010( لسن  )36قانون األحوال الشخصي  األردين رقم )
 .7/9/1953 يفاملعدل الصادر  1953( لسن  59قانون األحوال الشخصي  السوري رقم )

( يف 280املنشـــــــــــــور بالوقائع العراقي  بالعدد ) 1959( لســـــــــــــن  188لشـــــــــــــخصـــــــــــــي  العراقي املرقم )قانون األحوال ا
30/12/1959. 

( لســــــــن  66و) 2004( لســــــــن  29و) 1996( لســــــــن  61) :قانون األحوال الشــــــــخصــــــــي  الكوييت املعدل باألرقام
2007. 

 .29/1/2000 يفالصادر  2000( لسن  1قانون األحوال الشخصي  املصري رقم )
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 2639 ، العددالوقائع العراقي يف ، الصادر 1959لسن   188قانون التعديل الثاين لقانون األحوال الشخصي  رقم 

 .20/2/1978يف 
 .13/1/2016يف  2016/ /ج/18العدد  العراقي ، قرار حمكم  االستئناف

 .1969لسن   83رقم  العراقي املدني  املرافعا قانون 
 .18/7/2011يف الصادر يف الوقائع العراقي   2011( لسن  13قانون املختارين العراقي رقم )

 .1956أو   17الّصادر يف  66عدد ال ،لرائد الرمسي التونسييف اجمةل  األحكام الشخصي  
 

ISLAMIC FAMILY LAW (FEDERAL TERRITORY) ACT(303) ,1984. 

 

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 2, 2018 

 

 
SIATS Journals 

The Journal of Sharia Fundamentals for 

Specialized Researches 

(JSFSR) 

Journal home page: http://www.siats.co.uk 
 

 

 

 
 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

  لألحباث التخصصيأصول الشريع  ةل  جم   
م.8201أبريل ، نيسان   ،2عددال،  4جملةلدا    

 

 

 الخطاب اإلعالمي العسكري في السنة النبوي

 )دراسة حديثية موضوعية(.

 أحمد الحسباند. عبد اهلل محمد 

 ستاذ المساعد في قسم السنة وعلومهااأل

 جامعة القصيم/ سالميةكلية الشريعة والدراسات اإل

ahusbana@gmail.com 
 م                                                                                                                     2018 - هـ 1439

 

 

e ISSN 2289-9073 

ALKHITAB AL'IIELAMIU ALEASKARIU FI ALSANAT ALNBUY
                (DIRASAT HADITHIATAN MAWDUEIA)



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 2, 2018 

 
 28 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 

Received 21/1/2018 
Received in revised form 5/2/2018 

Accepted 19/3/2018 

Available online 15/4/2018 
 

Keywords: 

Insert keywords for your paper 
 

 

 

            

 
ABSTRACT 

This research deals with the military media discourse directed by the Prophet in 

invasions, which is a unique model in the military planning and media 

communication with the nation. Therefore, through this research, to highlight the 

concept of military media discourse and its importance and to highlight the most 

important characteristics of the media in the speech of the Prophet. 

The problem of research was about how to benefit from the Prophet's media discourse 

in the difficult circumstances experienced by our nation, as well as what are the most 

prominent aspects of the media used by the Prophet in his military speech, among its 

most prominent findings was the emphasis on the role of military media in speech to 

the public. 

As well as the characteristics of the Prophet's speech, Including the emphasis on the 

Muslim nation's fundamental principles even in the case of war, including taking into 

account the Islamic public opinion in the crises and wars and keen to employ media 

propaganda in sharpening the momentum and motivate the fighters to jihad and work 

to raise the morale of the army. 

The most important recommendations in this research: working on the benefit of the 

experience of the Prophetic media and its important characteristics in wars, as well 

as work on the use of prophetic media characteristics in the Islamic media now. 

Key Words (Military Media, Invasions, Prophetic Speech) 
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 ملخص ال

يف الغزوات، والذي يعد منوذجاً فريداً يف التخطيط  يتناول هذا البحث اخلطاب اإلعالمي العسكري املوجه من النيب
البحث إىل إبراز مفهوم اخلطاب اإلعالمي م ؛ ولذا فإين أسعى من خالل هذا العسكري والتواصل االعالمي مع األ

   مهيته وبيان أهم اخلصائص اإلعالمي  يف خطاب الرسول أالعسكري و 
متنا، أوكانت اشكالي  البحث تدور حول كيفي  االستفادة من اخلطاب النبوي اإلعالمي يف الظروف الصعب  اليت متر هبا 

 يف خطابه العسكري.  ا النيب  وكذلك ما هي أبرز اجلوانب اإلعالمي  اليت استخدمه

ان خصائص عالم العسكري يف خماطب  اجلمهور، وكذلك بيليها، أمهي  التأكيد عةلى دور اإلإومن أبرز النتائج اليت توصةلت 
ومنها التأكيد عةلى مسةلمات األم  اإلسالمي  األساسي  حىت يف حال  احلرب، ومنها مراعاة الرأي العام  ،اخلطاب النبوي

اإلسالمي يف االزمات واحلروب واحلرص عةلى توظيف الدعاي  االعالمي  يف شحذ اهلم  وحتفيز املقاتةلني عةلى اجلهاد 
 والعمل عةلى رفع الروح املعنوي  لةلجيش.

 احلروب، عالمي  وخصائصها املهم  يفهذا البحث: العمل عةلى االستفادة من التجرب  النبوي  اإلومن أهم التوصيات يف 
 سالمي يف الوقت احلاضر.عالم اإلعالمي  النبوي  يف اإلوكذلك العمل عةلى توظيف اخلصائص اإل

 كةلمات مفتاحي  )اإلعالم العسكري، الغزوات، اخلطاب النبوي(
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 المقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، 

 ومن يضةلل فال هادي له، 
 وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له

  َّتُ َقاتِِه َواَل مَتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسةِلُمونَ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا الةلََّه َحق  :(102)آل عمران 
 ُنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع الةلََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا الةلََّه َوقُوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا، ُيْصةِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ذ
 (.71 – 70)األحزاب:  َز فَ ْوزًا َعِظيًمافَا

والصالة والسالم عةلى نبينا حممد الذي بةلغ الرسال  وأدى األمان ، وكان خري من أعةلم الناس برسال  ربه ووضع هلم املنهج 
 املتبع لةلهداي  والرشاد.

يف هذه  وحنن يف هذه األيام الصعب  اليت ختوض فيه األم  املسةلم  حروباً وفتناً متالطم ، أحوج ما نكون خلطاب النيب 
 املواقف واألحداث لنصوغ منه منهجاً وطريقاً وطوق جناة لألم  املسةلم .

واخلطاب اإلعالمي العسكري النبوي ملا له من أمهي  عةلمي  بالغ ، وملا فيه من ختطيط اسرتاتيجي يف حتقيق النصر املنشود، 
وملا انبىن عةليه من آثار عظيم  وحلسن تبةليغه وتطبيقه؛ ولذا فإين أسعى من خالل هذا البحث إىل إبراز اجلوانب اإلعالمي  

 .العسكري  يف خطاب الرسول 
يف الغزوات، مث  لك قام هذا البحث عةلى منهج االستقراء الناقص الذي تتبعت من خالله خطاب الرسول  ولذ

 اخرتت منها بعض النماذج حبيث تشكل خاصي  مميزة متيز اخلطاب النبوي العسكري.
 وهدي نبيه حممد  ب اهللولقد كان اخلطاب النبوي يعد منوذجا اتصالياً فريداً لتوجيه الرأي العام اإلسالمي، يف إطار كتا

   وفق اسرتاتيجي  مستمرة، فإن خطابه املوجه يف الغزوات منوذج أيضا لتعبئ  الرأي العام يف زمن احلرب؛ وذلك لرفع
الروح املعنوي  وإقناع الرأي العام مبشروعي  القتال، والتصدي حلمالت التشكيك، ومحالت احلرب النفسي  املتمثةل  يف 

يف الغزوات يدرك متيز خطابه ببعض   والشائعات املروع  اليت يبثها األعداء، واملتتبع خلطاب الرسول  الدعاي  املضةلةل ، 
 اخلصائص والسمات اليت كانت من أهم عوامل االنتصار والنجاح.
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، وكان هيعترب اإلعالم يف حياتنا املعاصرة من احملركات الرئيسي  لةلمجتمع وعامل مهم يف هنوضه وتطور -: مشكلة البحث

من الذين قاموا بتغيري اجملتمع باستخدامه لةلخطاب املباشر كوسيةل  إعالمي  لةلتبةليغ والدعوة، وكان استعماله   النيب  
 بارزاً يف غزواته العسكري  ويف حاالت الشدة اليت مر هبا، وهذا ساقين اىل طرح هذه التساؤالت: 

 كيف نستفيد من اخلطاب النبوي اإلعالمي يف حياتنا. -1
 يف خطابه العسكري.  ما هي أبرز اجلوانب اإلعالمي  اليت استخدمها النيب   -2
 ما هي أمهي  اإلعالم النبوي العسكري يف حياة اجملتمع املسةلم. -3

 -أهمية البحث:
 التعرف عةلى اخلطاب اإلعالمي النبوي وأمهيته العةلمي  والتطبيقي  يف حياتنا.  -1
 إبراز اجلوانب اإلعالمي  لةلخطاب النبوي يف حال  احلرب.  -2
 يف االتصال بالناس وتبةليغه الرسال  اإلعالمي  بفاعةلي  واقتدار. معرف  هدي النيب   -3
 التعرف عةلى األسةلوب النبوي يف إدارة اخلطاب املوجه يف الغزوات. -4

  -أهداف البحث:

 بيان معىن اخلطاب اإلعالمي العسكري. .1
 . اخلطاب اإلعالمي العسكري عند النيب   توضيح جوانب .2
 إبراز جوانب اخلطاب اإلعالمي النبوي يف الغزوات. .3
 بيان خصائص األسةلوب النبوي اإلعالمي يف اخلطاب العسكري. .4
 وضع احلةلول املستنبط  من اخلطاب النبوي اإلعالمي وتطبيقها يف واقعنا املعاصر. .5

 اقتضت طبيع  البحث أن يستخدم الباحث: -منهجية البحث:

يف الغزوات، مث اخرتت منها مناذج  املنهج االستقرائي الناقص الذي تتبعت من خالله خطب الرسول   -1
 حبيث يشكل كل أمنوذج منها مرحةل  من مراحل اخلطاب النبوي.

 .املنهج الوصفي التحةليةلي يف كشف التحةليل اإلعالمي خلطاب الرسول  -2
 االستنتاجي يف وضع بيان يوضح أبرز معامل اخلطاب النبوي يف حال  احلرب.املنهج  -3
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 / مادة خطب 1ج ،1955 ،1ط ،بريوت ،دار صادر ،لسان العرب :ابن منظور 1

 
 وقد كانت خط  البحث وفق التايل:

 المبحث األول: مفهوم الخطاب اإلعالمي العسكري وأهميته.
 المطلب األول: مفهوم الخطاب اإلعالمي العسكري.
 المطلب الثاني: أهمية الخطاب اإلعالمي العسكري.

 الثالث: أهداف الخطاب اإلعالمي العسكري.المطلب 
 عالمي النبوي العسكري.المبحث الثاني: خصائص الخطاب اإل

 التأكيد على مسلمات األمة اإلسالمية األساسية.المطلب األول: 
 زمات والحروب.المطلب الثاني: مراعاة الرأي العام اإلسالمي في األ

 .المقاتلين للحرب والثبات عليهاعالن في تحشيد المطلب الثالث: توظيف اإل
 : توظيف الحرب النفسية لرفع الروح المعنوية في الجيش.رابعالمطلب ال

 المبحث األول: مفهوم الخطاب اإلعالمي العسكري وأهميته.
 المطلب األول: مفهوم الخطاب اإلعالمي العسكري.

 أوالً : مفهوم الخطاب )لغًة واصطالحاً(:
َخاطََبُ : ُمرَاَجَعُ  الَكاَلِم وَقْد َخاطََبُه بالَكاَلم خُمَاطََبً  وِخطَاباً ومُهَا يَ َتَخاطََباِن قال اهلل تعاىل: "اخِلطَاُب 

ُ
اَل خُتَاِطْبيِن يف وَ  وامل

 الَِّذيَن ظةََلُموا ".
ا   وخطابا ومهجاءت مادة خطب يف لسان العرب " اخلطاب واملخاطب  مراجع  الكالم، وقد خاطبه بالكالم خماطب

قال الةليث: إن اخلطب  مصدر اخلطيب، ال  يتخاطبان واملخاطب  صيغ  مبالغ  تفيد االشرتاك واملشارك  يف فعل ذي شأن.
 ( 1).جيوز إال عةلى وجه واحد، هو أن اخلطب  اسم الكالم الذي يتكةلم به اخلطيب، فيوضع موضع املصدر
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 20ص اآلي : 2
 .63:الفرقان اآلي  3
 37:هود اآلي  4
 .80ص 4الزخمشري ج 5
 (..1988حممد عابد  اخلطاب العريب املعاصر: دراس  حتةليةلي  نقدي . بريوت: دار الطةليع  لةلطباع  والنشر) ،اجلابري 6

(، اجملةلد 22أصول الدين القاهرة، العدد ) -4"، حولي  كةلي  أمحد عبداهلل الطيار "تأويل اخلطاب الديين يف الفكر احلداثي اجلديد 7
 .12(، ص 2005الثالث)

 
َناُه احلِْْكَمَ  َوَفْصَل ولقد جاءت مادة )خطب( يف عدة مواضع من القرآن الكرمي، قال تعاىل:  َوَشَدْدنَا ُمةْلَكُه َوآتَ ي ْ

اخلِْطَابِ 
اُلوا َساَلماً قَ َوِعَباُد الرَّمْحَِن الَِّذيَن ََيُْشوَن َعةَلى اأْلَْرِض َهْوناً َوِإَذا َخاطَبَ ُهُم اجْلَاِهةُلوَن وقال جل شأنه:  (،2)

(3 )

 . (4)َواْصَنِع اْلُفةْلَك بَِأْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا َواَل خُتَاِطْبيِن يف الَِّذيَن ظةََلُمواْ ِإن َُّهم مُّْغَرُقونوقال سبحانه وتعاىل:  ،
اع ممل ويقول بأما الزخمشري فريى أنه " جيوز أن يراد مبعىن اخلطاب يف اآلي  القصد الذي ليس فيه اختصار خمل وال إش 

الفصل مبعىن التمييز بني الشيئني وقيل الكالم البني: فصل مبعىن مفصول، ألهنم قالوا كالم مةلتبس ويف كالمه لبس 
واملةلتبس املختةلط، فقيل يف نقيضه فصل أي مفصول بعضه من بعض، فمعىن فصل اخلطاب: البني من الكالم املةلخص 

اصل من وإن شئت كل الفصل مبعىن الفاصل... وأردت بفصل اخلطاب: الف الذي يتبينه من خياطب به ويةلتبس عةليه...
واحلكومات وتدابري املةلك  اخلطاب الذي يفصل بني الصحيح والفاسد والصواب واخلاطئ وهو كالمه يف القضايا 

 .5واملنشورات"
 مفهوم الخطاب اصطالحًا: 

هو  خطاباً أو فكراً، فاخلطاب باعتباره مقول الكاتبيرى اجلابري أن " اخلطاب" هو جمموع  من النصوص اليت تشكل 
 6بناء من األفكار حيمل وجه  نظر، أو هو هذه الوجه  من النظر مصوغ  يف بناء استداليل يتضمن مقدمات ونتائج.

 و"كل نطق أو كتاب  حتمل وجه  نظر حمددة من املتكةلم أو الكاتب، وتفرتض فيه التأثري عةلى السامع أ ويقول الطيار: 
 .7القارئ، مع األخذ بعني االعتبار جممل الظروف واملمارسات اليت مت فيها"

ع   املوض      وع ال  ذي ختتةلف تبع ًا لطبي ويعرف سعيد امساعيل اخلطاب بأنه:" اخلطاب اصطالحاً: فيستعمل مبعاٍن شىت،
الغ   اخلط اب أن التش  ري  ع والقضاء تعين ب ينصب عةليه اخلطاب، وتبعًا لألغ راض الت ي يت وخى حتقيقه   ا م   نه، فف   ي

  صياغ  وفةلسف  التشريع واأليدلوجي  املتبناة يف "يؤس س عةل ى الربه ان االستداليل، عةل ى ال نح  و ال  ذي حيدده املنطق،
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مرك ز البحوث والدراسات يف وزارة األوقاف والشئون  ،الكت اب املائ   ،)اخلطاب الرتبوي اإلس المي:٢٠٠٤سعيد إمساعيل ) ،عةلى 8

 .26ص.اإلسالمي ، قطر
 طبع  دار املعارف  .3083/ 4 :باب العني مع الالم وامليم .لسان العرب  9

 . مرجع سابق.76اإلعالم والدعاي ، د. عبد الةلطيف محزة، ص -10
 75السابق: ص -11

 
إلقن  اع ونوعي     ا وَيتد إل  ى وسائ  ل التشريعات، وف ي أحك   ام القضاء، ومعىن هذا أن اخلطاب يتجاوز الشكةلي  الةلغوي  ،

 .8الربه ان وأدوات األس ةلوب البياين"
 ويف ضوء ما سبق َيكن أن نعرف اخلطاب بأنه:

 .األفكار إىل اآلخرين بواسط  الكالم املفهوم، والةلغ  يف ذلك هي أداة اخلطاب يعين وعاء األفكار إيصال اخلطاب هو
 مفهوم اإلعالم ) لغً  واصطالحاً(.

أصل اإلعالم من مادة ِعةْلم، قال يف الةلسان: والِعةْلُم نقيُض اجلهل َعةِلم ِعةْلماً وَعةُلَم هو نَ ْفُسه ورجل عاملٌ وَعةِليٌم من قوٍم 
 ُعةلماَء. 

ه مَ وَعةِلَم بالشيء َشَعَر يقال: ما َعةِلْمُت خبرب قدومه أي ما َشَعْرت ويقال: اْستَ ْعةِلْم يل َخرَب فالن وأَْعةِلْمِنيه حىت أَْعةلَ 
 واْستَ ْعةَلَمين اخلرَب فأْعةَلْمُته إياه وَعةِلَم األمَر وتَ َعةلََّمه أَتقنه.

 (.9وجيوز أن تقول: َعةِلْمُت الشيء مبعىن َعَرْفته وَخبَ ْرته وَعةِلَم الرَُّجَل َخبَ رَه وَأحّب أن يَ ْعةَلَمه أي خَيْبُ رَه )
 ها.ونقل املعةلومات إىل اآلخرين عن طريق الكةلم  أو غري فخالص  املعىن الةلغوي أن اإلعالم دائر حول اإلخبار والتعريف 

 اإلعالم اصطالحاً 

لإلعالم تعريفات عديدة، خمتةلف  باختالف التصورات واألفكار، ونستعرض بعضا من هذه التعريفات، فمن أشهرها 
اجلماهري ولروحها وميوهلا  لعقةلي  املوضوعي وأقرهبا لةلواقع تعريف العامل األملاين "أوتوجروت" لإلعالم بأنه: هو التعبري

  .(10)"نفسه واجتاهاهتا يف الوقت

بأكرب قدر  بيان ملا ينبغي أن يكون عةليه اإلعالم، ولكن واقع اإلعالم قد يقوم عةلى تزويد الناس وصفو هذا التعريف 
 (.11)الصحيح ، أو احلقائق الواضح  من املعةلومات
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عبد ./ اإلعالم والدعاي ، 27، ص 1980مكتب  األجنةلو املصري   ،القاهرة الطبع  االوىل،اإلعالم اإلسالمي إبراهيم اإلمام  -12
 .75ص م،1978العريب ، دار الفكر الطبع  الثاني  ،الةلطيف محزة،

 .18و 17دراس  حتةليةلي  لنصوص من كتاب اهلل. د سيد حممد سادايت الشنقيطي. ص :مفاهيم إعالمي  من القرآن الكرمي -4
 .1986الرياض: دار عامل الكتب 

 .26م، ص 1971مجال عفيفي: جريدة الصحاف ،  -1

 .316م، ص 1981القاهرة، إبراهيم إمام: العالقات العام  واجملتمع، مكتب  األجنةلو،  -2

 .4م، ص 1979ضوابط اإلعالم يف الشريع  اإلسالمي  وأنظم  املمةلك  العربي  السعودي ، الرياض،  -3

 

ومن التعاريف: "تزويد الناس باألخبار الصحيح ، واملعةلومات السةليم ، واحلقائق الثابت  اليت تساعدهم عةلى تكوين رأي 
صائب يف واقع  من الوقائع أو مشكةل  من املشكالت، حبيث يعرب هذا الرأي تعبريًا موضوعيًا عن عقةلي  اجلماهري 

 . (12)واجتاهاهتم وميوهلم" 

لشنقيطي:" كل قول أو فعل قصد به محل حقائق أو مشاعر أو عواطف أو أفكار أو جتارب قولي  وعرفه الدكتور سيد ا
أو سةلوكي  شخصي  أو مجاعي  إىل فرد أو مجاع  أو مجهور بغي  التأثري، سواء أكان احلمل مباشراً بواسط  وسيةل  اصطةلح 

 .(13")عةلى أهنا وسيةل  إعالم قدَياً أو حديثاً 
 : ملصطةلح االعالموهذه بعض التعريفات 

 (.14)اإلعالم هو: "إحاط  الرأي العام عةلماً مبا جيري من أمور وحوادث سواء يف الشئون الداخةلي  أو اخلارجي " -1

 . (15)هو: "نشر األخبار واآلراء عةلى اجلماهري"  -2

ةلى تكوين رأي ع "تزويد الناس باألخبار الصادق  واملعةلومات الصحيح  واحلقائق الثابت  اليت تساعد الناس  -3
 .(16)صائب يف واقع  معين "

 "النقل احلر واملوضوعي لألخبار واملعةلومات بإحدى الوسائل اإلعالمي  أو أنَّه نقل األخبار والوقائع بصورة  -4

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 2, 2018 

 
 36 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

 .102م، ص 1982حممد عبد القادر: دور اإلعالم يف التنمي ، وزارة الثقاف  واإلعالم،  -4

مع  اجلا، رسال  ماجستري آالء أمحد هشام، دراس  موضوعي  ،الكرميأس ال يبه يف ضوء القرآن  ض واب ط ه، م ق وم ات ه اإلعـــالم-2
 .134ص م2009-غزة–االسالمي  

 م.2011جامع  املدين  العاملي   ،رسال  ماجستري ،عاطف ابراهيم رفاعي ،صور االعالم االسالمي يف القرآن الكرمي-5

 

 . (17)صحيح "

تتوقف عمةلي  و  واخلالص  أن اإلعالم عمةلي  اتصال يراد من ورائها بناء معارف املتةلقني، أو امليل هبم حنو أهداف حمددة،
االتصال صالحاً وفساداً، حقاً وباطاًل، هدًى وضالاًل، حبسب نوعي  ما يتم إرساله من املعةلومات، والقالب الذي تصاغ 

 .فيه الرسال 
 مفهوم االعالم العسكري:

ه عدة لباحلرب والشؤون العسكري  ولذا فإن اإلعالم العسكري، االعالم املتعةلق والذي يعنينا يف هذا البحث نوعي  
 تعريفات ومن امهها:

الرسائل اإلعالمي  الواقعي  املتنوع  حول احلروب واألزمات، اهلادف  إىل زعزع   األع داء، وتثبيت تعريف االء هشام بأنه:" 
  ...(18)ء"األصدقا

شئون القائم عةلى تزويد الناس باملعةلومات السةليم ، واحلقائق الثابت ، عن ال"اإلعالم وعرف الرفاعي االعالم العسكري بانه 
احلربي ، واملبادئ العسكري ، وصواًل إىل حترير وعي األم ، وحتفيزها لةلبقاء حذرًة، جاهزة ملواجه  خمططات األعداء، 

 .(19)والدفاع عن نفسها"

 هو االقرب ملفهوم االعالم العسكري حسب رأي الباحث. 

 اإلعالمي في االسالم.طلب الثاني: أهمية الخطاب الم
ينطةلق املسةلمون يف اهتمامهم بوسائل إعالمهم من منطةلقات رباني  جاء هبا كتاب ربنا سبحانه سن  نبينا عةليه الصالة 

 والسالم ومن هذه املنطةلقات: 
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 .110آل عمران اآلي :  -20
 دمشق، ومكتب  دار السالم. الرياض .مكتب  دار الفيحاء 1. ط526. ص1كثري. جتفسري القرآن العظيم. اإلمام ابن   -21
 108 :سورة يوسف، اآلي  -22
 125 النحل، اآلي :سورة  -23
. 1998بيت األفكار الدولي  .3498رقم احلديث  .كتاب املناقب، باب مناقب عةلي بن أيب طالب  .صحيح البخاري -24

  –، طبع  دار ابن حزم 2406. رقم احلديث 682كتاب فضائل الصحاب ، باب فضائل عةلي بن أيب طالب ص   ،وصحيح مسةلم
  2008  القاهرة

 

 أواًل: تحقيق خيرية هذه األمة:
َر أُمٍَّ  بامتثال قوله تعاىل  َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن بِالةلّ ُكنُتْم َخي ْ ِه َوَلْو آَمَن أَْهُل ُأْخرَِجْت لةلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ

ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثَ ُرُهُم اْلَفاِسُقون ُم مِّن ْ رًا هلَّ اْلِكَتاِب َلَكاَن َخي ْ
(20) 

فربط اهلل تعاىل خريي  هذه األم  بقيامها هبذا الركن الكبري والفريض  العظيم ، ودهلم سبحانه عةلى سبب فالحهم وصالح  
جمتمعاهتم، وهو األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وكان اخلةليف  الراشد الفاروق عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يقول: 

  (.21) رط اهلل فيها (سره أن يكون من تةلك األم  فةليؤد ش )من

هي  –هلا تأثري كبري و هائل يف حياة البشر، وقدرة عةلى تكوين وتغيري املفاهيم واألفكار  -وال شك أن وسائل اإلعالم 
ميدان واسع لتطبيق هذه الفريض ، وتفعيةلها يف حياة األم ، تطهريًا جملتمعاتنا من الفساد، وتعزيزًا لكل خري وطاع  هلل 

 سبحانه، 

 :ثانياً: القيام بواجب الدعوة إلى اهلل سبحانه
ُقْل َه ِذِه َسِبيةِلي أَْدُعو  سبحانه وهي سبيل النيب عةليه الصالة والسالم وأصحابه الكرام رضي اهلل عنهم. وقد قال اهلل 

ُمْشرِِكنيِإىَل الةّلِه َعةَلى َبِصريٍَة أَنَْا َوَمِن ات َّبَ َعيِن َوُسْبَحاَن الةّلِه َوَما أَنَْا ِمَن الْ 
، فأم  النيب حممد عةليه الصالة والسالم أم  (22)

ادُْع ِإىِل َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِ  َواْلَمْوِعظَِ   دعوة، تدعو لةلخري واهلدى، باحلكم  والرفق، تأمتر بأمر رهبا سبحانه القائل
ْهَتِدينأَْعةَلُم مبَن َضلَّ َعن َسِبيةِلِه َوُهَو أَْعةَلُم بِاْلمُ احلََْسَنِ  َوَجاِدهْلُم بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو 

يةلتمسون األجر  .(23)
العظيم يف دالل  الناس عةلى اخلري، والذي أخرب به رسولنا عةليه الصالة والسالم "واهلل ألن يهدي اهلل بك رجال واحدا 

 . (24)خري لك من أن يكون لك محر النعم "
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 107سورة األنبياء، اآلي :  -25
 95صحيح مسةلم. كتاب اإلَيان. باب بيان أن الدين النصيح . رقم احلديث /  -26
 .56سورة الكهف، اآلي :  -27
 25سورة البقرة، اآلي :  -28
 .14سورة الةليل، اآلي :  -29

 
 للخلق.ثالثاً: بذل النصيحة 

فأهل اإلسالم أنصح اخلةلق لةلناس؛ ملا عندهم من اهلدى والرشاد والنور املبني، وحيمةلون من الشفق  والرمح  لةلخةلق  
َوَما أَْرَسةْلَناَك ِإالَّ َرمْحًَ  لِّةْلَعاَلِمني}أمجعني، متمثةلني وصف رسوهلم عةليه الصالة والسالم يف القرآن 

"الدين ،وقوله (25) 
 فإعالمهم إعالم رشد وهداي ، ووسائةلهم أطهر الوسائل وأبعدها عن الريب  واملكر، وغش وخداع الناس.، (26)النصيح "

  رابعاً: البشارة والنذارة:
من أعظم املنطةلقات واألسس اليت يقوم عةليها اإلعالم اإلسالمي جبميع مكوناته هي البشارة والنذارة، فالبشارة والنذارة 

م أحق هبا وأهةلها، بكتاهبم احلكيم احملفوظ عةلى الدوام حبفظ رب العاملني سبحانه، ومبا ألهل اإلسالم بعد الرسل، وه
بني أيديهم من صحيح سن  املصطفى الكرمي عةليه الصالة والسالم، ومن أظهر الدالئل عةلى هذه املهم  النبيةل  قوله 

وا بِِه احلَْقَّ َواختََُّذوا آيَايت َوَما َوجُيَاِدُل الَِّذيَن َكَفُروا بِاْلَباِطِل لُِيْدِحضُ  َوَما نُ ْرِسُل اْلُمْرَسةِلنَي ِإالَّ ُمَبشِّرِيَن َوُمنِذرِينَ  سبحانه
أُنِذُروا ُهُزًوا

َوَبشِِّر الَِّذين آَمُنوْا َوَعِمةُلواْ ، فتبشري الطائعني املؤمنني بثواب اهلل ورمحته هلم كما يف قوله سبحانه (27) 
َها ِمن ََثَرٍَة رِّْزقًا قَاُلوْا َه َذا الَِّذي ُرزِق ْ  الصَّاحِلَاِت َأنَّ هَلُمْ  َنا ِمن قَ ْبُل َوأُتُوْا بِِه َجنَّاٍت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها األَنْ َهاُر ُكةلََّما ُرزُِقوْا ِمن ْ

َرٌة َوُهْم ِفيَها َخاِلُدون ندين بشديد العقاب وأليم العذاب كما ، وإنذار املعرضني املعا (28)ُمَتَشاهِباً َوهَلُْم ِفيَها أَْزَواٌج مَُّطهَّ
فَأَنَذْرُتُكْم نَارًا تَ ةَلظَّىيف قوله سبحانه  

وقد اقتضت حكم  العةلي اخلبري أن يكون هلاتني الوسيةلتني أثر بالغ يف  ،( 29)
املتةلقني، فبالبشارات تنبعث اهلمم إىل اخلري والصالح، وتسمو العزائم إىل الطاع ، وباإلنذار تنحسم مادة العصيان، 

 وحيجز العقالء املؤمنون أنفسهم عن مواضع سخط اجلبار سبحانه.
حماسن اإلسالم والصالح املرتتب عةلى االلتزام به يف الدنيا قبل اآلخرة، كما أن التحذير ويدخل حتت البشارات بيان 

 واإلنذار مما خيالف دين اإلسالم قوالً وفعاًل، عقيدًة وعماًل، سةلوكاً وخةلقاً من أعظم ما تقوم به وسائل اإلعالم.
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 .60، اآلي : األنفالسورة  -30
 ، دراس  موضوعي ، آالء أمحد هشام، رسال  ماجستري اجلامع  االسالمي ،اإلع   الم م ق وم ات ه ض واب ط ه  أس ال يبه يف ضوء القرآن الكرمي -31
 .م2009-غزة
 .136ص-سابقمصدر – أس ال يبهع   الم م ق وم ات ه ض واب ط ه اإل -32
 .14سورة التوب ، اآلي :  -33

 

 المطلب الثالث: أهداف الخطاب اإلعالمي العسكري:

ليت ينبغي عةلى اإلعالم الع سكري أن يق وم هب ا، ومواجهته لةلحروب واألزمات َيكن حتديد أهدافه، من خالل املهام ا
  :بأهنا

ْدوَّ الةّلِه َوَعُدوَُّكْم َوَأِعدُّواْ هَلُم مَّا اْسَتطَْعُتم مِّن قُ وٍَّة َوِمن رِّبَاِط اخْلَْيِل تُ ْرِهُبوَن بِِه عَ }إرهاب العدو: حيث يقول تعاىل -1
ُكْم َوأَنُتْم اَل َوآَخرِيَن ِمن ُدوهِنِْم اَل تَ ْعةَلُمونَ ُهُم الةّلُه يَ ْعةَلُمُهْم َوَما تُنِفُقوْا ِمن َشْيٍء يف َسِبيِل الةّلِه يُ َوفَّ إِلَيْ 

  .(30){ُتْظةَلُمون
د اويتحقق هذا اإلرهاب من خالل إعداد القوة بكاف  أنواعها، كما دل عةلى ذلك نص اآلي ، وهذه القوى املر 

قوة اإلعداد والسالح: وتشمل كاف  ما  إعدادها تتمثل يف: قوة العقيدة يف املقدم  واألساس، ق وة الوح دة،
حتشده األم  من العدد والعتاد، فحيث يكون النفري العام، يصبح من الواجب عةلى كل مكةلف م ستطيع لةلقت ال 

فنون  ذا ب ات م ن الواجب تعةلُّم كاف  أنواع الأال يتخةلف عنه، وختتةلف هذه القوة باختالف الزمان واملكان؛ هل
 .(31)احلربي  والصناعات الالزم ، من باب: ما ال يتم الواجب املطةلق إال به فهو واجب

  اإلعالم يكون األمر عةليه الزمًا وواجباً؛ ألنه حيقق ضرورة شرعييف إنفاذ الواجب الشرعي والضرورة البشري :  -2
وهو حيقق ضرورة بشري  اجتماعي ،  .من خالل اإلعالم، وهو إحدى طرق اجلهادمتمثةل  يف إنفاذ أمر اجلهاد 

يف رد العدوان وحتقق العدل، وليس البدء بالقتال وإثارة النزاعات، وإيصال العقيدة اإلسالمي  لةلناس كاف ، من 
(32)خالل إزاح  م ا يعت رض طريقها من العقبات

. 
بْ ُهمُ }دواهنم: حيث يقول تعاىل:تثبيط الروح املعنوي  لةلعدو ودفع كيدهم وع -3 الةّلُه بِأَْيِديُكْم َوخُيْزِِهْم  قَاتةُِلوُهْم يُ َعذِّ

  (33){َويَنُصرُْكْم َعةَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر قَ ْوٍم مُّْؤِمِنني
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 .1612ص10ج –سيد قطب  –يف ظالل القرآن  -34
 .136ص-املصدر سابق -35
 60ص:  م،1996، عمان،العميد الركن حممد خةلف الرقاد –انظر: اإلعالم العسكري األردين  -36

 

 

قاتةلوهم جيعةلكم ااهلل ستار قدرته، وأداة مشيئته، فيعذهبم بأيديكم، وخيزهم باهلزَي  وه م يقول سيد قطب:" 
يتخايةلون بالقوة، وينصركم عةليهم، ويشف صدور مجاع  من امل ؤمنني مم ن آذاه م وشردهم املشركون، يشفها من 

 .(34)"غيظها املكظوم، بانتصار احلق كامال، وهزَي  الباطل، وتشريد املبطةلني

وضوعي ؛ م أهداف تثقيفي : وتعين نشر الثقاف  العسكري ، وع رض األح داث واألزم ات وتطور احلروب بصورة -4
فمن الطبيعي أن  .بغرض حتقيق التفاعل بني اجلمه ور واألح داث، وإمدادهم باملعةلومات من مصادر موثوق 

اجلمهور يبحث عن آخر التطورات واملعةلومات يف أوق ات األزم ات واحلروب، ومن هنا تقع مهم  التثقيف 
كي ال يةلجأ لةلحصول عةليها من مصادر العدو   لةلجمهور وإمداده باملعةلوم ات امل ستجدة دوم ًا وبصورة دائم ؛

(35) وإذاعاته
. 

 وامهها ما يتعةلقأهدافاً عديدة،  عسكريأن لإلعالم ال ،(36)هذا وقد حتدث بعض العسكريني 
 :باجلندي وهتتم به، وتشمل

  .تنمي  شعور اجلندي باالعتزاز، وبث احلماس فيه، وزيادة ثقته يف نفسه -1
  .وقواته املسةلح ، وإَيانه بقيادته وهدفهتنمي  اعتزاز اجلندي بسالحه  -2
  .حتصينه من خماطر اإلعالم املعادي، وحرب العدو النفسي   -3
  .تنمي  ثقافته بشكل عام، وثقافته العسكري  وتوجيه ه التوجي ه ال ديين الصحيح -4
 املساعدة يف رفع الروح املعنوي ، واحملافظ  عةليها وصيانتها، وبث روح التحدي وقت احلرب -5

 بحث الثاني: خصائص الخطاب االعالمي النبوي العسكري.الم

 التأكيد على مسلمات األمة اإلسالمية األساسية.المطلب األول: 
 المطلب الثاني: مراعاة الرأي العام اإلسالمي في االزمات والحروب.

 .المطلب الثالث: توظيف االعالن في تحشيد المقاتلين للحرب والثبات عليها



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 2, 2018 

 
 41 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
( و 6259( و )4890و ) (4274( و )3983( و )3081( و )3007أخرجه من حديث عةلي بن أيب طالب البخاري ) 37
 (.3302( والرتمذي )2651( و )2650( وأبو داود )2494( ومسةلم )6939)

 ،م(1986، القاهرة: دار الطباع  اجلامعي ، 1انظر تفصيال يف هذا اجلانب عند صفوت العامل، الشعارات والرموز االنتخابي ، ط /  38
 .13ص: 

 126آل عمران اآلي :  39
 .34األنفال اآلي :  40

 
 توظيف الحرب النفسية لرفع الروح المعنوية في الجيش. :رابعالمطلب ال

 .التأكيد على مسلمات األمة اإلسالمية األساسيةالمطلب األول: 
من األمور املهم  واليت جيب احلفاظ عةليه يف أوقات السةلم واحلرب؛ احلفاظ والتأكيد عةلى القواعد واملسةلمات العقائدي  

وة أول جترب  جلماع  املسةلمني يف التضحي  والقتال يف سبيل محل الدع الكربى، وهيلألم  اإلسالمي ، ففي غزوة بدر 
 اإلسالمي  محال جهاديا، وال ختفى أمهي  اإلعداد اإلعالمي؛ لرفع الروح املعنوي ؛ خلوض مثل هذه التجرب .

فاصةل  يف كل مكان امل، عندما أعةلنت يف ساع  واحدة لةلناس اكةله  ي اإلسالماملسةلمات ولقد استوعبت بدر الكربى 
عةلى عقيدة اإلَيان باهلل الواحد األحد، فكانت بدر الكربى شام  يف جبني الزمان، واستحق أهةلها جبدارة أن يكونوا 

يف حادث  حاطب بن أيب بةلتع : "لعل اهلل اطةلع   سادة يف األرض، وسادة يف السماء، ففي األرض يقول الرسول 
 .(37)وا ما شئتم فقد وجبت لكم اجلن ، أو قد غفرت لكم"عةلى أهل بدر يوم بدر، فقال اعمةل

يف رفع شعار )ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده(، وتربز مقومات و
أثريا عةلى تالشعار اجليد والناجح يف جذب االنتباه وإثارة االهتمام بسم  معين  بارزة يرى القائم باالتصال أهنا أكثر 

، وهي هنا إبراز توحيد األلوهي ، فاهلل وحده الذي أخةلصت له مجاع  املسةلمني مجيع أنواع العبادة (38)اجلمهور املستهدف
َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد الةلَّهِ هو الذي أيدها بنصره يوم األحزاب، وهذا اليوم العظيم، 

، فجماع  املسةلمني اليت (39)
مؤيدة بنصر اهلل، فال غالب هلا، وهذا الرمز والشعار يساق جملتمع قريش يف مك ، الذي كان يظن  حممد يقودها النيب 

أن قريشا مؤيدة وحممي  حبمى اهلل هلا حبراستها لبيته وواليته، وهذه دعوى ال أساس هلا يف الواقع، فبيت اهلل ليس ترك  
بَ ُهُم الةلَُّه َوُهْم َيُصدُّوَن َعِن  ، قال تعاىل:يرثها اخلةلف عن السةلف، إنه بيت اهلل يرثه أولياؤه املتقون َوَما هَلُْم َأالَّ يُ َعذِّ

وَن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َوَما َكانُوا أَْولَِياَءُه ِإْن أَْولَِياُؤُه ِإالَّ اْلُمت َُّقوَن َوَلِكنَّ َأْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعةَلمُ 
(40). 
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 .188بريوت، ص  -دار اهلالل ،الطبع  االوىل ،املباركفوري: الرحيق املختوم- 41
 .(3433) صحيح مسةلم -42
 .124، ص: 12صحيح مسةلم بشرح النووي، ج   -43

 

 .اإلسالمي في االزمات والحروبالمطلب الثاني: مراعاة الرأي العام 
من املرتكزات اإلعالمي  بيان ومراعاة الرأي العام يف مجيع األحوال اليت متر هبا البالد سواء كانت سةلماً ام حرباً، وتوجيهه  

 لةلرأي العام ملا فيه مصةلح  االم ، وهذه املراعاة تكون يف صور اعالمي  متعددة منها:
البةليغ إىل مجاع  املسةلمني، الذين تسودهم روح   ؛ حيث يأيت خطاب الرسول املشارك  واملشورة يف القرار  -1

اجلماع  ويف جو اتصايل يقوم عةلى االقناع واحلوار بني أطراف اجملتمع اإلسالمي، يسوده التفاهم والقرب النفسي، 
ذي أراد اختاذه يف ه يف القرار الواملشارك  يف اختاذ القرارات املهم ، لذا جند النيب عةليه الصالة والسالم يستشري أصحاب

أصحابه عةلى إبداء الرأي العام ومنا فيهم القدرة عةلى التفكري واملناقش   اخلروج ملالقاة قريش يف بدر، فقد درب النيب 
 من خالل تشاوره معهم.

جمةلسا عسكريا استشاريا أعةلى، أشار فيه  "ونظرا إىل هذا التطور اخلطري املفاجئ عقد رسول اهلل  يقول املباركفوري:
 .(41)"إىل الوضع الراهن، وتبادل فيه الرأي مع عام  جيشه، وقادته

، حني خطب هبم واستشارهم يف اخلروج اىل بدر، ففي احلديث الذي ، ويتمثل ذلك يف قول سعد بن معاذ لةلنيب 
َلْو أََمْرتَ َنا َأْن  يُد يَا َرُسوَل الةلَِّه؟ َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه،ِإيَّانَا تُرِ ))… أخرجه مسةلم، عن أنس رضي اهلل عنه: قال سعد: 

 .(42)"ُنُِيَضَها اْلَبْحَر أَلَخْضَناَها، َوَلْو أََمْرتَ َنا َأْن َنْضِرَب َأْكَباَدَها ِإىَل بَ ْرِك اْلِغَماِد َلَفَعةْلَنا 
اختبار األنصار ; ألنه مل يكن بايعهم عةلى أن خيرجوا معه لةلقتال  :" قال العةلماء: إمنا قصد (43)قال النووي يف شرحه

وطةلب العدو، وإمنا بايعهم عةلى أن َينعوه ممن يقصده، فةلما عرض اخلروج لعري أيب سفيان أراد أن يعةلم أهنم يوافقون 
 ". ل الرأي واخلربةوفيه استشارة األصحاب وأه عةلى ذلك فأجابوه أحسن جواب باملوافق  التام  يف هذه املرة وغريها

استثارة الرأي العام لدى األنصار، ليعرفه أواًل، ألنه مل يكن بايعهم عةلى أن خيرجوا معه لةلقتال   وبذلك أراد النيب  
وطةلب العدو، وإمنا بايعهم عةلى أن َينعوه ممن يقصده، فةلما عرض اخلروج لقافةل  أيب سفيان أراد أن يعةلم أهنم يوافقون 

أحسن جواب باملوافق  التام ، وأراد ثانياً توجيه الرأي العام باجتاه موافقته عةلى اخلروج ملالقاة الكفار، عةلى ذلك فأجابوه 
 ومن املعةلوم أن سعد بن عبادة رضي اهلل عنه يتكةلم باسم األنصار مجيعاً، وال يتكةلم عن نفسه فقط.

http://www.hadithportal.com/index.php?show=book&book_id=31
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، مسند اإلمام 112ص 9باب قوله تعاىل " وامرهم شورى بينهم" ج ،بالقرآن والسن رواه: البخاري معةلقاً يف كتاب االعتصام  -44

من رواي  جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه  ،14787،رقم351ص13م، ج2001مؤسس  الرسال   ،أمحد حتقيق شعيب االرناؤوط
 ،م2003بريوت –كتب العةلمي  صحيح لغريه، وهذا إسناد عةلى شرط مسةلم، والبيهقي يف السنن الكربى دار ال :قال شعيب

وصححه ابن حجر يف تغةليق التعةليق عةلى  129-2/128، واحلاكم 2205رقم 1378ص 2سنن الدارمي ج ؛ 65ص7ج
 .330ص 5ه ،ج1405الطبع  األوىل ،عمان-املكتب اإلسالمي ،سعيد القزقي ،صحيح البخاري حتقيق

 .227الرحيق املختوم ص -45
 (11075الكربى )(؛ السنن 4609)رواه البخاري -46
 املصدر السابق. -47

 

 
جمةلساً استشارياً عسكرياً أعةلى، تبادل  مبدأ املشورة مع أصحابه، وعقد رسول اهلل   ويف غزوة أحد فقد فّعل النيب 

فيه الرأي الختيار املوقف، أخيرج إليهم، أم َيكث يف املدين ؟ وكان رأيه أال خيرجوا من املدين ، وأن يتحصنوا هبا، فإن 
، وكان ، وقد وافقه عةلى هذا الرأي عبد اهلل بن أيبدخةلوها، قاتةلهم املسةلمون عةلى أفواه األزق ، والنساء من فوق البيوت

هو الرأي السديد، فبادر مجاع  من فضالء الصحاب  ممن فاته اخلروج يوم بدر، وأشاروا عةليه باخلروج، وأحلوا عةليه يف 
َقاِم َواخلُرُ  ذلك، لذا قال البخاري معةلقاً:" َوَشاَوَر النَّيبُّ 

ُ
ةَلمَّا لَِبَس أَلَْمَتُه وِج، فَ رَأَْوا َلُه اخلُُروَج، ف َ َأْصَحابَُه يَ ْوَم ُأُحٍد يف امل

 . (44)"َيَضُعَها َحىتَّ حَيُْكَم الةلَّهُ اَل يَ ْنَبِغي لَِنيبٍّ يَ ةْلَبُس أَلَْمَتُه ف َ »َوَعَزَم قَاُلوا: أَِقْم، فَ ةَلْم َيَِْل إِلَْيِهْم بَ ْعَد الَعْزِم، َوقَاَل: 
 .(45) ألغةلبي ، واستقر الرأي عةلى اخلروج من املدين ، والةلقاء يف امليدان السافررأيه أمام رأي ا  ورفض رسول اهلل 

مساندة الشعب لةلسةلط  واملشارك  يف اختاذ القرار يف تطبيق قواعد السياسي  اخلارجي  لةلدول  املتعةلق  مع  -2
 اخلصوم يف اثناء احلروب.

بسياس  الدول   اهريها، فإن كانت اجلماهري مقتنع فإدارة الدول  اليت تنفذ هذه السياس  تضع نصب عينيها رغب  مج
اخلارجي  كان ذلك حافزاً لةلحكوم  عةلى تنفيذ سياستها، من ذلك ما أخرجه البخاري، عن عبد اهلل بن مسعود 

ُنو ِإْسرَائِيَل ِلُموَسى، ب َ رضي اهلل عنه، قال: "قَاَل اْلِمْقَداُد يَ ْوَم بَْدٍر، يَا َرُسوَل الةلَِّه، ِإنَّا ال نَ ُقوُل َلَك َكَما قَاَلْت 
 َفَاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّك فَ َقاِتال ِإنَّا َها ُهَنا قَاِعُدون  َوَلِكْن اْمِض َوحَنُْن َمَعَك، َفَكأَنَُّه ُسرَِّي َعْن َرُسوِل الةلَِّه"(46) . 

يف غزوة اخلندق فها هو يشرك أصحاب الرأي يف صنع القرارات والسياسات اخلارجي  مع   وكذلك فعل النيب 
 ، فقام بأخذ رأي الصحابيني سعد بن (47)اخلصوم، فأراد ان يبعث اىل غطفان ويعرض عةليهم ثةلث َثار املدين 
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 .126/ 3سرية ابن هشام  -48
 .398م، ص2008بريوت  ،دار املعرف  ،عةلي الصاليب ،السرية النبوي  -49

 
وانب اليت ح هلم كاف  اجلباألمر ويشر  -فهما املعنيان بثمار املدين  نياب  عن قومهما  -معاذ وسعد بن عباده 

  جعةلته يقدم عةلى هذه اخلطوة، ليسمع منهما، ومن مث يتخذ البديل األنسب واألمثل، فها هو 
فقاال له:" يا رسول اهلل أأمر حتبه فنصنعه؟ أم شيئا أمرك اهلل به ال بد لنا من العمل به؟ أم شيئا تصنعه لنا؟ قال:  

يا رسول اهلل مالنا هبذا من حاج ، واهلل ال نعطيهم إال السيف حىت بل شيء أصنعه لكم، فقال سعد بن معاذ: 
 : فأنت وذاك".حيكم اهلل بيننا وبينهم، فقال الرسول 

وهذا االتصال الراقي ظهر جةليا يف أدب السعدين مع قائدمها وتغةليب القائد رأي السعدين عةلى رأيه واختذ قرارا  
 بعدم منح غطفان أي حص  من الثمار وليس هلم إال السيف بناء عةلى توصي  السعدين. 

 مراعاة حق التعبري لتقوي  القرار السياسي او حتمل تبعيته يف احلرب. –3
صحابته منزالً عند أدىن ماء من مياه بدر، جاءه الصحايب احلباب بن املنذر وقال:   در حينما أنزل النيب ففي غزوة ب

يا رسول أرأيت هذا املنزل، أمنزاًل أنزلكه اهلل، ليس لنا أن نتقدمه وال نتأخر عنه؟ أم هو الرأي واحلرب واملكيدة، قال 
 : يا رسول اهلل فإن هذا ليس مبنزل، فاهنض يا رسول اهلل بالناس حىتقال« بل هو الرأي واحلرب واملكيدة»رسول اهلل: 

ؤه ماء مث ما وراءه من اآلبار، مث نبين عةليه حوضاً فنمةل -ُنرب –فننزله ونغور  –أي املشركني  –تأيت أدىن ماء من القوم 
  (48)برأيه " نقاتل القوم، فنشرب وال يشربون، فأخذ النيب 

، حىت  كتابه السرية النبوي ( عةلى هذه الواقع  قائاًل:" كان أي فرد من أفراد اجملتمع يديل برأيهيعقب الدكتور الصاليب )يف
يف أخطر القضايا وال يكون يف شعوره احتمال غضب القائد األعةلى، مث حصول ما يرتتب عةلى ذلك الغضب، من تدين 

 عةليها رسول اهلل سه وماله، إنَّ هذه احلري  اليت رىبمسع  ذلك املشري خبالف رأي القائد، وتأخره يف الرتب  وتضرره يف نف
 أقةلهم  وإن كان من… أصحابه، مكنت جمتمعهم من االستفادة من عقول مجيع أهل الرأي السديد واملنطق الرشيد

 .(49)مسع  وأبعدهم منزل ، ألنه ليس هنالك ما حيول بني أي فرد منهم والوصول برأيه إىل قائد جيشه"
 النفسي  واملادي : اجاتاحلاحلرص عةلى مراعاة   - 4

وهذه تبني العناي  النبوي  لألمور النفسي  واالحتياجات املادي  وتوظيفها يف رفع االهب  واالستعداد يف املعرك ، وخاص  
 بأيب سفيان مقبال من الشام  املسةلوب ، ملا مسع رسول اهلل رسول اهلل  املادي  حقوقهمحاجاهتم و اجلنود وحتصيل لدى 
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 153/ 3السرية النبوي  البن هشام  50
 .( 2434)رقم  ،ه 1422الطبع : األوىل دار طوق النجاة  ،حممد زهري بن ناصر الناصر :صحيح البخاري، حتقيق 51

 .(1355)رقم  ،بريوت –دار إحياء الرتاث العريب  ،حممد فؤاد عبد الباقيويف صحيح مسةلم، حتقيق 
( من طريق شعب  بن احلجاج عن 13916، 12833( وأمحد )3907( والرتمذي )6504( ومسةلم )3801صحيح البخاري ) 52

 قتادة.
ص:  ،ه (1404ضوء معامل قرآني ، )جدة: دار الشروق، انظر د. حممد فريد حممود عزت، دراسات يف فن التحرير الصحفي يف  53

 ، وما بعدها.190

 
الناس فخف  فانتدب ندب املسةلمني إليهم وقال: "هذه عري قريش فيها أمواهلم فاخرجوا إليها لعل اهلل ينفةلكموها"

 .(50) يةلقى حربا. بعضهم وثقل بعضهم وذلك أهنم مل يظنوا إن رسول اهلل رسول اهلل 
 مك  حباج  إىل املال حيث كانوا حديثي عهد باملدين  وتركوا أمواهلم يف فاملسةلمون والسيما املهاجرين يف هذه الغزوة كانوا

 وكانوا فقراء، فكان حتفيزهم برتغيبهم مبا هو حق هلم قد سةلبه املشركني.
لتعاطف مع املخاطبني ومراع  مهومهم وشكواهم، ونرى ذلك يف فتح مك ، تعترب من املداخل ملشاعر وااحلرص عةلى ا -5

 النفوس، فقد عظم يف نفوس أهل مك  اقتحام احلرم عنوة   لذا قال الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم: "إن اهلام  لةلتأثري يف
اهلل حبس عن مك  الفيل وسةلط عةليها رسوله واملؤمنني، وإهنا لن حتل ألحد كان قبةلي، وإهنا أحةلت يل ساع  من هنار، 

 . (51)وإهنا لن حتل ألحد بعدي"
عن أنس قال: أعطى مع مهومهم وشكواهم،  ويف غزوة حنني تظهر حقيق  مراعاة مشاعر األنصار وتعاطف النيب  

من غنائم حنني األقرع بن حابس مائ  من اإلبل، وعيين  بن حصن مائ  من اإلبل، فقال ناس من األنصار: النيب 
ار، طر سيوفنا من دمائهم، فبةلغه ذلك، فأرسل إىل األنصغنائمنا ناسا تقطر سيوفهم من دمائنا، أو تقيعطي رسول اهلل 

ابن أخت القوم منهم، أقةلتم كذا : »قالوا: ال، إال ابن أخت لنا، فقال رسول اهلل « هل فيكم من غريكم؟»فقال: 
نفسي والذي "وكذا، أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا، وتذهبون مبحمد إىل دياركم؟ قالوا: بةلى يا رسول اهلل، قال: 

بيده، لو أخذ الناس واديا أو شعبا، أخذت وادي األنصار أو شعبهم، األنصار كرشي وعيبيت، ولوال اهلجرة لكنت امرأ 
 .(52)"من األنصار

وتؤكد الدراسات اإلعالمي  عةلى أمهي  خماطب  مهوم الناس وحاجاهتم يف اإلقناع باألفكار، من خالل إشباع طموحات 
 .(53)إىل تةلبي  حاجاته املادي  واملعنوي اجلمهور، ومصاحله، والسعي 
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 65سورة األنفال، آي   54
-قطر ،أضواء عةلى اإلعالم يف صدر اإلسالم، حممد عجاج اخلطيب، جمةل  مركز حبوث السن  والسرية، العدد اخلامس، سن  55

 .21م، ص1991
 .12-11سورة األنفال، آي   56
 .171-170-916سورة آل عمران، آي   57

 
 .المطلب الثالث: توظيف االعالن في تحشيد المقاتلين للحرب والثبات عليها

لةلمسةلمني وحثهم عةلى القتال والثبات وتبشريهم بالنصر وتصبري املصابني. وقد ظهر هذا   وهذا ظاهر يف حتشيده  
 منها: ؛التوظيف يف صور عدة

 وحتفيزهم لةلقتال، وترغيبهم بالشهادة نصرة لةلحقشحذ مه  اجليش  -1
ُبوا ِمائَ تَ نْيِ يَا أَي َُّها النَّيبُّ َحرِِّض اْلُمْؤِمِننَي َعةَلى اْلِقَتاِل ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يَ ْغةلِ يقول اهلل تعاىل عن غزوة بدر: 
ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا بِأَن َُّهْم قَ ْوٌم اَل يَ ْفَقُهونَ َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمَئٌ  يَ ْغةِلُبوا أَْلًفا 

، يوجه سبحانه النيب عةليه الصالة والسالم (54)
اىل املبالغ  يف حث املؤمنني وإمحائهم عةلى القتال بصرب وجةلد، من أجل إحقاق احلق وإبطال الباطل، من غري االعتماد 

 ال  املوازن  يف العدد والعدة.
هم بقوله:" ويشحذ العتيد ويدعو داعي اجلهاد فيقف بني أصحابه خطيباً، ويتقدم النيب القائد ويصف عجاج اخلطيب

 .(55) قائداً فيحف به األبطال ويتسابق إليه الفرسان، وحتةلو الشهادة يف ميادينه.."

ِإْذ يُ َغشِّيُكُم  تثبيت اجليش يف املعرك  ودفعهم اىل عدم الفرار منها، وقد ذكر تعاىل هذا النوع يف قوله: - 2
رَُكْم بِِه َويُْذِهَب َعْنُكْم رِْجَز الشَّ  طَاِن َولِيَ ْرِبَط َعةَلى قُ ةُلوِبُكْم َويُ ثَبَِّت يْ الن َُّعاَس أََمَنً  ِمْنُه َويُ نَ زُِّل َعةَلْيُكْم ِمَن السََّماِء َماًء لُِيَطهِّ

الَِّذيَن َكَفُروا الرُّْعَب فَاْضرِبُوا   َمَعُكْم فَ ثَبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا َسأُْلِقي يف قُ ةُلوبِ بِِه اأْلَْقَداَم * ِإْذ يُوِحي َربَُّك إىل اْلَماَلِئَكِ  َأينِّ 
ُهْم ُكلَّ بَ َنانٍ  فَ ْوَق اأْلَْعَناِق َواْضرِبُوا ِمن ْ

(56). 
ْم ي ُ  َواَل حَتَْسََبَّ الَِّذيَن قُِتةُلوا يف َسِبيِل الةلَِّه أَْمَواتًا َبلْ  يقول اهلل تعاىل: ْرَزُقوَن * َفرِِحنَي مبَا آتَاُهُم الةلَُّه ِمْن َفْضةِلِه َأْحَياءٌ ِعْنَد َرهبِِّ

َوَأنَّ  ِشُروَن بِِنْعَمٍ  ِمَن الةلَِّه َوَفْضلٍ بْ َوَيْسَتْبِشُروَن بِالَِّذيَن ملَْ يَ ةْلَحُقوا هِبِْم ِمْن َخةْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعةَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن * َيْستَ 
الةلََّه اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْؤِمِنني

(57). 
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 .(1901)رقم صحيح مسةلم -58
 .(3433) صحيح مسةلم -59
 املصدر السابق. -60
 .201/ 1باب ما جاء يف الصف والتعبئ  جامع الرتمذي أبواب اجلهاد،  -61

 
"قوموا إىل جن  عرضها السماوات  :فنرى ذلك يف غزوة بدر الكربى، يروي أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: قال رسول اهلل 

خ م، قال: بقال: يقول عمري بن احلمام األنصاري: يا رسول اهلل! جن  عرضها السماوات واألرض؟ قال: نع واألرض"
إال رجاء أن أكون من أهةلها،  قال: ال، واهلل! يا رسول اهلل! "ما حيمةلك عةلى قولك بخ بخ :بخ. فقال رسول اهلل 

فأخرج مترات من قرنه. فجعل يأكل منهن، مث قال: لئن أنا حييت حىت آكل مترايت هذه، إهنا  فإنك من أهةلها، قال:
 . (58)التمر، مث قاتل حىت قتل"حلياة طويةل ، قال فرمى مبا كان معه من 

ففي هذا احلديث حتريض لةلمسةلمني عةلى القتال والرتغيب بالشهادة يف سبيل اهلل، باستخدام منط االعالن الذي يتضمن 
السةلع  وَثنها والطرف القائم بالبيع، وفيه استكمال عناصر الدعاي  االعالني  املتكامةل  فقد استخدام األلفاظ املناسب  يف 

 املكان املناسبني ولةلمتةلقي املناسب، والسةلع  املناسب .الوقت و 
وتنبه عةلماء االتصال وارباب الدعاي  واالعالن اىل مقاصد هذا احلديث وابعاده االعالني  وسرع  االستجاب ، اذ الطةلب 

 صعب والوقت ضيق واملال معدوم ومع ذلك كانت نتائج االستجاب  فوق املتوقع.
 الحرب النفسية لرفع الروح المعنوية في الجيش.: توظيف رابعالمطلب ال

 احلرص عةلى رفع املعنويات وتقوي  احلال  النفسي  لةلجند يف املعرك . -1
وهذه اخلطوة حتتاج اىل اهتمام كبري، ومراع  فائق  عند القائد، فكةلما كانت النفسي  مرتفع  لدى اجلند كةلما كان 

زوة بدر يب عةليه الصالة والسالم يشري إىل مصارع املشركني يف األرض يف غأداءه يف القتال فاعالً ومثمراً، فقد كان الن
ملا نزل بدرا قال:  الكربى، وهذا تشجيع لةلجند ورفع لةلمعنويات العسكري ، روى أنس رضي اهلل عنه أن النيب 

 (ِد رسول اهلل ُهْم عن َمْوِضِع يَ )هذا َمْصرَُع ُفاَلٍن، قال: َوَيَضُع يََدُه عةلى األرض هاهنا وهاهنا قال: فما َماَط َأَحدُ 
(59) . 

كان يُرِيَنا َمَصارَِع أَْهِل َبْدٍر بِاأْلَْمِس يقول: هذا َمْصرَُع ُفاَلٍن َغًدا إن َشاَء   وقال عمر رضي اهلل عنه: "ِإنَّ َرُسوَل اهلل 
وقد بوب الرتمذي يف جامعه "(60 ،)اهلل، قال ُعَمُر: فَ َوالَِّذي بَ َعَثُه بِاحلَْقِّ ما أخطؤا احلُُْدوَد اليت َحدَّ رسول اهلل 

 .(61) )باب ما جاء يف الصف والتعبئ  (

http://www.hadithportal.com/index.php?show=book&book_id=31
http://www.hadithportal.com/index.php?show=book&book_id=31
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 .192الرحيق املختوم ص -62
 11 اآلي : األنفال-63
 بريوت -دمشق، الدار الشامي   -دار القةلم  ،بني العقيدة والقيادة: الةلواء الرّكن حممود شيت خطابْ  -64

 .42م، ص 1998 -ه   1419الطبع : األوىل، 
 1976الرياض، –الةلقاء الثالث لةلشباب املسةلم  ي  لإلعالم والعالقات اإلنساني ،النظري  اإلسالمانظر الشيخ زين العابدين الركايب:  65

 .83. وانظر د. حممد فريد: دراسات يف التحرير الصحفي يف ضوء اإلسالم، مرجع سابق، ص: 322ص: 
 .(82، ص: 1974دار صادر، حسان بن ثابت رضي اهلل عنه، ديوان حسان بن ثابت حتقيق د. وليد عرفات ج  )بريوت:  66

 

ذلك املوقف:" وبات املسةلمون ليةلهم هادئ األنفاس منري اآلفاق، غمرت الثق  قةلوهبم، وأخذوا  (62)املباركفوري ويصف
اِء ِإْذ يُ َغشِّيُكُم النُّعاَس أََمَنً  ِمْنهُ َويُ نَ زُِّل َعةَلْيُكْم ِمَن السَّم  من الراح  قسطهم، يأمةلون أن يروا بشائر رهبم بعيوهنم صباحا

ماًء لُِيَطهِّرَُكْم بِِه َويُْذِهَب َعْنُكْم رِْجَز الشَّْيطاِن َولِيَ ْرِبَط َعةلى قُ ةُلوِبُكْم َويُ ثَبَِّت بِِه اأْلَْقداَم 
(63). 

العامل  قيدة والقيادة عةلى أمهي  القيم  املعنوي  لةلجيش:"وكل جيش يفويؤكد الةلواء حممد شيت خطاب يف كتابه بني الع
مؤلف من عنصرين: عنصر مادي، وعنصر معنوي. وقد كان نابةليون بونابارت يقول: "قيم  املعنويات بالنسب  لةلقوى 

 .(64)حي  املادي "من النا %25من الناحي  املعنوي  و %75املادي ، تساوي ثالث  عةلى واحد" أي أن اجليش تكون قيمته 
 إن املعنويات هي العقيدة، وقد اثبت تاريخ األمم إن اجليوش ال هتزم لقةل  مواردها بل لضعف عقيدهتا. 

إن احلال  النفسي  املهيأة وظروف الزمان واملكان املواتي  مناخ إعالمي مناسب لبث احلقائق واملعةلومات واألفكار واإلقناع 
 .(65)هبا 

 اإلعالمي  لنشر خرب االنتصارات العسكري  املهم .توظيف املنابر -2
ومنها توظيف الشعراء لنقل االحداث ورفع املعنوي  العسكري  عند املسةلمني وهذا ما خيرب به حسان بن ثابت رضي اهلل  

 :(66)عنه عن بطوالت وتضحيات اجليش يف بدر الكربى بقوله
 وخرب بالذي ال عيب فيه... بصدق غري إخبار الكذوب
 مبا صنع املةليك غداة بدر... لنا يف املشركني من النصيب

 غداة كأن مجعهم حراء... بدت أركانه جنح الغروب
 فالقيناهم منا جبمع... كأسد الغاب مردان وشيب

 أمام حممد قد آزروه... عةلى األعداء يف لفح احلروب
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 زرهتا... بنو النجار يف الدين الصةليبآبنو األوس الغطارف و 

 أبا جهل صريعا... وعتب  قد تركنا باجلبوبفغادرنا 
 اخلامت :

من خالل البحث قمت بتناول املفاهيم املتعةلق  باخلطاب واإلعالم واإلعالمي العسكري، وتوضيحها عند املتخصصني، 
ذل بومن مث تطرقت ألمهي  وحاج  األم  اإلسالمي  إىل اخلطاب اإلعالمي، من حتقيق لةلخريي ، وقيام بالواجب الدعوة، و 

 النصيح ، والبشارة والنذارة..
 وأبرزت أهم األهداف اليت يقوم عةليها اخلطاب اإلعالمي العسكري من إرهاب لعدو، وإنفاذ لواجب شرعي.

ان خصائص عالم العسكري يف خماطب  اجلمهور، وكذلك بيليها، أمهي  التأكيد عةلى دور اإلإومن أبرز النتائج اليت توصةلت 
مات األم  اإلسالمي  األساسي  حىت يف حال  احلرب، ومنها مراعاة ومنها التأكيد عةلى مسةلّ  ،العسكري اخلطاب النبوي

الرأي العام اإلسالمي يف االزمات واحلروب واحلرص عةلى توظيف الدعاي  االعالمي  يف شحذ اهلم  وحتفيز املقاتةلني عةلى 
 اجلهاد والعمل عةلى رفع الروح املعنوي  لةلجيش.

 احلروب، عالمي  وخصائصها املهم  يفستفادة من التجرب  النبوي  اإل هذا البحث: العمل عةلى االومن أهم التوصيات يف
 سالمي يف الوقت احلاضر.عالم اإلعالمي  النبوي  يف اإلإلوكذلك العمل عةلى توظيف اخلصائص ا
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ABSTRACT 

The researcher clarified the meaning and indication of proscription in the 

commentary of Ibn Majah in his book named Al-Sunan. As known by learners of 

Usul Alfiqh, the expression of proscription (nahi) is a general concept which can 

possibly mean prohibition or abhorrence. In the commentary of Sunan Ibn Majah, 

the word nahi came in a general sense where the researcher tackled the expressions 

of prohibition in a single section and he cited examples from the prophetic Traditions 

to indicate the prohibition of certain items. The prophetic Traditions which indicate 

the expressions of nahi which denote prohibition is the focus of the researcher’s 

study. 

The second section involves the expression of nahi which indicates abhorrence. After 

studying the meaning of that word and supporting that with examples from the 

prophetic traditions. The researcher mentioned the opinions of the jursits regarding 

the studied issue whether it means prohibition or abhorrence. He confined his 

research to the well-known Four Fiqh Schools of Islamic Law. He cited their 

evidences for each opinion. From this, the reseacher decided the meaning of Nahi in 

the commentary of Ibn Majah on his books’ chapters.          

Key Words: proscription, prohibition, abhorrence                                    
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 ملخص ال

يف كتابه  -ه اهلرمح-ترمج  ابن ماجه يتةلخص هذا البحث يف عمل الباحث عةلى توضيح معىن أو دالل  النهي الوارد يف
السنن، وذلك ألنه وكما هو معروف لدي طةلب  أصول الفقه أن لفظ النهي عام حيتمل التحرمي وحيتمل الكراه  ، وقد 

بحث عاما،فوضع الباحث صيغ النهي اليت تدل عةلى التحرمي يف م-رمحه اهل-ورد لفظ النهي يف تراجم سنن ابن ماجه
كل صيغ  أمثةل  من األحاديث النبوي  يف أحد األبواب املرتمج  بةلفظ النهي عن كذا، حيث تشمل   مستقل وأدرج حتت

ملبحث مث يأيت املبحث الثاين عةلى نفس سياق ا  هذه األحاديث صيغ  النهي الدال  عةلى التحرمي حمل دراس  الباحث.
ث اليت الصيغ  وإحلاقها بأمثةل  من األحادي وبعد دراس  ملعىن األول مع تضمنه لصيغ الكراه  بدال من صيغ التحرمي.

حوت هذه الصيغ ، يقوم الباحث بذكر ألرآء الفقهاء يف املسأل  املدروس  هل محةلها الفقهاء عةلى التحرمي أم عةلى الكراه  
 من مث  مع اقتصار الباحث عةلى املذاهب الفقهي  األربع  املشهورة، وذكر أدلتها بشكل واضح وخمتصر قدر اإلمكان.

خالل أراء الفقهاء وأراء عةلماء أصول الفقه يف الصيغ  الواردة يف احلديث يتمكن الباحث من معرف  مراد العموم من 
 لبعض تراجم أبواب كتبه-رمحه اهل-" الوارد يف ترمج  ابن ماجهيلفظ "النه

 الكلمات الداللية:النهي،التحريم،الكراهة.
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 المقدمة
ه بنوره، ورتب َأْحَكام اْلُوُجود قبل ظُُهوره، َوأْظهر حبححْكَمتحهح اْلُفُروع من اأْلُُصول، وأوضح بكتاب ُسْبَحاَن من نور اْلعقل

َع ، اْلَمْعُقول َواْلَمن ُْقول، فسر مبحكمه َما تشابه عةلى اأْلَنَام، ونفع بحظَاهحرحهح اْْلَاص َواْلَعام، َمْفُهومه َمْنطُوق أسفار جَ  امح
َ َجَوامحع بارَة المع ، َوَبني جممةله الرَُّسول اأْلمني، صةلى اهل َعةَلْيهح َوسةلم َوآله َوَصحبه َأمْجَعحنَي، َنِبح أُو وإشارته من سوق اْلع يتح

ْنُه اْلعةلم كل من عةلم، أْخربت اأْلَنْبحَياء َعن َأْوَصاف َحقحيَقته، وأمجعت اْلُعُقول عةلى اْستحْحَسان َشرحيَعت ، هاْلَكةلم، فقبس مح
 اأْلَْعَصار حسن خصاله، فيا قبح من فخفاه صدق مقاله، عز  اْلقَيا  َعن وص  َكَماله، صةلى اهل َعةَلْيهح َوسةلم تَ َواتر يفح 
 ، وبعد: َوآله
يف جمةلدات -صةلى اهل عةليه وسةلم-قد لقيت السن  النبوي  عناي  كبرية من العةلماء فمنهم من مجع حديث رسول اهل 

وضوع وهم عةلماء احلديث  الذين مجعوا احلديث وصنفوه يف كتب من أشهرها ما وبني الصحيح منها والضعي  أو امل
يعرف بالكتب الست  وهي صحيح البخاري، وصحيح مسةلم وسنن أبو داوود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه و سنن 

ان يدل عةلى و الرتمذي، وقد اتبعوا طرقا خمتةلف  يف ترتيب األحاديث من حيث موضوعاهتا وكذلك الرتمج  لكل باب بعن
 األحاديث املندرج  حتته.

م يف كتابه وجد الباحث العديد من الرتاج -رمحه اهل-ومن خالل اطالع الباحث عةلى تراجم سنن اإلمام ابن ماجه   
اليت حتمل طابع معرف  عظيم  لقواعد أصول الفقه وأسسه، فبينت ترامجه آرائه األصولي  يف التخصيص أو القيا  أو 

ث م هلا اإلمام ابن ماجه بةلفظ النهي وقام الباحث بدراس  األحاديدالل  األلفاظ، فزمع الباحث مجيع األبواب اليت ترج
 املوجودة حتتها واستقراء الصيغ الدال  عةلى التحرمي أو الكراه ، ملعرف  حقيق  النهي يف تراجم األبواب.

 اإلشكالية:
من خالل النظر يف تراجم ابن ماجه رمحه اهل، ان دالل  النهي عند االصوليني تشمل التحرمي اذا مل توجد قرين  تصرفها 

 دالل  النهي عندهم اما لةلتحرمي او الكراه  ، وبالنظر يف تراجم أبواب سنن ابن ماجه رمحه اهل، وجد ذا  إاىل الكراه  
عاما  فأراد الباحث الوصول ملدلول هذا النهي، هل هو لةلتحرمي أم  فظ النهييطةلق ل -رمحه اهل-اباحث أن ابن ماجه

 لةلكراه ، وتنبثق من هذه اإلشكالي  ثالث أسئةل :
 ما معىن التحرمي والكراه  عند األصوليني؟-1
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 2, 2018 

 
 57 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 أراد بهو  التحرمي، أو أطةلق فيها لفظ النهي ماهي املواضع اليت أطةلق فيها االمام ابن ماجه لفظ النهي وأراد به -2

 ؟الكراه 
 صوليني يف دالل  لفظ النهي عنده؟لأل-رمحه اهل-مام ابن ماجهمامدى موافق  اإل -3

 األهداف:
 توضيح معىن التحرمي والكراه  عند األصوليني.-1
 .الكراه أراد به ، أو أطةلق فيها لفظ النهي و التحرمي املواضع اليت أطةلق فيها االمام ابن ماجه لفظ النهي وأراد بهبيان -2
 .صوليني يف دالل  لفظ النهي عندهلأل-رمحه اهل-مام ابن ماجهمدى موافق  اإلبيان -3

 أهمية البحث:
تكمن أمهي  حبثي املتواضع يف خدم  كتاب من كتب السن  املطهرة، بإظهار الرأي األصويل لصاحب الكتاب وهو اإلمام 

ن إطالق املستفادة من ترمجته ألبواب كتبه بةلفظ النهي وماذا أراد م، وفيه أبني الناحي  األصولي  -رمحه اهل-ابن ماجه
 هذا الةلفظ

 :منهج البحث
 لقد اعتمدت يف منهزي  البحث عةلى منهزني رئيسني:

حصرها ضمن أبواهبا لفظ النهي، و -رمحه اهل-وذلك بتتبع الرتاجم اليت ذكر فيها ابن ماجهالمنهج االستقرائي: : األول
 بها.توك

، وهو حتةليل صيغ النهي الواردة يف األحاديث املدرج  حتت الرتاجم املرتجم هلا بةلفظ النهي المنهج التحليلي:: الثاني
 .وبيان رأي األصوليني يف هذه الصيغ  من حيث مدلوهلا عةلى التحرمي أم عةلى الكراه 

 حدود البحث:
سمى سسنن ابن رمحه اهل بةلفظ النهي يف كتابه املتتمثل حدود البحث يف تراجم األبواب اليت ترجم هلا اإلمام ابن ماجه 

 .،حيث اقتصرت الدراس  عةلى اختيار أمثةل  توضيحي  لصيغ النهي حمل الدراس  يف البحثماجه(
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 (1/180د.ط، س المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (، الفيومي،4/94، س1، طالقاموس المحيطينظر الفريوزآبادى،  (1س
 د.ط اإلبهاج في شرح المنهاج،السبكي، (، و 58س ،1، طنهاية السول شرح منهاج الوصولاإلسنوى،  (،217س ،1طالتعريفات، ( ينظر اجلرجاين، 2س
 (1/58س
 (4/11، د.ط، ستيسير أصول الفقه للمبتدئين( عبد الغفار، حممد حسن، 3س

 
 :الدراسات السابقة في موضوع البحث

بكةلي  الشريع   عدي، األستاذ املساثر الش ناصرآراء ابن ماجه األصولي  من خالل تراجم أبواب سننه، لةلدكتور سعد بن -
وبعد اطالعي عةلى هذه الورق  وجدت مبحث مدلول النهي خمتصرا ، بالرياض جامع  اإلمام حممد بن سعود اإلسالمي 

فاخرتته كموضوع أتناول فيه مجيع الرتاجم اليت ذكر فيها هذا الةلفظ وما املقصود من إطالقاته عند اإلمام ابن ماجه رمحه 
 ث املندرج  حتت هذه األبواب.اهل من خالل دراس  األحادي

 المبحث األول: صيغ النهي المستفاد منها التحريم في تراجم سنن ابن ماجه
 المطلب األول: تعريف الحرام:

 :تعريف الحرام
وقد عرف عةلماء الةلغ  احلرام بأنه:س املمتنع فعةله، من حرم من بايب قرب وتعب، ومسع: أحرمته مبعىن حرمته، واملمنوع 

 (1ستسمي  باملصدر( يسمى حراما
أما شرعا فقد عرف بأنه:سما ثبت النهي فيه بال عارض، ويقتضي العقل قبحه ويذم فاعةله شرعا، ويعاقب بفعةله، ويكفر 

 (2سباستحالله(
 حكمه:

 يثاب تاركه ويعاقب فاعةله، فاهل حرم أكل امليت ، فمن أكل امليت  فهو يستحق العقاب، ومن ترك أكل امليت  فإنه يثاب.
 وحرم اهل أكل اْلن ير، فمن أكل اْلن ير فإنه يستحق العقاب، ومن تركه فإنه يثاب عةلى تركه.

ُم َوَلْحُم اْلِخْنزِير:)تعاىل قال ِإنََّما َحرََّم قال تعاىل: س إىل آخر اآلي ، (3:، اآلي املائدةسسورة  (ِ ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ
َم َوَلْحَم اْلِخْنزِيرِ َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة   (.173:، اآلي البقرةسسورة  (َوالدَّ

فَاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمَن ): قال تعاىل، و (90:، اآلي املائدةسسورة  (فَاْجَتِنُبوهُ سوقد يأيت احملرم بصورة األمر، كقوله تعاىل:
 (3)الصيغ تدل عةلى التحرمي ، فهذه(30:، اآلي احلجسسورة  (ِ اأْلَْوثَاِن َواْجَتِنُبوا قـَْوَل الزُّور

 :أقسام المحرم
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 (1/355س ،1، طالوجيز في أصول الفقهال حيةلي، ( ينظر 1س
 (.1/59سد.ط،  ج في شرح المنهاج،اإلبها السبكي،  ( ينظر2س

 
 ينقسم احملرم إىل نوعني، حمرم لذاته وحمرم لغريه:

احملرم لذاته: وهو ما حرمه الشارع ابتداء وأصال ، ويكون منشأ احلرم  فيه ذات الفعل أو عني عةليه أي أثر شرعي، ومن 
ل ه األفعال ال يرتتب عةليها حكم، لعدم صالحي  احملأمثةلته ال نا، وشرب اْلمر وأكل امليت  ونكاح احملارم، فكل هذ

 لظهور احلكم الشرعي.
 المحرم لغيره:

كان مشروعا وغري حمرم يف ذاته، ولكن اقرتن به سبب آخر فيه مفسدة ومضرة لةلعباد فزعةله الشارع حمرما، ومثال   وهو ما
ا اقرتنت مبا مشروع  وواجب  عةلى املكةل  ولكنهوالبيع وقت النداء، فالصالة يف ذاهتا  ذلك الصالة يف الثوب املغصوب،

هو حمرم وهو الثوب املغصوب فصارت غري مشروع ، والبيع كذلك مباح شرعا ولكنه اقرتن مبا هو منكر وهو االنشغال 
 (1سعن الصالة فصار حمرما.

 المطلب الثاني: صيغ النهي الدالة على التحريم في سنن ابن ماجه:
 الصريح: الصيغة األولى: لفظ النهي

ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل )فقد اتفق العةلماء عةلى أن مادة هنى ومشتقاهتا كال تفعل وحنوها تفيد التحرمي، وذلك كقوله تعاىل: 
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم  ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َويـَنـْ ، النحلسسورة  (َذَكَُّرونَ تَ َواإْلِ

 .(90:اآلي 

وقد ترجم ابن ماجه رمحه اهل لألحاديث الوارد فيها لفظ النهي، بالنهي املطةلق ويبدو أنه أراد به التحرمي، وكره إطالق 
 َواَل )عاىل: تحيث كانوا يتحرزون من إطالق لفظ التحرمي خوفا من الوقوع يف قوله  قدمنيلفظ التحرمي كعادة معظم املت

يَن يـَْفتَـُروَن َعَلى اللَِّه َذِ تـَُقوُلوا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم اْلَكَِذَب َهََذا َحاَلٌل َوَهََذا َحَراٌم لِتَـْفتَـُروا َعَلى اللَِّه اْلَكَِذَب ِإنَّ الَّ 
 ، ومن أمثةل  ذلك:(2س (116:، اآلي النحلسسورة  (اْلَكَِذَب اَل يـُْفِلُحونَ 

 عن استقبال القبةل  بالغائط والبول، وأورد حتتها أحاديثا تدل صيغتها عةلى التحرمي، وهي : ترجم بالنهيالمثال األول
َع َعْبَد الةلَّهح ْبَن احْلَارحثح بْ غمخس  أحاديث واحد منها بصي  نح َجْ ٍء   ال تفعل، وهو حديث يَ حيَد ْبنح َأيبح َحبحيٍب أَنَُّه مسَح
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،  صحيحه(، والبخاري يف 317( س1/115، ،كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن استقبال القبةل  بالغائط أو البول، د.ط سالسنن( أخرجه ابن ماجه يف 3س
 (239( رقم احلديث س1/57، س1كتاب الوضوء، باب البول يف املاء الدائم، ط

،  صحيحه(، البخاري يف 318( س1/115، د.ط، كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن استقبال القبةل  بالغاط أو البول، سالسنن( أخرجه ابن ماجه يف 4س
 (394( رقم احلديث س1/88، سس1كتاب الصالة، باب قبةل  أهل املدين  وأهل املشرق والشام، ط

 (، املصدر السابق نفسه.319( س1/115هي عن استقبال القبةل  بالغاط أو البول، س، د.ط، كتاب الطهارة وسننها، باب النالسنن( أخرجه ابن ماجه يف 1س
 (، املصدر السابق نفسه.319( س1/115، د.ط، كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن استقبال القبةل  بالغاط أو البول، سالسنن( أخرجه ابن ماجه يف 2س
 (، املصدر السابق نفسه.321( س1/116وسننها، باب النهي عن استقبال القبةل  بالغاط أو البول، س، د.ط، كتاب الطهارة السنن( أخرجه ابن ماجه يف 3س
نصب الراية ( قال ال يةلعي: صحيح، 14872( س23/157، د.ط، مسند املكثرين من الصحاب ، مسند جابر رضي اهل عنه، سمسنده( أخرجه أمحد يف 4س

 (2/105، س1، طألحاديث الهداية

 
َّ ال ُّبَ ْيدحيَّ، يَ ُقوُل: أَنَا أَوَُّل  َع النَِّبح ةَل ح"، َوأَنَا أَوَُّل َمْن يَ ُقوُل: "اَل يَ بُ -الةلَّهُ َعةَلْيهح َوَسةلََّم  َصةلَّى –َمْن مسَح وَلنَّ َأَحدُُكْم ُمْستَ ْقبحَل اْلقحب ْ
 (3سَحدََّث النَّاَ  بحَذلحَك.

 وأربعة أحاديث بصيغة النهي المطلق وهي:
 َعْن َعطَاءح ْبنح يَ حيدَ -1

َع  ةَلَ ، -َصةلَّى الةلَّهُ َعةَلْيهح َوَسةلََّم -أَبَا أَيُّوَب اأْلَْنَصارحيَّ يَ ُقوُل: نَ َهى َرُسوُل الةلَّهح أَنَّهُ مسَح َأْن َيْستَ ْقبحَل الَّذحي يَْذَهُب إحىَل اْلَغائحطح اْلقحب ْ
 (4س َوقَاَل: "َشرُِّقوا، أَْو َغرِّبُوا"

َّ َعْن َأيبح َزْيٍد َمْوىَل الث َّْعةَلبحيِّنَي َعْن مَ -2 َب النَِّبح ، َوَقْد َصحح ، قَاَل: -َصةلَّى الةلَُّه َعةَلْيهح َوَسةلََّم -ْعقحلح ْبنح َأيبح َمْعقحٍل اأْلََسدحيِّ
ةَلتَ نْيح بحَغائحٍط أَْو بحبَ ْولٍ -َصةلَّى الةلَُّه َعةَلْيهح َوَسةلََّم -نَ َهى َرُسوُل الةلَّهح   (1سَأْن َنْستَ ْقبحَل اْلقحب ْ

أَنَّهُ نَ َهى -َصةلَّى الةلَّهُ َعةَلْيهح َوَسةلََّم -الةلَّهح، قال: َحدََّثِنح أَبُو َسعحيٍد اْْلُْدرحيُّ، أَنَّهُ يشهد َعةَلى َرُسولح الةلَّهح  َعْن َجابحرح ْبنح َعْبدح -3
ةَل  بحَغائحٍط أَْو بَ ْوٍل.  (2س َأْن تْستَ ْقبَل اْلقحب ْ

نَ َهاينح أَْن َأْشَرَب قَائحم ا، َوَأْن أَبُوَل -ةلََّم َصةلَّى الةلَُّه َعةَلْيهح َوسَ -ُل: إحنَّ َرُسوَل الةلَّهح َعْن َجابحٍر أَنَُّه مسَحَع أَبَا َسعحيٍد اْْلُْدرحيَّ يَ ُقو -4
ةَل ح.  (3سُمْستَ ْقبحَل اْلقحب ْ

 أقوال العلماء في مسألة استقبال القبلة بالغائط والبول:
ك لتعارض هذا التحرمي مطةلق، أم يف أحوال خمصوص ، وذل هلحترمي استقبال القبةل  بالغائط البول،  يفالعةلماء  ختةل ا

ه مستقبال رأي وهو يقضي حاجت-صةلى اهل عةليه وسةلم-األحاديث السابق  مع بعض األحاديث اليت وردت بأن النِب
 القبةل ، وهذه األحاديث هي:

ةَل ح »َحدحيثح َجابحٍر -1 بَّاَن وَ أَ « رَأَيْته قَ ْبَل َمْوتحهح بحَعاٍم ُمْستَ ْقبحَل اْلقحب ْ ُرمُهَاْخَرَجُه َأمْحَُد َواْبُن حح  (4سَغي ْ



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 2, 2018 

 
 61 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

 ( 148( س1/41، كتاب الوضؤء، باب التربز يف البيوت، س1، طصحيحهبخاري يف ( أخرجه ال5س
الةلخمي، (، و 73-71/ 1، س2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(، والكاساين، 87/ 1س، 2، طالفقه على المَذاهب األربعةاجل يري، ( ينظر 6س

 (.44-43/ 1س، 1، طالتبصرة
 ( 149( رقم احلديثس1/42الوضؤء، باب التربز يف البيوت، س ، كتاب1، طصحيحه( أخرجه البخاري يف 1س
الفقه على (، اجل يري، 348/ 1، س5، طتوضيح األحكام من بلوغ المرام(، والتميمي، 114-113/ 1، د.ط، سسبل السالم( ينظر الصنعاين، 2س

 (.443/ 2س 1، طاالستَذكار (، وابن عبد الرب،89-88/ 1، س2، طالمَذاهب األربعة

 
َّ »َوَحدحيثح اْبنح ُعَمَر: أَنَُّه -2  (5س«مالقبةل ، مستقبل الشيقضي حاجته مستدبر ا- َصةلَّى الةلَُّه َعةَلْيهح َوَسةلَّمَ -َرَأى النَِّبح

 مَذاهب: ثالثةوقد ذهب العلماء في هَذه المسألة إلى 
أو البنيان،  لصحاريااستقبال القبةل  او استدبارها بغائط أو بول، حترميا مطةلقا سواء كان يف : وهو القول بتحرمي األول

أي عةليه السالم واألحاديث املروي  بأنه ر -صةلى اهل عةليه وسةلم-وردوا عةلى التعارض بني أحاديث النهي الواردة عن النِب 
فعال، ألن الفعل حيكى وحيتمل اْلصوصي  أو يفعل ذلك، بأن أحاديث األقوال أقوى عند التعارض من أحاديث األ
 النسيان أو العذر، وأما القول: فهو حمكم ال تتطرق إليه احتماالت.

 (6س-رمحهم اهل-وأصحابه والثوري وأمحد بن حنبل  أيب حنيفوهو قول 
سةلم قرين  و  وهو القول حبمل النهي عةلى الكراه  واختذ أصحاب هذا املذهب أحاديث فعةله صةلى اهل عةليه :الثاني

تصرف النهي الوارد يف أقواله عةليه السالم من التحرمي إىل الكراه ، ولكن قول املذهب األول برتجيح أحاديث األقوال 
 عةلى أحاديث األفعال يبطل القول بالكراه .

تدبارها يف س: وهو التفريق بني الصحارى والبنيان، حيث حتمل أحاديث النهي عةلى التحرمي باستقبال القبةل  او االثالث
إحنَّ أُنَاس ا »ُقوُل: أَنَُّه َكاَن ي َ  -رضي اهل عنه-الصحارى دون البنيان، حيث جوزوا فعل ذلك يف البنيان حلديث ابن عمر
ةَلَ  َواَل بَ ْيَت اْلَمْقدح ح  دح اْرتَ َقْيُت َعةَلى َظْهرح بَ ْيٍت َلقَ »ْبُد الةلَّهح ، قَاَل عَ «يَ ُقوُلوَن إحَذا قَ َعْدَت َعةَلى َحاَجتحَك، َفاَل َتْستَ ْقبحلح اْلقحب ْ

َاَجتح   (1س«هح لََنا، فَ رَأَْيُت َرُسوَل الةلَّهح َصةلَّى اهلُ َعةَلْيهح َوَسةلََّم َعةَلى لَبحَنتَ نْيح ُمْستَ ْقبحَل بَ ْيتح اْلَمْقدح ح حلح
 (2سرمحهما اهل.-، وهو مذهب اإلمام مالك والشافعيالصحارييف  واستدبارهاوحرموا استقبال القبةل  

رمحه اهل مل يورد يف هذا الباب أحاديث الرتخيص فيحمل النهي الوارد يف ترمجته هلذا الباب عةلى التحرمي، -وألن ابن ماجه
ى ذلك إعقابه التحرمي يف هذه األحاديث، ويدل عةل عةلىحبمل النهي  والفقهاء األصوليني موافقا برتمجته هذه رأي مجهور

، وهذا ما ، هلذا البابالصحارييف الكن ، وإباحته يف - القبةل  بالغائط والبوليقصد استقبال -لباب الرخص  يف ذلك
 الذي  لرتامجه فكان يعقب الصور املستثني  من التحرمي مع بقاء املعىن-رمحه اهل-الحظه الباحث يف صياغ  ابن ماجه
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 (1/457، س2طروضة الناظر وجنة المناظر،  ن قدام ،( اب3س
 (290-3/288، س1، طالبحر المحيط( ال ركشي، 4س
، بةلفظ  صحيحه(،  ومسةلم يف 328( س1/218، كتاب أبواب الطهار وسننها، باب عن اْلالء عةلى قارع  الطريق، س1، طسننه( أخرجه ابن ماجه يف 1س

 (269( رقم احلديث س1/226ب النهي عن التخةلي يف الطرق والظالل، سساتقوا الةلعانني(، د.ط كتاب الطهارة، با
 (283، س5، طمختار الصحاح( الرازي، 2س
( قال ابن حزر حسن، يف 329( س1/219، كتاب أبواب الطهار وسننها، باب عن اْلالء عةلى قارع  الطريق، س1، طسننه( أخرجه ابن ماجه يف 3س

 (1/185، س1، طالتلخيص الحبير
( قال ابن حزر ضعي ، يف 330( س1/220، كتاب أبواب الطهار وسننها، باب عن اْلالء عةلى قارع  الطريق، س1، طسننه( أخرجه ابن ماجه يف 4س

 (1/309، س1، طالتلخيص الحبير

 
ظور مع قيام احلاضر( نساستباح  احملثبت التحرمي له يف باب يطةلق عةليه باب الرخص  يف كذا..، وهذا ما يسميه األصوليو 

 (3س
 الصيغة الثانية: فعل األمر الدال على الترك:

حتت باب -رمحه اهل–إىل أن فعل األمر الدال عةلى الرتك يفيد التحرمي، وقد أورد ابن ماجه  (4سذهب مجهور األصوليني
النهي عن اْلالء عةلى قارع  الطريق ثالث أحاديث اثنان منها بصيغ  فعل األمر الدال عةلي الرتك وواحد منها بصيغ  

 النهي الصريح وهي:
َوةَ -1 ثَُه، قَاَل: َأْخبَ َرينح نَافحُع ْبُن يَ حيَد، َعْن َحي ْ  ْبنح ُشَرْيٍح، َأنَّ أَبَا َسعحيٍد احلْحْمرَيحيَّ َحدَّ

َا ملَْ َيْسَمْع َأْصَحاُب َرُسولح الةلَّهح  ، َوَيْسُكُت َعمَّا مسَحُعوا، فَ بَ ةَلَغ -َم َصةلَّى الةلَُّه َعةَلْيهح َوَسةلَّ -َكاَن ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل يَ َتَحدَُّث مبح
ْعُت َرُسوَل الةلَّهح  َعْبَد الةلَّهح ْبَن َعْمرٍو  يَ ُقولُ – َعةَلْيهح َوَسةلََّم َصةلَّى الةلَّهُ -َما يَ َتَحدَُّث بحهح، فَ َقاَل: َوالةلَّهح، َما مسَح

و، إحنَّ التَّْكذحيَب  اْبَن َعْمرٍ هح َهَذا، َوأَْوَشَك ُمَعاٌذ َأْن يفتيكم يفح اْلَْاَلءح. فَ بَ ةَلَغ َذلحَك ُمَعاذ ا، فَ ةَلقحَيُه، فَ َقاَل ُمَعاٌذ: يَا َعْبَد الةلَّ  
َدحيث َرُسولح الةلَّهح  َا إحْْثُهُ َعةَلى َمْن قَاَلُه، َلَقْد مسَحْعتُ -َصةلَّى الةلَُّه َعةَلْيهح َوَسةلََّم -حبح َصةلَّى الةلَّهُ َعةَلْيهح َوَسةلََّم - َرُسوَل الةلَّهح نحَفاٌق، َوإحَّنَّ

".يَ ُقوُل: ات َُّقوا اْلَماَلعحَن الثَّاَلَث: اْلبَ رَاَز يفح -  (1س اْلَمَوارحدح، َوالظِّلِّ، َوقَارحَع ح الطَّرحيقح
 (2سقارع  الطريق ومن ل النا .مجع مةلعن   المالعن:

ثَ َنا َجابحُر ْبُن َعْبدح الةلَّهح، قَاَل: قَاَل َرُسوُل الةلَّهح -2 ، إحيَّاُكْم َوالت َّْعرحيَس َعةَلى َجَوادِّ : "-َصةلَّى الةلَُّه َعةَلْيهح َوَسةلََّم -َحدَّ الطَّرحيقح
ْن اْلَماَل  َها، فَإحن ََّها مح ، َوَقَضاَء احْلَاَج ح َعةَلي ْ َها، فَإحن ََّها َمْأَوى احْلَيَّاتح َوالسَِّباعح  (3سنح".عح َوالصَّاَلَة َعةَلي ْ

3- َّ َها، انَ َهى َأْن ُيَصةلَّى َعةَلى قَ -َصةلَّى الةلَُّه َعةَلْيهح َوَسةلََّم -َعْن َساملٍح َعْن أَبحيهح، َأنَّ النَِّبح ، أَْو ُيْضَرَب اْلَْاَلُء َعةَلي ْ رحَع ح الطَّرحيقح
 (4سأَْو يُ َباَل فحيَها.
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 (244،  س1، طشرح التلقين، ( املازري5س
 (1/62، س1،طالمبدع في شرح المقنعبرهان الدين، ( 6س
 (2/87، د.ط، سوع شرح المهَذبالمجمالنووي، ( 7س
 (1/67د.ط، س، مجمع األنهر في شرح ملتقى االبحرأفندي،  ( بداماد8س
 (87/ 2د.ط، سالمجموع شرح المهَذب، (، النووي، 306/ 7، د.ط، ساألم(، والشافعي، 246/ 1، س1، طشرح التلقينينظر ااملازري،  (1س
 (294/ 1س ،1، طالنجم الوهاج في شرح المنهاجأبو البقاء،  (2س

 
 أقوال العلماء في مسألة الخالء على قارعة الطريق:
 لةلعةلماء يف مسال  اْلالء عةلى قارع  الطريق رأيان:

هذه  وذلك ألن الصيغ  الواردة يف التحرمي، عةلى: محل فيه أصحاب هذا الرأي النهي الوارد يف احلديث الرأي األول
األحاديث وهي صيغ  الةلعن تستوجب التحرمي، وأيضا ملا يف هذا الفعل من إيذاء شديد لةلنا ، من انتشار لألمراض 

تأثيم من يقضي حاجته  إىلوهم أصحاب هذا الرأي  (6سواحلنابةل  (5ساستخدام الطريق، فذهب املالكي  عةلىوعدم قدرهتم 
 إن مل يكن عاملا حبرم  ذلك.عةلى قارع  الطريق 

  عةلى، وفيه قالوا حبمل النهي الوارد يف احلديث (8سواألحناف (7س: وهو مذهب الشافعي الرأي الثاني
 الكراه  التن يهي .

واحلكم بالتحرمي أو الكراه  يكون تبعا لألثر املرتتب عةلى الفعل فإن كان فيه إيذاء شديد لةلنا ، أو كان فيه تأثري عةلى 
العام ؛ فهو حرام باإلمجاع، ألن إيقاع الضرر بالنا  منهي عنه هنيا غةليظا، والقائةلني بالكراه  نظروا إىل الطرق الصح  

 (1ساملهزورة واألماكن اْلةلوي  الواسع 
والقول بالتحرمي هو األرجح ألن هذا الفعل فيه جمةلب  لةلعن وإيذاء شديد لةلنا  كما قةلنا سابقا، وهلذا قال صاحب كتاب 

م الوهاج" وقال املصن : ينبغي أن يكون حراما ؛ لةلنهي الصريح واإليذاء القبيح، وسبقه إىل هذا البغوي يف سشرح النز
 السن (.

وحكى الرافعي يف سكتاب الشهادات( عن صاحب سالعدة( حترمي التغوط يف الطريق. وعن اْلطايب: حترميه يف الظل، 
 (2سالصواب"هو وهذا 

املروي     هذا الباب تفيد التحرمي، وفقا ألقوال مجهور األصوليني يف الصيغ الواردة يف األحاديثفتكون دالل  النهي يف ترمج
 يف هذا الباب، وكذلك رأي مجهور الفقهاء يف هذه املسأل .

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 2, 2018 

 
 64 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

 (114، س8، طعلم أصول الفقهخالف،  (3س
، التلخيص الحبير( قال ابن حزر ضعي  يف 638( س1/404، كتاب أبواب التيم، باب النهي عن إتيان احلائض، س1، طسننهأخرجه ابن ماجه يف  (4س
 (3/388، س1ط
 ( 1/62، د.ط، سبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن الرشد،  (5س
 (302( س1/246، كتاب احليض، باب جواز غسل احلائض رأ  زوجها، د.ط سصحيحهم يف ( أخرجه مسةل1س

 
 على الفعل: قوبةترتيب الع: الصيغة الثالثة

ف كثريا من األصوليني عةلى حترمي الفعل، حيث عر اتفق األصوليون عةلى أن ترتيب العقوب  عةلى الفعل من القرائن اليت تدل 
وقد أورد ابن ماجه حديثا هبذه الصيغ  وترجم له بةلفظ النهي عن إتيان احلائض، ، (3ساحملرم بأنه ما استحق فاعةله العقوب 

 وهو:
نا، فصدقه كاه: "من أتى حائضا، أو امرأة يف دبرها، أو  -صةلى اهل عةليه وسةلم -عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهل 
  (4سمبا يقول، فقد كفر مبا أن ل عةلى حممد"
 أقوال العةلماء يف مسأل  إتيان احلائض:

وا النَِّساَء ِفي فَاْعَتزِلُ س قال تعاىل: وهي عةلى حترمي إتيان احلائض وذلك لألدل  الواردة يف هذه املسأل  (5سأمجع العةلماء
 من األحاديث الواردة يف حترمي هذا الفعل ومنها هذا احلديث.والعديد (، 222رة، اآلي :البقسسورة  (اْلَمِحيضِ 

 وقد ناقش العةلماء يف هذه املسأل  أمرين: 
اتفق مجهور العةلماء عةلى كفر من استحل وطء احلائض  : هل يكفر من استحل مجاع احلائض يف فرجها؟األمر األول

 واألحاديث الصحيح  منهاوذلك ألن حترمي هذا الفعل جاء صرحيا يف القران الكرمي 
فباستحالله هلذا الفعل يكون مكذبا لةلقرآن الكرمي  (1س،:" اصنعوا كل شيء إال النكاح"-صةلى اهل عةليه وسةلم-قوله 

 والسن  الصحيح .
وذهب بعضهم إىل عدم كفر مستحل هذا الفعل ودليةلهم عل ذلك أنه" يكفر إذا كان حراما  لعينه، وثبتت حرمته بدليل 

، أما إذا كان حراما  لغريه بدليل مقطوع به، أو حراما  لعينه بأخبار اآلحاد ال يكفر إذا أعتقده حالال . فعةلى مقطوع به
هذا ال يفىت بتكفري مستحةله ملا يف اْلالص  أن املسأل  إذا كان فيها وجوه توجب التكفري ووجه واحد مينع، فعةلى املفيت 

 .أن مييل إىل ذلك الوجه"
األول وذلك ألمجاع العةلماء عةلى حترمي هذا الفعل فةلو اختةل  فيه العةلماء وقال بعضهم بعدم التحرمي  والراجح هو القول

 وفعةله أحدهم مستحال له محل عةلى قول من قال بعد التحرمي.
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 (3/152، د.ط، سالمبسوط( السرخسي، 2س
 (1/341، س1، ط، البيان في مَذهب اإلمام الشافعي( العمراين3س
 (433-13/421، س8، طموسوعة أحكام الطهارة(، الذبيان، 244-1/243، د.ط، سالمغني( ابن قدم ، 4س
 (3/370، س1، طالبحر المحيطينظر ال ركشي،  (1س
( 1248( س2/300،كتاب أبواب إقام  الصةلوات والسن  فيها، باب النهي عن الصالة بعد الفزر وبعد العصر، س1، طسننه( أخرجه ابن ماجه يف 2س

 ( 588احلديث س ( رقم1/121، س1، كتاب واقيت الصالة باب ال تتحرى الصالة قبل غروب الشمس، طصحيحهوالبخاري، يف 

 
 : هل مجاع املرأة يف حال احليض من كبائر الذنوب أم يعد من الصغائر؟األمر الثاني
أن من جامع زوجته وهي حائض عاملا حبرم  فعةله مستحال له فإنه يأمث ويكون مرتكبا  إىل (3سوالشافعي  (2سذهب احلنفي 

  لكبرية
 (4سوذهب احلنابةل  إىل أنه يأمث وال يكون مرتكبا لكبرية.

وأدل  كل مذهب يف هذه املسأل  كثرية ليست حمل إيراد هنا جتنبا لإلطال  وميكن الرجوع لالستفادة أكثر لةلمراجع املتوفرة 
 امش الصفح .يف ه
ر و ان يقصد بالنهي الوارد يف ترمج  هذا الباب التحرمي، متفقا مع ما ذهب إليه مجهك-رمحه اهل-والواضح أن ابن ماجه 

 العةلماء من الفقهاء واألصوليني.
 الصيغة الرابعة: النفي بمعنى النهي:

َما َكاَن : سقوله تعاىلمعناه، فقد يأيت لةل جر كأن النفي يأيت مبعىن النهي وفختةل  حاله حبسب -رمحه اهل–قال ال ركشي 
، التوب سسورة  ( َّْم َعْن نـَْفِسهِ هِ أِلَْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوَلُهْم ِمَن اأْلَْعَراِب َأْن يـََتَخلَُّفوا َعْن َرُسوِل اللَِّه َواَل يـَْرَغُبوا بِأَنـُْفسِ 

، وقد يأيت لةلتعزي   (35:ي ، اآلمرميسسورة   (َكاَن لِلَِّه َأْن يـَتَِّخََذ ِمْن َوَلد  )َما  : ، وقد يأيت لةلتن يه كقوله تعاىل(120:اآلي 
وقد أورد ، (1س(60:، اآلي النملسسورة  (َما َكاَن َلُكْم َأْن تـُْنِبُتوا َشَجَرَها َأِإَلهٌ َمَع اللَِّه َبْل ُهْم قـَْوٌم يـَْعِدُلونَ : سكقوله تعاىل
ذه الصيغ  من صيغ النهي يف ترمجته لباب" النهي عن الصالة بعد الفزر وبعد العصر" َّنوذجا هل-رمحه اهل-ابن ماجه

 :ي الصريح، واثنان منها بصيغ  النفي املفيد لةلنهي وهيهوأدرج حتت هذا الباب ثالث  أحاديث أحدها بصيغ  الن

فزر حىت تطةلع بعد الهنى عن صالتني: هنى عن الصالة -صةلى اهل عةليه وسةلم -عن أيب هريرة: أن رسول اهل  .1
 (2سالشمس، وبعد العصر حىت تغرب الشمس.
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( 1249( س2/301،كتاب أبواب إقام  الصةلوات والسن  فيها، باب النهي عن الصالة بعد الفزر وبعد العصر، س1، طسننه( أخرجه ابن ماجه يف 3س
 ( 827( رقم احلديث س1/765كتاب صالة املسافر وقصرها، باب األوقات اليت هني عن الصالة فيها، د.ط، س  صحيحه،ومسةلم يف 

( 1250( س2/302،كتاب أبواب إقام  الصةلوات والسن  فيها، باب النهي عن الصالة بعد الفزر وبعد العصر، س1، طسننهخرجه ابن ماجه يف ( أ4س
 ( 827( رقم احلديث س1/765كتاب صالة املسافر وقصرها، باب األوقات اليت هني عن الصالة فيها، د.ط، س  صحيحه،ومسةلم يف 

 (103-1/99د.ط، س المجتهد،بداية ( ينظر، ابن رشد، 1س

 
، وال قال: "ال صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس-صةلى اهل عةليه وسةلم -عن أيب سعيد اْلدري، عن النِب  .2

 (3سصالة بعد الفزر حىت تطةلع الشمس".
-عندي عمر أن النِب عن ابن عبا ، قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر ابن اْلطاب، وأرضاهم  .3

قال: "ال صالة بعد الفزر حىت تطةلع الشمس، وال صالة بعد العصر حىت تغرب -صةلى اهل عةليه وسةلم 
 (4سالشمس".

 وأقوال الفقهاء يف هذه املسأل  تدور عنوانني ومها: 
 /أوقات النهي يف هذه األحاديث حيث تشمل هذه األحاديث مخس أوقات منهي عنها وهي:أوال

 : بعد صالة الصبح حىت تطةلع الشمس.األولالوقت 
 : عند طةلوع الشمس حىت ترتفع قدر رمح.الوقت الثاني

 : عند استواء الشمس حىت متيل لةلغروب.الوقت الثالث
 : بعد صالة العصر حىت تغرب.الوقت الرابع

 : إذا شرعت الشمس لةلغروب مبغيب حاجبها حىت تغيب.الوقت الخامس
 ألوقات عةلى قولني:هذه ا واختةل  الفقهاء يف 

: وهو أن األوقات املنهي عنها وال جتوز الصالة فيها ثالث  وهي: عند طةلوع الشمس إىل أن ترتفع مبقدار القول األول
رمح أو رحمني، وعند استوائها يف وسط السماء حىت ت ول، وعند اصفرارها ال تتعب العني يف رؤيتها إىل أن تغرب، وهو 

 حلنابةل .قول احلنفي  والشافعي  وا
: يقول أصحابه أن األوقات املنهي عنها وقتان فقط ومها: عند طةلوع الشمس، وعند اصفرارها، أما عند القول الثاني

االستواء فال تكره الصالة فيه، وهذا قول املالكي  وجوزوا الصالة عند االستواء ألنه من عمل أهل املدين  وعمل أهل 
 (1ساملدين  حز  عندهم.
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الكافي  (، ابن قدم ،1/493، س1،طشرح الزرقاني على مختصر خليل(، ال رقاين، 1/195، س3ط روضة الطالبين وعدة المفتين،( ينظر، النووي، 2س
 (1/240س، 1ط في فقه اإلمام أحمد،

 (364-1/362، س1، طالفقه الميسر( جمموع  مؤلفني، 3س

 
إليه اجلمهور ألن النهي عن الصالة يف هذه األوقات جاء عاما يف هذه األحاديث ومل يستثىن وقت  بذهما واألرجح 

 االستواء من هذه األوقات.
 اختالف الفقهاء يف الصةلوات ذوات األسباب وأداؤها يف األوقات املنهي عنها:-ثانيا

كعيت ها ميت ورد سببها، كتحي  املسزد ور الصةلوات ذوات األسباب هي الصةلوات اليت قام دليل مستقل بوجوب أدائ
 الطواف وصالة اجلنازة.

 فاختةل  الفقهاء يف أداء هذه الصةلوات يف األوقات املنهي عنها عةلى قولني:
: وهو القول بعدم جواز أداء أي صالة يف أوقات النهي، سواء كانت من ذوات األسباب أم ال، وهو مذهب األول

 (2سالك، وأمحد يف املشهور عنهاألئم  الثالث : أبو حنيف ، وم
: وهو القول باستثناء الصةلوات ذوات األسباب من النهي عن القيام هبا يف األوقات املنهي عن الصالة فيها، وذلك الثاني

 (3سلقيام دليل مستقل لوجوب أداء هذه الصةلوات وهبذا القول ميكن اجلمع بني األدل  الواردة يف هذين األمرين
ض أقوال الفقهاء يف هذه املسأل  تبني عدم جواز الصالة يف هذه األوقات، والواضح أن املقصود ومن خالل استعرا 

 هنا هو التحرمي وذلك ألمرين:-رمحه اهل-بالنهي عند ابن ماجه
 : هو أن الصيغ  الواردة يف األحاديث هي من الصيغ الدال  عةلى التحرمي عند األصوليني.األول
حاديث اْلاص  باستثناء الصةلوات ذوات األسباب من أوقات النهي املذكورة يف األحاديث : هو أنه مل يورد األالثاني
 السابق .

 الصيغة الخامسة: نفي الحل:
رمحه -  عةلى التحرمي نفي احلل عن الشيء، مبعىن جعةله حراما، وقد ذكر ابن ماجهلومن املعةلوم أن من صيغ النهي الدا 
 حتت هذين البابني صيغ  نفي احلل وهاذين املثالني مها:بابني ترجم هلمها بالنهي أورد -اهل

حتت باب النهي عن النهب  أحاديث قرنت يف أحدها النهب  بكبائر منهي عنها وهي ال نا وشرب  : ذكرالمثال األول
 اْلمر والسرق ، وحديث آخر برباءة اإلسالم من الناهب، وآخر بنفي احلل عن الشيء املنهوب، وهذه األحاديث هي:
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مجمع الزوائد ومنبع ( قال اهليثمي رجاله ثقات، يف 3935( س5/87،كتاب أبواب الفنت، باب النهي عن النهب ، س1، طننهس( أخرجه ابن ماجه يف 1س
 (5/337، د.ط، سالفوائد
، كتاب املظامل 1، طصحيحه(، والبخاري يف 3936( س5/87،كتاب أبواب الفنت، باب النهي عن النهب ، س1، طسننه( أخرجه ابن ماجه يف 2س

 (2475( رقم احلديث س3/136، باب النهب  بغري إذن صاحبه، سوالغصب
مجمع الزوائد ومنبع ( قال اهليثمي رجاله ثقات، يف 3937( س5/88،كتاب أبواب الفنت، باب النهي عن النهب ، س1، طسننه( أخرجه ابن ماجه يف 3س

 (5/337، د.ط، سالفوائد
 ( املصدر السابق نفسه.3938( س5/89باب النهي عن النهب ، س،كتاب أبواب الفنت، 1، طسننه( أخرجه ابن ماجه يف 4س
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل والقرطِب،  ،(3/389، د.ط، سالمعتصر من المختصر من مشكل اآلثار ينظر املةلطي،( 5س

الهداية على مَذهب اإلمام أبي عبد اهلل (، والكةلوذاين، 17/348،  س1، طكفاية النبيه في شرح التنبيه(، وابن الرفع ، 17/253، )2طالمستخرجة، 
 (.539، س1، طأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

 
 (1س".: "من انتهب هنب  مشهورة، فةليس منا-صةلى اهل عةليه وسةلم -عن جابر بن عبد اهل، قال: قال رسول اهل -1
ر قال: "ال ي ين ال اين حني ي ين وهو مؤمن، وال يشرب اْلم-صةلى اهل عةليه وسةلم -عن أيب هريرة، أن رسول اهل -2

هبها، وهو مؤمن، وال ينتهب هنب  يرفع النا  إليه أبصارهم حني ينتحني يشرهبا وهو مؤمن، واليسرق السارق حني يسرق 
 (2سوهو مؤمن".

 (3سقال: "من انتهب هنب ، فةليس منا".-صةلى اهل عةليه وسةلم -عن عمران بن احلصني، أن رسول اهل -3
صةلى اهل عةليه وسةلم -عن مساك عن ثعةلب  بن احلكم، قال: أصبنا غنما لةلعدو، فانتهبناها، فنصبنا قدورنا، فمر النِب -4
 (4سبالقدور، فأمر هبا فأكفئت، مث قال: "إن النهب  ال حتل".-

 أقوال العلماء في النهبة:
ناهب  فعي وأبو حنيف  وأمحد بن حنبل، عةلى حترمي النهب ، وهنوا عن ْثن املنهوب واعتربوا الااتفق األئم  األربع  مالك والش

 وهي قطعكالسارق مع عدم ترتب عقوب  السرق  عةليه 
 اليد لنقص يف أركان تطبيق احلد، وهو كون السارق يسرق خةلس  يف اْلفاء عن أعني النا ، والناهب ينهب أمام أعني

 (5سالنا .
فيكون النهي الوارد يف ترمج  هذا الباب هو لةلتحرمي ألن صيغ  نفي احلل من الصيغ اليت تفيد التحرمي، وكذلك اتفاقا  

 .ماء من محل النهي الوارد يف األحاديث عةلى التحرميمع ما ذهب إليه مجهور العةل
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 (3/376، د.ط، مادة سك.ر.ه( سكتاب العين  ( الفراهيدي،1س
 (76س 1، طشرح الورقات( ينظر جالل الدين، 2س
 (.119س1، طالشرح الكبير( املنياوي، 3س
 (93س 3، طألنجم الزاهراتا( املارديِن، 4س

 

 هالمبحث الثاني: صيغ النهي المستفاد منها الكراهة في تراجم بن ماج
 المطلب األول: تعريف المكروه، وحكمه، وإطالقاته:

وا قالوا: َكْره. والَكْره: املكروُه، وإذا فتحاملكروه لغ : كره: يقال فَ َعةْلُتُه عةلى ُكْرٍه وفعةلته ُكْرها ، إذا ضّموا وخّففوا قالوا: ُكْره 
 (1سوالَكريهُ : الّشدحةَّ يف احلرب

 (3سوقيل:" ما هنى عنه الشارع ال عةلى وجه اإلل ام بالرتك" (2س: ما يثاب عةلى تركه امتثاال، وال يعاقب عةلى فعةله،واصطالحا
 شرح التعريف:

 واملباح، فال يثاب تاركها.ما يثاب عةلى تركه: خرج هبذا القيد الواجب واملندوب 
: أي إذا تركه املكةل  امتثاال  لنهي الشارع، وليس ألي داع آخر كأن يرتكه ْلوف خمةلوق أو حياء  منه أو لعز  امتثاال

 فال يثاب عةلى تركه لذلك، كما هو مذهب مجهور األصوليني.
 (4سوال يعاقب عةلى فعةله: خرج هبذا القيد احلرام ألن فاعةله يعاقب

 :حكمه
ملكروه ليس من التكةلي ، ألن ما فيه تكةلي  يكون فيه مشق  وكةلف ، واملكروه ال مشق  فيه حيث يثاب فاعةله وال ا

 يعاقب تاركه.
 إطالقات المكروه:

 يطةلق املكروه ويراد به أمرين:
 ي .ر كراه  تن يهي : وهو األمر الغالب عند إطالق لفظ الكراه  أهنا يراد به التن يه كما هو واضح يف التع-1
رمحهم اهل -كراه  حترميي : وهو ما ذهب إليه املتقدمني من العةلماء منهم األئم  الثالث  مالك والشافعي وأمحد-2

حيث كانوا يطةلقون لفظ املكروه ويريدون من إطالقه التحرمي، وذلك حذرا منهم من الوقوع حتت معىن قوله -مجيعا  
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 (47-46س 1، ط، الجامع لمسائل أصول الفقه( ينظر النمةل 5س
( 701( س1/447، كتاب أبواب مواقيث الصالة، باب النهي عن النوم قبل صالة العشاء وعن احلديث بعدها، س1، طسننه( أخرجه ابن ماجه يف 1س

 (647( رقم احلديث س1/447، د.ط، سصحيحهومسةلم، يف 
( 702( س1/448، كتاب أبواب مواقيث الصالة، باب النهي عن النوم قبل صالة العشاء وعن احلديث بعدها، س1، طسننهرجه ابن ماجه يف ( أخ2س

 نفس املصدرالسابق، بةلفظ سوكان يكره النوم قبةلها واحلديث بعدها( والةلفظ ملسةلم.
( قال 703( س1/448، كتاب أبواب مواقيث الصالة، باب النهي عن النوم قبل صالة العشاء وعن احلديث بعدها، س1، طسننه( أخرجه ابن ماجه يف 3س

 (1/88، س2، طمصباح الزجاجةالبوصريي، رجاله ثقات، 

 
ْفتَـُروَن َأْلِسَنُتُكُم اْلَكَِذَب َهََذا َحاَلٌل َوَهََذا َحَراٌم لِتَـْفتَـُروا َعَلى اللَِّه اْلَكَِذَب ِإنَّ الََِّذيَن يَـ َواَل تـَُقوُلوا ِلَما َتِصُف ) تعاىل:

 َعَلى اللَِّه اْلَكَِذَب اَل يـُْفِلُحونَ ( سسورة النحل، اآلي : 116(س5(       

 :المطلب الثاني: صيغ النهي التي تفيد الكراهة في سنن ابن ماجه
 الصيغة األولى: مادة )ك.ر.ه( ومشتقاتها:

 فالتصريح بكراه  الفعل وعدم استحسانه يدل عةلى كراهته دون حترميه عند معظم األصوليني، إال إن جاء دليال مستقال  
 صرحيا حبرمي هذا الفعل، فيكون معىن الكراه  الكراه  التحرميي ، لورود لفظ الكراه  مبعىن التحرمي يف القران الكرمي يف قوله

 (38، اآلي :اإلسراء سسورة (ُكلُّ َذِلَك َكاَن َسيُِّئُه ِعْنَد رَبَِّك َمْكُروًها)تعاىل: 

ي عن النوم وترجم هلا بالنه الكراه  ومشتقاهتا كزدب مبعىن زجر،من صيغ  -رمحه اهل-وقد جاء يف سنن ابن ماجه 
 قبل صالة العشاء واحلديث بعدها، وأورد حتت هذا الباب عدة أحاديث وهي:

كره يستحب أن يؤخر العشاء، وكان ي" –صةلى اهل عةليه وسةلم-عن أيب برزة األسةلمي، قال: كان رسول اهل  .1
 (1س"النوم قبةلها واحلديث بعدها

 (2س"قبل العشاء، وال مسر بعدها-صةلى اهل عةليه وسةلم -ما نام رسول اهل "عن عائش  قالت:  .2
 (3س"السمر بعد العشاء-صةلى اهل عةليه وسةلم  –جدب لنا رسول اهل "عن عبد اهل بن مسعود، قال:  .3

 أقوال العلماء في مسألة النوم قبل صالة العشاء:
ذلك فيناما عن  أن يرتخص النا  يف ة العشاء وعةلةلوا ذلك وخوف فوات وقتها،أتفق الفقهاء عةلى كراهي  النوم قبل صال 

 إقام  مجاعتها، وأجازوها ملن جعل لنفسه أحدا يوقظه لئال يفوت عةليه وقت الصالة.
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(، وينظر زروق 2/49س1اهلداي ، طح لبناية شر (، وينظر العيِن، ا1/84، سح 1، طتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّْلِبي  ينظر ال يةلعي، ( 4س
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى وينظر البهويت،  (،1/202، س1الفاسي، شرح زروق عةلى منت الرسال  البن أيب زيد القريواين، ط

 (.1/143) ،1، طاإلرادات
 (.1/162، س1، طبستان األحبار مختصر نيل األوطار( احلرميةلي، 1س
( 704( س1/449، كتاب أبواب مواقيث الصالة، باب النهي عن النوم قبل صالة العشاء وعن احلديث بعدها، س1، طسننهجه ابن ماجه يف ( أخر 2س

 (644( رقم احلديث س1/445، د.ط،كتاب املسزد ومواضع الصالة، باب وقت العشاء وتأخريها، سصحيحهومسةلم، يف 

 
واختةلفوا يف السمر بعد العشاء عةلى رأيني فكره بعضهم السمر بعد العشاء، ورخصه البعض اآلخر إذا كان جملالس العةلم 

 (4سةلى الرخص يف شؤون املسةلمني، وأكثر احلديث ع-صةلى اهل عةليه وسةلم-أو لةلتشاور يف أمور املسةلمني، فقد مسر النِب
قال النووي: "واتفق العةلماء عةلى كراه  احلديث بعدها إال ما كان يف خري. قيل: وعةل  الكراه  ما يؤدي إليه السمر من 

ام لةلورد ة الصبح يف مجاع . أو اإلتيان هبا يف وقت الفضيةل  واالختيار، أو القيخماف  غةلب  النوم آخر الةليل عن القيام لصال
من صالة أو قراءة يف حق من عادته ذلك، وال أقل ملن أمن من ذلك من الكسل بالنهار عما جيب من احلقوق فيه 

 (1سوالطاعات"
عل وذلك عةلى ما ذهب إليه األصوليني من جيفيد الكراه  -رمحه اهل-وهبذا يكون النهي الوارد يف ترمج  اين ماجه

األلفاظ الصرحي  يف الكراه  ومشتقاهتا تدل عةلى الكراه  التن يهي  دون التحرميي ، ويوافق أيضا ما ذهب إليه مجهور 
 الفقهاء من كراهي  النوم قبل صالة العشاء واحلديث بعدها.

 الكراهة: صيغة التحريم المقرونة بقرينة تصرفها إلى: الصيغة الثانية
وتعد هذه الصيغ  من أكثر الصيغ ورودا يف األحاديث، حيث يأيت احلديث بصيغ  النهي الدال عةلى التحرمي ويقرن مبا 

 يصرفه إىل الكراه  يف نفس احلديث أو يف حديث آخر يف نفس املوضوع.
 ومن أمثلة هَذه الصيغة:

 صالة العتم ، واملقصود هبا صالة العشاء، وأورد حتتبالنهي عن أن يقال -رمحه اهل-ابن ماجه-: ترجمالمثال األول
هذا الباب حديثني هنى فيهما عن إطالق لفظ العتم  عةلى صالة العشاء، ولكن النهي مل يكن صرحيا يف التحرمي، وعند 

 األصوليني إن مل يكن النهي صرحيا يف التحرمي فيحمل عةلى التحرمي أو عةلى الكراه ، وهذين احلديثني مها:
كم، يقول: "ال تغةلبنكم األعراب عةلى اسم صالت-صةلى اهل عةليه وسةلم -ابن عمر، قال: مسعت رسول اهل عن  .1

 (2سفإهنا العشاء، وإهنم يعتمون باإلبل"
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( 705( س1/450اب مواقيث الصالة، باب النهي عن النوم قبل صالة العشاء وعن احلديث بعدها، س، كتاب أبو 1، طسننه( أخرجه ابن ماجه يف 3س
 املصدر السابق نفسه. 

(، وابن 139/ 3س ،3طمواهب الجليل في شرح مختصر خليل،  (، واحلطاب،254/ 1، د.ط، سكشاف القناع عن متن اإلقناعينظر البهويت، ( 1س
 (.279/ 1، د.ط، سالمغني(، وابن قدام ، 214/ 2س ،1طشرح مشكل الوسيط، الصالح، 

 (.249/ 1، د.ط، سحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني العدوي،( 2س
( ومسةلم، يف 765( س1/490، كتاب أبواب املساجد واجلماعات، باب النهي عن إنشاد الضوال يف املسزد، س1، طسننه( أخرجه ابن ماجه يف 3س

 (568( رقم احلديث س1/397د ومواضع الصالة، باب النهي عن إنشاد الضال  يف املسزد وما يقوله من مسع الناشد، س، د.ط،كتاب املسزصحيحه

 
زاد ابن -قال: "ال تغةلبنكم األعراب عةلى اسم صالتكم"-صةلى اهل عةليه وسةلم -عن أيب هريرة، أن النِب  .2

 (3سيقولون: العتم ، إلعتامهم باإلبل"حرمةل : "فإَّنا هي العشاء، وإَّنا 
 أقوال العلماء في مسألة النهي عن إطالق العتمة على صالة العشاء:

اتفق أئم  املذاهب األربع  مالك والشافعي وأبو حنيف  واإلمام أمحد عةلى كراهي  إطالق اسم العتم  عةلى صالة العشاء  
ْعِد َصاَلِة َوِمْن بَـ س قال تعاىل: ذا اإلسم يف القرآن الكرمي حيثمع جواز ذلك، ولكن إطالق اسم العشاء أوىل لورودها هب

 أن :" كانوا يصةلون العتم  فيما بني-رضي اهل عنها-، ويف احلديث عن السيدة عائش (58:، اآلي النورسسورة  (اْلِعَشاءِ 
 (1سرواه البخاري والعتم  يف الةلغ : شدة الظةلم  واألفضل أن تسمى العشاء "،يغيب الشفق إىل ثةلث الةليل

قال صاحب كتاب حاشي  العدوي:" وتسميتها بالعتم  مكروه عند مجاع  من العةلماء منهم مالك من رواي  ابن القاسم، 
بالعتم  لطةلوع  عريب مسيتوأما ما ورد يف الصحيحني من تسميتها بذلك فمؤول بوجوه منها أن ذلك لبيان اجلواز ابن ال

 (2سجنم يطةلع يف وقتها يسمى العامت، وقيل غري ذلك"
وعةلى ضوء أقوال الفقهاء فإن النهي الوارد يف احلديثني قد صرف من التحرمي إىل الكراه ، فيكون املقصود من النهي  

 الوارد يف ترمج  هذا الباب هو الكراه  ال التحرمي.
أحاديثا عن النهي عن إنشاد الضوال يف املساجد، كان أحد األحاديث بصيغ  -رمحه اهل-ماجه: أورد ابن المثال الثاني
هلذه األحاديث  ملن ينشد ضالته يف املسزد، وترجم-صةلى اهل عةليه وسةلم-وباقي األحاديث زجر من النِب النهي الصريح،

 "النهي عن إنشاد الضوال يف املسزد"، وهذه األحاديث هي: بقوله:
ىل اجلمل ، فقال رجل: من دعا إ-صةلى اهل عةليه وسةلم -مان بن بريدة عن أبيه قال: صةلى رسول اهل عن سةلي .1

 (3س: "ال وجدته، إَّنا بنيت املساجد ملا بنيت له".-صةلى اهل عةليه وسةلم -األمحر؟ فقال النِب 
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( املصدر السابق 766( س1/491، كتاب أبواب املساجد واجلماعات، باب النهي عن إنشاد الضوال يف املسزد، س1، طسننه( أخرجه ابن ماجه يف 4س
 نفسه.
( ومسةلم، يف 767( س1/491، كتاب أبواب املساجد واجلماعات، باب النهي عن إنشاد الضوال يف املسزد، س1، طسننه ( أخرجه ابن ماجه يف5س

 (569( رقم احلديث س1/397، د.ط،كتاب املسزد ومواضع الصالة، باب النهي عن إنشاد الضال  يف املسزد وما يقوله من مسع الناشد، سصحيحه
شرح (، واْلرشي، 1/262، س2، طالفقه على المَذاهب األربعة(، واجل يري، 119/ 3، س1، طلشرح الكبير على المقنعا( ينظر ابن قدام  املقدسي، 1س

 (.72/ 7، د.ط، سمختصر خليل للخرشي
 (7/106، س4، طالفقه المنهجي على مَذهب اإلمام الشافعي( جمموع  من املؤلفني، 2س

 
ال  يف شاد الضهنى عن إن-صةلى اهل عةليه وسةلم -عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: أن رسول اهل  .2

 (4ساملسزد.

يقول: -ه وسةلم صةلى اهل عةلي-عن أيب عبد اهل موىل شداد بن اهلاد أنه مسع أبا هريرة يقول: مسعت رسول اهل  .3
 (5س.""من مسع رجال ينشد ضال  يف املسزد فةليقل: ال رد اهل عةليك، فإن املساجد مل تنب هلذا

 المسجد:ضوال في الأقوال العلماء في مسألة إنشاد 
يف املشهور عندهم إىل كراهي  إنشاد الضوال يف املساجد، وحرمه الشافعي   (1سذهب احلنفي  واملالكي  واحلنابةل  والشافعي 

شاد الةلقط  املسزد احلرام حيث جيوز إن إذا ما وجد فيه تشويش عةلى املصةلني يف صالهتم، ويستثىن من عموم املساجد
 تعرض صاحبها لالهتام أنه يفعل ذلك من أجل أن يتمةلك الةلقط  بعد تعريفها.فيه، ألن إنشادها يف غريه قد 

 فائدة:
"هذا والذي نراه أن هذا الكالم ال ينطبق عةلى النداء عةلى الضال  باملكربات الصوتي  يف هذه األيام، اليت ينادي هبا 

مكن  ال ربات ألهنا توصل النداء اىل ألةلصةلوات، ألن الصوت ال يكون يف املسزد، وكل ما هنالك هو استعان  هبذه املك
تصل إليها أصوات النا ، ولعل احلاج  داعي  اىل ذلك والسيما يف املدن اليت اّتسعت رقعتها، وكثر ساكنوها، مع كثرة 

اء  من داالنتقال بني احيائها وبقاعها. فال داعي الستنكار هذا النداء وان كان األْوىل االستغناء عنه، الةلَّهّم إال إذا كان ن
أجل ضياع طفل او طفةل ، فإننا نرى أنه قد يكون واجبا ، ملا فيه من إحياء النفس، ودفع ترويع اهةله عةليه، وكفكف  دمعه 

 (2سالذي قد يطول حىت يعثر عةليه اهةله لوال هذا النداء، واهل تعاىل أعةلم".
 إىل الكراه  ال التحرمي.ومن املعةلوم عند األصوليني أن النهي الوارد يف اآلداب غالبا مايصرف 
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 الخاتمة

 النتائج والتوصيات:
صولي  العميق  ، نظرته األبينت-اهلرمحه -يتضح من خالل هذه الدراس  املتواضع  لدالل  النهي اليت ذكرها ابن ماجه

ومدى إحاطته بقواعد ومصطةلحات عةلم أصول الفقه، كما هو شأن معظم عةلماء عصره ومن سبقه، حيث كانوا ال 
يقتصرون عةلى النهل من عةلم واحد بل كانت هلم صوالت وجوالت يف معظم العةلوم الشرعي  من فقه وأصوله وعةلوم 

 لةلقران وتفسريه.
 وتتةلخص نتائج هذه الدراس  يف عدة نقاط أبرزها: 

 ل الفقه.  و موافقا بذلك مذهب مجهور عةلماء أص-رمحه اهل-أن النهي اجملرد عن القرائن يفيد التحرمي عند ابن ماجه-1
أل  حتت باب يدرج املس-رمحه اهل-إذا أخذت إحدى املسائل حكم التحرمي واستثِن منها بعض الصور فإن ابن ماجه-2

 النهي عن...، ويدرج يةليها بابا لةلصور املستثني  يطةلق عةليه عنوان باب الرتخيص أو الرخص  يف كذا.
اء أصول الفقه عةلم-رمحه اهل-يها لفظ النهي، مل فخال  ابن ماجهمن خالل األمثةل  حمل الدراس  من الرتاجم الوارد ف-3

 وال الفقهاء يف حكم املسائل املدرج  يف تراجم هذه األبواب.
غ  لفظ التحرمي يف تراجم سننه، بل كان يطةلق النهي اجملرد ويورد حتته أحاديث بصي-رمحه اهل-مل يطةلق ابن ماجه-4

 به التحرمي كما هو عادة معظم املتقدمني من العةلماء. التحرمي، أو يطةلق لفظ الكراه  ويقصد
 التوصيات:

احلمد هل عةلى التمام والكمال، وأمحده تعاىل يف اْلامت  كما محدته يف املقدم ، وأوصي غريي من طةلب  العةلم عةلى ضوء 
 :يما وصةلت إليه يف هذه الدراس  املتواضع  إىل ما يةل
باحثني مصدر مةلئ بالقضايا األصولي  والفقهي ، تفيد ال-رمحه اهل-بن ماجهعةلى ضوء هذه الدراس  فإن كتاب السنن ال

يف عةلم أصول الفقه مبعرف  التطور التارفخي هلذا العةلم ومعرف  مدى عناي  عةلماء السن  بتدوين كتبهم وإبراز أرآئهم 
 ةلى موضوع واحد وهو دالل األصولي ، ورغم أن الدراس  مشةلت َّناذج من معظم أبواب هذا الكتاب إال أهنا تقتصر ع

النهي، فيكون هبذا جماال واسعا لطةلب  العةلم بتناول مباحث أصولي  أخرى هذا والسيما لندرة الدراسات السابق  يف هذا 
 الكتاب من الناحي  األصولي .
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 المصادر والمراجع:

، ولالسول شرح منهاج الوصنهاية ، عبد الرحيم بن احلسن بن عةلي الشافعّي، أبو حممد، مجال الديناإلسنوى، -
 م(.1999-ه1420، سبريوت: دار الكتب العةلمي ، 1ط
صلى اهلل -الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل، أبو عبداهل اجلعفيالبخاري، حممد بن إمساعيل -

 ه(.1422، سد.م، دار طوق النزاة، 1، حتقيق حممد زهري، طوسننه وأيامه-عليه وسلم
، د.ط، رمجمع األنهر في شرح ملتقى األبح عبد الرمحن بن حممد بن سةليمان املدعو بشيخي زاده، ،أفنديبداماد -
  ، د.ت(دار إحياء الرتاث العريبس
دار ، س1ط ،المبدع في شرح المقنعإبراهيم بن حممد بن عبد اهل بن حممد ابن مفةلح، أبو إسحاق،  ،برهان الدين-

 (م 1997 -ه   1418 ،لبنان –الكتب العةلمي ، بريوت 
م الوهاج في النج، كمال الدين، حممد بن موسى بن عيسى بن عةلي الدَّمحريي  الشافعيأبو البقاء، حممد بن موسى  -

 م(.2004ه/1425، سجدة: دار املنهاج، 1، حتقيق الةلزن  العةلمي ، طشرح المنهاج
تهى دقائق أولي النهى لشرح المن،  منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس احلنبةلىالبهويت، -

 م(1998/ه1414د.م: عامل الكتب س، 1، طالمعروف بشرح اإلرادات
القناع على  كشاف،  منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس  احلنبةلىالبهويت، منصور بن يونس -

 ، سد.م، دار الكتب العةلمي ، د.ت(.متن اإلقناع
مصباح  ،أبو العبا  شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل بن سةليم بن قامياز بن عثمان الكناين ،بوصرييال-

 (ه 1403دار العربي ،  :بريوتس ،2حتقيق حممد املنتقى، ط، الزجاجة في زوائد ابن ماجه
، سمك  5ط ،المرامتوضيح األحكام من بلوغ ، بن عبد الرمحن بن صاحل بن محد التميمي، عبد الرمحن عبد اهل -

 م(.2003ه/1423املكرم : مكتب  األسدي، 
 (.1983ه/1403، سبريوت: دار الكتب العةلمي ، 1، طالتعريفات،  بن عةلي ال ين الشري اجلرجاين، عةلي بن حممد -
، سبريوت: دار الكتب العةلمي ، 2، طالفقه على المَذاهب األربعة،  عوضاجل يري، عبد الرمحن بن حممد -

 م(.2033ه/1424
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 2, 2018 

 
 76 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
افعي التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الر  ،أبو الفضل أمحد بن عةلي بن حممد بن أمحد العسقالين ،حزرابن -

  م(1989ه/1419، دار الكتب العةلمي، سد.م، 1ط، الكبير
مواهب الجليل  ،مشس الدين أبو عبد اهل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابةلسي املغريب، الرُّعيِن املالكياحلطاب، -

 م(.1992-ه1412، سد.م، دار الفكر،3، طفي شرح مختصر خليل
وط، عادل ، حتقيق شعيب األرنؤ مسند اإلمام أحمد بن حنبل،  بن هالل بن أسد الشيباينابن حنبل، أمحد بن حممد -

 م(.2001-ه1421، سد.م، مؤسس  الرسال ، 1مرشد، وآخرون، ط
 ، د.ت(.، د.ط، سبريوت: دار الفكرشرح مختصر خليل للخرشي، املالكي أبو عبد اهل اْلرشي، حممد بن عبداهل-
 ، سد.م، مكتب  الدعوة، د.ت(8ط علم أصول الفقه،خالف، عبد الوهاب، -
 م(2005-ه1426، سالرياض: مكتب  الرشد، 2، طموسوعة أحكام الطهارةالذبيان، ذبيان بن حممد، -
وس  الشيخ، ، حتقيق يمختار الصحاح،  حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفيزين الدين أبو عبد اهلالرازي، -
 م(.1999-ه1420، سبريوت: املكتب  العصري ، 5ط
، ونهاية المقتصد بداية المجتهد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطِب الشهري احلفيد ،رشدابن -

 (م 2004 -ه  1425، القاهرة –دار احلديث د.ط،س
حتقيق جمدي  ،كفاية النبيه في شرح التنبيه، بن عةلي األنصاري، أبو العبا ، جنم الدينابن الرفع ، أمحد بن حممد -

 م(.2009، سد.م، دار الكتب العةلمي ،1حممد سرور باسةلوم، ط
-ه1427والتوزيع، ، سدمشق: دار اْلري لةلطباع  والنشر 1، طالوجيز في أصول الفقهزحيةلي، حممد مصطفى، 

2006.) 
بد السالم حممد عحتقيق:  ،شرح الزُّرقاني على مختصر خليل، عبد الباقي بن يوس  بن أمحد املصري ، رقاينال-
 (م 2002 -ه   1422لبنان،  -دار الكتب العةلمي ، بريوت ، س1، طأمني
-ه1414، سدار الكتِب، 1، طحيطالبحر الم، أبو عبد اهل بدر الدين حممد بن عبد اهل بن هبادرال ركشي، - 

 م(1994
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ة نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغي، مجال الدين أبو حممد عبد اهل بن يوس  بن حممد ، يةلعيال- 

 -لبنان/ دار القبةل  لةلثقاف  اإلسالمي -بريوت -مؤسس الريان، س1، حتقيق حممد عوام ، طاأللمعي في تخريج الزيلعي
 (م1997ه /1418، السعودي  -جدة 
، ية الشلبيتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاش، عثمان بن عةلي بن حمزن البارعي، فخر الدين احلنفيال يةلعي، - 
 ه(1313، سالقاهرة: املطبع  الكربى األمريي ، 1ط
لدين أبو نصر اتقي الدين أبو احلسن عةلي بن عبد الكايف بن عةلي بن متام بن حامد بن حييي وولده تاج السبكي، -

 ، د.ط، سبريوت: دار الكتب العةلمي ، د.ت(.اإلبهاج في شرح المنهاج،  عبد الوهاب
  م(1993 -ه  1414بريوت:  -دار املعرف  ، د.ط، سالمبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئم  ،سرخسيال-
ملطةلِب القرشي بد املطةلب بن عبد مناف اأبو عبد اهل حممد بن إدريس بن العبا  بن عثمان بن شافع بن عالشافعي، -

 م(.1990-ه1410، سبريوت: دار املعرف ، األم ،املكي
منهجي على مَذهب الفقه الاشرتك يف هذه السةلسةل ، الدكتور مصطفى اجلن، الدكتور مصطفى البغا، عةلي الشرجبي، - 

 م(1992-ه1413دمشق: دار القةلم لةلطباع  والنشر والتوزيع،س، 4ط، اإلمام الشافعي
، سالرياض: الرئاس  العام  لةلبحوث 1، طشرح زاد المستقنع في اختصار المقنعالشنقيطي، حممد بن حممد املختار، -

 م(.2007-ه1428العةلمي  واإلفتاء،
، سد.م، دار الكتب العةلمي ، 2، طاللمع في أصول الفقه، أبو اسحاق إبراهيم بن عةلي بن يوس الشريازي، -

 م(.2003-ه1424
ف  أمحد ، حتقيق عبد املنعم خةليشرح مشكل الوسيط، أبو عمرو، تقي الدينابن الصالح، عثمان بن عبد الرمحن -

 م(.2011-ه1432، سالرياض: دار كنوز إشبيةليا لةلنشر والتوزيع،1بالل، ط
، د.ط، مالسبل الس، حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسِن، الكحالين، أبو إبراهيم، ع  الدينالصنعاين، -

 سد.م، دار احلديث، د.ت(.
حتقيق عبد اهل  ،شرح مختصر الروضة، بن الكرمي الصرصري، أبو الربيع، جنم الدينالطويف، سةليمان بن عبد القوي -

 م(.1987-ه1497، سد.م، مؤسس  الرسال  1بن عبد احملسن، ط
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ق سامل حممد، حممد ، حتقياالستَذكار، لقرطِب أبو عمر يوس  بن عبد اهل بن حممد بن عاصم النمري اابن عبد الرب، -

 م(.2000-ه1421، سبريوت: دار الكتب العةلمي ، 1عةلي، ط
 ، درو  صوتي  مفرغ تيسير أصول الفقه للمبتدئينعبد الغفار، حممد حسن، -
سالرياض: مدار الوطن 1ط، الفقه الميسرعبداهل بن حممد الطيار، عبداهل بن حممد املطةلق، حممد بن إبراهيم املوسى، -

 م(2011-ه1432لةلنشر،
حتقيق  ،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، أبو احلسن، عةلي بن أمحد بن مكرم الصعيديالعدوي، -

 م(.1994-ه1414يوس  الشيخ حممد البقاعي، د.ط، سبريوت: دار الفكر،
قاسم حتقيق:  ،البيان في مَذهب اإلمام الشافعي، الشافعيأبو احلسني حيىي بن أيب اْلري بن سامل اليمِن ، عمراينال-

 (م 2000 -ه  1421جدة،  -دار املنهاج ، س1، طحممد النوري
، ية شرح الهدايةالبنا، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدينالعيِن، - 
 م(2000-ه1420، سبريوت: دار الكتب العةلمي ،1ط
ور مهدي املخ ومي، ، حتقيق الدكتكتاب العين، أبو عبد الرمحن اْلةليل بن أمحد بن عمرو بن متيم البصريلفراهيدي، ا-

 والدكتور إبراهيم السامرائي، سد.م، دار ومكتب  اهلالل، د.ت(.
الرسال ،   ، مكتب التحقيق الرتاث يف مؤسسالقاموس المحيط، حممد بن يعقوبالفريوز آبادي، جمد الدين أبوطاهر -
 م(.2005-ه1426، سبريوت: مؤسس  الرسال  لةلطباع  والنشر والتوزيع، 1ط
د.ط، سبريوت:  ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  أمحد بن حممد بن عةلي مث احلموي، أبو العبا الفيومي، -

 املكتب  العةلمي ، د.ت(.
روضة الناظر  ، مد اجلماعيةلي املقدسي مث الدمشقي احلنبةليأبو حممد موفق الدين عبد اهل بن أمحد بن حمابن قدام ، -

 م(.2002-ه1423، سد.م، مؤسس  الريان لةلطباع  والنشر والتوزيع، 2، طوجنة المناظر
، الشرح الكبير ،أبو حممد موفق الدين عبد اهل بن أمحد بن حممد اجلماعيةلي املقدسي مث الدمشقي احلنبةليابن قدام ، -

، سمصر: هزر لةلطباع  والنشر 1حممد احلةلو، ط حالرتكي، والدكتور عبد الفتا  نعبد اهل بن عبد احملسحتقيق الدكتور 
 م(.1995-ه1415والتوزيع واإلعالن،
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، د.ط، المغني ،أبو حممد موفق الدين عبد اهل بن أمحد بن حممد اجلماعيةلي املقدسي مث الدمشقي احلنبةليابن قدام ، -

 م(1968-ه1388سد.م، مكتب  القاهرة،
لكافي في ا أبو حممد موفق الدين عبد اهل بن أمحد بن حممد اجلماعيةلي املقدسي مث الدمشقي احلنبةلي، ،قدام ابن -

 (م 1994 -ه   1414دار الكتب العةلمي ، ، سد.م، 1، طفقه اإلمام أحمد
، سد.م، دار 2ط ،ترتيب الشرائعبدائع الصنائع في ، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد احلنفي الكاساين، -

 م(.1986-ه1406الكتب العةلمي ، 
، سقطر: وزارة األوقاف والشؤون 1، حتقيق أمحد عبد الكرمي، طالتبصرة، الربعي، أبو احلسنالةلخمي، عةلي بن حممد -

 م(.2011-ه1432اإلسالمي ، 
مد كامل عيب األرنؤوط، عادل مرشد، حم، حتقيق شسنن ابن ماجه، أبو عبد اهل حممد بن ي يد الق ويِنابن ماجه، - 

 م(.2009-ه1430، سد.م، دار الرسال  العةلمي ،1عبد الةلطي  حرز اهل، ط
األنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول ، مشس الدين حممد بن عثمان بن عةلي الشافعياملارديِن، - 

 م(1999رشد،سالرياض: مكتب  ال3، حتقيق عبد الكرمي بن عةلي النمةل ، طالفقه
، سد.م، دار 1، حتقيق حممد املختار، طشرح التلقين،  أبو عبد اهل حممد بن عةلي بن عمر التَّمحيمي املالكياملازري، -

 م(2008العرب اإلسالمي ، 
، سبريوت: عامل الكتب 1، طفي رجال الحديث وعلله يموسوعة أقوال أبي الحسن الدار قطنجمموع  مؤلفني، -

 م(2001لةلنشر والتوزيع، 
، سفةلسطني: جامع  1، حتقيق حسام الدين بن موسى، طشرح الورقات في أصول الفقهاحملةلى، جالل الدين، -

 م(.1999-ه1420القد ، 
 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول، بن احلزاج أبو احلسن القشريي النيسابوريمسةلم، -

 ؤاد، د.ط، سبريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ت(.، حتقيق حممد فصلى اهلل عليه وسلم-اهلل
 ،المعتصر من المختصر من مشكل اآلثار، يوس  بن موسى بن حممد، أبو احملاسن مجال الدين احلنفياملةلطى، -

 د.ط، سبريوت: عامل الكتب، د.ت(
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لم لمختصر األصول من عالشرح الكبير ، أبو املنذر حممود بن حممد بن مصطفى بن عبد الةلطي املنياوي، -

 م(2011-ه1432، سمصر: املكتب  الشامةل ،1، طاألصول
دار ، سد.م، 2ط ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف املصري ،جنيمابن -

 ، د.ت(الكتاب اإلسالمي
، 1ط ،وتطبيقاتها على المَذهب الراجحالجامع لمسائل أصول الفقه بن عةلي بن حممد،  النمةل ، عبد الكرمي- 

 م(2000-ه1420سالرياض: مكتب  الرشد،
 د.ط، سد.م، دار الفكر، د.ت(. ،المجموع شرح المهَذب، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرفالنووي، -
املكتب س، 3، طاويشزهري الش ، حتقيق:روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف ،نوويال-

 (م1991ه  / 1412عمان، -دمشق-اإلسالمي، بريوت
 .ةجمةل  اجلامع  اإلسالمي  باملدين  املنور ، دراسة حول قول أبي زرعة في سنن ابن ماجه اهلامشي،سعد بن مهدي،- 
، سدحسني سةليم أق حتقي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو احلسن نور الدين عةلي بن أيب بكر بن سةليماناهليثمي، -

ْأُمون لحةلت َُّراثح سد.م،  د.ط،
َ
 ، د.ت(َداُر امل

ق عبد اهل بن عبد ، حتقيالواضح في أصول الفقه،  بن حممد بن عقيل البغدادي الظفريأبو الوفاء، عةلي بن عقيل -
 م(.1999-ه1420، سبريوت: مؤسس  الرسال  لةلطباع  والنشر والتوزيع، 1احملسن، ط
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ABSTRACT 

The judiciary is insuring the rights of individuals from any arbitrary; and the 

independence of the judiciary is the insurer of any interference or influence, but it lacks 

insurance to protect the judiciary, including insurance to install an investigating judge. 

This paper seeks to explore the relationship between the tenure of an investigating judge 

in Saudi law and his independence, and the independence of his installation. The 

importance of the paper lies in the assessment of these insurance, the extent of their 

agreement with Islamic law and international law. The researcher adopts the 

comparative descriptive analytical approach to collect data. The results of the study 

confirmed that the existence of some problems and gaps in the insurance of the 

independence of the investigation of the Saudi law relating to the installation of the 

judge, The researcher recommended some amendments to the legislation guaranteeing 

the installation of the investigating judge in the Saudi law. 

 key words: Judiciary, Investigation District, Investigating Judge, Independence,     

Independence of Investigating Judge 
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 ملخص ال

  له من أي استقاللي  القضاء تعدُّ هي الضامنيعدُّ القضاء الضامن الوحيد حلقوق األفراد من أيِّ تعسُّف أو استبداد؛ كما أن 
تدخل أو تأثري، إال أهنا تفتقر لضمانات لتقوم حبماي  القضاء، واليت منها ضمانات تثبيت قاضي التحقيق. لذا هتدف هذه 

 تثبيته. يف الورق  لكشف العالق  بني ضمانات تثبيت قاضي التحقيق يف القانون السعودي واستقالليته، وما تشرتطه استقالليته
حيث جتسدت إشكالي  البحث يف مدى ضمان القانون السعودي لةلضمانات املشرتِط  الستقاللي  قاضي التحقيق يف تثبيته. 
وتكمن أمهي  الورق  يف تقييم هذه الضمانات، ومدى اتفاقها مع الشريع  اإلسالمي  والقانون الدويل، وسّد الثغرات املوجودة 

س  استخدم الباحث املنهج الوصفي التحةليةلي املقارن القائم عةلى مجع احلقائق والبيانات وحتةليةلها هبا. ونظرا لطبيع  الدرا
ومقارنتها إليضاح اجلوانب املتعةلق  مبوضوع الدراس ، وأكدت نتائج الدراس  إىل أن املواد القانوني  يف القانون السعودي املتعةلق  

عزل؛ ولذا أيت فيها النص صراحً  عةلى عدم قابةلي  قاضي التحقيق لةلنقل أو البعدم قابةلي  قاضي التحقيق لةلنقل أو العزل مل ي
فإنه من املمكن استخدام نقل قاضي التحقيق بدون رغبٍ  منه كسالح ملعاقبته به والتأثري عةلى استقالله؛ وهذا يعدُّ خرق يف 

ق يف القانون السعودي قاضي التحقي استقالله.، وأوصى الباحث ببعض التعديالت بالتشريعات املتعةلق  بضمانات تثبيت
 ليتحقق ضمان استقالله.

 الكلمات المفتاحية:
 القضاء، قضاء التحقيق، قاضي التحقيق، االستقالل، استقالل قاضي التحقيق.
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 المقدمة

مع بيد القضاء اجملتإن أدبيات القيَّم العدلي  ومرتكزات قواعدها العام  تفرض بأن تكون مهم  حراس  حريات وحقوق أفراد 
من خالل اضطالعه بوظيف  التحقيق و كل أعماله جبميع مراحةله، وكل ما ميس حرم احلريات الفردي  من تقييد أو توقيف؛ 
وحيث أنه من املستحيل  أن يكون قضاء حيمي احلقوق واحلريات الفردي  إال بوجود ما يضمن له استقالله ومحايته؛ وليس 

حيمي أعضاء القضاء إال من بوجود جمموع  من الضمانات تكفل هذا االستقالل؛ لذلك دعت  باإلمكان ضمان استقالل 
كل املواثيق والعهود الدولي  بإجياد هذه الضمانات الكافةل  هلذا االستقالل؛ واليت منها ما سيتم نتناوله يف هذه الورق  وهي 

 ضمانات تثبيت أعضاء قضاء التحقيق.

الضوء عةلى طبيع  العالق  بني ضمانات تثبيت قاضي التحقيق يف املمةلك  العربي  السعودي   ولذا أتت هذه الدراس  إللقاء
واستقالليته. باإلضاف ، إىل ما هي املعايري والضمانات اليت تشرتطها هذه االستقاللي  يف تثبيت قاضي التحقيق. وسيتم ذلك 

راهن لدولي  والشريع  اإلسالمي . وسيتم تشخيص الوضع المن خالل دراستها وبيان أحكامها عةلى ضوء القوانني واالتفاقات ا
 القانوين والواقعي لضمانات تثبيت قاضي التحقيق يف املمةلك  العربي  السعودي  وعالقتها وأثرها عةلى استقالله من خالل حتةليةله

مها كمعيار ثابت أثناء خداعةلى ضوء القوانني واملواثيق واالتفاقات الدولي  اليت طالبت بضمانات تساهم يف استقالله واست
حتةليل الوضع املذكور عةلى ضوئها. أضف إىل ذلك، سوف يتم الرتكيز ملعرف  ما مدى موضوعي  هذه الضمانات والصعوبات 
والتحديات اليت تواجهها. سينتج من خالل هذا البحث الكشف عن مدى وجود احلد األدىن من ضمانات التثبيت الواجب 

عض ق لكي حتقق استقالله يف السعودي  مع املستوى الذي طالبت به املواثيق الدولي . وعن وجود بتوافرها لدى قاضي التحقي
التحديات هلذه الضمانات يف السعودي . ويف سياق أحكام ومواثيق العدال  الدولي ، سيتبنيَّ أن ضمانات تثبيت قاضي 

 من العمل تحقيق خصوصا هي رمبا حباج  إىل الكثريالتحقيق الضامن  الستقالل القضاء بشكل عام يف السعودي ، وقاضي ال
ومن املأمول أن هذا املسح القانوين سيكون  يف هذه اجلزئي .  والبحث من أجل حتقيق املعيار الدويل الضامن الستقالل القضاء

 له بعض التأثري االجيايب عةلى وضع سياسات استقاللي  قضاء التحقيق يف السعودي  وتنفيذها وتقييمها.
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 إشكالية البحث: 

يعد مبدأ تثبيت قاضي التحقيق يف عمةله واستقراره يف مركزه وعدم قابةليته لةلعزل أو إبعاده عنه بأي وسيةل  كانت من نقل أو 
ندب أو إعارة؛ من أهم ركائز ودعائم استقالل قاضي التحقيق؛  حيث يكون قاضي التحقيق حينئذ مستقاًل استقالاًل 

ن ال خيضع لسةلط  رئاسي  متةلي عةليه ما يتخذه من قرارات أو إجراءات يف قضي  منظورة لديه؛ وحيث يكو وظيفياً؛ مبا يعين أنه 
واءٌ قاضي التحقيق  مستقاًل استقالاًل شخصياً مبا يعين حتريره من اخلوف بتقرير ضمانات قانوني  تكفل له تثبيته يف مركزه س

مان ة؛ ولذا فإن ضمان  تثبيت قاضي التحقيق يف مركزه ضرورة أساسي  لضمن عدم قابةليته لةلعزل أو النقل أو الندب أو اإلعار 
استقالله ومحايً  له مبنع أيٍّ من حدوث ذلك له، فهل يكفي فيها ما نصَّ عةليه القانون السعودي فيه  أم ال بدَّ من إعادة 

إىل أي مدى تضمن القوانني املوجودة هذه الدراس :  النظر يف هذه النصوص القانوني . وعةلى هذا يتمثل السؤال املركزي يف
 يف املمةلك  العربي  السعودي  املعايري والضمانات اليت تشرتطها استقاللي  قاضي التحقيق يف تثبيته يف مركزه؟  

 أسئلة البحث:

 وهي:  يف ضوء تشخيص مشكةل  البحث وعرضها، فثمَّ  تساؤالت متفرع  عنها سوف جييب عنها البحث

 بني استقالل قاضي التحقيق وضمانات تثبيته؟ ما العالق  الرابط  -1

 ما هي الوسائل واألدوات اليت وفَّرهتا القوانني يف املمةلك  العربي  السعودي  يف عمةلي  تعزيز تثبيته قاضي التحقيق؟ -2

قيق يف مركزه حما مدى كفاي  وفاعةلي  الوسائل واألدوات اليت وفَّرهتا القوانني يف املمةلك  العربي  السعودي  لتثبيت قاضي الت -3
 لضمان استقالله؟

ما مدى أوجه االتفاق واالختالف بني ضمانات تثبيت قاضي التحقيق يف القوانني السعودي  والضمانات املطالب هبا يف  -4
 أحكام العدال  واملواثيق الدولي ؟
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 البحث: متغيرات

 متغيرات تحديد يمكن فإنه عنها؛ المتفرعة التساؤالت وعرض البحث، مشكلة تشخيص ضوء في
 يأتي: فيما البحث

 هلا يكون أن حيتمل اليت تهتثبي بعمةلي  يتعةلق ما وكل التحقيق قاضي تثبيت ضمانات يف ويتمثل المستقل: المتغير أواًل:
 القضائي. عمةله خمرجات عةلى والتأثري استقالله، يف وتدخل دور

 توياهتا.ومس ومكوناهتا ضماناهتا بكل التحقيق قاضي استقاللي  عمةلي  يف ويتمثل التابع: المتغير ثانياً:
 التحقيق قاضي لتثبيت لكافةل ا )الضمانات املستقل املتغري ألثر الناقةل  املتغريات جمموع  يف ويتمثَّل الوسيط: المتغير ثالثاً:
 التحقيق(. قاضي )استقاللي  التابع املتغري يف مركزه( يف

 لبحث:أهداف ا

 كشف العالق  الرابط  بني استقالل قاضي التحقيق وضمانات تثبيته. -1

التوصل ألوجه االتفاق واالختالف بني ضمانات تثبيت قاضي التحقيق اليت وفرهتا القوانني يف املمةلك  العربي   -2
 السعودي ، والضمانات املطالب هبا يف أحكام العدال  واملواثيق الدولي .

ضمانات تثبيت قاضي التحقيق من قبل القانون السعودي لتحقيق استقالليته ومدى كفاي  هذا تقييم وحتديد مستوى  -3
 املستوى بضمان تثبيته واستقالله.

الوصول ألفضل الطرق إلغالق وسد الثغرات واملداخل املؤثرة عةلى ضمانات تثبيت قاضي التحقيق واملؤثرة عةلى استقالليته  -4
 روج بأفضل السبل واالقرتاحات لةلرفع من مستواها.يف املمةلك  العربي  السعودي ، واخل

 أهميَّة البحث:

تأيت أمهي  الدراس  يف أهنا ستحاول أن تقدم مشروعًا حيتوي عةلى سور متكامل البنيان من التشريعات يف ضمانات تثبيت 
استقالله، ويُبىن أساسه  يقاضي التحقيق واستقالليته املتعةلق  هبا جتعل لسةلط  قاضي التحقيق حرمًا من حوله وسياجًا حيم

 وفق معايري دولي  وفنيَّ  وهيكةليَّ .
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ةلق  كما تأيت أمهيته أيضاً من كونه دراس  حتةليةلي  نقدي  تشخِّص وتقيِّم األبعاد الوظيفيَّ  لضمانات تثبيت قاضي التحقيق املتع
عرف  مدى   ومواثيق العدال  الدولي ؛ ملباستقالليًّته يف القانون السعودي من خالل عرضها عةلى أحكام الشريع  اإلسالمي

االتفاق ملا هو معمول به يف اآلن يف ميدان قضاء التحقيق السعودي يف هذه اجلزئي  مع املبادئ األساسي  يف فقه الشريع  
 اإلسالمي  وأحكام مواثيق العدال  الدولي .

 فرضية البحث: 

 ه.                                                                                    تعةلق  بضمانات تثبيت قاضي التحقيق تؤثَّر عةلى استقاللامل هناك ثغرات يف قوانني املمةلك  العربي  السعودي 

 سوف يقتصر هذا البحث عةلى تناول اجملاالت التالي : حدود البحث:     

  :العربي  السعودي . باملمةلك المجال المكاني 
  بضمانات تثبيت قاضي التحقيق واملتعةلق  باستقالله.                         الموضوعي:المجال 
  ون بالقوانني القضائي  واجلزائي  الصادرة من املمةلك  العربي  السعودي ، واملواثيق واالتفاقيات يف القانالقانوني: المجال

 الدويل الصادرة هبذا اخلصوص.
  :الفقهي  املعتربة، وقرارات اجملامع الفقهي  املتعةلق  باملوضوع.باملذاهب المجال الشرعي 

 منهج البحث:               

وذلك من خالل حماول  االستقراء واالطالع عةلى آراء فقهاء الشريع  اإلسالمي  وشراح القانون  المنهج االستقرائي: أواًل:
واألنظم  ورصدها؛ الذين تناولوا كل ما يتعةلق بقضاء التحقيق وضمانات تثبيت القاضي  فيه واستقالله يف املصادر واملراجع 

ت واعالنات ومواثيق العدال  الدولي  من ناحي  ضمانات تثبيوكل ما له صةل  بأنظم  العدال  اجلنائي  يف السعودي  وعهود 
 واستقالل القضاء فيها. 

عةلق  حيث سيقوم الباحث بوصف وحتةليل البيانات واملعةلومات اليت سيتم مجعها واملتالمنهج الوصفي التحليلي:  ثانياً:
 مبوضوع الدراس  مما له صةل  بالبحث.

عةلى  ن  ضمانات تثبيت قاضي التحقيق اليت وفَّرها له القانون السعودي وتأثريها: حيث سيتم مقار المنهج المقارن ثالثاَ:
 استقالله، بقوانني ومواثيق العدال  الدولي ، وبالشريع  اإلسالمي  هبذا اخلصوص من ناحي  أخرى.
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 .544، ص 1جممع الةلغ  العربي ، دار الدعوة، الطبع  األوىل(، ج ) القاهرة:المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى وآخرون،  1

  .257ص  13هـ (، ج 1375، األوىل) بريوت: دار صادر، الطبع   لسان العربوحممد بن مكرم ابن منظور،، 
 .117ص2م(،ج2004،،)بريوت:دارالكتبالعةلمي ،الطبع األوىلشرح الدر المختارحممد عالء الدين احلصكفي،  2
 429ص3) مصر:دار املعارف،الطبع  األوىل(،جالشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك أمحد بن حممد بن أمحد الدردير،  3
 .198ص  2(، ج 1395)بريوت:دار الفكر، الطبع  الثاني ،  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجحممد اخلطيب الشربيين،  4

 

 الفصل األول: التعريف بمفاهيم البحث

 المبحث األول: التعريف بضمانات تثبيت قاضي التحقيق

هذا املبحث حملاول  التقصي وحماول  الوصول لفهم فةلسف  مفهوم عنوان البحث، وتفكيك مفاهيمه واصطالحاته. عرب سيأيت 
 عدة مطالب وهي:

 المطلب األول: المفهوم اللغوي للضمانات

ه ب الكفال ، واإللتزام، والغرام ، فضمن الشيء ضماناً، تكفًّلالضمانات لغة: جمع ضمان وتطلق على عدة معان هي: 
فهو ضامن وضمني، وَضمَّنه الشيء تضميناً، فتضمنه، َعىن ُغرمته فالتزمه وضمان املال أي التزمه، والضمني، والكفيل، 

 .(1)والضمان واحلفظ والرعاي 

 المطلب الثاني: المفهوم االصطالحي واإلجرائي للضمانات

 يةلي: فتعددت تعريفات املذاهب الفقهي  فيه عةلى ماوأما الضمان اصطالحاً: 

 فعَّرفه فقهاء مذهب الحنفيَّة بأنه: » ضم ذمٍة إلى ذمٍة في المطالبة مطلقاً « 2.

  (3)«شغل ذمةٍ أخرى بالحق وهو يشمل ضمان المال وضمان الوجه وضمان الطلب» فقهاء مذهب املالكي  بأنه  و عَّرفه 

 .(4)« هو اإللتزام» وذهب فقهاء مذهب الشافعي  أن الضمان 

 هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون في التزام الحق فثبت في ذمتهما » وأما فقهاء مذهب احلنابةل  فقالوا 
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 .590ص  4جم(1989) لقاهرة: دار هجر، الطبع  الثاني ،  المغني،عبد اهلل بن حممد بن أمحد بن قدامه املقدسي،  5
 يقصد بالتعريف اإلجرائي: التعريف الذي سيستخدم يف هذا البحث، والذي سيجري العمل به ومبوجبه. 6

 

 .5 «جميعاً 

 ومجيع هذه التعاريف لةلضمانات تعاريف لدى املذاهب الفقهي  ليس هلا تعةلق مباشر ملوضوع البحث.

 المختار للضمانات المتعلق بموضوع البحث: 6 التعريف اإلجرائي

ومبا أن االستقالل بوجه عام يفتقر إىل من حيفظه وحيميه من خالل وسائل تقوم بذلك، وعةليه فمما سبق فيمكن أن يتم 
توصيف التعريف األقرب الستخدام الضمانات يف هذا البحث بأنه هو: جمموع  التدابري الوقائي  اليت هتدف إىل محاي  استقالل 

 نته يف أداء رسالته.قاضي التحقيق وحتافظ عةلى حتقيق طمأني

 المطلب الثالث: التعريف بمفهوم ضمانات تثبيت قاضي التحقيق مركَّباً 

  التدابري الوقائي  قاضي التحقيق؛ فُتعرَّف بأهنا: جمموع وميكن مما سبق حماول  استخالص تعريف جامٌع ومانٌع لضمانات تثبيت
يةلٍ  أو غرٍض ٍل أو نقٍل أو ندٍب أو إعارٍة أو إبعاده عنه بأي وساليت تؤمن قاضي التحقيق بتثبيته يف مركزه دون خوٍف من عز 

 أو أيِّ اعتباراٍت أخرى؛ لغاي  محاي  استقالله.

 المبحث الثاني: المفاهيم ذات الصلة بالبحث

بعد أن مت تفكيك مركب مصطةلح ضمانات تثبيت قاضي التحقيق، وتشرحيه وحتةليل مفرداته يف املبحث السابق، كان من 
املناسب التعريج عةلى املفاهيم اليت تدور يف فةلكه، وإدخاهلا يف هذه العمةلي . وسيأيت هذا املبحث حملاول  التقصي وحماول  

 الوصول لفهم فةلسف  ما يتعةلق مبوضوع البحث من مفاهيم واصطالحات. من خالل ذلك عرب عدة مطالب وهي:
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 .  756ص 2، مرجع سابق،جالمعجم الوسيط مصطفى وآخرون، 7
 .160، ص 1هـ (، ج 1418 الطبع  األوىل،، ،)بريوت: املؤسس  اجلامعي  لةلدراسات والنشر والتوزيع معجم المصطلحات القانونية ،ضيمنصورالقا 8
 .3م(، ص1993) طرابةلس: املؤسس  احلديث  لةلكتاب، الطبع  األوىل، المشاكل التي تعترض استقالل القضاء  فايز إيعايل،  9

 

 المطلب األول: مفهوم االستقالل

 عادًة ما يتم استخدام مصطةلح االستقالل ويتم اقرتانه بالقضاء وجمال التدخالت والتسييس فيه، فأينما ذكر االستقالل 

تبادر مباشرًة إىل الذهن قرينه القضاء، حبكم أن هذه العالق  اليت جتمع بينهما، عالق  سبب ونتيج ، حبيث ال وجود لقضاء 
بوجود استقالل يضمن له عمةلي  عدال  احلكم، وسالم  دورة اإلنتاج العديل له، ومحاي   ينتج الغاي  املقصود من إقامته؛ إال

مجيع مراحل هذه  الدورة العدلي  من حلظ  التةلقيح والتكوين، إىل حلظ  انتهائها بوالدة احلكم القضائي، ومن مث منوه ونضوجه 
طةلب والنشأة من قبل أي طرف كان. وسيتم يف هذا امل واشتداده، لئال يتم إجهاضه أو تشويهه أو وأده يف مرحةل  التكوين

 تناول مفهوم االستقالل بالتوصيف والتحةليل حىت يتم الوقوف عةلى كنهه وماهيَّته. عرب الفروع التالي :

 الفرع األول: المفهوم اللغوي لالستقالل

لشمس، واستقل قل النبات، واستقةلت امن استقل: أي ارتفع. ويقال: استقل الطائر يف طريانه، واست االستقالل في اللغة:
القوم: أي مضوا وارحتةلوا، وفالن أنفرد بتدبري أمره، يقال: استقل أمره، والدول : استكمةلت سيادهتا وانفردت بإدارة شؤوهنا 

 .7 الداخةلي  واخلارجي ، ال ختضع يف ذلك لرقاب  دول  أخرى. ومنه إذا استقل القاضي، أي انفرد بأمره

 المفهوم االصطالحي لالستقاللالفرع الثاني: 

عرف الكثري من شراح القانون مصطةلح االستقالل تعريفات كثرية، وكل هذه التعاريف متقارب  وهي يف جمموعها تأيت مبعىن 
. وهنالك من عرَّف االستقالل بناًء عةلى أنه حال من األحوال 8 «غياب التبعية لشخص أو جماعة عموميَّة» واحد هو: 
حالة شخص ما معنوي أو طبيعي غير مرتبط بشخص آخر أو بأي رباط من أي نوع كان، وتكون قدرته  »فوصفه بأنه: 

 . وهذا التعريف يتضح بأنه األقرب لتوصيف االستقالل؛ ذلك أن االستقالل 9 «على الحركة ذاتية إراديَّة 
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 .433م (، ص1991بريوت: املكتب  العةلمي ،الطبع  األوىل،  شرح حدود إبن عرفة) حممد بن قاسم األنصاري،   10
 .217هـ(، ص 1393القاهرة: مطبع  البايب احلةليب الطبع  الثاني ،،  )لسان الحكام في معرفة األحكام إبراهيم بن أيب اليمن احلنفي،    11
  339م (، ص2015)القاهرة: مكتب  دار النهض  العربي ،الطبع  الثاني ،  قضائي تحديد نطاق الوالية القضائية واإلختصاص ال أمحد املةليجي،  12
 .111هـ(، ص1411الرياض: مطبع  أطةلس لألوفست، الطبع  األوىل،  أهمية معاينة مسرح الجريمة )مجيل بن حممد امليمان،   13

 

قالل، واليت ق الغري املباشرة لةلتأثري عةلى االستوأضداده هي  أحوال  ترد عةلى القائم به، إال أن هذا التعريف مل يتضمن الطر 
عادة ما يتم إخنرام االستقالل من خالهلا. وبناءً عةلى ما ذكر فباإلمكان تعريف االستقالل بأنه: حال  شخصي  منفردة بوضعها 

 وتقريراهتا بدون إرتباط أو تأثري مباشر أو غري مباشر عةليها. 

 المطلب الثاني: مفهوم قاضي التحقيق

 فرع األول: المفهوم االصطالحي للقضاءال

 تعددت تعريفات القضاء اصطالحاً بتعدد تصَوره والنظرة إليه بعدة اجتاهات وهي كما يةلي:

 .10 «صفة ُتضفي على القاضي إمضاء حكمه» االجتاه األول: نظر إىل القضاء باعتباره والي  وسةلط  فعَرفه بأنه: 

خصومات وقطع قول ملزم يؤدي لفصل ال» االجتاه الثاين: نظر إىل القضاء باعتباره فعل يصدر من القاضي: فعَرفه بأنه 
 .11 «المنازعات

قول ملزم  »التوجه الثالث: مزج بني االجتاهني السابقني، فنظر إىل القضاء باعتباره فعل صادر عن والي  وسةلط  فعَرفه بأنه: 
وهذا هو املختار ألن القضاء يتكون من سةلط  وحكم صادر  .12 «لخصومات وقطع المنازعاتصدر عن والية لفصل ا

 .عن هذه السةلط 

 الفرع الثاني: المفهوم االصطالحي للتحقيق

 .13 «التثبت من صحة االتهام والوصول إلى معرفة الحقيقة إثباتاً أو نفياً » عرف بعض شراح القانون التحقيق بأنه 

 ريف العمل موضوع التحقيق، ونوع ومصدر هذا العمل، وصف  هذا املصدر، والغاي  من هذا العمل.ومل يتضمن هذا التع

  لقيام جمموع  األعمال والقرارات واألوامر اإلجرائي  اليت تتبع اجلرمي  يقوم هبا خمتص ذو هيئ  قضائي ولذا ميكن تعريف التحقيق بأنه:
 العدال .
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 .72هـ ( ص 1404)بغداد: مطبع  العاين، الطبع  األوىل،  نظام القضاء في الشريعة اإلسالميةعبدالكرمي زيدان،   14
الرياض: معهد اإلدارة العام ، الطبع  األوىل، االدعاء العام والمحاكمة وتطبيقهما في المملكة العربية السعودية ) عماد عبد احلميد النجار،  15

 .75هـ (ص 1417
دارة العام ، الطبع  )الرياض:  معهد اإل قاتها في المملكة العربية السعودية دراسة ومقارنةأصول التحقيق الجنائي وتطبيمدين عبد الرمحن تاج الدين،  16

 .58هـ (، ص 1425األوىل، 
م ( ص 2004)اإلسكندري : دار الفكر اجلامعي، الطبع  األوىل،   مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق دراسة مقارنةأشرف رمضان حسن،  17

320. 
 .83هـ (، ص 1426) الرياض: مكتب  العبيكان، الطبع  األوىل،  المحقق الجنائي في الفقه اإلسالميحممد آل خنني، عبد اهلل بن  18

 

 لقاضي التحقيقالفرع الثالث: المفهوم االصطالحي 

ام فيعرَّف استخالص تعريفه مما أنيط به من مهمل يتم الوقوف عةلى من عرَّف قاضي التحقيق مصطةلحًا مركباَ، ولكن ميكن  
 بأنه: خمتص ذو هيئ  قضائي  يتوىل أعمال التحقيق واالهتام يف األفعال احملظورة شرعاً أو نظاماً، واإلشراف عةلى تنفيذ عقوبتها.

 : المفهوم االصطالحي الستقالل قاضي التحقيقالفرع الرابع

مل يوجد فيما مت االطالع عةليه تعريفًا خاصًا الستقالل قاضي التحقيق لكن ُوِجد من عرَّف استقالل القضاء، وُوِجد من 
 احملقق. لعرَّف استقالل االدعاء العام، وُوِجد من عرَّف استقالل هيئ  التحقيق واالدعاء العام، وُوِجد من عرَّف استقال

 .(14)«بانفراد القاضي بإصدار األحكام وفق اجتهاده، دون تدخل أو تأثري عةليه» فقد عرِّف استقالل القضاء 

بأن ال خيضع جهاز االدعاء العام إال ملقتضيات الوصول إىل احلقيق  يف وضع إجرائي » و ُعرِّف استقالل عمل االدعاء العام 
ومحاي  األرواح والقيم واملمتةلكات وليس ألي  سةلط  أن حتمةله عةلى امليل عن هذه الغاي  وأال معنيَّ واعتبارات الصاحل العام 

. وُعرِّف استقالل (15)«خيضع يف مباشرة العمل لرقاب  سابق  من السةلط  التنفيذي  أو السةلط  التشريعي  أو السةلط  القضائي  
وصول واالدعاء العام فيما أسند إليها من مهام إال ملقتضيات ال بأن ال ختضع هيئ  التحقيق» هيئ  التحقيق واالدعاء العام: 

 حترر سةلطته من أي » . وُعرِّف استقالل احملقق بأنه (16)«إىل احلقيق  وبسط العدال  اجلنائي  

: » . وُعرِّف استقالل احملقق أيضًا بأنه(17)«تدخل من جانب السةلطتني التشريعيَّ  والتنفيذي  وعدم اخلضوع لغري القانون
 . وميكن مما سبق حماول  (18)« سالمته من نفوذ غريه عةليه يف قراراته وإجراءاته يف التحقيق فرداً أو دول ، رئيساً له أو غريه
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 .83، مرجع سابق، ص المحقق الجنائي في الفقه اإلسالميعبد اهلل بن حممد آل خنني،  19
 م.1989عام 56الصادر بقرار جمةلس الوزراء رقم م/نظام هيئة التحقيق،  20
، ، )القاهرة: دار النهض  العربي ، الطبع  األوىلحصانة المحكمين مقارنة بحصانة القضاء في الفقه اإلسالمي والقانون المقارن( عادل حممد خري، 21)

 .64م (، ص 1996

 

استخالص تعريف جامٌع ومانٌع الستقالل قاضي التحقيق؛ فُيعرَّف بأنه: حترر سةلطته من أي نفوذ أو تأثري أو وصاي  من أي 
 سةلط  الشريع  والنظام.سةلط  وعدم خضوعه لغري 

ذلك بأن لوظيف  قاضي التحقيق يف احلقوق العام  واخلاص  أمهي  كبرية عةلى الضروريات اخلمس من ناحي  الدين والنفس 
والعقل واملال والعرض، وقاضي التحقيق يسعى لتقرير ما حيفظها من العاديات عةليها فوجب سالمته وحترره من نفوذ غريه أو 

 ه أو سةلط  تؤثر عةلى قراراته وإجراءاته، فيجب أن يستقل مع كل صغري وكبري مع صرامته وقوَّته يف قطعأي ضغط ميارس عةلي
؛ ولقد جاء النظام السعودي مؤكدًا لضرورة استقالل قاضي التحقيق وعدم 19عةلق الناس من التطةلع إىل خرق استقالله

ادة السادس  من نظام هيئ  التحقيق واالدعاء العام خضوعه ألي سةلط  كانت إال ألحكام الشريع  واألنظم  حيث نصت امل
متتع أعضاء هيئ  التحقيق واالدعاء العام باالستقالل التام وال خيضعون يف عمةلهم إال ألحكام الشريع  اإلسالمي  » عةلى 

 . 20« واألنظم  املرعي  وليس ألحد التدخل يف جمال عمةلهم 

 التحقيق واستقالله الفصل الثاني: العالقة بين ضمانات تثبيت قاضي

يعد مبدأ تثبيت قاضي التحقيق يف عمةله واستقراره يف مركزه وعدم قابةليته لةلعزل أو إبعاده عنه بأي وسيةل  كانت من نقل أو 
ندب أو إعارة؛ من أهم ركائز ودعائم استقالل قاضي التحقيق؛  حيث يكون قاضي التحقيق حينئذ مستقاًل استقالاًل 

ث يكون ي  متةلي عةليه ما يتخذه من قرارات أو إجراءات يف قضي  منظورة لديه؛ وحيوظيفياً؛ مبا يعين أنه ال خيضع لسةلط  رئاس
 قاضي التحقيق  مستقاًل استقالالً شخصياً مبا يعين حتريره من اخلوف بتقرير ضمانات قانوني  تكفل له تثبيته يف 

عاد قاضي التحقيق  عن منصبه إال يف ، فال جيوز إب(21)مركزه سواٌء من عدم قابةليته لةلعزل أو النقل أو الندب أو اإلعارة
 األحوال وبالكيفي  اليت سنَّها املنظِّم حىت ال خيتل أو يسقط منه ميزان العدال  الذي حيمةله يف يديه.

 فقاضي التحقيق الذي خيشى إبعاده يضل طريق احلق والعدل، فالتةلويح بسيف اإلبعاد من قبل ذوي التدخل والنفوذ 
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 ) اإلسكندري : منشأة النظرية العامة للعمل القضائي،( وجدي راغب فهمي، 22)
 .571م (، ص 1974املعارف، الطبع  األوىل، 

 مرجع سابق. نظام القضاء، 23

 

 .(22)والرتجيح والقياس واملفاضةل  ومجيع مقّومات قاضي التحقيق  املستقليقتل الرأي واالجتهاد 

 ولذا فتعد ضمان  تثبيت قاضي التحقيق يف مركزه ضرورة أساسي  لضمان استقالله ومحايً  له مبنع أيٍّ من حدوث ذلك له.

 ضمانات تثبيت قاضي التحقيق في القانون السعودي الفصل الثالث:

 ول ضمان  تثبيت قاضي التحقيق اليت تناوهلا القانون السعودي يف أنظمته وذلك من خالل املباحثسيتم يف هذا الفصل تنا
 التالي :

 المبحث األول: ضمانة تثبيت قاضي التحقيق من العزل في القانون السعودي

حرص املنظِّم السعودي عةلى تقرير ضمان  تثبيت قاضي التحقيق وعدم قابةليته لةلعزل عةلى حنو مماثٍل لقاضي احلكم؛ فنصَّت 
املادة الثاني  عشـــــــــــر من نظام هيئ  التحقيق عةلى أن إهناء خدم  قاضـــــــــــي التحقيق يكون ألســـــــــــباب هي بذاهتا الواردة بنظام 

ت عزل قاضـــي التحقيق  باحلصـــر؛ حيث حددهتا املادة الثاني  عشـــر من نظام . وقد حدد املنظِّم الســـعودي حاال23القضـــاء 
 هيئ  التحقيق وحصرهتا مبا يأيت: 

 قبول االستقال . -1" 

 بةلوغ سن اخلامس  والستِّني. -2

 قبول طةلب اإلحال  لةلتقاعد طبقاً لنظام التقاعد. -3

اهليئ  وهي  عةلى العقوبات التأديبي  اليت جيوز توقيعها عةلى عضـــــوإهناء اخلدم  طبقاً لةلمادة اخلامســـــ  والعشـــــرين واليت تنص  -4
 الةلوم، و إهناء اخلدم .

 احلصول عةلى تقدير أقل من املتوسط يف تقرير الكفاي  ثالث مرات متوالي . -5
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 ، مرجع سابق.نظام هيئة التحقيق 24
 مرجع سابق. نظام هيئة التحقيق، 25
 مرجع سابق. نظام القضاء، 26

 

 فقد الثق  واالعتبار الةلذين تتطةلبها الوظيف . -6

 العجز الصحي. -7

 .24ب  " عدم ثبوت صالحي  العضو خالل فرتة التجر  -8

كما أورد املنظِّم الســعودي يف املادة الثالث  عشــرة من نظام هيئ  التحقيق؛ واليت تقرر بأن خدم  قاضــي التحقيق ال تُنَهى وال 
يتم عزله إال بصدور أمر مةلكي، باستثناء بعض احلاالت واليت نصَّت:     " بأنه يف غري حاالت الوفاة وبةلوغ السن النظامي  

ي  خالل فرتة التجرب  تنتهي خدم  عضـــــــــو اهليئ  بأمر مةلكي بناًء عةلى قرار من جمةلس هيئ  التحقيق " وعدم ثبوت الصـــــــــالح
25. 

إال أنه ومع ذلك فةلم ينص املنظِّم الســـعودي صـــراحً  عةلى أن قاضـــي التحقيق غري قابل لةلعزل؛ ولذا فإنه من الضـــرورة تأكيد 
هذه الضمان  لقاضي التحقيق بالنص الصريح عةليها وإضافتها يف هذه املادة لتكون عةلى النحو اآليت: " بأنه يف غري حاالت 

وت الصـــــــالحي  خالل فرتة التجرب  فإن عضـــــــو هيئ  التحقيق غري قابل لةلعزل "؛ وذلك الوفاة وبةلوغ الســـــــن النظامي  وعدم ثب
بصراح  النص عةليها أسوًة بقضاة احلكم يف املادة الثاني  من نظام القضاء واليت نصَّت عةلى أن " القضاة غري قابةلني لةلعزل " 

احلكم؛ وذلك  من  ضرورة االستقالل وأمهيته لقاضي؛  السيما وأن ضرورة االستقالل لقاضي التحقيق وأمهيته تُعترُب أكرب 26
التســاع ســةلطاته عن ســةلطات قاضــي احلكم الســيما ســةلطته التقديري  وســةلط  املالئم  له أثناء ممارســ  اختصــاصــه عن قاضــي 

ها عاحلكم؛ وألن قاضــــي التحقيق هو من يقوم جبمع مةلف القضــــي  منذ حلظ  وقوع اجلرمي  إىل أن تكتمل األدل  اليت قام جبم
واليت ســـــــيقوم حبفظ الدعوى أو بإصـــــــدار قراره بإدان  املتهم مبوجبها؛ واليت ســـــــيقوم  من خالهلا تبعاً له قاضـــــــي احلكم بتقرير 
احلكم عةلى املتهم. فإذا ما مورســــت الضــــغوط عةلى قاضــــي التحقيق جراء التةلويح له بالعزل، أو هتديده به، أو الضــــغط عةليه 

  الكفيةل  حبمايته وحفظ اســــــتقالله؛ فعةلى ميزان العدال  الســــــالم؛ فســــــيتم العبث باألدل بأي وســــــيةل ، ومل توفر له الضــــــمانات
وإخفائها وتزويرها ومن مث تغيري مســـارات التحقيق؛ األمر الذي من الصـــعوب  كشـــفه والذي ليس مبقدور قاضـــي احلكم فعةله؛ 

 والذي ستصل إليه القضايا اليت مت توجيه االهتام فيها 
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 .329م(، ص 1991، األوىل،) مصر: نادي القضاة، الطبع  استقالل القضاء دراسة مقارنةحممد كامل عبيد،  27

 .200، مرجع سابق، صمدنيالوسيط في قانون القضاء الفتحي وايل،      
 ، مرجع سابق.نظام هيئة التحقيق 28
 ، مرجع سابق.الئحة أعضاء هيئة التحقيق 29

 

 قيق وهي مكتمةل  التوصيف واألدل .من قبل قاضي التح

فةلزم تأكيد اســـتقالل ســـةلط  قاضـــي التحقيق، ومحاي  القائم هبا من أي هتديد أو تةلويح له بالعزل أو بغري ذلك؛ وذلك أكثر  
من أي ســــةلط  أخرى من أي تأثري قد حُيرف التحقيق وحيرفه عن مســــاره؛ حيث إن حماول  الضــــغوط والتأثري عةليها من طبيع  

 ا.هذه السةلط  والنابع  من طبيع  اختصاصاهت

 المبحث الثاني: ضمانة تثبيت قاضي التحقيق من النقل في القانون السعودي 

حرصـــــاً عةلى أال يتم اســـــتعمال النقل ســـــيفاً مســـــةلطاً يُهدَّد به قاضـــــي التحقيق وينكَّل به من جانب ويُرغَُّب به وحيا  به من 
يف طمأنين   يقوم بأداء رسالته السامي  جانب آخر، وتأكيداً لالستقالل الشخصي لقاضي التحقيق وعدم املساس به، وحىت

؛  فالبد من محاي  قاضــــــي التحقيق من النقل، ووضــــــع كفاالت وضــــــمانات لقاضــــــي التحقيق حلمايته من أن (27)واســــــتقالل
 يكون نقةله وسيةل  يتم استخدامها لةلضغط عةليه أو لةلنكاي  به.

نظَّم السعودي اهليئ ، فمن الضمانات اليت وضعها امل وقد وضع املنظمِّ السعودي قواعد تنظيم نقل قاضي التحقيق بيد جمةلس
 لقاضي التحقيق يف نقةله خارج نطاق اهليئ  ما يةلي:

 صدور قرار من جمةلس اهليئ  بالنقل. -1"

 تأييد رئيس اهليئ  هلذا القرار؛ وذلك بإصدار توصيته بالقرار ورفعه لةلمقام السامي. -2

 تتويج التوصي  والقرار بأمر مةلكي ". -3

 .28لك وفقاً ملا ذكر يف املادة العاشرة من نظام هيئ  التحقيق وذ

ومن الضــــمانات اليت وضــــعها املنظِّم الســــعودي لقاضــــي التحقيق يف نقةله داخل نطاق اهليئ  هو صــــدور قرار من جمةلس اهليئ  
 .29بالنقل؛ وفقاً لةلمادة اخلامس  عشرة من الئح  أعضاء اهليئ 
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 مرجع سابق. نظام القضاء، 30
 .329م، ص 1991، مصر: نادي القضاة، األوىل، الطبع  استقالل القضاء دراسة مقارنة( عبيد، حممد كامل، 31)

 مرجع سابق. الئحة أعضاء هيئة التحقيق، 32

 

نات ليست كافي  لضمان استقالل قاضي التحقيق؛ فالبد من قرهنا بضمان  أخرى مهم  ويُنتقد عةلى ذلك؛ أن هذه الضما 
ت املادة الثالث  من نظام القضــــاء  وهي عدم نقل قاضــــي التحقيق إال برضــــاه ورغبته؛ وذلك أُســــوة بقاضــــي احلكم حيث نصــــَّ

؛ وذلك لضــمان منع 30هذا النظام " بأنه: " ال ينقل القضــاة إىل وظائف أخرى إال برضــاهم أو بســبب ترقيتهم وفق أحكام 
 استخدام النقل سالحاً ملعاقب  قاضي التحقيق ويلِّ يده من خالله، وحىت يتم حتقيق وتدعيم استقالله.

 المبحث الثالث: ضمانة تثبيت قاضي التحقيق من الندب في القانون السعودي 

ةليه لئال األمهي  وذلك حلمايً  قاضـــي التحقيق وحرصـــاً عيعترب وضـــع قواعد خاصـــ  تنظِّم ندب قاضـــي التحقيق؛ ضـــرورة بالغ  
 .(31)يُتخذ الندب وسيةل  لةلتحايل عةلى النقل؛ وحىت يقوم قاضي التحقيق بأداء رسالته السامي  يف طمأنين  واستقالل

 وقد وضــــــع املنظِّم الســــــعودي عددا من الضــــــمانات لندب قاضــــــي التحقيق  ســــــواءٌ داخل نطاق هيئ  التحقيق أو خارجها؛
وذلك لتعزيز محايته ولةلمحافظ  عةلى اســـــــــــتقالله من أي اســـــــــــتخدام لندب كوســـــــــــيةل  ل غراء، أو كســـــــــــالح لةلرتهيب، وهذه 
الضـــــــمانات اليت وضـــــــعها املنظِّم الســـــــعودي لقاضـــــــي التحقيق يف ندبه داخل نطاق اهليئ  أو خارجها وذلك وفقاً ملا ذكر يف 

 لتايل:املادة اخلامس  عشر من الئح  أعضاء اهليئ   هي كا

 صدور قرار الندب من جمةلس اهليئ . -1"

 .32تكون مدَّة الندب سن  واحدة قابةل  لةلتجديد لسن  أخرى "  -2

وقد وقع املنظِّم الســــــــعودي يف نفس الفراغ القانوين الذي وقع فيه يف نقل قاضــــــــي التحقيق عندما مل يشــــــــرتط رضــــــــاه، 
دم ص عةلى موافق  قاضــــــــــــــي التحقيق عةلى ندبه؛ وذلك ضــــــــــــــماناً لعوالذي جيب أن يتم اختاذه يف الندب ويتعنيَّ أن يتم الن

 الضغط عةليه أو التأثري عةليه من خالله.
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 املرجع سابق. 33
 

 

 المبحث الرابع: ضمانة تثبيت قاضي التحقيق من اإلعارة في القانون السعودي 

إن تنظِّيم إعارة قاضــي التحقيق بوضــع ما يضــمن عدم اســتخدام اإلعارة كوســيةل  يكاف  هبا أصــحاب النفوذ قاضــي التحقيق 
جتاه ما قدمه هلم من خدمات؛ فيتم هبا التأثري عةلى قاضـــــــــي التحقيق واســـــــــتقالله؛ هلو أمٌر مهم لســـــــــدِّ ثغرٍة بالغ  اخلطورة يف 

ضي خاص هبا يتم به إدارهتا وتقييدها من خالله؛ وذلك يعدُّ محايً  الستقالل قا بنيان وجدار استقالله؛ فوجب وضع تنظيم
 التحقيق وصيانً  له. 

وقد قام املنظِّم السعودي بوضع عدد من الضمانات يف سبيل حتقيق تنظيم وإدارة إعارة قاضي التحقيق؛ حيث نصَّت املادة 
 ضمانات وهي ما يةلي:اخلامس  عشر من الئح  أعضاء هيئ  التحقيق عةلى هذه ال

 صدور قرار من جمةلس هيئ  التحقيق. -1"

 .33تكون مدة اإلعارة سن  واحدة قابةل  لةلتجديد لسن  أخرى "  -2

إال أن الفقرة الثاني  من هذه الضمانات املذكورة أتاحت لقاضي التحقيق أن تتم إعارته ملدة تصل إىل سنتني من الزمن، 
واألوىل أن يتم حتديد اإلعارة ملدة ال تزيد عن سن  واحدة فقط؛ وذلك لئال يألف قاضي التحقيق العمل يف غري الوظائف 

لدى قاضي  صها عن العمل القضائي؛ األمر الذي قد يؤثر عةلى املةلك  القضائي  اليتالقضائي  واليت ختتةلف يف طبيعتها وخصائ
 التحقيق فيؤثر ذلك سةلباً عةلى عمةله الحقاً. 
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34 Adopted by the Seventh United Basic Principles on the Independence of the Judiciary, 

Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders held at Milan from 

26 August to 6 September 1985 and endorsed by General Assembly resolutions 40/32 of 29 

November 1985 and 40/146 of 13 December 1985, 

https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-independence-of-the-

judiciary. 
35 on,Attacks on Justice: A Global Report on the Independence of Judges, 11th editi 

International Commission of Jurists, Geneva 2002.  

.http://www.icj.org 
36  10 July 1998) and Explanatory Memorandum tо-European Charter on the statute for judges (8

the European Charter on the statute for judges (8- 10 July 1998); 

-Statute-on-Charter-ropeanhttps://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Eu

Judges_EN.pdf-of 

 

 

 الفصل الرابع: ضمانة تثبيت قاضي التحقيق في القانون الدولي

ذكر املبدأ الثامن  مركزه حتت أي غطاء كان؛ وقداهتم القانون الدويل بتأمني استقرار القاضي، وكفال  تثبيته بعدم إبعاده عن 
عشر من املبادئ األساسي  لألمم املتحدة الستقالل القضاء أسباب العزل ونص عةلى أنه: "ال يكون القضاة عرض  ل يقاف 

 34أو لةلعزل إال لدواعي عدم القدرة أو السةلوك اليت جتعةلهم غري جديرين بأداء مهامهم".

املعين باستقالل القضاة والصادر من الةلجن  الدولي  لةلحقوقيني، واملنعقد يف جنيف؛ " أن العديد من  كما أكد التقرير العاملي
القضاة يف مجيع أحناء العامل يعانون من الضغوط العةلني  أو غري العةلني ، بدًء من االبتزاز ووصوالً إىل إجراءات النقل الوظيفي، 

 35والعزل غري القانوين من الوظيف  ".

مليثاق األورويب بشأن النظام األساسي لةلقضاة واملنعقد يف سرتاسبورغ، فينص يف الفقرة الرابع  من مادته الثالث  عةلى " وأما ا
عدم جواز عزل القضاة، وعدم جواز نقل، أو إحال  القاضي إىل حمكم  أخرى، أو تغيري مهامه دون رضاه؛ ونظراً ألن نقل 

 36القاضي دون رضاه يثري حساسي  بالغ  ".

 

 

 

http://www.icj.org/
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/European-Charter-on-Statute-of-Judges_EN.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/European-Charter-on-Statute-of-Judges_EN.pdf
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 . 288ص  6، مرجع سابق، جكشاف القناعالبهويت،  37

 . 16ص  10، مرجع سابق، جالمبدعابن مفةلح،       
 . 90ص 10، مرجع سابق، جاإلنصافاملرداوي،  

ص  2م ( ج1964، األوىل،) بريوت: دار إحياء الكتب العربي ، الطبع  جواهر اإلكليل شرح مختصر خليل ،(صاحل بن عبد السميع أبو األزهري38)
223 . 

 .77ص  1، مرجع سابق، جتبصرة الحكامابن فرحون،    

 

الفصل الخامس: مقارنة ضمانة تثبيت قاضي التحقيق فيما بين القانون السعودي والقانون الدولي والشريعة 
 اإلسالمية

ذهب فقهاء الشريع  إىل أن اإلمام ال ميةلك عزل القاضي مع سداد حاله. وعةلةلوا ذلك بأن القاضي نائب عن املسةلمني ال 
نائب عن اإلمام فال ينعزل بعزله، وألن والي  القاضي انعقدت ملصةلح  الرعي  فال ميةلك اإلمام أو غريه َحةلَّها وفسخها؛ كما 

 .(38)؛ وألن يف عزله فساداً لةلناس عةلى قضاهتم(37)أراد فسخه فال ميةلك ذلك الفسخ لو عقد الويل النكاح عةلى موليته مث 

ومبقارن  ضمان  تثبيت قاضي التحقيق فيما بني القانون السعودي والقانون الدويل والشريع  اإلسالمي ؛ يتبنيَّ أن الشريع  
اإلسالمي  أتت حاميً  لةلقاضي من أي قوة من قبل السةلطات، ولو كانت من أعةلى سةلط  يف الدول ؛ إذ مل جتعل هلا سةلطان 

تم عزله  القاضي وتثبيته يف منصبه عةلى القانون الدويل والقانون السعودي بأن ال ييف عزل القاضي، وجاءت زائدة يف حتصني
 ولو من ِقبل أعةلى سةلط ؛ وذلك لضمان أن ال يقع حتت أي تأثري من قبل أي قوة أو سةلطان. 

 خاتمة ونتائج وتوصيات ومقترحات البحث

ةلك  العربي  يَّ  لضمانات تثبيت قاضي التحقيق يف املمإن مهم  هذا البحث تكمن يف احملاول  لةلقيام بتصوير نظريَّ  عةلم
السعودي  وأثرها عةلى استقالله؛ وذلك بعد تصنيف حمتوى البحث وتقسيم مواده يف جمموعات متجانس  ورصد الظواهر اليت 

حص وإجراء فمت التنقيب عنها ومالحظتها يف القانون السعودي أثناء عمةلي  التَّفحُّص والتصنيف، وتشخيصها وإخضاعها لةل
املقارن   فيما بينها وبني القانون الدويل والشريع  اإلسالمي ، وإجراء العمةليات التحةليةلي  لبياناهتا املوضوعي  ؛ وذلك الستكشاف 

كتب  النتائج اليت ختةلص إليها؛ بغي  اخلروج مبقرتحات وتوصيات تقوم بإضاف  عمةليَّ  مهم  يف السياس  التشريعي ، وعةلميَّ  يف امل
 لقانوني .ا
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وقد نتج عن إجراء كل هذه العمليات عبر محتوى المواد البحثّية أثناء هذا البحث التوصل إلى عدد من النتائج والتي 
 بيانها على النحو اآلتي:

و أ تبنيَّ أن عدم تأمني القاضي عةلى تثبيته يف مركزه؛ يعين هو اخنراٌم الستقالله؛ من خالل وقوعه يف اخلوف من العزل أواًل:
نقةله من مركزه بأي وسيةل ؛ ولذا فإن من أهم الضمانات اليت حتمي قاضي التحقيق وتعزز استقالله؛ هي الضمانات اليت 

 حتميه من ذلك؛ وهي الدعام  الصةلب  والقاعدة األساسي  لضمان استقالله. 

توصَّل هذا البحث إىل أن املواد القانوني  يف القانون السعودي املتعةلق  بعدم قابةلي  قاضي التحقيق لةلنقل أو العزل مل  ثانياً:
يأيت فيها النص صراحً  عةلى عدم قابةلي  قاضي التحقيق لةلنقل أو العزل؛ ولذا فإنه من املمكن استخدام نقل قاضي التحقيق 

 والتأثري عةلى استقالله؛ وهذا يعدُّ خرق يف استقالله. بدون رغبٍ  منه كسالح ملعاقبته به

أن القانون السعودي وضع عدد من الضمانات لةلمحافظ  عةلى تثبيت قاضي التحقيق؛ وذلك ضمانًا الستقالله إال  ثالثاً:
 أهنا ال تكفل استقالله مقارنً  مع الضمانات اليت أمر هبا القانون الدويل.

تبنيَّ وجود بعض االتفاق يف بعض ضمانات تثبيت قاضي التحقيق لكفال  استقالله بني القانون الدويل والشريع   رابعاً:
اإلسالمي  من جه  والقانون السعودي من جهٍ  أخرى، إال أنه ال يرقى إىل املستوى الذي طالبت به مواثيق واتفاقيات القانون 

  املطةلوب  لتثبيت قاضي التحقيق اليت نصَّ عةليها القانون السعودي منخفضالدويل يف هذا الشأن؛ حيث جاءت الضمانات 
 املستوى لكفال  استقالله. 

كشف هذا البحث أن الشريع  اإلسالمي  وفقهاؤها كان هلم قصب السبق يف تشريع تثبيت القاضي وذلك ضمانً    خامساً:
أن  ل، وعدم احليف مبيزان العدال بني البشر، وقد كان ذلك قبلالستقالله؛ وذلك مبا أمرت به األوامر الرباني  من إقام  العد

 يتنادى به حكماء الغرب وعقالؤهم إليه يف مؤمتراهتم بأربع  عشر قرناً.

أن ما شرَّعه القانون الدويل يف مؤمتراته من معاهدات واتفاقياته قامت بوضع ضمانات وإجراءات معين  تقوم مبهم   سادساً:
ا ضمان استقالل قاضي التحقيق يف تثبيته واليت كانت الشريع  اإلسالمي  متفق  معه بل وزائدة عةليه محاي  يتم من خالهل

 لصون ذلك وتعزيزاً حلمايته.
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 خةلصت هذه الدراس  بالتوصي  باقرتاح ما يةلي: توصيات ومقترحات البحث

قل قاضي أو العزل؛ لئال يتم استخدام ن النص صراحً  يف القانون السعودي عةلى عدم قابةلي  قاضي التحقيق لةلنقلأواًل: 
 التحقيق بدون رغبٍ  منه كسالح ملعاقبته به والتأثري عةلى استقالله؛ ولةلتأمني استقالله.

 استحداث نصوص قانوني  يف نظام هيئ  التحقيق وذلك عةلى النحو اآليت:  ثانياً: 

 " عدم قابةلي  قاضي التحقيق لةلعزل". -أ
 لةلنقل لغري ظروف الرتقي  إال برضاه "." عدم قابةلي  قاضي التحقيق  -ب
" ال جيوز استخدام الندب كوسيةل  لةلتحايل عةلى النقل ملن يتم نقةلهم من قضاة التحقيق بسبب  -ج

 الرتقي  ".
" ال جيوز استخدام أي وسيةل  يتم هبا مكافئ  قاضي التحقيق سواء عن طريق الندب أو اإلعارة أو  -د

 الدورات أو غري ذلك ".
 والمراجعالمصادر 

 أوالً : المراجع العربية :

 (،3م(، الوجيز يف املرافعات، ) مصر: دار املعارف، ط1989إبراهيم، حممد.) 
  (،1هـ(، لسان العرب ) بريوت : دار صادر، ط1375ابن منظور، حممد بن مكرم.) 
 (،1م(، بـداي  اجملتهـد،) بريوت : دار املعرف ، ط1997ابن رشد، حممد بن أمحد بن حممد).  
 ( ،هـ(، لسان احلكام يف معرف  األحكام، ) القاهرة: مطبع  البايب احلةليب،  1393ابن أيب اليمن، إبراهيم احلنفي

 (.2ط
 (،1982ابن حزم، عةلي بن أمحد األندلسي.)(، احملةلى، )بريوت: دار اآلفاق اجلديدة، د.ط 
 (،2دار هجر، طم(، املغين، ) لقاهرة : 1989ابن قدامه، عبد اهلل بن حممد بن أمحد.) 
 (،2(، فتح القدير،) بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط1987ابن عبد الواحد، الكمال ابن اهلمام حممد.) 
 ( ،2001ابن فرحـون، ابراهيم بن حممد.)م(، تبصرة احلكام، ) بريوت: دار الكتب العةلمي ، د.ط 
 (1املكتب اإلسالمي، ط)بريوت: (، هـ1390) ،ابن مفةلح، حممد، املبدع يف شرح املقنع. 
 (،1م(،شرح حدود إبن عرف ،) بريوت : املكتب  العةلمي ،ط1991األنصاري،  حممد بن قاسم.) 
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 (،1م(، املشاكل اليت تعرتض استقالل القضاء ) طرابةلس : املؤسس  احلديث  لةلكتاب،ط1993إيعايل، فايز.) 
 (،2مصر: دار الكتاب العريب، طم(، نظام القضاء اإلسالمي، ) 1985البدوي، إمساعيل إبراهيم.) 
 (،1983البهويت، منصور بن يونس بن إدريس ،)1،)بريوت :  عامل الكتب، طكشاف القناع عن متن اإلقناعم 

.) 
  (،أصول التحقيق اجلنائي وتطبيقاهتا يف املمةلك  العربي  السعودي  دراس  1425تاج الدين، مدين عبد الرمحن ،)هـ

 (.  1ارة العام ، طومقارن  )الرياض:  معهد اإلد
 (،م(، مبدأ الفصل بني سةلطيت االهتام والتحقيق دراس  مقارن ، )اإلسكندري : دار 2004حسن، أشرف رمضان

 (.1الفكر اجلامعي،ط
  : الدردير،  أمحد بن حممد بن أمحد،)د.ت(الشرح الصغري عةلى أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك، ) مصر

 (.1دار املعارف، ط
   ،(.1هـ(، نظام القضاء يف الشريع  اإلسالمي  )بغداد: مطبع  العاين، ط1404عبدالكرمي،)زيدان 
 (،(، أصول قواعد املرافعات،) مصر: دار النهض  2001زغةلول،  أمحد ماهر

                                                                 (.1العربي ،ط
 (،مغ1395الشربيين، حممد اخلطيب ،)(.2ين احملتاج إىل معرف  ألفاظ املنهاج )بريوت: دار الفكر، طهـ 
 (،1م(، نيل األوطار، )بريوت: دار اجليل، ط1981الشوكاين، حممد بن عةلي.) 
 (،1(، استقالل القضاء، )القاهرة: دار الفكر العريب، ط1995عبيد، حممد كامل.) 
 (،1جدة: دار املنهاج، طم(، البيان شرح املهذب، ) 2000العمراين، أبو احلسني حيىي.) 
 (،2م(، الفتاوى اهلندي ،) بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط1990الفرغاين، حسن بن منصور.) 
 (،هـ(، معجم املصطةلحات القانوني  )بريوت: املؤسس  اجلامعي  لةلدراسات والنشر 1418القاضي، منصور

 (.  1والتوزيع، ط
 ،)سنن ابن ماجه، ) استانبول : املكتب  اإلسالمي ، د.ط(. القـزويين، حممد ابن ماجه بن يزيد،)د.ت  
 (،2م(، بدائع الصنائع، )بريوت: دار الكتاب، ط1982الكاساين، عالء الدين أبو بكر بن مسعود.) 
 (،1(، استقالل القضاء، ) القاهرة: مطبع  دار التأليف، ط1977الكيالين، فاروق.) 
 (،احملق1426آل خنني، عبد اهلل بن حممد،)(.1ق اجلنائي يف الفقه اإلسالمي ) الرياض : مكتب  العبيكان،طهـ 
  مـ2016عام  406الئح  أعضاء هيئ  التحقيق واالدعاء العام الصادرة بقرار جمةلس الوزراء رقم . 
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  ( ،م (، احلاوي الكبري،) يربوت :دار الكتب العةلمي ، د.ط1999املاوردي، أبو احلسن عةلي بن حممد .) 
  (.3م(، أدب القضاء، ) بريوت : دار الكتب العةلمي ،ط1986احلسن عةلي بن حممد،)املاوردي،  أبو 
 (،اإلنصاف يف معرف  الراجحني من اخلالف، بريوت : دار إحياء الرتاث  1377املرداوي، عةلي بن سةليمان ،)هـ

 (.1العريب ، ط
 (.1دعوة ، طمصطفى، إبراهيم،)د.ت(، املعجم الوسيط،) القاهرة: جممع الةلغ  العربي ، دار ال 
 (،م(،حتديد نطاق الوالي  القضائي  واالختصاص القضائي، )القاهرة: مكتب  دار النهض  2015املةليجي، أمحد

 (.2العربي ،ط
 (،1هـ(، أمهي  معاين  مسرح اجلرمي  ) الرياض: مطبع  أطةلس لألوفست،ط1411امليمان، مجيل بن حممد.) 
 (،االدعاء 1417النجار، عماد عبد احلميد ،)العام واحملاكم  وتطبيقهما يف املمةلك  العربي  السعودي  ) الرياض: هـ

 (.1معهد اإلدارة العام ، ط
 /م1989عام 56نظام هيئ  التحقيق واالدعاء العام الصادر بقرار جمةلس الوزراء رقم م. 
  م2015عام  171نظام هيئ  التحقيق املعدَّل الصادر بقرار جمةلس الوزراء رقم. 
  (،1م(، قانون القضاء املدين، ) مصر: دار الفكر العريب، ط1991هاشم، حممود.) 
 (،1م(، الوسيط يف قانون القضاء املدين،) مصر: دار النهض  العربي ، ط1980وايل، فتحي.) 

 ثانياً : المراجع األجنبية :

Basic Principles on the Independence of the Judiciary, Adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime 

and the Treatment of Offenders held at Milan from 26 August to 6 September 1985 and endorsed by General Assembly resolutions 40/32 

of 29 November 1985 and 40/146 of 13 December 1985, https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-

independence-of-the-judiciary. 

European Charter on the statute for judges (8-10 July 1998) and Explanatory Memorandum tо the European Charter on the statute 

for judges (8- 10 July 1998). 

Judges_EN.pdf-of-Statute-on-Charter-https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/European 

 , . Edited by Ministry of Justice/2012, Secrétariat généralTHE FRENCH LEGAL SYSTEM http:// 

www.justice.gouv.fr/art_pix/french_legal_system.pdf 

Framework for Article 11 in 2003,  Implementation Guide and EvaluativeThe United Nations Convention against Corruption 

-eclaration/JI/REFA11/Implementation_Guide_and_Evaluative_Framework_for_Article_11_https://www.unodc.org/documents/dohad

_English.pdf 

The Universal Charter of the Judge (adopted by the International Association of Judges on 17 November 1999, Taipei (Taiwan) 

https://www.domstol.dk/om/otherlanguages/english/publications/Publications/The%20universal%20charter%20of%20the%20jugde.pdf 

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/European-Charter-on-Statute-of-Judges_EN.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/french_legal_system.pdf
https://www.unodc.org/documents/dohadeclaration/JI/REFA11/Implementation_Guide_and_Evaluative_Framework_for_Article_11_-_English.pdf
https://www.unodc.org/documents/dohadeclaration/JI/REFA11/Implementation_Guide_and_Evaluative_Framework_for_Article_11_-_English.pdf
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ABSTRACT 

This research focuses on the theoretical framework of the concept of development 

and to find out the reasons for it, moreover the goals achieved by human development 

in the Al-shareah Islamic and an arrangement on the above: The problem of research 

focuses on the main question: What is the nature of human development in the Al-

shareah Islamic, Through the concepts, causes and objectives, where the research 

aims to understand the framework of knowledge of the human development from an 

Islamic perspective, also identify the causes and objectives of development, also 

follow the research descriptive analytical approach, which is based on the description 

and analysis of the nature of human development from the Islamic perspective, and 

through the concepts and reasons and objectives, Through to the most important 

findings of the research. The research shows that there is a clear and significant 

contribution to Islamic culture in the recovery of human development through the 

role played by mosques in the memorization of the Koran and contribute to the 

eradication of illiteracy, and the dissemination of the teachings of Islamic life, which 

is reflected in the development of societies. 

Keywords: (The nature - Human Development- Concepts- the reasons- Objectives – 

Al-shareah) 
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 ملخص ال

يطمح اف اليت إليها واألهد تدعوومعرف  األسباب اليت البشري  ملفهوم التنمي   عةلى اإلطار النظريبحث لهذا ا يركز
: يةلى تساؤل رئيسعتتمثل يف اإلجاب  إشكالي  البحث  فإنما تقدم  ، وبناء عةلىلةلشريع  اإلسالمي  حتقيقها منها وفقا

يف الشريع  اإلسالمي  وما هو مفهومها وفقا لةلشريع  اإلسالمي  وما الدواعي اليت تقود إليها.  ما طبيع  التنمي  البشري 
مي  وأهدافها، شرعي، والتعرف عةلى دواعي التنمن منظور  فهم اإلطار املعريف ملاهي  التنمي  البشري ويهدف البحث إىل 

ور الشريع  اإسالمي  طبيع  التنمي  البشري  من منظويتبع البحث منهج الوصفي التحةليةلي الذي يقوم عةلى وصف وحتةليل 
ن هناك أ وذلك من خالل املفاهيم واألسباب واألهداف، وصوال إىل أهم النتائج اليت توصل إليه البحث حيث بني
يم شر تعالنمسامه  واضح  وكبرية لةلثقاف  اإلسالمي  يف انتعاش التنمي  البشري  من خالل ما متارسه املساجد من دور يف 

 ..معاتمما ينعكس أثرها يف تطوير اجملت واملسامه  يف حمو األمي ، ونشر تعاليم احلياة اإلسالمي  الشريع  اإلسالمي 
 كلمات مفتاحية:

 التنمي  البشري .-

 املفاهيم.-

 الدواعي )األسباب(.-

 الشريع -
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 المقدمة
زوا عةليها يف ولعل من أهم القضايا اليت رك ،املفكرين والباحثنيإن دراس  اجملتمع كانت وال تزال احملور األساسي الهتمام 

ومن هذا  ،هي قضي  التخةلف يف الدول النامي  وقضي  التطور يف الدول املتقدم  ،أحباثهم ودراساهتم عن اجملتمعات
 ملفهوم اً بحث سنضع إطارًا نظريلويف هذا ا .شاسع  يف تةلك البحوث والدراسات مساح املنطةلق أخذ جمال التنمي  

 فإنةلى ما تقدم عيف الشريع  اإلسالمي ، وبناء التنمي  ومعرف  األسباب اليت دعت إليها واألهداف اليت حتققها التنمي  
 تدعو إليها يف الشريع  اإلسالمي  وما األسباب اليت طبيع  التنمي  البشري تتمثل يف حتديد مفهوم و إشكالي  البحث 

 رعي،شإطار معريف ملاهي  التنمي  البشري  من منظور  يهدف إىل وضعالبحث ا فإن واالهداف اليت حتققها. ومن هن
يةلي الذي يقوم عةلى نهج الوصفي التحةلاملويتبع البحث  ودواعيها واالهداف اليت حتققها.  والتعرف عةلى أسباب التنمي 

 .باب واألهدافةلمفاهيم واألسلحتديد  وذلك من خالل ي اإلسالموفقا لةلشريع   وصف وحتةليل طبيع  التنمي  البشري 
التنمي  البشري   عيلتفأن هناك مسامه  واضح  وكبرية لةلثقاف  اإلسالمي  يف واليت أظهرت  وصوال إىل أهم نتائج البحث

ر واملسامه  يف حمو األمي ، مما ينعكس أثرها يف تطوينشر التعاليم الشرعي  من خالل ما متارسه املساجد من دور يف 
 اجملتمعات.

 البحث: مشكلة 
ومها وما هي يف الشريع  اإلسالمي  وما هو مفه التنمي  البشري ترتكز إشكالي  البحث عةلى تساؤل رئيسي: ما طبيع  
 األسباب والدواعي هلا وما هي األهداف اليت حتققها؟

:أهمية البحث  
تنمي  مهي  الأةليط الضوء عةلى تنطةلق من تسإن أمهي  هذا البحث هلا جوانب عدة فمن حيث أمهيته املوضوعي  فإهنا 

ةليد وأثرها يف تطوير الدول واجملتمعات واليت من شأهنا نقل اجملتمع من حال  اجلمود والتق البشري  يف الشريع  االسالمي ،
ج يف تطوير دور تةلك الربامبإيضاح  السةليب ملوروثات معين  إىل حال  من الرخاء والتقدم واالزدهار، وهذا ال يتحقق إال

 .تمع وأمهي  تفعيةلها واختبار فاعةليتها باستمراراجمل
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 هداف البحث:أ

 التالي : يسعي البحث إىل حتقيق األهداف 
 يف الشريع  اإلسالمي . التنمي  البشري  اهي اإلطار املعريف مل فهم .1
 التعرف عةلى أسباب التنمي  وأهدافها. .2

 منهج الدراسة:
 ي اإلسالمفقا لةلشريع  و  الذي يقوم عةلى وصف وحتةليل طبيع  التنمي  البشري نهج الوصفي التحةليةلي عةلى املالدراس  عتمد ت

 ةلمفاهيم واألسباب واألهدافحتديد ل وذلك من خالل
 تقسيم الدراسة:

 املبحث األول: ماهي  التنمي  يف الشريع  اإلسالمي .
 املبحث الثاين: أسباب التنمي  وأهدافها.

 الشريعة اإلسالميةفي  المبحث األول: ماهية التنمية
حتظى التنمي  بأمهي  بالغ  نظرا لدورها يف واقع اجملتمعات اإلنساني ، فمفهوم التنمي  يشمل العديد من السياسات واخلطط  

واألعمال عةلى خمتةلف األصعدة ويف كاف  اجملتمعات. وال بد أن نتطرق إىل مفهوم التنمي  وماهيته، ونتعرض بداي  إىل 
من  دراسات التنموي  واليت تعكس بطبيع  احلال املنظور الغريب لةلتنمي  والحقا سنستعرض مفهوم التنمي هذا املفهوم يف ال
 منظور شرعي. 

 في الشريعة اإلسالمية المبحث األول: ماهية التنمية
لسياسات واخلطط احتظى التنمي  بأمهي  بالغ  نظرا لدورها يف واقع اجملتمعات اإلنساني ، فمفهوم التنمي  يشمل العديد من 

واألعمال عةلى خمتةلف األصعدة ويف كاف  اجملتمعات. وال بد أن نتطرق إىل مفهوم التنمي  وماهيته، ونتعرض بداي  إىل 
هذا املفهوم يف الدراسات التنموي  واليت تعكس بطبيع  احلال املنظور الغريب لةلتنمي  والحقا سنستعرض مفهوم التنمي  من 

 منظور شرعي.
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 .956، ص 2(املعجم الوسيط، ج 1)
 .2، ص 2008(نصر، عارف، يف مفاهيم التنمي  ومصطةلحاهتا، القاهرة، مصر، جمةل  ديوان العرب، عدد حزيران، 2)
 .3املرجع نفسه، ص (3)

 .8، ص 2009عبد احلميد، التنمي  )اجتماعياً، ثقافياً، اقتصادياً، سياساً، إدارياً، بشرياً(، اإلسكندري ، مصر، مؤسس  شباب اجلامع ، رشوان، حسني (4)

 
 أواًل: مفهوم التنمية في الدراسات التنموية:

يشري املعىن الةلغوي لةلتنمي  إىل أهنا مأخوذة من منا منواً، مبعىن الزيادة يف الشيء ومنه، منا الشيء منواً أي زاد كثرياً، فيقال 
 (1)منا الزرع، ومنا الولد، ومنا املال.

يف هلذا املفهوم يف الدراسات التنموي  ويعزى هذا التعدد وأما من الناحي  االصطالحي  فقد وردت العديد من التعار 
واالختالف لشمولي  التنمي  وتعدد جماالهتا. فبعض التعريفات نظرت إىل التنمي من خالل اجملال االقتصادي أو السياسي 

نموي  ات التأو اإلداري أو البشري، وبعضها اآلخر جاء شامال لكاف  اجملاالت. وعموما فإن مصطةلح التنمي  والدراس
طهرت بشكل بارز بُ َعّيَداحلرب العاملي  الثاني ، أما قبل ذلك فإن هذا املصطةلح مل يكن شائعا واستخدامه كان استثناءا 

، MaterialProgress)ومل يكن القاعدة، وقد استخدمت مصطةلحات أخرى تشري إىل تطور اجملتمع كالتقدم املادي )
 (2)(.EconomicProgressأو التقدم االقتصادي )

ومن هنا يتضح أن مفهوم التنمي  يف بداي  ظهوره إمنا برز مبفهومه االقتصادي والذي يشري إىل: عمةلي  إحداث جمموع  
من التغريات اجلذري  يف جمتمع معني هبدف إكساب ذلك اجملتمع القدرة عةلى التطور الذايت املستمر مبعدل يضمن 

عرفت حلياة لكاف  أفراده. مث انتقل هذا املفهوم إىل حقل السياس  يف ستينات القرن املاضي، فالتحسن املتزايد يف نوعي  ا
 (3)التنمي  السياس  بأهنا "عمةلي  تغيري اجتماعي متعدد اجلوانب غايته الوصول إىل مستوى الدول الصناعي ".

 

فاهيم التنمي  ل املعرفي  األخرى،فظهرت مالحقاً تطور مفهوم التنمي  وارتبطت عالقاته وتشابكت مع العديد من احلقو 
 الثقافي ، والتنمي  اإلداري ...إخل.

وقد وضعت هيئ  األمم املتحدة تعريفا لةلتنمي  بأهنا "العمةليات اليت ميكن هبا توحيد جهود املواطنني واحلكوم  لتحسني 
كرب قدر االم  واملسامه  يف تقدمها بأ األحوال االقتصادي  واالجتماعي  والثقافي  وملساعدهتا عةلى االندماج يف حياة

 (4)مستطاع.
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 .39، ص 1992(نصر، عارف، نظري  التنمي  السياسي  املعاصرة، فرجينيا، الواليات املتحدة األمريكي ، املعهد العاملي لةلفكر اإلسالمي، 5)
 .40(املرجع نفسه، ص 6)  
 .Library.islam.net(اهلنداوي، حلسن بن إبراهيم، مفهوم التنمي ، املوقع اإللكرتوين لةلمكتب  اإلسالمي ، 7)

 
ويف التعريف السابق نالحظ االنتقال يف مفهوم التنمي  من املفهوم السطحي الذي يشري إىل أن التنمي  هي من األدوار 

مر ال يعود إىل املنوط  بالدول  حتقيقها،إىل املفهوم الذي يدعوا إىل تكاثف جهود أفراد اجملتمع مع جهود احلكومات، فاأل
 تقدم أو تأخر يف اجملتمعات بقدر ما هو تنسيق وتكامل لةلجهود، وهذا ما ينقص كثريا من اجلهود املبذول  يف اجملتمعات.

 ثانياً: مفهوم التنمية من منظور شرعي:
حاول تطبيقه سعيا لتحقيق و املتتبع حلرك  التنمي  يف بةلدان العامل اإلسالمي يالحظ أن معظمها تبىّن املنظور الغريب لةلتنمي  

النمو والتطور االقتصادي. ولكن هذا السعي مل ينجح يف إحداث التنمي  املنشودة، واألمر ال يعود إىل ضعف املوارد 
البشري  او الطبيعي  أو قةل  الدعم، بل ألن هذا التصور الغريب كان دخيال عةلى العامل اإلسالمي الذي له خصوصيته 

انقضت ثالث  عقود من حماوالت التنمي  وال تزال الدول اإلسالمي  اليت اصطةلح عةلى تسميتها  وتصوراته اخلاص . وقد
.وهذا الفشل واخلةلل استدعى من املهتمني إعادة النظر يف مفهوم (5)بالدول النامي  تعاين من نفس األزمات التنموي 

مفهوم التنمي   متطةلبات التنمي  يف عصرنا هذا، فجاءالتنمي  وفق املنظور اإلسالميمستمدا من القرآن الكرمي ومبا يتماشى و 
من منظور شرعيبأهنا "عمةلي  تطور وتغيري قدر اإلمكان حنو األحسن فاألحسن، وتكون مستمرة وشامةل  لقدرات اإلنسان 

عيداً عن بومهاراته املادي  واملعنوي ، حتقق االستخالف يف األرض برعاي  أويل األمر، ضمن تعاون إقةليمي وتكامل إقةليمي 
 .(6)التبعي 

ويالحظ يف هذا التعريف الشرعي لةلتنمي  متيزه باخلصائص الواجب توافرها يف أي برنامج إمنائي واليت سنسردها بعجال  
 :(7)يف هذا املقام

ذلك إن أبرز خاصي  لةلتنمي  كوهنا عمةلي  هتدف إىل تطوير وتغيري حياة الناس يف جمتمع ما، ول التطوير والتغيير: .1
ال خيةلو تعريف هلا من اإلشارةإىل هذه اخلاصي  وإن تغريت املفردات مثل التقدم والرقي والتحسني، وهنا جيب 

ينما التغيري قد يكون ملا حسن فاألحسن، بالتفرق  بني كةلميت التغري والتنمي ، فالتنمي  دائما تعين التغري حنو األ
ِلَك بَِأنَّ الةلََّه مَلْ َيُك ُمَغي ِّرًا ن ِّْعَمً  أَنْ َعَمَها َعةَلىَٰ تعاىل هو حسن منا يكون ملا هو سيء كما ورد يف قوله   قَ ْوم  َحَََّّٰ يُ َغي ُِّروا ﴿ذََٰ

يٌع َعةِليٌم ﴾  َوأَنَّ  ۙ  َما بِأَنُفِسِهْم   .(3) ﴾ ِإنَّ الةلََّه ال يُ َغي ُِّر َما بَِقْوم  َحََّّ يُ َغي ُِّروا َما بِأَنْ ُفِسِهمْ  وقوله تعاىل: ﴿ (2)الةلََّه َسَِ
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 .165األنعام: (8)
 .38الدخان: (9)
ريوت، اليمام ، دار ديب البغا، بالبخاري،حممدبن إَساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، اجلامع الصحيح املختصر "صحيح البخاري"، تح:  مصطفى  (1)

 .697،  ص2،  مج1874، كتاب الصوم، باب حق اجلسم يف الصوم، رقم احلديث:  1987ه ، 1407،  3ابن كثري، ط
  لةلكتب، ياهلندي، عالء الدين عةلي املتقي بن حسام الدين، كنز األعمال يف سنن األقوال واألفعال، حتقيق حممد عمر الدمياطي، بريوت، الدار العةلم(11)

 .213، ص 1998
 .2املائدة: (12)

 
إن العمةلي  التنموي  يف سبيل حتقيق غاياهتا ومهامها ال تتم يف يوم وليةل  أوعشي  وضحاها وهي االستمرارية:  .2

أيضًا ال تتوقف عند حد، بل البد أن تكون مستمرة ومتواصةل ،فخاصي  االستمراري  يف التنمي  من النظرة 
َف اأْلَْرِض الَِّذي َجَعةَلُكْم َخاَلئِ َوُهَو ﴿تعاىل: اإلسالمي  جاءت حتقيقًا ملبدأ االستخالف يف األرض كما قال 

ةُلوَُكْم يف َما آتَاُكمْ  ، مث إن هذه النظرة السامي  لةلحياة مبني  عةلى التصور (8)﴾َوَرَفَع بَ ْعَضُكْم فَ ْوَق بَ ْعض  َدَرَجات  لَِّيب ْ
نَ ُهَما َماَء وَ ﴿َوَما َخةَلْقَنا السَّ : القرآين خلةلق هذا الكون وانه ليس لعبا أو عبثا، كما قال اهلل تعاىل اأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ

 (9) اَلِعِبنَي﴾
إن التطوير والتغيري املستمر يف التنمي  لألحسنفاألحسن البد أن يضاف إليه ميزة أخرى وهي الشمولية:  .3

الشمولي ، والشمولي  يف عمةلي  التنمي  اإلسالمي  تشري إىل مراعاة مكونات النفس البشري  )روحي ، نفسي ، 
عقةلي ...( كما ورد يف حديث النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم: )...فإن جلسدك عةليك حقا وإن لعينك عةليك 

 (10)حقا...( 
إن احلديث عن التنمي  وآمالنا فيها وما ينتج عنها من هنوض حضاري ال يتجاوز كونه حرباً عةلى ورق الرعاية:  .4

ي  اليت حتقق   ليست بعمةلي  فردي ، ونقصد هنا بالتنمإن مل تتم رعاي  براجمها والسهر عةلى تنفيذها، الن التنمي
هنض  حضاري  وتساهم يف تطور اجملتمعات، بل هي عمةلي  يشرتك فيها أفراد العامل اإلسالميجميعا لذاوجب 
عةلى أولياألمر يف العامل اإلسالمي تبين املشروع التنموي من خالل قول عثمان رضي اهلل عنه قوله: )إن اهلل ليزع 

 (11)ان ما ال يزع بالقرآن( بالسةلط
فإذا قام أولو األمر يف العامل اإلسالمي بواجب رعاي  التنمي ، فالبد حينئذ لكاف  املعنيني  التعاون والتكامل: .5

بعمةلي  التنمي  وهم أفراد األم  اإلسالمي  عام ، التعاون فيما بينهم والتكامل يف جهودهم كل حسب قدرته 
مثِْ  َعةَلى واتَ َعاَونُ  َواَل  ۙ  َوتَ َعاَونُوا َعةَلى اْلربِّ َوالت َّْقَوىَٰ  ﴿ :وله تعاىلوامكانياته ومهاراته طاع  لق  (12)  َواْلُعْدَواِن﴾ اإْلِ

عريف، وهذا هبمن دينها وعاداهتا وتراثها امللكل أم  خصائص متيزها عن غريها وهلا طابعتطبعت االستقاللية: .6
 املزيج شكل بطبيع  احلال ثقافتها اخلاص ، واليت البد لةلعمةلي  التنموي  أن تكون نابع  من تةلك الثقاف  ومتماشي  
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 .290، ص 1985(الرداوي، تيسري، التنمي  االقتصادي ، حةلب، مديري  الكتب واملطبوعات اجلامعي ، 13)
 .4، 3قريش: (14)

 .97النحل :(15)

، 2احلكم، طالعراق، املوصل، مكتب  العةلوم و الطرباين،سةليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم، املعجم الكبري، حتقيق: محدي بن عبد اجمليد السةلفي، (16)
 .358، ص12، مج13334م، بابالعني، رقم احلديث: 1983ه ،  1404

 .862،ص2،مج2310أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املظامل، باب "اليظةلم املسةلم املسةلم وال يسةلمه"، رقم احلديث: (17)

 
 

إلسالمي ا مع خصائصها ومميزاهتا وال تكون مستعارة أو مستوردة،وقد أمجع الكثري من الباحثني واملهتمني بالتنمي  يف العامل
والنامي منه حتديداً عةلى أن "أزم  التنمي  اليت تعيشيها الدول النامي  تعود إىل هيمن  الفكر الغريب التقةليدي وعدم قدرة 
هذا الفكر عةلى حتةليل أوضاع الدول املتخةلف ، أي جيب االعرتاف بأننا ما زلنا بعيدين عن تشكيل فكر تنموي 

 .(13)مستقل"
  ملنظور التنمي  بصف  أساسي  إىل حتقيق األمن املادي من اجلوع واألمن املعنوي من اخلوف وهتدف الفةلسف  اإلسالمي

َذا اْلبَ ْيتِ  ﴿  .(14) ﴾الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّن ُجوع  َوآَمنَ ُهم مِّْن َخْوف   )3( فَ ةْليَ ْعُبُدوا َربَّ هََٰ

﴿  :التنمي  توفري احلياة الطيب  اآلمن  املطمئن  لكل إنسان مصداقًا لقوله تعاىلفاإلسالم غايته ومنشده من خالل عمةلي 
، (15) يَ ْعَمةُلوَن﴾ َكانُوا  َما بَِأْحَسنِ  ْجَرُهمأَ  َولََنْجزِيَ ن َُّهمْ  ۙ  َمْن َعِمَل َصاحِلًا مِّن ذََكر  أَْو أُنَثىَٰ َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ ةَلُنْحِييَ نَّهُ َحَياًة طَيَِّبً  

ويعمها اإلخاء واملودة والرمح ، وترفها مظةل  األمن والعدل واحلري ، بعيدة عن ذل  واجلسدوهي احلياة اليت تسمو بالروح 
 احلاج  وخوف اجلوع والكراهي  واألناني .

وما ودعنا الرسول الكرمي إىل جوار ربه إال وقد أرسى ألمته أسس ومناهج لةلحياة الكرمي  الطيب ، ومازال كةلماته عةليه 
عباد السعي يف حاج  بعضهم البعض ونبذ الكراهي  والبغضاء، فعنه صةلوات اهلل الصالة والسالم موجها وناصحا ال

. (16)وسالمه عةليه) إن هلل َخةلقا َخةَلقٌهم حلوائج الناس, يفزع الناس إليهم يف حوائجهم, أولئك اآلمنون من عذاب اهلل( 
ن مسةلم  كان اهلل يف حاجته، ومن فرج عاملسةلم أخو املسةلم، ال يظةلمه وال يسةلمه من كان يف حاج  أخيه:  وقوله أيضا: )

، وهذا مدعاة لسالم  النفس (17)كرب  فرج اهلل عنه هبا كرب  من كرب يوم القيام ، ومن سرت مسةلماً سرته اهلل يوم القيام (
 وإخالص الني  واليت هي أساس جناح برامج التنمي .

 
 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura106-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura106-aya3.html
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 .13-12، ص 2013، اجلزائر، جامع  منتوري، (مربيعي، سوسن، التنمي  البشري  يف اجلزائر، قسنطين 18)
ري ، مصر، دار دراس  مقارن ، اإلسكند-(اجلمل، هشام مصطفى، دور املوارد البشري  يف متويل التنمي  بني النظام املايل اإلسالمي والنظام املايل الوضعي19)

 .83-78، ص 2006، 1الفكر اجلامعي، ط 

 
 المبحث الثاني: أسباب التنمية وأهدافها.

 ة:أواًل: أسباب التنمي
 :(18) إن ظهور مصطةلح التنمي  كان نتيج  حتمي  لعدة أسباب نوجزها فيما يةلي

املخةلفات السةلبي  اليت خةلفها االستعمار من هنب ودمار اقتصادي وبشري؛ ولةلخروج من هذه  األزم  أرادت  .1
مواكب  أحدث و الدول النامي  النهوض بذاهتا والبدء يف التنمي  ملختةلف اجملاالت لةلقضاء عةلى اآلثار السةلبي  

 التطورات.
 .ظهور تطورات عاملي حديث  كالعومل  اليت مست كاف  اجلوانب االقتصادي  والسياسي  وكذا  االجتماعي  .2
النمو السكاين السريع خاّص  بعد احلرب العاملي  الثاني ، فهذه الفرتة شهدت أكرب فرتة استقالل  كم           ا شهدت  .3

 .وهذا ماأدى إىل خفض نسب  الوفيات وزيادة  الوالداتتطورات كبرية يف جمال الطب، 
 .اخنفاض كبري يف معدالت النمو االقتصادي .4
انتشار الفقر والبطال  وظهور مشكالت خاّص  واجهت الدول الفقرية، كارتفاع أسعار البرتول وتأثريها عةلى  .5

 .الّدول غري  املنتج  له، وكذلك األمي  وسوء مستوى املعيش 
 التنمية: ثانياً: أهداف

يتمحور اهلدف العام لةلتنمي  حول حتقيق الرفاه املتوازن والشامل لألفراد واجلماعات يف أي جمتمع من خالل االستغالل 
األمثل لةلموارد املتاح  بأنواعها، وميكن أن نستخةلص جمموع  من األهداف اليت يف جمموعها تصب يف اهلدف العام ذاته 

 :(19)ونذكر منها
ويعد هذا منطةلق التنمي  وحدها األدىن،وهو يعىن توفري كل ما حيتاجه الفرد من  األساسية:اشباع الحاجات  .1

حاجات أساسي  كاملأكل واملشرب واملسكن والعمل الذي يضمن له قوت يومه، حَّ يكون عةلى استعداد لةلتأقةلم 
 مع كل املتغريات والقدرة والقابةلي  عةلى التفكري والتميز.

عد هذا اهلدف من األساسيات اليت تسعى عمةليات التنمي  إىل حتقيقها، حيث أن زيادة وي زيادة الدخل القومي: .2
الدخل القومي احلقيقي تعين زيادة قابةلي  األفراد لةلحصول عةلى السةلع واخلدمات والتايل زيادة الرفاهي  والقضاء 

 عةلى الفقر.
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ستدام ، األهداف، املقاصد واملؤشرات، املعهد الدمناركي حلقوق اإلنسان، د.س، املوقع (دليل حقوق اإلنسان ألهداف التنمي  امل20)
 sdg.humanrights.dkااللكرتوين

 
زيادة  قتصاديًا فإن غاي  التنمي  منخيص هذا اهلدف بالدرج  األوىل الدول املتخةلف  ارفع مستوى المعيشة: .3

 يععدال  التوز الدخل القومي هو حتسني مستوى املعيش  من خالل تقةليل الفوارق يف توزيع الدخل و 
وهو هدف اجتماعي أكثر منه اقتصادي،حيث أن وجود طبقتني يف تقليل التفاوت في الدخول والثروات: .4

ما يؤدي  االستهالك،وبالتايل يكون استهالكها أقل من ادخارهااجملتمع طبق  غني لديها ضعف يف ميةلها احلدي يف 
 إىل ضعف اجلهاز اإلنتاجي، وهو ما تسعى التنمي  إىل تقةليةله عن طريق استثمار األموال بدل ادخارها.

ويتم حتقيق هذا اهلدف عن طريق إحداث عدال  بني كل تعديل الهيكل االقتصادي لالقتصاد القومي:  .5
االقتصادي  سواء الزراعي  منها أو الصناعي  أو اخلدمي  حَّ تبقى البالد دوما يف انتعاش ورواج اقتصادي، القطاعات 

ي ففي البالد اليت يغةلب عةليها الطابع الزراعي مثال نالحظ تأثريه الكبري عةلى البني  االقتصادي  كونه املصدر الرئيس
 حدث تقةلباً اقتصادياً يف األسعار واإلنتاج، ومن هذا املنطةلقلدخل السكان مما جيعل البالد عرض  لالزمات إذا ما 

 جيب أن تركز الدول  عةلى مجيع القطاعات حَّ حتقق تطور اقتصادي شامل.
وال زالت هذه األهداف يف جتديد وحتديث من قبل املنظمات الدولي  الراعي  لةلتنمي  وعةلى رأسها "منظم  األمم املتحدة 

ف  أصدرت مؤخرا جمموع  من األهداف واملقاصد اليت تسعى إىل حتقيقها يف اجملتمع اإلنساين بص لةلتنمي  املستدام " واليت
 :(20)، ونذكر هذه األهداف هنا بإجياز2030عام  وذلك حبةلول عام 

حيث يهدف هذا املسعى إىل القضاء عةلى الفقر املدقع القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان:  .1
دوالر يف اليوم، وتسعى املنظم  أيضًا من  1.25دد األشخاص الذي يعيشون بأقل من والذي يقاس حاليًا بع

خالل هذا اهلدف ضمان متتع مجيع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء منهم بنفس احلقوق يف احلصول 
 صرف فيها.ي  التعةلى املوارد االقتصادي  وكذلك حصوهلم عةلى اخلدمات األساسي  وعةلى حق مةلكي  األراضي وحر 

ويهدف هذا لةلقضاء عةلى اجلوع وضمان حصول اجلميع وال سيما القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي: .2
الفقراء والفئات الضعيف  مبا فيهم الرضع عةلى ما يكفيهم من الطعام الصحي واملغذي، ووضع هناي  جلميع أشكال 

 صغار منتجي األغذي . سوء التغذي ، ومضاعف  اإلنتاج الزراعي وزيادة دخل
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وذلك من خالل رفع مستوى الرعاي  الصحي  والعمل عةلى خفض ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية:  .3

مولود حي، ومكافح  األوبئ  واألمراض  100,000حال  وفاة لكل  70النسب  العاملي  لوفيات الوالدةإىل أقل من 
 اض.املعدي  كاإليدز والسل واملالريا وغريها من األمر 

وذلك من خالل ضمان أن يتمتع مجيع البنات والبنني ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع:  .4
 بتعةليم ابتدائي وثانوي جماين ومنصف، مما يؤدي إىل نتائج تعةليمي  مالئم  وفعال ، والسعي إىل ضمان تكافؤ فرص 

الشباب الذين  التعةليم العايل بكةلف  معقول  وتشجيعالنساء والرجال يف احلصول عةلى التعةليم املهين، وتيسري مجيع 
 تتوافر لديهم مهارات مناسب  يف شغل وظائف الئق .

ميز وذلك من خالل القضاء عةلى كل أشكال التتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات:  .5
ر ، وحمارب  االجتار بالبشضد النساء والفتيات يف كل مكان، والقضاء عةلى كل أشكال العنف ضد النساء

 واالستغالل اجلنسي والقضاء عةلى املمارسات الضارة مثل زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القصري.
ويتحقق هذا اهلدف حبصول اجلميع عةلى خدمات ضمان توافر خدمات المياه والصرف الصحي للجميع:  .6

تيات افقها، وإيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء والفالصرف الصحي والنظاف  الصحي  وتوفري دورات املياه ومر 
ممن يعيشون يف ظل أوضاع هش ، وحتسني نوعي  املياه عن طريق احلد من التةلوث وتنفيذ اإلدارة املتكامةل  ملوارد 

 .املياه
عزيز وذلك من خالل تضمان الحصول على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة:  .7

عاون الدويل من أجل تيسري الوصول إىل حبوث وتكنولوجيا الطاق  النظيف  وتوسيع نطاق البىن التحتي  من أجل الت
 تقدمي خدمات الطاق .

ق من خالل احلفاظ عةلى النمو االقتصادي الفردي وفتعزيز النمو االقتصادي الشامل وتوفير العمل الالئق:  .8
عةلى األقل سنويا يف الدول األقل منوا،  % 7الناتج احملةلي اإلمجايل بنسب  الظروف الوطني ، والسعي إىل نسب  منو 

وحتقيق مستويات أعةلى من اإلنتاجي  االقتصادي  من خالل التنويع واالرتقاء مبستوى التكنولوجيا واالبتكار، واحلد 
 بدرج  كبرية من نسب  الشباب غري مةلتحقني بالعمل او التعةليم أو التدريب.

وذلك بتمكني وتعزيز االندماج االجتماعي واالقتصادي دام المساواة داخل البلدان وفيما بينها: الحد من انع .9
والسياسي لةلجميع بغض النظر عن اجلنس أو اإلعاق  أو العرق أو األصل او الدين او الوضع االقتصادي، وتطوير 

من  الجتماعي  وحتقيق قدر أكربالسياسات وفق ذلك وال سيما السياسات املالي  وسياسات األجور واحلماي  ا
 املساواة تدرجيياً.
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 مرجع سابق. (دليل حقوق اإلنسان ألهداف التنمي  املستدام ، 21)

 
يأيت يف إطار هذا اهلدف حصول جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود:  .10

 اجلميع عةلى مساكن وخدمات أساسي  مالئم  وآمن  وميسورة التكةلف ، ورفع مستوى اخلدمات يف األحياء الفقرية، 
وصول اجلميع إىل نظم نقل مأمون  ومستدام  وحتسني السالم  عةلى الطرقات وتعزيز التوسع احلضري وتوفري إمكاني  

 الشامل لةلجميع واملستدام.
يف هذا الصدد يتم تنفيذ اإلطار العشري لربامج االستهالك واإلنتاج ضمان وجود أنماط استهالك مستدامة:  .11

تدام  تويل البةلدان املتقدم  النمو دور الريادة وحتقيق اإلدارة املساملستدام، مع قيام مجيع البةلدان باختاذ إجراءات و 
 واالستخدام الكفؤ لةلموارد الطبيعي  وتعزيز ممارسات الشراء العام وفق لةلسياسات واألولويات الوطني .

م ويأيت هذا اهلدف مشروطا باالعرتاف باتفاقي  األماتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره: .12
 ملتحدة املبدئي  بشأن التغيري املناخي.ا
وذلك من خالل منع التةلوث البحري جبميع أنواعه واحلد منه  حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية: .13

بدرج  كبرية، وإدارة النظم االيكولوجيا لةلمدن البحري  والساحةلي ، والعمل عةلى تقةليل حتمض احمليطات إىل أدىن 
 .(21)و فعالحد وتنظيم الصيد عةلى حن

واحلديث عن مفهوم التنمي  البشري  جاء نقةل  من احلديث عن التنمي  االقتصادي  بعد أن تراءى لةلمختصني أن االستثمار 
يف العنصر البشري هو أساس كل منو اقتصادي، مت صارت النقةل  األخرى ملفهوم التنمي  البشري  من منظوره االقتصادي 

وى كل الدراسات والتقارير الدولي  يف وضع الربامج لةلرقي مبستوى التنمي  البشري  عةلى مستإىل املنظور اإلنساين، فتوالت 
 اجملتمعات.

وقد كان لإلسالم سبقه يف التنمي  البشري ، فما جاءت الرسال  احملمدي  إال ليحيا اإلنسان حياة كرمي  طيب  مستخةلفاً من 
  ولذلك مل ن اإلسالمي  تبنت والزالت تتبىن الفكر الغريب يف التنمياهلل سبحانه وتعاىل عةلى األرض، إال أن معظم البةلدا

 يفةلح سعيها.
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 نتائج الدراسة:

 نستطيع أن نوجز أهم النتائج اليت توصل إليها البحث مبا يةلي:  

يراعى املنظور الشرعي هذا، و  ومتطةلبات التنمي  يف عصرناىيتماششرعيمفهوم التنمي  وفق املنظور ال.  أكدت الدراس  إن 1
 لةلتنمي  جمموع  من اخلصائص هي: التطوير والتغيري،واإلستمراري ، والشمولي ، والرعاي ، واإلستقاللي .

. أظهرت الدراس  إن مفهوم التنمي  البشري  انتقل من مفهومه االقتصادي إىل حقل السياس  مت تطور مفهوم التنمي  2
ها وفق مع العديد من احلقول املعرفي  األخرى، فعرفت التنمي  الثقافي ، والتنمي  اإلداري  وغري وارتبطت عالقاته وتشابكت 

 الشريع  اإلسالمي .
. أوضحت الدراس  أن هناك مسامه  واضح  وكبرية لةلثقاف  اإلسالمي  يف انتعاش التنمي  البشري  من خالل ما متارسه 3

سالمي  واملسامه  يف حمو األمي ، ونشر تعاليم احلياة اإلسالمي  مما ينعكس املساجد من دور يف نشر تعاليم الشريع  اإل
 أثرها يف تطوير اجملتمعات.

كشفت الدراس  إن التدرج يف مفهوم معان التنمي  البشري  يعزز مكانتها وحاج  اجملتمعات إليها اليت تنتهج تعاليم .  4
يت هبا شري  يف اإلسالم لدي األقةليات القومي  يف بعض الدول الالذي له أثر مةلحوظ بتعزيز مكان  التنمي  الب شريع ال

 أقةليات ومكونات اجتماعي  خمتةلف .
 

 توصيات الدراسة:
 تقدم هذه الدراس  جمموع  من املقرتحات والتوصيات لالرتقاء مبؤسسات اجملتمع اإلسالمي وحتقيق التنمي  املنشودة: 

ى دور  الشريع  اإلسالمي  يف جناح برامج التنمي  البشري ، مع الرتكيز  عةلعةلى الباحثني أن يقوموا ببحث ودراس  أثر  .1
 .التدرج يف حتقيق التنمي  البشري  وتعزيز مكانتها وحاج  اجملتمعات إليها

العمل عةلى القيام مبؤمترات وندوات متخصص  تبني دور وأثر الشريع  اإلسالمي  باملسامه  يف  تتبع مراحل التطور يف  .2
 االت الدنيوي  وتضمنه لكاف  املواضيع ذات الصةل .خمتةلف اجمل

ضرورة العمل عةلى تعميم جترب  احلةلقات الدراسي  الشرعي ، والدروس اإلسالمي  يف أماكن خمتةلف  من دور عبادة أو  .3
مراكز متخصص  أو نوادي ثقافي ، ملا هلا من أثر يف تعةليم وتطوير اجملتمع املسةلم، والقضاء عةلى األمي  الشرعي  

 والدنيوي .
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ABSTRACT 

 

This study discusses the suspicions of the critics of the Prophetic Hadiths in general, 

and the well-known Sunna collections in particular. These suspicions were based on 

verses from the Holy Quran: 

1 – The claim that the Holy Quran is sufficient and so there is no need for the Sunnah 

of the Prophet and how this claim may be refuted. 

2 - The claim that if the Sunnah had a binding force, Allah Almighty would protect 

it and how this claim may be refuted. Indeed, those who raise such a doubt are the 

enemies of the Qur'an which disavows them. They denied the Sunnah and fought it 

on the pretext that Qur’an is a sufficient source of faith and legislation in Islam. 

They do not apply the Prophetic Sunnah at all, and do not cite their hadiths in their 

entirety. Their argument relies on the claim that Allah has promised to protect only 

the Qur'an, and therefore it is enough and sufficient, so they do not need the Sunnah 

according to them. 

The Holy Qur'an firmly and unambiguously enjoins the Muslims to follow the Seal 

of the Prophets (peace and blessings of Allah be upon him) as He said explicitly and 

clearly: “Say: "If ye do love Allah, follow me: Allah will love you and forgive you 

your sins: For Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful. Say: "Obey Allah and His 

Messenger": But if they turn back, Allah loves not those who reject Faith”. 
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 ملخص ال

  ـ وصدواوين الُسّن  املشهورة عةلى وجه اخلصشبهات الطاعنني يف األحاديث النبوي  عموما، ويف يناقش هذا البحث 
 :شبهات عةلى آيات من القرآن الكرميوقد بنيت هذه ال

 .شبه  االكتفاء بالقرآن الكرمي وعدم احلاج  إىل السن  النبوي  والرد عةليها-1
 ن، والقرآنأعداء القرآ احلقيق وهم يف  .شبه  أن السن  لو كانت حج  لتكفل اهلل عز وجل حبفظها والرد عةليها-2

  اإلسالم. يف والتشريع لإلميان كمصدر  بالقرآن االكتفاء وحاربوها حبج  النبوي  السن  أنكروا فقد براء. منهم

 وعد قد اهلل أن ذلك يف وحجتهم وتفصيال، مجةل  بأحاديثها يستشهدون وال إطالقا، النبوي  بالسن  يأخذون ال فهم
 .يزعمون كما  لةلسن  النبوي ، حيتاجون ال لذلك والكفاي ؛ الغني  فيه وأنه فقط، القرآن حبفظ

 غموض؛ وال فيه بسل ال قاطعا حازما جازما أمرا وسةلم عةليه اهلل صةلى خامت النبيني باتباع أمر املسةلمني الكرمي القرآن وأن
 ُقل    ر ِحيم   غ ُفور   و الةلَّهُ  ُذنُوب ُكم   ل ُكم   يـ غ ِفر  و   الةلَّهُ  حُي ِبب ُكمُ  ف اتَِّبُعوِن  الةلَّه   ُتُِبُّون   ُكن ُتم    ِإن   ُقل  : يف صراح  ووضوح  قال حيث
 ال ك اِفرِين " حيُِبُّ  ال   الةلَّه   ف ِإنَّ  تـ و لَّو ا ف ِإن   و الرَُّسول   الةلَّه   أ ِطيُعوا
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 1 جممع الةلغ  العربي  بالقاهرة، املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى / أمحد الزيات / حامد عبد القادر / حممد النجار، دار الدعوة
471، ص1باب الشني، ج  

  2  القرآن الكرمي، سورة املائدة 48

 

 :لغة واصطالحا الشبهة معنى

 ال  ف   أمره ال تبس م ا الشَّر ع: ويف   "اختةلط، واشتبه يف املسأل : شكَّ يف صحتها : االلتباس، واشتبه األمر عةليه:لغ  "الُشبـ ه  ُ 
 1.ب اِطل أم ُهو   و حقّ  حر ام أم ُهو   أحالل يدرى

أما املفهوم االصطالحي: لةلشبه  فهي كل ما يثري الشكَّ واالرتياب يف صدق الداعي وحقيق  ما يدعو إليه، فتمنع املدعو 
واالستجاب  له، أو تؤخِّر هذه االستجاب ، كما أنه غالًبا ما ترتبط إثارُة الشبه  بعادٍة موروث ، أو مصةلح  من رؤي  احلق 

قائم ، أو شهوة دنيوي ، أو محيٍ  جاهةلي ، أو سوء ظن، أو غبٍش يف الرؤي ، فتتأثر النفوس الضعيف  املتصةل  هبذه األشياء، 
 . وجتعةلها حج  وبرهانًا تدفع به احلق

 :بهذه الطائفةالتعريف 

ةلهم أتباع هذا املنهج أهنم عةلى النهج الصحيح واألصيل الذي كان عةليه خامت النبيني فهو متبع ملا أنزله اهلل عةليه ودلييعتقد 
و اء ُهم  ع مَّا ج اء ك  ِمن  احل  قِّ  نـ ُهم ِب ا أ نز ل  الةلَُّه  و ال  تـ تَِّبع  أ ه  ُكم بـ يـ   2﴾يف هذا اآلي  ﴿ف اح 

يف العصر احلديث ظهرت فكرة إنكار السن  يف اهلند يف فرتة االحتالل اإلجنةليزي عةلى يد أمحد خان الذي فسر القرآن 
 .ِبنهج عقةلي، ووضع شروطا تعجيزي  لقبول احلديث مما جعةله ينكر أغةلب األحاديث

هرة، ويزعمون املط -ةليه وسةلم صةلى اهلل ع -هلذه الطائف  مغالطات وجهاالت، زعموا أهنا شبهات ضد سن  رسول اهلل 
أن هذه الشبه هي يف الوقت ذاته أدل  قاطع  عةلى وجوب ترك السن  النبوي  املطهرة، وإمهاهلا واالنصراف عنها، وعدم 
اعتبارها مصدراً لةلتشريع، واالقتصار عةلى القرآن اجمليد مصدراً وحيداً لةلتشريع اإلسالمي. وسنتوىل ذكر شبهاهتم هذه كما 

 .مث نرد عةليها ونبني بطالهنا أوردوها،
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  3  القرآن الكرمي، سورة األنعام: 38( 
  4  القرآن الكرمي، سورة يوسف:111   

 

 الشيهة األولى:

إن القرآن الكرمي كاٍف يف بيان قضايا الدين وأحكام الشريع ، وإن القرآن قد اشتمل عةلى الدين كةله، ما ترك شيئًا وال 
كان هلا. مفرط يف شيء. وهلذا كان القرآن كافياً، ومل يكن مث  حاج  ملصدر ثان لةلتشريع. فالسن  ال حاج  إليها، وال 

ٍء{سبحانه: }م ا فـ رَّط ن ا يف ال كِ  -وقد استدلوا لشبهتهم هذه ِبا زعموه أدل  من القرآن اجمليد. من ذلك قوله   3ت اِب ِمن  ش ي 
تـ ر ى و ل ِكن  ت ص ِديق  الَّ  -سبحانه  -بقول اهلل  -كذلك   -واستدلوا ،  ِديثاً يـُف   ِذي بـ ني   يصف القرآن الكرمي: }م ا ك ان  ح 

ٍم يـُؤ ِمُنون { ٍء و ُهدًى و ر مح  ً  لِق و  ي ِه و تـ ف ِصيل  ُكلِّ ش ي    4ي د 

واضح ال حيتاج إىل عةلم غزير، وإمنا حيتاج إىل حبث متأن يف كتاب اهلل تعاىل، لةلتأكد من أن هذه الشبهة  ونرد على
ن القرآن زئيات والتفاصيل، والزعم بأالقرآن وإن مشل عةلى أصول الشريع  وكةليات هذا الدين، إال أنه مل ينص عةلى اجل

 مشل كل صغرية وجزئي  يف هذا الدين افرتاء وهبتان عظيم، ال يقره واقع آيات كتاب اهلل تعاىل.

فالقرآن اجمليد قد اشتمل عةلى قضايا الدين، وأصول األحكام الشرعي ، أما تفاصيل الشريع  وجزئياهتا فقد فصل بعضها 
صةلى اهلل  -اليت اقتضت أن يتوىل رسوله  -عز وجل  -اجململ يف القرآن بناء عةلى حكم  اهلل ا، وإمنا جاء أكثرهوأمجل 

تفصيل ذلك اجململ وبيانه. وهذا هو ما قام عةليه واقع اإلسالم، وأمجعت عةليه أمته، ومن مث فال وزن ملن  -عةليه وسةلم 
 إذا كان أصحاب هذه الشبه  يزعمون أنيقول بغري ذلك أو يعارضه، ألن معارضته مغالط  واضح  وهبتان عظيم، و 

القرآن اجمليد قد فصل كل شيء، وبني كل صغرية وكبرية يف الدين، فةلنحتكم وإياهم إىل عماد الدين الصالة، أين يف 
القرآن الكرمي عدد الصةلوات، ووقت كل صالة ابتداء وانتهاء، وعدد ركعات كل صالة، والسجدات يف كل ركع ، 

وما يقرأ فيها، وواجباهتا، وسننها، ونواقضها، إىل غري ذلك من أحكام ال ميكن أن تقام الصالة بدوهنا؟  وهيئاهتا، وأركاهنا،
ومثل ذلك يقال يف أحكام العبادات كاف ، إن القرآن العظيم قد ورد فيه األمر بالصالة والزكاة والصيام واحلج، فأين جند 

سبحانه  -ع، وأين جند أحكام الصيام؟ وأين جند مناسك احلج؟ إن اهلل خترج منها الزكاة، ومقدار كل نو  منه األنواع اليت
 صةلى اهلل  -الذي ال ينطق عن اهلوى، وجاء رسول اهلل  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -قد وكل بيان ذلك إىل رسول اهلل  -
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 5http://taseel.com/articles/4086  

 

فصيل د خال من تفقال: "صةلوا كما رأيتمون أصةلي"، ومل يقل: كما جتدون يف القرآن، ألن القرآن ق -عةليه وسةلم
 .األحكام وبياهنا

ولو كان هذا الزعم صحيحا فأين هو تفصيل عدد الصةلوات اخلمس اليت بينتها السن  النبوي ، وأين هي عدد ركعات كل 
فريض  يف كتاب اهلل، وأين هو نصاب الزكاة املفروض  يف اإلبل والبقر والغنم والذهب والفض ، إىل غري ذلك من التفاصيل 

 ات واملعامالت اليت مل ترد جزئياهتا إال يف السن  النبوي .يف العباد

 الشبهة الثانية:

فةلم  أقوال نسبها الناس إىل رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم زورا وتزييفا، هي بل أن السن  مل تكن وحيا من اهلل عز وجل 
 عةلى تقوم ه الشب هذهو من الوحي سوى القرآن الكرمي. –حسب زعم هؤالء  –ينزل عةلى الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم 

 ولكنه - سةلمو  عةليه اهلل صةلى - رسوله عةلى - سبحانه- اهلل قبل من وحياً  ليست النبوي  السن  أن ادعائهم أساس
 االعتبار هبذا - سةلمو  عةليه اهلل صةلى - وهو بشريته، ِبقتضى - وسةلم عةليه اهلل صةلى - النيب من وتصرف اجتهاد
 وال الوحي، هو مناإ اخلطأ عن املنزه ألن اخلطأ، عن منزه  ليست فهي وبالتايل وحياً، ليست فالسن  وخيطئ، يصيب
 باتباعها، مةلزمني فةلسنا وحياً، ليست وأفعاله - وسةلم عةليه اهلل صةلى - الرسول أقوال كانت  وإذا. اجمليد القرآن إال وحي
 اجتهاد هي وإمنا وحياً، ليست السن  أن عةلى أدل  أهنا يزعمون أموراً  يذكرون وهم. التشريع مصادر من مصدر هي وال
 .بشراً  باعتباره - وسةلم عةليه اهلل صةلى - النيب من

احلرك  عبد اهلل: "إنا مل نؤمر إال باتباع ما أنزله اهلل بالوحي، ولو فرضنا جدال صح  نسب  ويف ذلك يقول مؤسس هذه 
بعض األحاديث بطريق قطعي إىل النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم، "فإهنا مع صح  نسبتها ال تكون واجب  االتباع، ألهنا 

 " 5ليست بوحي منزل من اهلل تعاىل

واحلقيق  أن الرد عةلى هذه الشبه  ال حيتاج إىل كثري وعةلم وفقه يف الدين أيضا، بل حيتاج إىل بصرية وبعد عن التعصب 
 واجلهل والعناد، فقد ورد يف القرآن الكرمي ما يثبت أن الرسول ال يأيت بالكالم واألحاديث من عنده، بل كةله وحي من 
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  6 القرآن الكرمي، سورة القةلم/4-3
فيش،دار الكتب طالقرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي،  اجلامع ألحكام القرآن، ُتقيق: أمحد الربدون وإبراهيم أ 7

     85_ ص17، جم 1964 -هـ 1384القاهرة،  الطبع : الثاني ،  –املصري  
  8 النحل/44،

   9 حممد رشيد بن عةلي رضا ، تفسري املنار، ،اهليئ  املصري  العام  لةلكتاب، 1990 م، ج8_ص274

 

ي  يُوح ى{  اهلل تعاىل، قال تعاىل: }و م ا يـ ن ِطقُ  ، قال القرطيب رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلي :  6ع ِن اهل  و ى * ِإن  ُهو  ِإالَّ و ح 
ل    ع ةل ى أ نَّ السُّنَّ  ٍي ِمن  الةلَِّه ع زَّ و ج ّل،وفيه د ال  ِي ال ُمنـ زَِّل يف ال  أ ي  م ا خي  رُُج نُط ُقُه ع ن  ر أ يِِه، ِإمنَّ ا ُهو  ِبو ح  ال و ح  ِل.   ك    7ع م 

كما أن السيد رشيد رضا يقول: "ال شك يف أن اتباع الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم فيما صح عنه من بيان الدين داخل 
يف عموم ما أنزل إلينا عةلى لسانه....فإنه تعاىل أمرنا باتباعه وطاعته وأخربنا أنه مبةلغ عنه، فقال تعاىل: }و أ نـ ز ل ن ا إِل ي ك  

ر  لُِتبـ   واجلمهور عةلى أن األحكام الشرعي  الواردة يف السن  موحى هبا،  8نيِّ  لةلنَّاِس م ا نـُزِّل  إِل ي ِهم  و ل ع ةلَُّهم  يـ تـ ف كَُّرون {الذِّك 
 9وأن الوحي ليس حمصورا يف القرآن"

ث ظنوا يولعل الذي أوقع من يسمون أنفسهم "القرآنيني" يف هذه الشبه  هو عدم فهمهم حلقيق  الوحي يف السن ، ح
 أن طريق  الوحي فيها مثل طريق  وحي القرآن، من نزول املةلك به وتسجيةله مث روايته تواترا، وعدم إتيان البشر ِبثةله.

وإلزال  هذا الةلبس واخلفاء ال بد من بيان أهم الفروق بني وحي القرآن ووحي السن ، فالقرآن معجز بةلفظه إىل األبد دون 
كما يف   سن ، وتكفل اهلل حبفظه من التغيري والتبديل دون السن ، وال جيوز روايته باملعىنالسن ، ومتعبد بتالوته دون ال

 السن ، وحيرم مسه لةلمحدث ال كالسن ، ولفظ القرآن ومعناه من اهلل تعاىل خبالف السن .

ردة عن جمأما ما زعمه "برويز" من أن تقسيم الوحي إىل خفي وجةلي مستعار من اليهود، فهي دعوى مرفوض  ألهنا 
الدليل، فةلم يوضح لنا اسم من قام بنقل هذا التقسيم من اليهودي  إىل اإلسالم، ويف أي عصر أصبح واقعا مفروضا،  
كما أنه ال شبه بني ما عند اليهود من األقوال املنسوب  إىل أنبيائهم وبني ما عند املسةلمني من سن  املصطفى صةلى اهلل 

اف  سند هلا البت ، بينما السن  ال تقبل ما مل يتوفر فيه شروط القبول يف السند، باإلض عةليه وسةلم، إذ إن أقوال اليهود ال
 إىل خةلو املنت من الشذوذ وخمالف  ما ورد عن الثقات.
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م برقم  2001 -هـ  1421عادل مرشد، وآخرون، مؤسس  الرسال ،  الطبع : األوىل،  -أمحد بن حنبل، مسند اإلمام أمحد، احملقق: شعيب األرنؤوط   10 
  وقال األرنؤوط إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري عبد الرمحن بن أيب عروف اجلرشي فمن رجال أيب داود والنسائي وهو ثق  17213

  11 القرآن الكرمي، سورة النجم:4-3
  12  القرآن الكرمي، سورة احلاق :47-44 

 

وفوق كل ما سبق فإن اصطالح الوحي اجلةلي واخلفي جاءت من قوله صةلى اهلل عةليه وسةلم: )أال ان أوتيت القرآن ومثةله 
ل ينثين شبعانا عةلى أريكته يقول: عةليكم بالقرآن فما وجدمت فيه من حالل فأحةلوه وما وجدمت فيه معه، أال يوشك رج

 .10من حرام فحرموه، أال ال حيل لكم حلم احلمار األهةلي.....(

كوا النخل أصحابه أن يرت  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -من أدلتهم عةلى ذلك، أواًل: مسأل  تأبري النخل، حيث أمر النيب 
 فأطاعوا أمره ففسد النخل، وخسر الناس مثار خنيةلهم.  -يةلقحوه  -ؤبِّروه فال ي

 ومل يقتةلهم، وأخذ منهم الفداء، ونزل -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -الرسول  أبقاهمأسرى بدر، حيث  : مسأل نياوثا
 القرآن مبيناً خطأ ذلك االجتهاد وإصاب  اجتهاد عمر ورأيه يف املسأل . 

 الشبهة:هذه  ونرد على
 :مايةليأمهها  ومنكثرية وعديدة   -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -عةلى نبيه  -تعاىل  -األدل  عةلى أن السن  وحي من اهلل 

عز  -بذلك يف آيات بينات من القرآن اجمليد الذي ينتسب إليه هؤالء. من ذلك قوله  -تعاىل  -أواًل: إخبار اهلل 
ي  يُوح ى{: }-صةلى اهلل عةليه وسةلم  -عن النيب  -وجل   -. ومن ذلك قوله   11و م ا يـ ن ِطُق ع ِن اهل  و ى ِإن  ُهو  ِإالَّ و ح 

ن ا ِمن ُه بِال ي ِمنيِ -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -عن نبيه  -عز وجل  ن ا بـ ع ض  األ  ق اِويِل أل  خ ذ   مُثَّ ل ق ط ع ن ا ِمن ُه : }و ل و  تـ ق وَّل  ع ةل يـ 
ٍد ع ن ُه ح اِجزِين { ال و ِتني  ف م ا ِمن ُكم  ِمن   ). فهذه اآليات ليس فيها إخبار بأن الرسول ال ينطق إال بالوحي فقط،  12أ ح 
ه لقتةله اهلل وقضى شيئاً مل يوحه اهلل إلي -تعاىل  -لو افرتى عةلى اهلل  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -بل فيها إخبار بأنه 

 -، فإن الرسول  يقض عةليهمل يأخذ من رسوله باليمني، ومل يقطع منه الوتني، أي مل -تعاىل  -عةليه. وحيث إن اهلل 
 إليه. -تعاىل  -ما نطق إال ِبا أوحاه اهلل  -صةلى اهلل عةليه وسةلم 

صةلى اهلل عةليه  -فيها املؤمنني باتباع الرسول  -عز وجل  -ثانياً: النصوص القاطع  من كتاب اهلل اجمليد اليت يأمر اهلل 
 ُخُذوُه تبارك وتعاىل: }و م ا آت اُكُم الرَُّسوُل ف   -قول اهلل  يف كل ما يأخذ وما يدع، وما يأمر وما ينهى، من ذلك -وسةلم 
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  13 القرآن الكرمي، سورة حلشر:7 
  14   القرآن الكرمي، سورة النساء:65(   

  15  القرآن الكرمي، سورة  النور، 51 
  16 لقرآن الكرمي، سورة األحزاب:21       

 

 . 13و م ا نـ ه اُكم  ع ن ُه ف انـ تـ ُهوا{
سةليم ألمره وهنيه والرضا حبكمه، والت -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -اإلميان عةلى طاع  رسوله  -تعاىل  -ثالثاً: ترتيب اهلل 

نـ ُهم  مُثَّ حُي كِّمُ  : }ف ال و ر بِّك  ال يـُؤ ِمُنون  ح ّتَّ -عز وجل  -يف كل ما يراه وحيكم به، وذلك يف قول اهلل  ر  بـ يـ  وك  ِفيم ا ش ج 
ةِليمًا{ ُدوا يف أ نـ ُفِسِهم  ح ر جاً ممَّا ق ض ي ت  و ُيس ةلُِّموا ت س  املؤمنني بأن شأهنم مع  -تعاىل  -. ومن ذلك وصف اهلل   14ال جيِ 

قـ و ل  ال ُمؤ ِمِنني   : }ِإمنَّ ا ك ان  -سبحانه  -أن يقولوا مسعنا وأطعنا، وذلك يف قوله  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -رسول اهلل 
ةِلحُ  ع ن ا و أ ط ع ن ا و أُول ِئك  ُهُم ال ُمف  نـ ُهم  أ ن  يـ ُقوُلوا مسِ  ُكم  بـ يـ   .  15ون {ِإذ ا ُدُعوا ِإىل  الةلَِّه و ر ُسولِِه لِي ح 

وخباص   -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -إىل رسوله  -عز وجل  -السن  وحي من قبل اهلل  رابعاً: إمجاع األئم  كةلها عةلى أن
 -ظون أقواله حيث كانوا يف حياته الشريف  حيف -صةلى اهلل عةليه وسةلم ورضي اهلل عنهم أمجعني  -صحاب  رسول اهلل 

يف كل ما يأيت  -م هلل عةليه وسةلصةلى ا -ويتذاكروهنا فيما بينهم، وكانوا يتحرون االقتداء به  -صةلى اهلل عةليه وسةلم 
يف قوله ألم  اإلسالم:  -تعاىل  -مستجيبني لتوجيه اهلل  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -فيما ليس خبصوصي  له  -وما يذر 

ِخر  و ذ ك ر  ال و ة  ح س ن    ِلم ن  ك ان  يـ ر ُجو الةلَّه  و ال يـ و م  اآل  ِثريًا{ةلَّ }ل ق د  ك ان  ل ُكم  يف ر ُسوِل الةلَِّه أُس   .   16ه  ك 
أما ما أثاروه من مغالطات مدعني أهنا أدل  عةلى أن السن  النبوي  املطهرة ليست وحياً، فهو كالم ظاهر البطالن. وحنن 

 إبطااًل ملزاعمهم. -رغم وضوح بطالنه  -نرد عةليه 
  هلا بالوحي   واخلربة وال عالقالنخل. وهي مسأل  ترجع إىل التجرب -تةلقيح  -وأول مزاعمهم الباطةل  مسأل  تأبري  -1

من قريب أو من بعيد. ومن املعةلوم أن األمور اليت تقوم عةليها معايش الناس وحياهتم العادي  ال صةل  هلا بالوحي إال 
فيما يتصل هبا من حل وحرم  وإباح . أما كيفي  مزاولتها والقيام هبا، فذلك مرتوك لةلخربة والتجرب  يزاولوهنا حسب ما 

لك قال مل تكن له سابق  خربة بتأبري النخل، وملا رآهم يفعةلون ذ -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -تعودوا. ورسول اهلل ألفوا و 
 هلم "لو تركتموه لصةلح" إما عةلى هيئ  االستفهام، وإما عةلى االقرتاح املبين عةلى عدم التجرب . ومل يكن لذلك من صةل  
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  17  القرآن الكرمي، سورة األنفال:69-67

 

يف  -ةليه وسةلم صةلى اهلل ع -تركوا تأبري النخل ومل يصةلح، وحدثوا رسول اهلل بالتشريع ال أمراً وال هنياً. ولذلك ملا 
 هلم: )أنتم أعةلم بأمور دنياكم(  ذلك، قال

وأما مسأل  األسرى يف بدر، فهي قد مجعت بني الرأي والوحي. فقد كان الرأي أواًل، مث أعقبه الوحي بعد ذلك.  -2
صةلى اهلل عةليه  -ال يتوفر يف كثري غريها من قضايا التشريع. فرسول اهلل  وقضي  األسرى ببدر توضح لنا أمراً هاماً قد

 -هلل ، فكل أدىل برأيه، مث مال رسول ا-رضوان اهلل عةليهم -أخذ يف أسرى بدر بالرأي، فاستشار أصحابه  -وسةلم 
 -اهلل عنه  رضي -كر إىل الرأي القائل باستحيائهم وأخذ الفداء منهم، وكان هذا رأي أيب ب -صةلى اهلل عةليه وسةلم 

وبعد أن استقر األمر عةلى ذلك نزل الوحي عةلى رسول  -أن يقتل األسرى مجيعا  -رضي اهلل عنه  -وكان رأي عمر 
 - يبني ما كان ينبغي أن يفعل يف مسأل  األسرى، ويبني الصواب يف القضي . يقول اهلل -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -اهلل 

ر ى ح ّتَّ يـُث ِخن  يف  يف شأن فعل الرسول يف -سبحانه  ر ِض تُرِيُدون  ع ر ض  ا أسرى بدر: }م ا ك ان  لِن يبٍّ أ ن  ي ُكون  ل ُه أ س  أل 
ا أ خ ذ   ِخر ة  و الةلَُّه ع زِيز  ح ِكيم  ل و ال ِكت اب  ِمن  الةلَِّه س ب ق  ل م سَُّكم  ِفيم  نـ ي ا و الةلَُّه يُرِيُد اآل  اب  ع ِظيم  ف كُ الدُّ ُتم  مُت  ع ذ  ةُلوا ممَّا غ ِنم 

 .  17ح الاًل ط يِّباً و اتَـُّقوا الةلَّه  ِإنَّ الةلَّه  غ ُفور  ر ِحيم {
ةلى اهلل عةليه ص -فقضي  األسرى بدأت بالرأي، مث انتهت بالوحي. وهذه القضي  جبمةلتها شاهدة عةلى أن الرسول 

ال يدع  -حانه سب -وأن اهلل  -سبحانه  - إال بوحي من عند اهلل -فيما يتصل بالدين  -ال يقول وال يفعل  -وسةلم 
عةلى غري صواب، حّت يف حال  تصرفه برأيه واجتهاده وذلكم هو األمر اهلام الذي  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -رسوله 

ال برأيه. وفعةله يف أمور الدين وحي، حّت ولو ق -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -نـ وَّهنا به قبال، وخالصته أن قول الرسول 
له  - سبحانه -عةلى ذلك. وكان إقرار اهلل  -تعاىل  -ن قال أو فعل برأيه وكان صواباً موافقا ألمر اهلل أقره اهلل ألنه إ

ليس  -ةلم صةلى اهلل عةليه وس -فيكون وحياً، وإن كان اجتهاد الرسول  -تعاىل  -دليالً عةلى موافق  عمةله ملراد اهلل 
صحح. ال يقره عةلى ما قال أو فعل اجتهاداً، بل يصوب له وي -تعاىل  - فإن اهلل -سبحانه  -صواباً موافقاً ملراد اهلل 

 زل حيث ن“ عبس “ وذلك كما حدث يف أسرى بدر. حيث نزل فيها القرآن مصوباً، وكما حدث يف أوائل سورة 
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   62-52شبهات القرآنيني حول السن  النبوي ،  جممع املةلك فهد لطباع  املصحف الشريف باملدين  املنورة، ص انظر حممود حممد مزروع ، 18   
الزهد، باب تاب بريوت، يف ك –احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب  أخرجه مسةلم، مسةلم بن احلجاج النيسابوري، صحيح مسةلم،  19 

  .2298ص -4التثبت يف احلديث ، ج

 

 -سبحانه  - ، وأن اهلل-القرآن معاتباً. وهكذا يتضح أن واقع  أسرى بدر شاهدة بأن السن  وحي من عند اهلل تعاىل 
 18حييط أقوال وأفعال رسوله بالوحي حّت ولو اجتهد برأيه.

 الثالثة: الشبهة
أن تكون سنته  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -، ومل يقصد النيب -صةلى اهلل عةليه وسةلم -إن السن  مل تكن شرعاً عند النيب 

يف حياته أن  -م صةلى اهلل عةليه وسةل -النيب مصدراً تشريعياً لةلدين، وما قال شيئاً أو فعةله بقصد التشريع، ومل يرد 
هو  -م صةلى اهلل عةليه وسةل -يكون مث  مصدر تشريعي سوى القرآن اجمليد. بل كان مصدر التشريع عند الرسول 

ن ، وجاء عهد التابعني الذين بدأت فيه فتن  القول بالس -رضوان اهلل عةليهم  -القرآن وحده، وكذلك فهم الصحاب  
مصادر التشريع، وكانت تةلك قاصم  الظهر بالنسب  لةلدين، حيث دخل فيه ما ليس منه، واختةلط وأهنا مصدر من 

بالوحي الصحيح اخلالص الذي هو القرآن، ما ليس من الوحي بل هو كالم البشر، نعين بذلك سن  النيب.وهم يزعمون 
 أن هلم أدل  عةلى ذلك. منها:

حابه بكتاب  القرآن الكرمي، وحضهم عةلى ذلك، وهنى أصحابه عن  قد أمر أص -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -أن النيب  -1
عين غري  : )ال تكتبوا عين، ومن كتب-صةلى اهلل عةليه وسةلم  -كتاب  شيء من السن  قواًل كانت أو فعال، وذلك قوله 

 . 19القرآن فةليمحه( 
تابتها ست شرعاً فأمهةلوا كعرفوا من النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم أن السن  لي -رضوان عةليهم  -أن الصحاب   -2

تب عةليه.  وحفظها، رغم اهتمامهم الشديد بكتاب  القرآن اجمليد عةلى كل ما يصةلح أن يُك 
كانوا يكرهون رواي  األحاديث، وحيذرون   -ومنهم اخلةلفاء الراشدون  -رضوان اهلل عةليهم  -أن كبار الصحاب   -3

ويتوعدهم، وقد حبس عمر بن اخلطاب عدداً من الصحاب  يهدد رواة احلديث  -رضي اهلل عنه  -منها، وكان عمر 
 بسبب روايتهم لةلحديث تنفيذاً لوعيده وهتديده إياهم بعدم رواي  احلديث.
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 الشبهة:هذه على  ونرد
  –اهلل عةليه وسةلم  صةلى -عةلى أن سن  النيب  -حبول اهلل تعاىل  -ألم  املسةلم  جممع  سةلفاً وخةلفاً وحّت قيام الساع  ا

من اهلل  عةلى أن السن  وحي -بفضل اهلل  -املصدر الثان من مصادر التشريع اإلسالمي. وقد أقمنا األدل  وافي  هي 
بذاته عةلى  قاطع وكاف -تعاىل  -وكون السن  وحيا من عند اهلل  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -عةلى رسوله  -سبحانه  -

 ا  لةلتشريع بال ريب. ولكنا نزيد األمر وضوحاً، ونرد عةلى مإىل الناس، فهي املصدر الثان -تعاىل  -اهلل  أهنا شرع

 زعموه أدل  عةلى شبهتهم تةلك.
، هنى عن كتاب  احلديث، بينما حضَّ عةلى كتاب  القرآن وحفظه -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -أما قوهلم بأن الرسول  -1

ق وإخفاء التدليس وذكر بعض احل كتب  القرآن، فقول مبالغ فيه، ويقوم عةلى  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -وكان له 
البعض. وليس من شك يف أن القرآن اجمليد قد لقي من العناي  بكتابته وحفظه ما مل يكن لةلسن  النبوي . فهو مصدر 

الدين األول، وهو أعةلى من السن  منزل  وقداس ، وهو أحق بالعناي  واالهتمام بكتابته وحفظه، لذلك حظي القرآن من 
ظ به السن  وخباص  تدوينها وكتابتها. واألسباب اليت جعةلت الصحاب  يهتمون بكتاب  القرآن فوق العناي  ِبا مل ُت

صةلى اهلل عةليه  -اهتمامهم بكتاب  السن  كثرية. منها: أن القرآن الكرمي حمدود حبدود ما ينزل به جربيل عةلى قةلب النيب 
عةليه وسةلم  صةلى اهلل -لسن  النبوي  من أقوال الرسول فكتابته واإلحاط  به أيسر، وهم عةلى ذلك أقدر، أما ا -وسةلم 

 -عاشها  وأفعاله اليومي ، وعةلى مدى ثالث وعشرين سن  -عةليه السالم  -وأفعاله فكثرية ومتشعب  تتضمن أقواله  -
بني بني تبينهم، وهذا أمر يشق كتابته وتدوينه، وخباص  إذا أخذنا يف االعتبار ندرة أو قةل  الكا -صةلى اهلل عةليه وسةلم 

 رضوان اهلل عةليهم  -الصحاب  
هنى عن كتاب  غري القرآن، وغري القرآن هو السن . فهو  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -وأما احتجاجهم بأن الرسول 

ةلى ص -احتجاج باطل من وجوه. أوهلا: أن هذا احلديث الذي رواه مسةلم عن أيب سعيد اخلدري، وهو قول الرسول 
تكتبوا عين، ومن كتب عين غري القرآن فةليمحه". هذا احلديث معةلول "أعةله أمري املؤمنني يف : "ال -اهلل عةليه وسةلم 

 صةلى اهلل عةليه  -احلديث أبو عبد اهلل البخاري وغريه بالوقف عةلى أيب سعيد. ولو صرفنا نظراً عن هذا، فإن رسول اهلل 
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م يأخرجه البخاري، حممد بن إمساعيل، صحيح البخاري، احملقق: حممد زهري بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السةلطاني  بإضاف  ترق     20.
  125_ص 3هـ باب كيف تعرف لقط  أهل مك ، ج1422حممد فؤاد عبد الباقي، الطبع : األوىل، 

ولفظ البخاري: ما من أصحاب النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم أحد أكثر  113برقم  1/313رواه البخاري، الصحيح، كتاب العةلم، باب كتاب  العةلم  21  
  حديثاً عنه مين إال كان من عبد اهلل بن عمر.

بريوت،  كتاب  –املكتب  العصري ، صيدا  الدين عبد احلميد ، رواه أبو داود،  سةليمان بن األشعث السجتان، سنن أيب داود،  احملقق: حممد حميي   22.
  43، والدارمي يف املقدم  باب 2/162، وأمحد 3629، برقم 3/318العةلم، باب كتاب  العةلم، 

  23  القرآن الكرمي، سورة ألنعام:57 ويوسف:40،67
  24   القرآن الكرمي، سورة األنعام:62

 

اإلذن هبا، بل األمر هبا يف أحاديث أخر،  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -كما هنى عن الكتاب ، فقد ورد عنه   -وسةلم 
 ولذلك قةلنا إن استدالهلم فيه تدليس، حيث ذكروا حديث النهي، ومل يشريوا إىل أحاديث اإلذن وهي كثرية. منها: أن 

ن البخاري أو الفيل الشك م -رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم خطب يوم الفتح فقال "إن اهلل حبس عن مك  القتل 
ةليهم رسول اهلل واملؤمنون...." وملا انتهى من خطبته جاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب يل يا رسول وسةلط ع -

 -رضي اهلل عنه  -. ومنها: ما روي عن أيب هريرة 20صةلى اهلل عةليه وسةلم: "اكتبوا أليب شاة". –اهلل فقال رسول اهلل 
 ب مين إال عبد اهلل بن عمرو فقد كان يكت -ه وسةلم صةلى اهلل عةلي -أنه قال: "ما كان أحد أعةلم حبديث رسول اهلل 

أن بعض الصحاب  حدثه فقال: إنك  -رضي اهلل عنهما  -ذلك ما روي عن عبد اهلل بن عمرو  . ومن21وال أكتب" 
رجع بشر يغضب فيقول ما ال يكون شرعاً، ف -تكتب عن رسول اهلل كل ما يقول ورسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم 

 عةليه وسةلم: "اكتب، صةلى اهلل -فأخربه ِبا قيل له، فقال له الرسول  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -رسول اهلل  عبد اهلل إىل
  22فوالذي نفسي بيده ما خيرج من فمي إال احلق"

 :الرابعة الشبهة

بأن االحتكام إىل السن  وااللتزام هبا مؤّد إىل الشرك والكفر. فإن االسالم يقوم عةلى أن احلاكم هو اهلل وحده، وأن  
ُم ِإالَّ لةلَِّه{-تعاىل  -يقول  -سبحانه  -احلكم له وحده  ك  ُم و ُهو  -عز وجل  -). ويقول  23: }ِإِن احلُ  ك  : }أ ال ل ُه احلُ 
ر ُع احل  اِسِبني { ، فإن االحتكام إىل سن  -سبحانه  -). وإذا كان اإلسالم يقوم عةلى أن احلكم ال يكون إال هلل  24أ س 

 يف احلكم مع اهلل -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -فيه إشراك الرسول  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -رسول اهلل 
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  25 القرآن الكرمي، سورة  النساء/65 
  26 .القرآن الكرمي، سورة النساء، 80

 

 هذه الشبهةعلى  ونرد

واحلقيق  أن هذه الشبه  فيها الكثري من اجلرأة عةلى اهلل ورسوله صةلى اهلل عةليه وسةلم، فهل بعث اهلل الرسل إلحياء الشرك 
 أم حملوه وإزالته ؟!! وهل احلكم بالسن  إال تطبيق ألحكام القرآن وأوامر اهلل تعاىل !! قال تعاىل: }ف ال  و ر بِّك  ال  يـُؤ ِمُنون  

ةِليًما{ ح ّتَّ حُي كِّمُ  ُدوا يف أ نـ ُفِسِهم  ح ر ًجا ممَّا ق ض ي ت  و ُيس ةلُِّموا ت س  نـ ُهم  مُثَّ ال  جيِ   25وك  ِفيم ا ش ج ر  بـ يـ 

صةلى  -ول وأن كل ما يقول الرس -تعاىل  -فهذه اآليات نصوص قرآني  قاطع  يف أن السن  النبوي  وحي من عند اهلل 
  إمنا هو احلق من عند اهلل، وكذلك تدل اآليات عةلى وجوب -ل بأمور الدين فيما يتص -أو يفعل  -اهلل عةليه وسةلم 

ىل والرضا ِبا حيكم به، والتسةليم واإلذعان لذلك. وأن من مل حيتكم إ -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -االحتكام إىل رسول اهلل 
 من اإلسالم. ومل يرض حبكمه هو خارج عن اإلميان، وليس له حظ -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -رسول اهلل 

قد أوفينا الكالم ف -تعاىل  –واجب  عةلى املسةلم، وأهنا من طاع  اهلل  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -أما كون طاع  رسول اهلل 
ا أ ر س ةل ن   -عنها كذلك. ويكفي أن نذكر بقول اهلل  ي ِهم  اك  ع ةل  عز وجل: }م ن  يُِطِع الرَُّسول  فـ ق د  أ ط اع  الةلَّه  و م ن  تـ و ىلَّ ف م 

  26ح ِفيظًا{
 -عاىل وطاعته إمنا هو احتكام إىل اهلل ت -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -فهذه آيات قاطعات يف أن االحتكام إىل الرسول 

رآني  }م ن  يُِطِع الرَُّسول  فـ ق د  أ ط اع  الةلَّه { . وهؤالء يقةلبون اآلي  الق -تعاىل  -وقد قال اهلل  -سبحانه  -وطاع  له 
 عياذاً باهلل، وليس بعد هذا الضالل ضالل. -ه "من يطع الرسول فقد أشرك باهلل" فيزعمون أن

فإذا كان اهلل تعاىل هو الذي يقسم بذاته العةليه يف هذه اآلي  الكرمي ، بأنه لن يذوق أحد طعم اإلميان ما مل يرض 
ا قضيت فيهم، ضيق يف نفوسهم ِبمث ال يشعر املتحاكمون إليك حبرج أو  –صةلى اهلل عةليه وسةلم  –بقضائك يا حممد 

بل جيب أن يذعنوا لطاعتك وأن يسرعوا بامتثال حكمك، فهل ميكن أن يؤدي حكمه صةلى اهلل عةليه وسةلم بعد هذا 
 اخلرب اإلهلي يف القضاء وفصل اخلصومات إىل الشرك ؟!!
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http://taseel.com/articles/4086 27  
  28  القرآن الكرمي، سورة النور/51

 

ق  حكم اهلل تعاىل بل هو يف احلقي إن حكمه صةلى اهلل عةليه وسةلم يف احلقيق  هو عني التوحيد وامتثال األحكام اإلهلي ،
 .27نفسه

مل تكن هذه اآلي  الوحيدة اليت تبني هذا املفهوم، بل هناك آيات كثرية يف القرآن الكرمي تشري بوضوح إىل هذا املعىن، 
ا  فقد عةلقت بعض اآليات اإلميان والفالح بالتسةليم حلكمه صةلى اهلل عةليه وسةلم وطاعته يف قضائه، فقال تعاىل: }ِإمنَّ  

ع ن ا و أ ط ع ن ا نـ ُهم  أ ن  يـ ُقوُلوا مسِ  ُكم  بـ يـ  ةِلُحون {و   ك ان  قـ و ل  ال ُمؤ ِمِنني  ِإذ ا ُدُعوا ِإىل  الةلَِّه و ر ُسولِِه لِي ح    28أُول ِئك  ُهُم ال ُمف 
 :خامسةال الشبهة

 .السن  أخبار آحاد تفيد الظن وهو ليس حج 
 الشبهة هذهعلى  ونرد

أمرنا القرآن بقبوله وجرى العمل عةليه يف شرع اهلل قال تعاىل : } واستشهدوا شهيدين من رجالكم { إن خرب األحاد 
ومل يشرتط شهادة التواتر ، كما أن الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم كتب الرسائل إىل كسرى والنجاشي واملقوقس ، وقام 

وك تةلك رب اآلحاد واالحتجاج به فقبل أولئك املةلبإيصال تةلك الرسائل أفراد معدودون من رسةله ، عةلى اعتبار قبول خ
  .الرسائل دون أن يقولوا لةلرسل إنكم أفراد آحاد ، ال يستفاد من خربكم احلج  واليقني

إن القول هبذه الشبه  مبين عةلى الزعم بأن السن  ليست وحياً، وليست شرعاً، وهي قضي  األحكام الشرعي  اليت وردت 
لقرآن اجمليد يـُع ن ون هلا بـ "أسباب النزول". وقد ورد جانب كبري من األحكام الواردة يف يف أسباب خاص ، وهذه يف ا

القرآن الكرمي عةلى هذا النحو، أي نزل يف أسباب خاص  كما يف أحكام الظهار يف أول سورة اجملادل . لكن العةلماء مل 
  لزماننا، بل وبزماهنم ومل تعد صاحل -وسةلم  صةلى اهلل عةليه -يذهبوا إىل القول بأن هذه أحكام خاص  بأصحاب النيب 

صوص السبب". خب وضعوا القاعدة األصولي  املشهورة واليت يعرفها عام  املسةلمني، واليت تقول "العربة بعموم الةلفظ ال
 ومقتضى هذا أن احلكم ينزل يف واقع  معين ، مث يطبق عةلى كل ما مياثةلها وحّت آخر الزمان.

 ةلم يفرقوا بني القرآن ف -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -ومثل هذا الذي قيل يف أحكام القرآن اجمليد، قاله العةلماء يف سن  النيب 
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 عماد السيد حممد إمساعيل الشربيىن، السن  النبوي  يف كتابات أعداء اإلسالم مناقشتها والرد عةليها، لطبع  : األوىل 29  
          373-370، ص1م ، ج 2002 -هـ  1422سن  الطبع : 

 

لسن  وحي اهلل. فالقرآن وحي اهلل، وا -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -إىل رسوله  -تعاىل  -والسن  يف ذلك لكوهنما وحي اهلل 
 وقد سبق أن بينا ذلك بإفاض .

 :دسةالسا هةالشب

 .التأخر يف تدوين السن  النبوي  فالسن  مل تدون إال يف مطةلع القرن الثان اهلجري
استعراض الشبه  وأصحاهبا : روى البخاري يف صحيح  تعةليقاً قال وكتب عمر بن عبد العزيز إىل أيب بكر بن حزم "

ما كان من حديث رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم فإن خفت دروس العةلم وذهاب العةلماء ، وال تقبل إال »انظر 
 ك حّت ا حّت يعةلم من ال يعةلم ، فإن العةلم ال يهةلحديث رسول اهلل صةلى اهلل عةليه سةلم ولتفشوا العةلم ، ولتجةلسو 

 " يكون سراً 
هبذه الرواي  تعةلق أعداء اإلسالم من الرافض  ، واملستشرقني ، ودعاة الالديني  املتفرجن  فقالوا: إن السن  مل تدون إال يف 

نه ، وهو قد العزيز رضي اهلل عمطةلع القرن الثان اهلجري ، ألن أول من أمر بتدوينها هو اخلةليف  الراشد عمر بن عبد 
هـ. وهذه املدة الطويةل  تكفي ألن حيصل فيها من التالعب والفساد ما قد 101هـ وتويف سن  99توىل اخلالف  سن  

 29".حصل
حنن جنزم بصح  هذه الرواي  اليت صدرنا هبا البحث ، وهي اليت تفيد أن عمر بن عبد  –دئ ذي بدء اواجلواب ؛ ب"

من أمر بتدوين السن  ، جنزم بصحتها ألهنا وردت يف أوثق مصادرنا ، وأصحها بعد كتابه تعاىل ، وهو العزيز ، هو أول 
  : صحيح البخاري ، ولكننا هندف من وراء هذا البحث إىل إثبات حقائق هام  وهي

التدوين هو  ناحلقيق  األوىل : أن الكثريين خةلطوا بني النهي عن كتاب  السن ، وبني تدوينها حيث فهموا خطئاً أ
ظةلت حمفوظ  يف الصدور مل تكتب إال يف هناي  القرن األول اهلجري يف عهد –الكتاب  ، وعةليه فإن السن  النبوي  

  – رمحه اهلل -اخلةليف  عمر بن عبد العزيز
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  30 املرجع السابق، ج1، ص377-376
  31 املرجع السابق، ج1، ص 380

 

ولو أن املعاصرين فهموا حقيق  الكتاب  ، وحقيق  التدوين ، وأدركوا الفرق بينهما ، ملا تعارضت النصوص يف فهمهم ، 
 وملا صح تشكيك أعداء اإلسالم يف السن  النبوي  بدعوى تأخر تدوينها مدعني أنه دخةلها الزيف ، ألن العةلم الذي 

هو حصن خيةله التحريف ، فإن الذهن يغفل والذاكرة تنسى ، أما القةلم فيظل قرناً دون تسجيل البد وأن يعتربه يعرتيه و 
 .30آمان ملا يدون به

احلقيق  الثاني  : أن عمر بن عبد العزيز حينما أمر بتدوين السن  مل يبدأ ذلك من فراغ ، ولكنه اعتمد عةلى أصول 
ا أشعةلها اإلسالم يف أتباعه ، فأصبحو مكتوب  كانت متأل أرجاء العامل اإلسالمي كةله من خالل روح عةلمي  نشط  ، 

 .يتقربون إىل اهلل بأن يزدادوا يف كل يوم عةلماً ، وخري العةلوم قطعاً ما كان متعةلقاً بالقرآن والسن 
إن القول بأن السن  قد بدأت كتابتها منذ عصر النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم إىل زمن تدوينها رمسياً أصبح حقيق  عةلمي  

 هني القطعي  ، وتضافرت عةلى إثبات هذه احلقيق  الساطع  أقوال مجةل  من الباحثني الثقات مؤكدة ثبتت بالربا

 31"األثبات

وهناك شبهات كثرية لدعاة إنكار السن  وقد رد عةليها العةلماء ، فقد ألف األستاذ خادم خبش ) القرآنيون وشبهاهتم 
يف الرد عةلى منكري احلديث( وألف د. صالح  حول السن  ( وألف العالم  حبيب الرمحن األعظمي ) نصرة احلديث

 .الدين مقبول ) زوابع يف وجه السن  قدمياً وحديثاً 
وهناك دعاة إلنكار السن  قويت شوكتهم وتعددت شبهاهتم وقد اجتهدوا يف الطعن يف احلديث ومحةلته من الصحاب  

قد ألف كتابه ) أضواء عةلى السن  ومن بعدهم من أهل احلديث ، وأخبث وأشد هؤالء الساقطني حممود أبو ري  ف
احملمدي ( وكان من أفضل من رد عةليه العالم  احملدث عبد الرمحن املعةلمي يف كتابه )األنوار الكاشف ( وكذا الشيخ 

 حممد أبو شهب  يف كتابه ) دفاع عن السن (

 السابعة الشبهة
 عز  -وذلك يف قوله  .ومل يتكفل حبفظ السن  قد تكفل حبفظ كتابه القرآن -تعاىل  -تقوم شبهتهم هذه عةلى أن اهلل 
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  32  القرآن الكرمي سورة احلجر: 9 
 33  اخلطيب البغدادي أبو بكر أمحد بن عةلي بن ثابت بن أمحد بن مهدي، الكفاية في علم الرواية، احملقق: أبو عبداهلل السورقي

  273,إبراهيم محدي املدن، املدين  املنورة، املكتب  العةلمي ، ص

 

ر  و ِإنَّا ل ُه حل  اِفظُون { –وجل  . لذلك ظل القرآن هو احلق الوحيد يف دين اهلل اإلسالم، فةلم حيرف 32}ِإنَّا حن  ُن نـ زَّل ن ا الذِّك 
 -سبحانه  - ةلم يتكفل اهللومل يبدل، ومل تدخةله كةلم  وال خرجت منه كةلم ، ومل يرو بغري لفظه ومعناه، أما السن  ف

ال  -م صةلى اهلل عةليه وسةل -أي اليت مل يقةلها الرسول  -حبفظها، ولذلك داخةلتها املوضوعات احملض  من جانب 
  رويت باملعىنأن السن   ومن جانب آخر  -بةلفظها وال ِبعناها 

 الشبهة هذه على  ونرد
 -ظه اهلل سبحانه، لذا كان جديراً بأن حيف -فالقرآن كالم اهلل أنزل القرآن الكرمي بةلفظه ومعناه،  -عز وجل  -إن اهلل 

 ويصونه أن حيرف أو يبدل، وألن القرآن كذلك مل جتز روايته باملعىن. -سبحانه 
 يها من أحكام ِبا ف -تعاىل  -أوحى اهلل  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -إىل رسوله  -تعاىل  -أما السن  فهي وحي اهلل 

 تعاىل  -مث صاغها النيب بكالمه. وألن السن  ليست كالم اهلل  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -وتشريعات إىل نبيه 
 مل حيفظها  -اىل تع -فإن كان املراد أنه  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -مل حيفظ سن  نبيه  -تعاىل  -أما الزعم بأن اهلل 

ولو رويت  بل احلاج  إىل معانيها املنضبط  بألفاظها. فهذا مسةلم، وقد بينا أن السن  ليست حباج  إىل نفس األلفاظ،
الت لعروة بن ق -رضي اهلل عنها  -املؤمنني عائش   بألفاظ أخرى ال ختل باملعىن. وقد روى اخلطيب البغدادي أن أم

الزبري "بةلغين أنك تكتب احلديث عين، مث تعود فتكتبه، فقال هلا: أمسعه منك عةلى شيء، مث أعود فأمسعه عةلى غريه. 
. فاملعىن إذا كان بنفس الةلفظ أو انضبط 33: هل تسمع يف املعىن خالفاً؟ قال: ال، قالت: ال بأس بذلك"فقالت

 بألفاظ مشاهب  فال بأس به.
مل حيفظ السن  مطةلقاً ال بألفاظها وال ِبعانيها، وأهنا ضيعت، فذلك كذب وافرتاء  -تعاىل  -أما إن كان املراد أن اهلل 

 ة وعةلى األم  املسةلم ، وجحد ونكران جلهود عظيم  مميز  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -رسوله وعةلى  -تعاىل  -عةلى اهلل 
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  34 القرآن الكرمي، سورة النحل:44

 

 قام هبا عةلماء السن  عرب تاريخ اإلسالم.
  –نياً حبفظ سن  نبيه ضم -تعاىل  -تكفل حبفظ كتابه، ومن خالل حفظ كتابه تكفل اهلل  -سبحانه  -واحلق أن اهلل 

ر  }و أ نـ ز ل ن   -عز وجل  -الكتاب حباج  إىل السن  اليت تبينه، كما قال ذلكم أن  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  ا إِل ي ك  الذِّك 
. فالسن  ضروري  لةلكتاب، وهي إىل جانب الكتاب ضروريان لةلدين.   34لُِتبـ نيِّ  لةلنَّاِس م ا نـُزِّل  إِل ي ِهم  و ل ع ةلَُّهم  يـ تـ ف كَُّرون {

 -تعاىل  -حيفظ السن  اليت تبينه وتفصةله، فإن القرآن حباج  إليها ومن حفظ اهلل كتابه أن   -تعاىل  -فمن حفظ اهلل 
دينه كي يعرفه اخلةلق الذين كةلفهم اهلل به، وحياسبهم عةليه، أن حيفظ كتابه وسن  نبيه، فإن الدين حباج  إليهما. لذلك  

ظ السن  ء األعالم الذين بذلوا يف حفهؤال -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -أن هيأ لسن  نبيه  -سبحانه  -كان من قدر اهلل 
 تعاىل -ن اهلل لك إال بتوفيق موالثقافات مثيال من قبل وال من بعد. وما كان ليتم هلم ذ ما مل يعرف له تاريخ العةلوم.

 :موضوع الشبهاتأسماء بعض الكتب التي ناقشت 

 ومناقش  مكانتها،و  الُسّن  ُحّجّي  باب يف واملثقفون العةلم طالب منها يستفيد بعض الكتب لكي بأمساء قائم    هذه
 اخلصوص، وجه عةلى املشهورة الُسّن  دواوين ويف عموما، النبوي  األحاديث يف الطاعنني شبهات

 (٢٠٤ ت) الشافعي إدريس بن حممد لإلمام( العةلم مِجاع_)١ 

 (٢٧٦ت)قتيب  بن مسةلم بن اهلل عبد لإلمام( احلديث خمتةلف تأويل_)٢

 (.٩١١ ت) السيوطي بكر أيب لةلحافظ( بالسّن  االحتجاج يف اجلن  مفتاح_ )٣

 (هـ١٣٨٤ ت)  السباعي حسين بن مصطفى  لةلدكتور( اإلسالمي التشريع يف ومكانتها السن _)٤

 بن حيىي بن محنالر  عبد لةلعاّلم ( واجملازف  والتضةليل الزلل من" السن  عةلى أضواء" كتاب  يف ملا الكاشف  األنوار_ ) ٥
 (هـ ١٣٨٦ ت) اليمان املعةلمي عةلي
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 يعقوب بن مطر العتييب 35 
 

 

 (١٣٩٢ ت)محزة الرزاق عبد حممد لةلشيخ( ريّ  أيب ظةلمات_)٦

 رياملس رمضان أمحد سيد لةلدكتور( وضحاه اإلسالم فجر صاحب وشبهات األئم  أصول بني املطهرة السن _)٧
 (١٣٩٥ت)

 (١٤٠٣ت)شهب  أبو حممد الدكتورحممد لةلشيخ( السن  عن دفاع_)٨

 (١٤٠٣ت)اخلالق عبد الغين عبد لةلدكتور( السن  حجي _)٩

 (١٤١٥ ت)عفيفي الرزاق عبد لةلشيخ( السن  حول شبهات_)١٠

 (.١٤١٩ ت) السندي حبيب القادر عبد لةلشيخ( حوهلا الناس بعض وشبهات النبوي  السن _)١١

 35(١٤٣٦ت)الدميين مسفر لةلدكتور( السن  متون نقد مقاييس_)١٢

 :البحث اتمةخ
 هذه جممل الشبهات اليت تقول هبا طائف  منكري السن . وقد اقتصرنا يف حبثنا عةلى الشبهات اليت قال هبا هؤالء ابتداء، 

 ني مث حوروا فيها وأضافوا إليها.أو أخذوها عن غريهم من السابق

أن تكون ردودنا عةليهم معتمدة أساساً عةلى القرآن  اخرتنا. وقد مث ذكرنا الردود عةليها وفندناهاوقد ذكرنا كل شبه  
الذي ينسبون أنفسهم إليه ظةلماً وزورا. وقد بان لنا من خالل البحث مجةل  من احلقائق عن هذه الطائف  نوجزها  الكرمي

 فيما يةلي:
ائع الكفار أعداء نأواًل: هذه الطائف  نشأت ابتداء عةلى أيدي اإلجنةليز الذين كانوا يستعمرون اهلند، فهي صنيع  من ص

 اهلل ورسوله واملؤمنني. وهي حرك  من احلركات الكثرية اليت قام هبا اإلجنةليز يف هذه املنطق  هلدم اإلسالم وتفريق 
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  36 حممود حممد مزروع ، شبهات القرآنيني حول السن  النبوي ، ص 89-88

 

 املسةلمني، من مثل "القادياني " وغريها.
سبت إىل ، وانت: هذه احلرك  جبميع طوائفها خارج  عن اإلسالم، فاسق  عن املةّل ، وإن زعمت لنفسها اإلسالمنياثا

القرآن. وإن انتساهبا إىل القرآن باطل، ألهنا كفرت بالقرآن يف نفس الةلحظ  اليت كفرت فيها بالسن ، فإنه ال تفرق  بني 
 القرآن والسن ، فهما خيرجان من مشكاة واحدة، هي مشكاة الوحي اإلهلي املعصوم.

األم   ون إىل ُتقيقها هو القضاء عةلى اإلسالم وتفريق: يتضح من كل ما تقدم أن هدف هؤالء، والغاي  اليت يسعثالثا
املسةلم . وأن انتساهبم إىل القرآن إمنا هو ستار يتخفون وراءه ليزاولوا ُتت شعاره أنشطتهم اهلدام ، وحركاهتم 

 36التخريبي .

من يسمون بالقرآنيني البد من التنبه لةلمالحظات اآلتي  عند مناقشتهم أو حماول   مجاع ن أجل فهم أهداف وأساليب م
 :الرد عةليهم، بأدل  من القرآن الكرمي، وباألسةلوب املنطقي العقةلي

إن أهداف مجاع  من يسمون أنفسهم بالقرآنيني وغايتهم احلقيقي  والنهائي ، هو تدمري بناء اإلسالم كةله ولكن من -1
إنكار السن ، يتالعبون بألفاظ القرآن، ألن السن  املشرف ، والسرية النبوي  تشبه حصون الدفاع األمامي ،  الداخل، فبعد

عةلى احلدود اخلارجي  ألي بةلد، والقرآن الكرمي هو احلصن احلصني لإلسالم، فبمجرد تدمري احلصون اخلارجي ، وهي هنا 
اإلسالم  صون الداخةلي  وهو ممثل هنا بالقرآن الكرمي، ومن مث ختريبممثةل  بالسن  والسرية النبوي ؛ ميكن لةلعدو تدمري احل

 بشكل كامل.

أهنم يريدون أن يضيعوا القرآن باسم القرآن، بعد إنكارهم سن  الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم ، وذلك من خالل   -2
ن القرآن يف دليل متكامل م تأويالت غريب  لآليات القرآني ، وحشو أفكارهم اليت ال تستند ألي مقوم عقةلي أو حّت

نشر شبهاهتم، مما جيعل كل من هب ودب أن يتجرأ عةلى التالعب بالقرآن باسم من يسمون أنفسهم بالقرآنيني 
لةلتشكيك والنقد لةلقرآن، فال يعرف الذي يرد عةلى ناشري الشبهات إن كانوا مسةلمني حقاً مغرر هبم أو مشككني ُتت 

 .أمساء إسالمي  مستعارة
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 37http://www.alukah.net/sharia/0/75198/#ixzz4poIZDpWu  

 

أخطر أساليب من يسمون بالقرآنيني أهنم يتالعبون بألفاظ القرآن بتأويةله، وُتريف معانيه، وتفسريه حبسب ومن  -3
أهواء شياطينهم من اإلنس واجلن بعد إنكارهم سن  الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم؛ ألن السن  حفظت القرآن وبينته، مع 

  زعمهم أهنم حيبون القرآن ويدافعون عنه.

حث مهما بةلغ جهده أن يتابع ما خيرتعونه من شبهات، وأفكار هدام  بسبب تالعبهم بألفاظ القرآن، ال ميكن لبا -4
حّت أنه مل يسةلم من تالعبهم إنكار نزول جربيل عةليه السالم أمني الوحي بالوحي بالقرآن؛ بقول أحدهم أن اهلل مل ينزل 

 .كيك املسةلمني بالقرآن باخلةلط عةليهمم ةل كاً من السماء. فاألسةلوب هو التالعب بالقرآن، واهلدف تش

إن أتباع فرق  القرآنيني الضال  ال ينكرون عةلى الشيع  الروافض، أو املتصوف  من القبوريني أو غريها من الفرق املبتدع ،  -5
دة، حأو الفرق الضال  اهلدام ، ال ينكرون عةليهم ما هم فيه من بدع؛ كما أهنم ال يردون عةلى شبهات املستشرقني واملال

ألن مؤسسو هذه الفرق  كانوا عمالء لالستعمار الربيطان يف اهلند، وقد دعمهم بنشر أفكارهم، وما زالوا مرتبطني بالدوائر 
 .37النصراني  الغربي 

 المراجع والمصادر

 القرآن الكرمي.-

: ع الطب الرسال ،  وآخرون، مؤسس  مرشد، عادل - األرنؤوط شعيب: ، احملققمسند اإلمام أمحدأمحد بن حنبل،    -
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 املنورة، املكتب  العةلمي . املدن، املدين  محدي

 النجاة طوق الناصر، دار ناصر بن زهري حممد: حممد بن إمساعيل، صحيح البخاري، احملقق البخاري، -
ه.1422 األوىل،: الباقي، الطبع  عبد فؤاد حممد ترقيم بإضاف  السةلطاني  عن مصورة)  
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ABSTRACT 

The research aims to highlight the status of equestrian sport in Islamic law. It is a 

good sport in Islamic legislation and has detailed jurisprudence 

The research reveals that equestrianism is a manifestation of Arab and Islamic 

civilization Especially today equestrian has become a global sport  States and 

developed laws and legislative studies in the world universities and The American 

University in the United Arab Emirates has established a college named Al- Adiyat 

College 

The research plan included two topics 

The first is the equestrian concept; Definition of Equestrian Race and Statement of 

the wisdom of Legality of the equestrian race and Preferred horses. 

The second topic: the virtue of equestrian rules The conclusion included the 

research findings and recommendations  
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 ملخص ال

يهدف البحث إىل إبراز مكان  رياض  الفروسي  يف الشريع  اإلسالمي  ، وإهنا رياض  حممودة يف التشريع اإلسالمي وهلا 
 أحكام فقهي  تفصيةلي  ، وإعطائها صف  ديني  هبدف تشجيع الشباب عةلى ممارستها . 

ربي  واإلسالمي  خصوصا ن مظاهر احلضارة العتبني أمهي  البحث يف تأصيل هذه الرياض  دينيا وعربيا وبيان أن الفروسي  موت
وقد أصبحت الفروسي  اليوم رياض  عاملي  تتبارى هبا الدول ووضعت هلا قوانني تشريعي  وعةلوم تدرس يف اجلامعات العاملي  

سي  وأطةلق و ختذت اجلامع  األمريكي  يف اإلمارات ، بدول  اإلمارات العربي  املتحدة بإنشاء كةلي  هتتم برياض  الفر ا، وقد 
هج التحةليةلي ، وإتبعت املنعةليها إسم )كةلي  العاديات( تيمنا بقسم اهلل يف سورة العاديات وهي اخليل اليت تعدو . 

بيان الوجه  الشرعي  الفقهي  يف الفروسي  ومسابقاهتا  - أوالاإلستنباط  . أما أسباب إختيار البحث :   –النقد  -التفسري
من سنن  إحياء سن  -ثانيا فقهاء أحكامها وحل التنازعات فيها .لالنشاطات اإلسالمي  اليت نظم اوأحكامها وأهنا من 

النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم إذ أن تعةلم الفروسي  وركوب اخليل من السنن املهجورة عند كثري من املسةلمني عن عمر بن 
شتمل عةلى  بيان أن ديننا احلنيف ي -ثالثا اخليل( . اخلطاب رضي اهلل عنه قال:)عةلموا أوالدكم الرماي  والسباح  وركوب

حث األول يف : املب نيإشتمةلت خط  البحث عةلى مبحثوقد كاف  أنشط  احلياة النافع  سواء كانت ديني  أو دنيوي  . 
. واملطةلب  ي الفروسسباق الفروسي  وقد تضمن ثالث  مطالب : املطةلب األول إشتمل عةلى ذكر تعريف  مفهوم سباق

بيان لت الفروسي  وأنواعها وماتكون فيه الفروسي  ويف املطةلب الثالث تناو سباق ين إشتمل عةلى بيان حكم  مشروعي  الثا
:  الث  مطالبوقد إشتمل عةلى ث أحكام سباق الفروسي   . واملبحث الثاين : يف فضلفضل اخليل ومامحد من صفاهتا 
املطةلب الثالث يف و  حكم سباق الفروسي واملطةلب الثاين يف  سي بيان شروط سباق الفرو املطةلب األول يف ذكر اخليل يف 

ه واخلامت  تضمنت نتائج البحث والتوصيات وصةلى اهلل عةلى سيدنا حممد وعةلى آله وصحب ، الفروسي  سباق عةلى الرهان
 وسةلم تسةليما كثريا .
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                                المقدمة
الصاحلات الذي أقسم يف القرآن بالعاديات ، والصالة والسالم عةلى سيدنا وحبيبنا حممد احلمد هلل الذي بنعمته تتم 

 خري من جاهد باجلياد الصافنات ، عةلى آله وأصحابه ومن إهتدى هبديه مادامت األرض والسموات وبعد :

لقد كانت الفروسي  من مفاخر العرب قبل اإلسالم عرب التأريخ فهي أعظم صف  يتصف هبا الشجعان ألهنا التقف عند 
ركوب اخليل فقط كماهو ظاهرها الةلغوي وإمنا هي الشجاع  والكرم واحلةلم والصفات الكرمي  فالفارس احلق يف عرف 

ر املكارم ينصر املظةلوم ويقف بوجه الظامل أيا كان ، وسائالعرب هو من يكرم الضيف ويقاتل بالسيف وحيمي الضعيف و 
. وكانت العرب تدرب أبنائها منذ الصغر عةلى ركوب اخليل والتسابق هبا ، فةلما جاء اإلسالم أقرهم عةليها وحث عةلى 

خليل ترهبون اممارستها وجعةلها من أعظم وسائل اجلهاد واإلعداد له قال تعاىل ) وأعدوا هلم مااستطعتم من قوة ومن رباط 
. وقال حكاي  عن النيب داوود عةليه السالم ) وإين أحببت حب اخلري عن ذكر 60به عدو اهلل وعدوكم ( آل عمران 

. واخلري هنا إسم لةلخيل وقال رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم ) اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل  32ريب ( سورة ص 
ي  من بخاري . وتتبني أمهي  البحث يف تأصيل هذه الرياض  دينيا وعربيا وبيان أن الفروسيوم القيام  األجر واملغنم( رواه ال

مظاهر احلضارة العربي  واإلسالمي  خصوصا وقد أصبحت الفروسي  اليوم رياض  عاملي  تتبارى هبا الدول ووضعت هلا 
ارات العربي  مريكي  يف اإلمارات ، بدول  اإلم، وقد إختذت اجلامع  األقوانني تشريعي  وعةلوم تدرس يف اجلامعات العاملي  

املتحدة قرارا بإنشاء كةلي  هتتم برياض  الفروسي  وأطةلق عةليها إسم )كةلي  العاديات( تيمنا بقسم اهلل يف سورة العاديات 
 وهي اخليل اليت تعدو . 

 ختياري ملوضوع البحث :اأسباب 

اء قاهتا وأحكامها وأهنا من النشاطات اإلسالمي  اليت نظم افقهبيان الوجه  الشرعي  الفقهي  يف الفروسي  ومساب -1
 أحكامها وحل التنازعات فيها .

إحياء سن  من سنن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم إذ أن تعةلم الفروسي  وركوب اخليل من السنن املهجورة عند كثري من  -2
 ماي  والسباح  وركوب اخليل( .املسةلمني عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال:)عةلموا أوالدكم الر 

 بيان أن ديننا احلنيف يشتمل عةلى كاف  أنشط  احلياة النافع  سواء كانت ديني  أو دنيوي  . -3
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 . 25/430تاج العروس من جواهر القاموس حمّمد احلسيين، دار اهلداي  ، مادة سبق ،  (1)

 .5/149م. 1998بريوت ،  –سنن الرتمذي حممد بن عيسى الرتمذي، أبو عيسى ،دار الغرب اإلسالمي  (2)
 . 16/329، مادة )فرس(  6/160هـ ، تاج العروس مادة فرس  1414 -بريوت ، ط: الثالث   –دار صادر لسان العرب مجال الدين ابن منظور ،  (3)

  

: املطةلب  الفروسي  وقد تضمن ثالث  مطالب مفهوم سباق: املبحث األول يف  نيشتمةلت خط  البحث عةلى مبحثاوقد 
الفروسي  اق سب. واملطةلب الثاين إشتمل عةلى بيان حكم  مشروعي   ي الفروسسباق األول إشتمل عةلى ذكر تعريف 

واملبحث الثاين : يف  .بيان فضل اخليل ومامحد من صفاهتا وأنواعها وماتكون فيه الفروسي  ويف املطةلب الثالث تناولت 
روط سباق بيان شاملطةلب األول يف ذكر اخليل يف :  وقد إشتمل عةلى ثالث  مطالب أحكام سباق الفروسي   فضل

، ويف اخلامت  ذكرت   الفروسي سباق عةلى الرهانواملطةلب الثالث يف  حكم سباق الفروسي واملطةلب الثاين يف  الفروسي 
ل اهلل تعاىل اليت رجعت إليها يف البحث وأسأاملختةلف  مث ذكرت املصادر  أهم ماتوصةلت اليه من النتائج والتوصيات .

 ةلى سيدنا حممد وعةلى آله وصحبه وسةلم . التوفيق والسداد وصةلى اهلل ع

 املبحث األول : مفهوم سباق الفروسي  

 :سباق املطةلب األول تعريف 

( : سباق من سبق تقدمه يف اجلري، وىف كل شيء. وقوله تعاىل:)فالسابقات سبقا تعريف سباق الفروسي  لغ  : -أوال
وضع بني سالم،والسبق حمرك  ، والسبق ، بالضم: اخلطر الذي يهم املالئك  تسبق الشياطني بالوحي إىل األنبياء عةليهم ال

(أما الفراس  1أهل السباق كما يف الصحاح، ويف التهذيب: بني أهل النضال والرهان يف اخليل، فمن سبق أخذه . )
وسع فيه ت والفروس  والفروسي  احلذق بركوب اخليل وأمرها وركضها والثبات عةليها ، يقال: رجل فارس بني الفروسي . مث

فقيل لكل حاذق مبا ميارس من األشياء كةلها: فارس ، ورجل فارس باألمر أي عامل به بصري. والفراس ، بكسر الفاء: يف 
النظر والتثبت والتأمل لةلشيء والبصر به، يقال إنه لفارس هبذا األمر إذا كان عاملا به. ويقال إلصاب  الظن واحلدس فراس  

، وقال :  هذا  3127اهلل عةليه وسةلم ) إتقوا فراس  املؤمن ( أخرجه الرتمذي برقم  بالكسر كقول رسول اهلل صةلى
وفرس اخليل فروس  وفروسي : أحكم ركوهبا ، وأطةلق عةلى الشجاع  فروسي   (2)حديث غريب، إمنا نعرفه من هذا الوجه.

.(3)  
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 . 157.ص  1993 – 1414السعودي  ، ط: األوىل،  -الفروسي  ابن قيم اجلوزي  ، دار األندلس  (4)
 . 293عام  القاهرة ، صمدون  التاريخ الرياضي ، عالم إبراهيم، ، الدار القومي  ، املؤسس  املصري  ال (5)
 . 156الفروسي  . ص (6)

 
سباق الفروسي  إصطالحا : الخيرج معىن السباق يف اإلصطالح عن معناه يف الةلغ  والخيتةلف معىن الفروسي  يف  -ثانيا

اإلصطالح عن معناها الةلغوي أيضا لكنها قد تطةلق عةلى صفات أخرى جمازا ، فالفروسي  يف مصطةلح العرب يف الشعر 
ل واملهارات القتالي  باإلضاف  إىل املهارة يف ركوب اخليذ اجلاهةلي  ، الصفات اليت استعارهتا العرب لةلفارس منويف غريه هي 

والصدق يف القول والعمل والوفاء بالعهود والكرم والتفاؤل والتضحي  من كالشجاع  والسخاء واملروءة والشهام  واحلزم ،  
ة . وأما الفروسي  العدل واحرتام املرأأجل املبدأ والتسامح والتفاين يف محاي  الضعيف ونصرة املظةلوم ، والدفاع عن احلق و 

وأما الفروسي  يف  (4). فهي عةلم اجلدال واجلالد مع الكفار واملنافقني وهو من أهم العةلوم يف مصطةلح  أهل العةلم 
املصطةلح الرياضي فقد أمست لعب  رياضي  ميارسها اإلنسان عةلى ظهور اخليل، وتضم يف معناها فراس  اإلنسان يف 

  (5).الركوب ويف ترويض اجلواد عةلى التجانس معه يف أداء حرك  مجاعي  مرسوم 
 ث  أشياء :يتبني لنا من خةلالل التعريفات السابق  أن سباق الفروسي  يظهر يف ثال

ركوب اخليل والعدو هبا واملسابق  عةليها . وسائر الفعاليات املشاهب  كالقفز احلواجز وجر العربات وعروض مجال  -1
 اخليل وغريها .

 ورمي النشاب والسهام وغريها . -2
مداره عةلى أصةلني و  والةلعب بالرمح وهو بنود كثرية ومبناه التبطيل والنقل والتسريح والنثل والطعن والدخول واخلروج -3

الطعن والتبطيل فالشجاع اخلبري الذي ال يطعن يف موطن التبطيل وال يبطل يف موضع الطعن بل يعطي كل حال ما يةليق 
به ويعرف حكم مالزق  القرن ومفارقته وخمارجته ومضايقته وهزله وجده وأخذه ورده وطةلوعه ونزوله وكره وفره ويعطي كل 

وما يةليق هبا ويكون عارفا بالدخول واخلروج ومواضع الطعن والضرب واإلقدام واإلحجام حال من هذه األحوال كفوها 
واستعمال الطعن الكاذب يف موضعه والصادق يف موضعه واالستدارة عند اجملاول  ميينا ومشاال وإعمال الفكر حال دخول 

  (6)القرن عةلى قرنه يف اخلروج منه والدخول عةليه فال يشغةله أحدمها عن اآلخر .
 أقسام املسابقات . -ثالثا

 املسابقات يف الشريع  اإلسالمي  عةلى ثالث  أقسام :
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 . 103-1/99الفروسي  احملمدي   (7)

 
القسم األول : ما فيه مفسدة راجح  عةلى منفعته كالنرد والشطرنج فهذا حيرمه الشارع ال يبيحه إذ مفسدته راجح   

جعةلهما قريين والقمار يف احلكم و  عةلى مصةلحته وهي من جنس مفسدة السكر وهلذا قرن اهلل سبحانه وتعاىل بني اخلمر
األنصاب واألزالم وأخرب أهنا كةلها رجس وأهنا من عمل الشيطان وأمر باجتناهبا وعةلق الفالح باجتناهبا وأخرب أهنا تصد 
عن ذكره وعن الصالة ، وهي توقع العداوة والبغضاء ملا فيها من قصد كل من املتالعبني قهر اآلخر وأكل ماله وهذا من 

 ا يوقع العداوة والبغضاء .اعظم م
القسم الثاين : ما فيه مصةلح  راجح  وهو متضمن ملا حيبه اهلل ورسوله معني عةليه ومفض إليه فهذا شرعه اهلل تعاىل 
لعباده وشرع هلم األسباب اليت تعني عةليه وترشد إليه وهو كاملسابق  عةلى وتعةلم الفروسي  وركوب اخليل واإلبل والنضال 

 شتغال بأسباب اجلهاديف سبيل اهلل اليت تتضمن اال
وهذا القسم جوزه الشارع بالربهان حتريضا لةلنفوس عةليه فإن النفس يصري هلا داعيان داعي الغةلب  وداعي الكسب فتقوى 

 رغبتها يف العمل احملبوب هلل تعاىل ورسوله .
وله صةلى   يأمر اهلل تعاىل هبا ورسوأما القسم الثالث وهو ما ليس فيه مضرة راجح  وال هو أيضا متضمن ملصةلح  راجح

اهلل عةليه وسةلم فهذا ال حيرم وال يؤمر به كاملصارع  والعدو والسباح  وشيل األثقال وحنوها . فهذا القسم رخص فيه 
الشارع بال عوض إذ ليس فيه مفسدة راجح  ولةلنفوس فيه اسرتاح  وإمجام وقد يكون مع القصد احلسن عمال صاحلا  

  (7)ليت تصري بالني  طاعات .كسائر املباحات ا
 حكم  ومشروعي  سباق الفروسي  .املطةلب الثاين : 

تعد رياض  الفروسي  من أهم الرياضات البدني  والنفسي  سواء كانت مبعناها احلقيقي كركوب اخليل أو مبعانيها األخرى  
، وهي  وسائل القتال والتنقل والرتحالكالرماي  والرماح ، فممارستها تعطي القوة لةلراكب واملركوب معا ، وهي من أهم 

 6آي  من آيات اجلمال اليت خةلقه اهلل يف هذه الدنيا قال تعاىل )ولكم فيها مجال حني ترحيون وحني تسرحون ( النحل 
، والتكاد تستغين أم  من األمم عن الفروسي  يف سائر العصور واألزمان ، فقد كان العرب حيرتفون الفروسي  منذ زمن 

كُجةلمود صخٍر حطّه    مكرٍّ مفرٍّ ُمقبٍل مدبٍر مًعا :امرؤ القيس ي  ويعظمون شأهنا يف أشعارهم وخطبهم كقول اجلاهةل
وقد أقرهم اإلسالم عةليها وعظم أمرها فأقسم اهلل هبا ) والعاديات ضبحا فاملوريات قدحا فاملغريات  الّسيُل من َعِل .

 سبب نزول هذه السورة أن النيب  صةلى اهلل عةليه وسةلم  بعث .  5-1صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به مجعا ( العاديات 
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 . 32/249م .  2001تفسري حدائق الروح والرحيان ، دار طوق النجاة، بريوت ،ط: األوىل،  (8)
 . 2/650م.  1977 -ط: الثالث ،  –فقه السن  سيد سابق ، دار الكتاب العريب، بريوت  (9)
 2/504هـ .  1408البن املنذر أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ، ط: األوىل، اإلقناع  (10)
 . 3/291هـ . 1406اإلحكام شرح أصول األحكام عبد الرمحن القحطاين احلنبةلي النجدي ط: الثاني ،  (11)
رَام ، مكَتب  األسدي، مّك  املكّرم  ، ط: (12)

َ
 . 7/8م . 2003 -هـ  1423اخلاِمَس ،  توِضيُح األحَكاِم ِمن بةلوُغ امل

 
الم منهم خرب، فتخوف عةليها، فنزل جربيل عةليه السسري  إىل أناس من كنان ، فمكث ما شاء اهلل أن ميكث ال يأتيه 

وكأنه سبحانه وتعاىل أقسم خبيل تةلك السري  اجملاهدة يف سبيل اهلل. والقسم معناه التعظيم وذلك يدل  (8)خبرب مسريها،
مودة عةلى شرفها وفضةلها عند اهلل تعاىل ، وفيه دالل  عةلى مشروعي  املسابق  وأنه ليس من العبث بل من الرياض  احمل

املوصةل  إىل حتصيل املقاصد يف الغزو واالنتفاع هبا عند احلاج  ، وأيضا ألن املسابق  واملسارع  من حماسن اإلسالم ، ملا 
فيهما من املرون  والتدريب عةلى الفنون العسكري  والكر والفر وتقوي  األجسام والصرب واجلةلد وهتيئ  األعضاء واألبدان ، 

د فريض  ماضي  عةلى املسةلمني إىل يوم القيام . وكانت الفروسي  أهم وسائل اجلهاد حينئذ؛ وألن اإلسالم جعل اجلها
 .حيث كانت من أظهر ما يكشف عن قوة املقاتةلني، فدعا اهلل املؤمنني إىل أن تكون اخليل أبرز أسةلحتهم يف احلرب

صالح عند وجتويع البهائم عةلى وجه ال وهو خارج من تعذيب البهائم ، ألن احلاج  إليها تدعو إىل تأديبها وتدريبها
احلاج  إىل ذلك ، وفيه رياض  اخليل املعدة لةلجهاد يف سبيل اهلل ، وقد ثبتت مشروعي  سباق الفروسي  بالقرآن والسن  

 واإلمجاع .

 الكتاب : -أوال
اهلل بإعداد القوة ورباط . فقد أمر 60قال اهلل تعاىل: }وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل { األنفال  -1

وسباق اخليل أحد سبل اإلعداد الذي أمر اهلل به وقد إفتتح العةلماء   (9)اخليل واالعداد يتطور حبسب الظروف واالحوال .
. قال صاحب اإلحكام السباق (10)كتاب السبق والرمي هبذه اآلي  الكرمي   إستدالال هبا عةلى مشروعي  سباق اخليل ،

بل وحنوه من آالت احلرب مما أمر اهلل به ورسوله ، وهي داخةل  يف اآلي  . ألنه مما يعني عةلى اجلهاد يف باخليل والرمي بالن
  (11)سبيل اهلل .

قال صاحب التوضيح :كان سةليمان عةليه السالم  يسابق عةليها، وحيتفي مبنظر سباقها، فةلها شان كبري يف أول الدهر 
ترهبون به عدو اهلل وعدوكم{، وقال الدمريي: )اخليل أشرف ما ركب من وآخره، ولذا قال تعاىل:}ومن رباط اخليل 

  (12)الدواب(.
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 . 6/4881الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه أ. د. َوْهَب  بن مصطفى الزَُّحْيةِلّي، ، دار الفكر ، دمشق ط: الرَّابع . (13)
 . 2/368م . 1996 -هـ  1417عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ ، دار الكتب العةلمي  ، ط: األوىل،  (14)
 . 32/249حدائق الروح والرحيان.  تفسري (15)

 
وقال تعاىل: } إنا ذهبنا نستبق { يوسف . أي: نرتامى بالسهام أو نتجارى عةلى األقدام ، ويف اآلي  دالل  عةلى  -2

كون املسابق  ،قال الزحيةلي : وعةليه تمشروعي  التسابق بالرمي أوباجلري أوبركوب اخليل وبغريه من الرياضات األخرى 
  (13)عةلى اخليل وحنوها، من السالح.

، قيل الضبح هو خف  العدو ، وقيل: هو صوت أنفاس الفرس تشبيًها  1قال تعاىل }والعاديات ضبحا{العاديات  -3
صةله إحراق أبالضبح والضباح، وهو صوت الثعةلب قيل: والضبح خمتٌص من احليوان جبنسني: الفرس والثعةلب وقيل: 

 ويف تفسري اآلي  قوالن : (14)العود، شبه عدوها به لشبهها بالنار يف حركتها وسرعتها.
تشريفا هلا بصف  العدو وهو اجلري يف  (15)القول األول : يقسم اهلل باخليول العاديات اليت تعدو وجتري بسرع  وتضبح ،

 اهلل عنهما .وهذا قول ابن مسعود وإبن عباس رضي  اجلهاد أو يف التسابق .
القول الثاين : قال عةلي املراد هبا إبل احلاج أقسم اهلل سبحانه هبا لعدوها يف احلج الذي هو من سبيةله و )مجع( الذي 

 وسطن به هو مزدلف  أغرن به وقت الصبح ، والقول األول أرجح لوجوه :
عاىل أنفاس اخليل إذا عدت قال اهلل تأحدها أن املستعمل بالضبح إمنا هو اخليل وهلذا قال أهل الةلغ  الضبح صوت 

 }والعاديات ضبحا{ ويقال أيضا ضبح الثعةلب
الثاين وصفها بأهنا توري النار من احلجارة عند عدوها وهذامشهود يف اخليل لقرع سنابكها يف احلديد لةلصفا فيتولد قدح 

 النار من بينهما كما يتولد من احلديد والصوان عند القدح
اإلغارة وهي وإن استعمةلت لإلبل كما كانت قريش تقول أشرقت ثبري كيما نغري لكن استعماهلا يف الثالث أنه وصفها ب

 إغارة الغزو أكثر
الرابع أنه سبحانه وقت اإلغارة بالصبح واحلجاج عند الصبح ال يغريون وإمنا يكونون مبوقف مزدلف  وقريش إذ ذاك مل 

 ريش وال غريها من العربتكن تغري حىت تطةلع الشمس فةلم تكن تغري بالصبح ق
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 . 1/288، صحيح مسةلم ، دار إحياء الرتاث العريب بريوت.  4/47هـ 1422صحيح البخاري ط: األوىل،  (16)
 . 3/1491. صحيح مسةلم ، مسةلم  1/91صحيح البخاري  (17)
  4/347م . 2012 -هـ  1433، شرح مصابيح السن  لإلمام البغوي ، ط: األوىل،  4/32صحيح البخاري .  (18)

 
يف الصحيح عن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم : ) أنه كان يف الغزو ال يغري حىت يصبح فإذا أصبح فإن مسع أذانا أمسك 
وإال أغار ( أخرجه البخاري يف باب دعاء النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم الناس إىل اإلسالم والنبوة . ومسةلم يف باب 

  (16)عةلى قوم يف دار الكفر.اإلمساك عن اإلغارة 
اخلامس أنه سبحانه عطف توسط اجلمع بالفاء اليت هي لةلرتتيب بعد اإلغارة وهذا يقتضي أهنا أغارت وقت الصبح 
فتوسط اجلمع بعد اإلغارة ومن املعةلوم أن إبل احلاج هلا إغارتان إغارة يف أول الةليل إىل مجع وإغارة قبل طةلوع الشمس 

 ة األوىل قبل الصبح وال ميكن اجلمع بينهما وبني وقت الصبح وبني توسط مجع وهذا ظاهرمنها إىل مىن واإلغار 
السادس أن النقع هو الغبار ومجع مزدلف  وما حوله كةله صفاوهو واد بني جبةلني ال غبار به تثريه اإلبل واهلل أعةلم مبراده 

 من كالمه
 السن  .  -ثانيا
  ةلى اهلل عةليه وسةلم سابق بني اخليل اليت أضمرت من احلفياء، وأمدها ثنيأن رسول اهلل ص»عن عبد اهلل بن عمر،  -1

ابق هبا . ، وأن عبد اهلل بن عمر كان فيمن س«الوداع، وسابق بني اخليل اليت مل تضمر من الثني  إىل مسجد بين زريق
مار والضمور رت( من اإلض)سابق( من املسابق  وهي السبق الذي يشرتك فيه اثنان فأكثر عةلى جائزة أو بدوهنا. )اضم

وهو اهلزال واخليل املضمرة هي اليت ذهب رهةلها فقوي حلمها واشتد جريها. )احلفياء( موضع بقرب املدين . )أمدها( 
يال غايتها وهناي  املساف  اليت تسابق إليها. )ثني  الوداع( الثني  هي الطريق يف اجلبل وبني ثني  الوداع وبني احلفياء مخس  أم

. )بين زريق( أضيف املسجد إليهم إضاف  متييز ال مةلك ،أخرجه البخاري يف باب: هل يقال مسجد بين فالن أو أكثر
 ويف احلديث دالل  بين  عةلى مشروعي  سباق الفروسي  . (17)، ومسةلم يف باب املسابق  بني اخليل وتضمريها .

ضباء، وكانت تسمى الع -ى اهلل عةليه وسةلم صةل -قال: كانت ناق  لرسول اهلل  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -عن أنس  -2
: -هلل عةليه وسةلم صةلى ا -ال تسبق، فجاء أعرايب عةلى قعود له فسبقها، فاشتد ذلك عةلى املسةلمني فقال رسول اهلل 

"إن حقا عةلى اهلل أن ال يرتفع شيء من الدنيا إال وضعه". أخرجه البخاري يف باب ناق  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم . 
: ما أمكن من اإلبل -بفتح القاف  -العضباء ألهنا كانت مقطوع  األذن والعضب: القطع. والقعود : وهو ومسيت ب

  (18)أن يركب، وأدناه أن يكون له سنتان. ويف احلديث: بيان جواز املسابق  باإلبل أيضا.
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 . 4/205سنن الرتمذي . (19)
غِريب ، دار هجر ط: األوىل (20)

َ
، وسبل السالم حممد بن  9/309م  2007البدُر التمام شرح بةلوغ املرام احلسني بن حممد بن سعيد الالعّي، املعروف بامل

  . 2/503مساعيل احلسين، دار احلديث ط: بدون طبع  وبدون تاريخ .إ
، والِفقُه املَيسَّر أ. د. َعبد اهلل بن حممد الطّيار ، َمَداُر الَوطن  9/466م . 1968 -املغين البن قدام  املقدسي ، مكتب  القاهرة ط: بدون طبع    (21)

 . 6/186هـ  . 1433الطبع : الثاني ،  -لةلنَّشر، الرياض 
، بستان األحبار خمتصر نيل األوطار فيصل احلرميةلي النجدي ،  3/287هـ . 1406اإلحكام شرح أصول األحكام عبد الرمحن احلنبةلي ط: الثاني ،  (22)

 . 2/514م .  1998 -دار إشبيةليا لةلنشر والتوزيع، الرياض ، ط: األوىل 
  3/1705م .  2006،  ط: األوىل،العدة يف شرح العمدة يف أحاديث األحكام ابن العطار ، دار البشائر اإلسالمي  لةلطباع  والنشر والتوزيع، بريوت  (23)
 . 4/36م . 1964 -هـ 1384القاهرة ، ط: الثاني ،  –تفسري القرطيب ، دار الكتب املصري   (24)

 
ن والسبق ماجاء يف الرها وعن أيب هريرة مرفوعا: )ال سبق إال يف خف أو نصل أو حافر( أخرجه الرتمذي يف باب -3

فاحلديث دليل عةلى جواز السباق عةلى جعل . وقوله: )إالَّ يف ُخفٍّ ..إخل (. اخلف كناي   (19)وحسنه وصححه األلباين.
عن اإلبل، واحلافر عن اخليل، والنصل عن السهم، وذلك بتقدير حذف املضاف وإقام  املضاف إليه مقامه؛ أي ذي 

 (20)احلديث فيه دالل  عةلى أنَّه جيوز السباق عةلى ُجْعٍل .خف أو ذي حافر أو ذي نصل و 
وقال القرطيب ال خالف يف جواز  (21)اإلمجاع : قال إبن قدام  : وأمجع املسةلمون عةلى جواز املسابق  يف اجلمةل  ، –ثالثا 

وقال إبن العطار  (22)املسابق  عةلى اخليل وغريها من الدواب. وعةلى األقدام. وكذا الرتامي بالسهام. واستعمال األسةلح .
: وقد أمجع العةلماء عةلى جواز املسابق  بغري عوض بني مجيع أنواع اخليل، قويها مع ضعيفها، وسابقها مع غريه، سواء  
كان معها ثالث أم ال. فأما املسابق  بعوض، فجائزة باإلمجاع ، لكن بشرط أن يكون العوض من غري املتسابقني ، أو 

حمةلل، وهو ثالث عةلى فرس مكافئ لفرسيهما ، وال خيرج احملةلل من عنده شيًئا؛ ليخرج هذا يكون منهما، ويكون معهما 
  (23)العقَد عن صورة القمار .

يتبني لنا مما سبق أن مشروعي  سباق الفروسي  ثابت  بالقرآن والسن  واإلمجاع وهي مصادر التشريع املتفق عةليها عند أهل 
ثابتت  أيضا بأقوال الصحاب  وأفعاهلم ،  ويروى  أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل  العةلم من كاف  املذاهب اإلسالمي  وهي

عنه  قال: متعددوا ) أي تشبهوا بعيش معد بن عدنان وكانوا أهل غةلظ ( واخشوشنوا واقطعوا الركب وثبوا عةلى اخليل 
  (24)عةليها. وثبا ال تغةلبنكم عةليها رعاة اإلبل. فأمرهم مبالزم  اخليل، ورياض  أبداهنم بالوثوب
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 . 24/376يف روايب عةلوم القرآن  ينظر  تفسري حدائق الروح والرحيان (25)
 . 2/682. وصحيح مسةلم . 4/28صحيح البخاري. (26)
 12/136م . 1937 -هـ 1356ط : أوىل:  -الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري مشس الدين الكرماين ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت (27)
. 
 . 28/532م . 2001 -هـ  1421ىل، مسند اإلمام أمحد بن حنبل ، مؤسس  الرسال  ط: األو  (28)

 

 . ما محده من صفاهتا املطةلب الثالث : يف فضل اخليل و

نا فضل اخليل.لقد فضةلت اخليل يف مواضع كثرية يف القرآن الكرمي وسن  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم فقال تعاىل )ووهب -أوال
. وصف اهلل تعاىل اخليل  31لداوود سةليمان نعم العبد إنه أواب ، إذ عرض عةليه بالعشي الصافنات اجلياد ( ص 

بالصفون واجلودة ليجمع هلا بني وصفني ممدوحني واقف  وجاري ، فإذا وقفت كانت ساكن  مطمئن  يف مواقفها، وإذا جرت  
 – 1والعاديات ضبحا فاملوريات قدحا فاملغريات صبحا{ العاديات: {وقال تعاىل :  كانت سراعا خفافا يف جريها.

ةلها و يف سبيةله وتضبح بصوهتا وتوري النار حبوافرها عندما تصك احلجارة وهو بيان لفض. أقسم سبحانه باخليل تعد3
وأما السن  فقد وردت عن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم أحاديث   (25)وقد مر الكالم عن ذلك يف مشروعي  الفروسي  .

 كثرية يف بيان فضل اخليل منها :

ام  أن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم قال: )اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القي رضي اهلل عنهعن عروة البارقي  -1
قوله  (26)باب: اجلهاد ماض مع الرب والفاجر . ومسةلم يف باب إمث مانع الزكاة .األجر واملغنم( أخرجه البخاري يف 

قد يكين عر املسرتسل يف مقدم الرأس و )معقود( أي مالزم هلا وجعل الناصي  كالظرف لةلخري مبالغ  )بنواصيها(وهي الش
 ومعناه أن اخلري والربك  مالزمان هلا إىل يوم القيام  . (27)بالناصي  عن مجيع ذات الفرس ،

صةلى اهلل عةليه وسةلم : )ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إيل من أن  عن عقب  بن عامر اجلهين قال : قال رسول اهلل و -2
( أخرجه .رجل باطل إال رمي الرجل بقوسه وتأديبه فرسه أو مالعبته امرأته فإهنن من احلقتركبوا، وكل شيء يةلهو به ال

  (28)حديث حسن مبجموع طرقه وشواهده .، وقال شعيب األرنؤوط :  17300أمحد يف املسند برقم 
لرجل سرت، وعةلى و  عن أيب هريرة رضي اهلل عنه ، عن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم، قال: ) اخليل لثالث : لرجل أجر، -3

 رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها يف سبيل اهلل، فأطال هلا يف مرج أو روض ، وما أصابت يف طيةلها من املرج أو 
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 . 4/208صحيح البخاري  (29)
 . 6/223. 1986 – 1406حةلب ط: الثاني ،  –السنن الصغرى لةلنسائي ، مكتب املطبوعات اإلسالمي   (30)
  . 3/24بريوت  -سنن أيب داود أبو داود ، املكتب  العصري ، صيدا (31)
 . 134الفروسي  ص (32)

 

الروض  كانت له حسنات، ولو أهنا قطعت طيةلها فاستنت شرفا أو شرفني، كانت أرواثها حسنات له، ولو أهنا مرت 
 بنهر فشربت ومل يرد أن يسقيها، كان ذلك له حسنات، ورجل ربطها تغنيا وسرتا وتعففا، ومل ينس حق اهلل يف رقاهبا 

 3646ء ألهل اإلسالم فهي وزر ( أخرجه البخاري برقم وظهورها فهي له كذلك سرت،ورجل ربطها فخرا ورياء ونوا
.(29)   

« ل سحرما من فرس عريب إال يؤذن له عند ك»عن أيب ذر رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم:  -4
ه إليه، أو لبدعوتني: الةلهم خّولتين من خولتين من بين آدم، وجعةلتين له، فاجعةلين أحب أهةله وما -فجر -، ويف رواي 

  (30)باب: دعوة اخليل وصححه األلباين .من أحب أهةله وماله إليه.أخرجه النسائي يف 
اهلا وارتبطوا اخليل وامسحوا بنواصيها وأكفصةلى اهلل عةليه وسةلم )  قال : قال رسول اهلل عن أيب وهب اجلشمي -5

ويف معىن هذا  (31)يل وارتباطها واملسح عةلى أكفاهلا .( أخرجه أبو داوود يف باب إكرام اخل وقةلدوها وال تقةلَّدوها األوتار
قوالن : أحدمها أنه ال يركب عةليها ويقةلدها يف األخذ باألوتار اجلاهةلي  وهي الذحول والعداوات اليت بني القبائل . الثاين 

وال عظما وال  زةوهو الصحيح أن ال يقةلدها وترا من أجل العني كما كان أهل اجلاهةلي  تفعةله وكذلك ال يعةلق عةليها خر 
 كتاب وروى أبو عبيدة يفمتيم  فإن ذلك كةله من عمل اجلاهةلي  . وهناك قول ثالث وهو اخلوف عةليها من اإلختناق ، 

اخليل عن راشد بن سعد أن رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم قال: )قةلدوا اخليل، وال تقةلدوها أوتار القسّي خوفا عةليها 
  (32)من االختناق هبا( .

 .فيما محده من صفاهتا -ثانيا

لقد خص رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم بعض اخليل بالتفضيل وأوصى بإقتنائها وذكر أوصافها وأمسائها واملستحب 
 منها اإلناث، قاله عكرم  ومجاع . وهو صحيح، فِإن األنثى بطنها كنز وظهرها عز. وفرس جربيل كان أنثى . 
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ان الطبع : لبن –، سبل اهلدى والرشاد، يف سرية خري العباد، حممد بن يوسف الصاحلي الشامي دار الكتب العةلمي  بريوت  3/23سنن أيب داود .  (33)

 . 7/390م . 1993 -هـ  1414األوىل، 
 . 4/197، سنن أيب داود  6/536السنن الكربى لةلبيهقي . (34)
 . 2/108م . 2002، ط: األوىل،  -ين ، دار الصميعي لةلنشر والتوزيع، الرياض صحيح موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان ناصر الدين األلبا (35)
ْظِهري (36)

ُ
  .  4/373م . 2012وزارة األوقاف الكويتي  ط: األوىل،  -املفاتيح يف شرح املصابيح الشِّريازيُّ امل

لبنان  –هـ( ، دار الفكر، بريوت 1014ال اهلروي القاري )املتوىف: مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح عةلي بن سةلطان حممد، أبو احلسن نور الدين امل(37)
  .  6/2506م .2002 -هـ 1422،ط: األوىل، 

 . 2/108صحيح موارد الظمآن  (38)
 . 5/444. 2013عام النشر:  22املسند املوضوعي اجلامع لةلكتب العشرة صهيب عبد اجلبار عدد األجزاء:  (39)

 

ىل عنه أن رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم كان يسمي األنثى من اخليل فرسا . أخرجه أبو وعن أيب هريرة رضي اهلل تعا
  (33)يف باب هل تسمى األنثى من اخليل فرسا . داود

وروى اإلمام أمحد وأبوداود والبيهقي عن أيب وهب اجلشمي رضي اهلل عنه  قال: قال رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم: 
باب ما يكره من اخليل أخرجه البيهقي يف  )حمّجل، أو أشقر أغّر حمجل أو أدهم أغّر حمّجلعةليكم بكل كميت أغّر (

وقوله: )كميت(؛ أي: لونه بني  (34)وما يستحب ، وأبوداوود يف باب فيما يستحب من ألوان اخليل بإسناد ضعيف .
نهما، فأرادوا ة، كأنه مل خيةلص واحد مسواد ومخرة، قال سيبويه: سألت اخلةليل عنه؟ فقال: األصفر، فإنه بني سواد ومحر 

و)أغر حمجل(،  (35)بالتصغري أنه منهما قريب، فقوله: )فكميت عةلى هذه الشي (؛ أي: عةلى هذا الةلون والصف  .
قال الطييب: الفرق بني  (36))األغر(: األبيض الوجه، )احملجل(: أبيض القوائم، و"األشقر": الفرس الذي مجيع لونه أمحر.

)األدهم(: األسود، و )الدمه (: السواد،  (37)قر بقرتة تعةلو احلمرة وبسواد العرف والذنب يف الكميت .الكميت واألش
  (38)ويقال: فرس أدهم: إذا اشتدت زرقته حىت ذهب البياض منه، فإن زاد حىت اشتد السواد؛ فهو جون .

سئل  عن أيب قتادة رضي اهلل عنه وروى اإلمام أمحد والرتمذي وصححه وابن حبان واحلاكم وصححه عن عةلي بن رباح
رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم عن اخليل فقال: )أحسنها األدهم األقرح األرمث احملّجل ثالثا، مطةلق اليمني أو كميت 
عةلى هذا الشبه(،ويف لفظ عن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم قال: )خري اخليل األدهم األقرح األرمث، مث األقرح احملّجل، طةلق 

و )األقرح( ما كان يف وجهه قرح ، وهي ما دون الغرة. و )األرمث( من الرَّمث:  (39)، فإن مل يكن أدهم فكميت(اليمني
 بياض يف جحفةل  الفرس العةليا؛ أي: شفته، ويف "النهاي ": "هو الذي أنفه أبيض وشفته العةليا". و )احملجل ثالثًا(: الذي 
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 . 2/108ائد ابن حبان .صحيح موارد الظمآن إىل زو  (40)
، نيل الشوكاين اليمين ، دار احلديث،   14/137الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ، دار إحياء الرتاث العريب ، ط: الثاني   (41)

 . 8/91م .1993 -هـ 1413مصر ،ط: األوىل، 
بريوت  -رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم مسةلم بن احلجاج النيسابوري ، دار إحياء الرتاث العريب املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل  (42)

، مسند  4/449م. 1998 -هـ1419بريوت ، ط: األوىل،  –، مستخرج أيب عوان  أبو عوان  يعقوب بن إسحاق  اإلسفراييين ،دار املعرف   3/1494. 
 . 12/371أمحد  

 ،   14/307مسند أمحد  (43)
 ،   5/445املسند املوضوعي اجلامع لةلكتب العشرة .  (44)
 . 14/95الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين .  (45)

 
ي  أي: مطةلًقا ليس فيها حتجيل، بل خالي  من البياض مع وجوده يف بقيف ثالث من قوائمه بياض، و )طةلق اليمني(؛ 

  (40)القوائم .
يطان، قال: )اخليل ثالث : فرس لةلرمحن، وفرس لإلنسان، وفرس لةلش -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -)وعن ابن مسعود عن النيب 

 فأما فرس الرمحن فالذي يرتبط يف سبيل اهلل فعةلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء اهلل، وأما فرس الشيطان فالذي يقامر، أو 
ن اخليل بطه اإلنسان يةلتمس بطنها فهي سرت فقر( أخرجه أمحد يف باب بيان أيراهن عةليه، وأما فرس اإلنسان فالفرس يرت

  (41)تقتين لثالث  أمور .
يكره الّشكال من رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم )كان  :قال رضي اهلل عنهعن أيب هريرة . ف كره من صفاهتامايما وأ

ريها يل ، وأبوعوان  يف باب فضل اخليل عةلى غاخليل( إسناده صحيح ، أخرجه مسةلم يف باب ما يكره من صفات اخل
والّشكال أن يكون الفرس يف رجةله اليمىن بياض. ويف يده اليسرى، أو يف يده  (42).7408من الدواب ، وأمحد برقم 

اليمىن، ويف رجةله اليسرى، قال أبو داود أي خمالف، رواه النسائي وقال: والّشكال من اخليل أن يكون ثالث قوائم 
 وواحدة مطةلق ، أو تكون الثالث مطةلق ، وواحدة حمجةل ، وليس يكون الّشكال إال يف الرجل،وال يكون يف اليد، حمجةل ، 

ن تةلق يقول: )إياكم واخليل املنّفةل ، فإهنا إرسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم وروى اإلمام أمحد بسند جيد قال: مسعت 
قال  (44)وقال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف . (43). 8676العدو تفر، وإن تغنم تغةلل( أخرجه أمحد برقم 

اهليثمي حديثه حسن وفيه ضعف وبقي  رجاله ثقاة وعزاه لإلمام أمحد فقط . وروى احلافظ أبو احلسن اهليثمي، وكأنه 
  (45).أراد باخليل أصحاب اخليل، واهلل تعاىل أعةلم صةلى اهلل عةليه وسةلم

 ي  .املبحث الثاين : أحكام سباق الفروس
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، حاشي  الدسوقي  6/206م1986 -هـ 1406بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع عالء الدين، الكاساين احلنفي ، دار الكتب العةلمي  ، ط: الثاني ،  (46)

 . 2/209عةلى الشرح الكبري ، دار الفكر ، ط: بدون طبع  وبدون تاريخ  . 
 . 9/469املغين  (47)
 . 6/188الِفقُه املَيسَّر . (48)
 . 358/ 10م . 1991عمان ط: الثالث ،  -دمشق -روض  الطالبني لإلمام النووي ، املكتب اإلسالمي، بريوت (49)
 املصدر نفسه . (50)
 . 10/356املصدر نفسه .(51)

 

 :الفروسي  املطةلب األول : شروط سباق 

أن تكون املسابق  فيما حيتمل أن يسبق ويسبق من األشياء األربع  حىت لو كانت فيما يعةلم أنه يسبق غالبا ال جيوز؛ -1
  (46)ألن معىن التحريض يف هذه الصورة ال يتحقق .

كسائر العقود، ويكون معةلوما باملشاهدة، أو بالقدر أن يكون العوض معةلوما؛ ألنه مال يف عقد فكان معةلوما،   -2
والصف ، عةلى ما تقدم يف غري موضع. وجيوز أن يكون حاال ومؤجال، كالعوض يف البيع. وجيوز أن يكون بعضه حاال 

  (47)وبعضه مؤجال .

 جيز؛ ألن البعري ، ملأن يكون املركوب واآلل  اليت يركبها من نوع واحد، فإن كانتا من جنسني كالفرس مثال والبعري - 3
  (48)وذهب املالكي  إىل اجلواز مع اجلنس أو اختالفه . .ال يكاد يسبق الفرس فال حيصل الغرض من هذه املسابق 

أن تكون املساف  حبيث ميكن لةلفرسني قطعها وال ينقطعان، فإن كانت حبيث ال يصالن غايتها إال بانقطاع وتعب،  -4
  (49)فالعقد باطل .

الشروط املفسدة، فةلو قال: إن سبقتين، فةلك هذا الدينار وال أرمي بعد هذا أو ال أناضةلك إىل شهر، بطل اجتناب  -5
  (50)العقد،ولو شرط عةلى السابق أن يطعم السبق أصحابه،بطل العقد .

طع قأن يكون سبق كل واحد منهما ممكنا، فإن كان فرس أحدمها، أو فرس احملةلل ضعيفا يقطع بتخةلفه، أو فارها ي -6
  (51)بتقدمه، مل جيز .
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 . 358/ 10املصدر نفسه (52)
  . 6/188، الِفقُه املَيسَّر  2/209حاشي  الدسوقي . (53)
 . 6/188املصدر نفسه (54)
 . 9/148تفسري القرطيب  (55)
 . 4/205سنن الرتمذي . (56)

 
أن يسبق عةلى الدابتني، فةلو شرطا إرساهلما ليجريا بأنفسهما، فالعقد باطل، ألهنا تنفر، وال تقصد الغاي  خبالف  -7

  (52)الطيور إذا جوزنا املسابق  عةليها، ألن هلا هداي  إىل الغاي .
وذهب املالكي  إىل عدم اشرتاط املساواة يف املساف  يف امليدان وال يف الغاي ، فإذا  .حتديد املساف  والغاي  يف السباق  - 8

دخال عةلى اختالف يف ذلك جاز، كأن يقول لصاحبه: أسابقك بشرط أن ابتدئ من احملل الفالين القريب من آخر 
  (53)امليدان وأنت يف احملل الفالين الذي هو بعيد من آخر امليدان .

شبه القمار إذا كان السباق عةلى عوض بأن يكون العوض من واحد، فإن كان منهما مل جيز، وإن كان اخلروج عن  - 9
وهذا هو قول األئم  األربع  فإهنم يةلزمون أن يكون بني املتسابقني حمةلل وهو ثالث عةلى فرس   .من إمام أو أجنيب جاز 

كالم الفا بذلك ألقوال األئم  األربع  . وسيأيت الوذهب شيخ اإلسالم ابن تيمي  إىل عدم اشرتاط هذا الشرط خم .كفء 
  (54)عنه .

أن يكون الفارس بالغًا عاقاًل، وقال بعضهم: يكره إشراك الصيب الصغري يف السباق، ألنه ال يقدر عةلى ضبط  -10
يل مل عةلى اخلفال حي الفرس والتحكم فيها مع سرع  جريها، وقد يتعرضون بذلك لةلسقوط وإحلاق األذى بأنفسهم .

نه قال: ال يركب أ رضي اهلل عنهواإلبل يف املسابق  إال حمتةلم، ولو ركبها أرباهبا كان أوىل، وقد روي عن عمر بن اخلطاب 
اخليل يف السباق إال أرباهبا. وقال الشافعي: وأقل السبق أن يسبق باهلادي ) اهلادي: العنق لتقدمه ( أو بعضه ، أو 

 (55)ة عةلى هذا النحو عنده، وقول حممد بن احلسن يف هذا الباب حنو قول الشافعي.بالكفل أو بعضه. والسبق من الرما

              املطةلب الثاين : حكم سباق الفروسي  عةلى عوض .                                   

نصل أو خف  : )ال سبق إال يف-صةلى اهلل عةليه وسةلم  -ال تصح املسابق  بعوض إال يف إبل أو خيل أو رمي؛ لقوله  
( من فتاوى الةلجن  الدائم  1818وجاءت بذلك الفتوى رقم ) (56)أو حافر(. أخرجه الرتمذي وحسنه وصححه األلباين.

 يف السعودي  .
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 . 6/188الِفقُه املَيسَّر . (57)
 8/36تفسري القرطيب  (58)
، تفسري الرازي مفاتيح الغيب ، دار إحياء الرتاث  217/ 10ه .  1430النيسابوري، الشافعي ، ط: األوىل، التفسري البسيط أبو احلسن الواحدي،  (59)

 . 499/ 51ه ـ  1420 -بريوت ، ط: الثالث   –العريب 
، االختيار لتعةليل  2/48م . 2003 -. الفقه عةلى املذاهب األربع  عبد الرمحن اجلزيري دار الكتب العةلمي ، بريوت ، ط: الثاني ،  9/468املغين  (60)

، التعةليق املمجد عةلى موطأ حممد )شرح ملوطأ  4/169م . 1937 -القاهرة  -املختار عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصةلي احلنفي ، مطبع  احلةليب 
 . 3/358م . 2005 -هـ  1426مالك( حممد عبد احلي بن حممد عبد احلةليم األنصاري الةلكنوي اهلندي، ، دار القةلم، دمشق ، ط: الرابع ، 

 
يف مسابق   -رضي اهلل عنها-ذه الثالث، وزيد معها القدم؛ حلديث عائش  وذهب احلنفي  إىل أن السباق يكون يف ه

الرمي وتوسع الشافعي  يف جواز املسابق  عةلى عوض فأحلقوا هبا السهام الصغرية والرماح و  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -النيب 
 الفروسي  ومشروعيتها يف اجلهاد وقد تقدم الكالم عةلى فضل  (57)باألحجار والرمي باملنجنيق وكل ما هو نافع يف احلرب .

والسباق وهنا نتكةلم عن أحكامها الشرعي  : أما تعةلم الفروسي  فقال القرطيب : تعةلم الفروسي  واستعمال األسةلح  فرض  
  (59). وقال النيسابوري :وتعةلم الفروسي  والرمي فريض ، غري أهنا من فروض الكفايات.(58)كفاي ، وقد يتعني ،

ابق  فقد إختةلف الفقهاء فيه هل هو عقد جائٌز أم عقد الزم؟ عةلى قولني. القول األول : جائز وأما وصف عقد املس
 وهوقول أيب حنيف  والشافعي يف أحد قوليه وهو مذهب أمحد، 

والقول الثاين : أنه عقد الزم ، وبه قال الشافعي يف قوله اآلخر. قال إبن قدام  : واملسابق  عقد جائز. ذكره ابن حامد. 
و قول أيب حنيف ، وأحد قويل الشافعي، وقال يف اآلخر: هو الزم إن كان العوض منهما، وجائز إذا كان من أحدمها وه

أو من غريمها. وذكره القاضي احتماال؛ ألنه عقد من شرطه أن يكون العوض واملعوض معةلومني، فكان الزما، كاإلجارة. 
ت ، فكان جائزا، كرد اآلبق، فإنه عقد عةلى اإلصاب ، وال يدخل حتولنا، أنه عقد عةلى ما ال تتحقق القدرة عةلى تسةليمه

قدرته، وهبذا فارق اإلجارة. فعةلى هذا، لكل واحد من املتعاقدين الفسخ قبل الشروع يف املسابق ، وإن أراد أحدمها الزيادة 
ضل عةلى اآلخر،  يظهر ألحدمها ففيها أو النقصان منها، مل يةلزم اآلخر إجابته، فأما بعد الشروع يف املسابق ، فإن كان مل

جاز الفسخ لكل واحد منهما، وإن ظهر ألحدمها فضل، مثل أن يسبقه بفرسه يف بعض املسابق ، أو يصيب بسهامه 
أكثر منه، فةلةلفاضل الفسخ، وال جيوز لةلمفضول؛ ألنه لو جاز له ذلك لفات غرض املسابق ، ألنه مىت بان له سبق 

ق ، فال حيصل املقصود. وقال أصحاب الشافعي: إذا قةلنا: العقد جائز. فقي جواز صاحبه له فسخها، وترك املساب
  (60)الفسخ من املفضول وجهان.
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 . 13/14. 1392بريوت ، ط: الثاني ،  –املنهاج شرح صحيح مسةلم النووي ، دار إحياء الرتاث العريب  (61)
 . 13/189لسان العرب. رهن  (62)
، هناي  احملتاج  23/171هـ . 1427الكويت  -ط : الثاني ، دارالسالسل  –املوسوع  الفقهي  الكويتي  صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمي   (63)

، فتح القدير إبن اهلمام ، دار الفكر ، ط: بدون طبع  168/  8م. 1984 -إىل شرح املنهاج شهاب الدين الرمةلي ، دار الفكر، بريوت ،ط: أخرية 
 . 138/  10وبدون تاريخ . 

 سبق خترجيه (64)

 
واختةلف العةلماء يف أن املسابق  بينهما مباح  أم مستحب  ومذهب الشافعي  أهنا مستحب  ، وأمجع العةلماء عةلى جواز 

ملسابق  ضعيفها وسابقها مع غريه سواء كان معها ثالث أم ال، فأما ااملسابق  بغري عوض بني مجيع أنواع اخليل قويها مع 
بعوض فجائزة باإلمجاع لكن يشرتط أن يكون العوض من غري املتسابقني أو يكون بينهما ويكون معهما حمةلل وهو ثالث 

 كماسيأيت .  (61)عةلى فرس مكافئ لفرسيهما وال خيرج احملةلل من عنده شيئا ليخرج هذا العقد عن صورة القمار .
 املطةلب الثالث : الرهان عةلى سباق الفروسي  .

وصورة هذا املعىن من معاين الرهان: أن يرتاهن شخصان أو  (62)الرهان واملراهن : املخاطرة، وقد راهنه وهم يرتاهنون .
ةلي كذا ع حزبان عةلى شيء ميكن حصوله كما ميكن عدم حصوله بدونه، كأن يقوال مثال: إن مل متطر السماء غدا فةلك

من املال، وإال فةلي عةليك مثةله من املال، والرهان هبذا املعىن حرام باتفاق الفقهاء بني املةلتزمني بأحكام اإلسالم من 
  (63)املسةلمني والذميني؛ ألن كال منهم مرتدد بني أن يغنم أو يغرم، وهو صورة القمار احملرم .

ه التقوي هبذا املعىن مشروع باتفاق الفقهاء، بل هو مستحب إذا قصد بويأيت الرهان مبعىن املسابق  باخليل أو الرمي وهو 
عةلى طاع  اهلل تعاىل . عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، عن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم قال:) ال سبق إال يف نصل أو خف 

 .(64)أو حافر( 
 والرهان ثالث :

 يجعل لةلسابق شيئا معةلوما، فمن سبق أخذه األول : رهان يعطيه الوايل أو غري الوايل من ماله متطوعا ف
الثاين : رهان خيرجه أحد املتسابقني دون صاحبه، فإن سبقه صاحبه أخذه ، وإن سبق هو صاحبه أخذه ، وحسن أن 
ميضيه يف الوجه الذي أخرجه له ، وال يرجع إىل ماله، وهذان القسمان مما ال خالف فيه . الثالث : وهو أن خيرج كل 

شيئا مثل ما خيرجه صاحبه، فأيهما سبق أحرز سبقه وسبق صاحبه، وهذا الوجه إختةلف فيه الفقهاء عةلى واحد منهما 
 قولني :
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رَام.  (65)

َ
 . 4/224، سنن أيب داود .  16/327د اإلمام أمحد. . مسن 6/462توِضيُح األحَكاِم ِمن بةلوُغ امل

 . 402هـ . ص 1424الرياض ط: السابع ،  –بةلوغ املرام من أدل  األحكام إبن حجر العسقالين ، دار الفةلق  (66)
ملنذر النيسابوري ، . اإلشراف عةلى مذاهب العةلماء بن ا 3/1705. العدة يف شرح العمدة .  6/206. بدائع الصنائع  9/148تفسري القرطيب  (67)

 . 10/354، روض  الطالبني  4/173م .  2004 -هـ 1425اإلمارات العربي  املتحدة ، ط: األوىل،  -مكتب  مك  الثقافي ، رأس اخليم  
  (68)الفقه امليسر 90/10 .   

 
القول األول : ذهب مجهور الفقهاء من املالكي  واحلنفي  والشافعي  واحلنابةل  إىل أنه ال جيوز إخراج الرهان من املتسابقني 

هما ، فإن سبق احملةلل أحرز السبقني مجيعا وأخذمها وحده ، وإن سبق أحد حىت يدخال بينهما حمةلال ال يأمنا أن يسبق
املتسابقني أحرز سبقه واخذ سبق صاحبه، وال شي لةلمحةلل فيه، وال شي عةليه. وإن سبق الثاين منهما الثالث كان كمن 

ال جريه، كون جمهو : وحكم الفرس احملةلل أن ي-من أصحاب الشافعي -مل يسبق واحد منهما. وقال أبو عةلي بن خريان
 ومسي حمةلال ألنه حيةلل السبق لةلمتسابقني أو له. واتفقوا عةلى أنه إن مل يكن بينهما حمةلل واشرتط كل واحد من املتسابقني 

هلل عةليه وسةلم عن النيب صةلى ا رضي اهلل عنهأنه إن سبق أخذ سبقه وسبق صاحبه أنه قمار، وال جيوز. عن أيب هريرة 
قال:) من أدخل فرسا بني فرسني وهو ال يأمن أن يسبق فةليس بقمار ومن أدخةله وهو يأمن أن يسبق فهو قمار( رواه 
أمحد، وأبو داود، وإسناده ضعيف ولألئم  يف هذا احلديث كالم كثري، قال ابن معني: هذا باطل، وقد غةلط الشافعي 

ويف املوطأ عن سعيد  (65)هريرة، وهذا هو احلديث الذي أنكره املزى، وابن القيم، وغريمها. من رواه عن سعيد عن أيب
 (66)بن املسيب قال : ليس برهان اخليل بأس إذا دخل فيها حمةلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق مل يكن عةليه شي،

أخذ فيه جيب احملةلل يف اخليل، وال ن وهبذا قال الشافعي ومجهور أهل العةلم. واختةلف يف ذلك قول مالك، فقال مرة ال
  (67)بقول سعيد، مث قال: ال جيوز إال باحملةلل، وهو األجود من قوله .

القول الثاين : ذهب بعض احلنفي  وشيخ اإلسالم ابن تيمي  وابن القيم وغريهم إىل جواز هذه الصورة من الرهان ما دام 
 (68)فيها مصةلح  لإلسالم واملسةلمني.

أمر آخر يف احملةلل وهو أنه هل جيوز أن يكون احملةلل أكثر من واحد أو ال جيوز أن يكون إال واحدا ، مث اختةلفوا يف 
فظاهر كالم اجلمهور أن احملةلل يكون كأحد احلزبني إما واحدا وإما عددا ، وقال اآلمدي من أصحاب أمحد : ال جيوز 

 أكثر من واحد ولو كانوا مئ  ألن احلاج  تندفع به .

لقيم : والقول باحملةلل مذهب تةلقاه الناس عن سعيد بن املسيب وأما الصحاب  فال حيفظ عن أحد منهم قط قال إبن ا
 أنه اشرتط احملةلل وال راهن به مع كثرة تناضةلهم ورهاهنم بل احملفوظ عنهم خالفه كما ذكره عن أيب عبيدة بن اجلراح ، 
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  (69)سنن سعيد بن منصور اجلوزجاين ، الدار السةلفي  – اهلند ، ط: األوىل، 1403هـ -1982م .394/2 .
 . 1/91هـ .  1428مك  املكرم  ، ط: األوىل،  -الفروسي  احملمدي  ابن قيم اجلوزي  ، دار عامل الفوائد  (70)

 

 صاحل هو حمبوب بن موسى الفراء حدثنا أبو إسحاق هو الفزاريوقال اجلوزجاين اإلمام يف كتاب  املرتجم : حدثنا أبو 
عن ابن عيين  عن عمرو بن دينار قال قال رجل عند جابر ابن زيد إن أصحاب حممد كانوا ال يرون بالدخيل بأسا فقال 

والدخيل عندهم هو احملةلل فينافيه ما نقل عنهم أهنم مل يكونوا يرون به بأسا ، وفرق بني  (69)هم كانوا أعف من ذلك ،
 أن ال يرون به بأسا وبني أن يكون شرطا يف صح  العقد وحةله فهذا ال يعرف عن أحد منهم ألبت  ، وقوله كانوا أعف 

وهلذا قال جابر بن زيد راوي هذه القص  : من ذلك أي كانوا أعف من أن يدخةلوا بينهم يف الرهان دخيال كاملستعار 
  (70)أنه ال حيتاج املرتاهنان إىل احملةلل ، حكاه اجلوزجاين وغريه عنه .

 األدل  ومناقشتها .

ذكر إبن القيم اجلوزي  يف كتابه ) الفروسي  ( أدل  مجهور الفقهاء ومنهم املذاهب األربع  الذين يشرتطون طرفا ثالثا يف 
إذا بذل كالمها الرهان  مث ناقش هذه األدل  دفاعا عن مذهبه وموافقيه فذكر حجج الفريقني ومأخذ  مراهن  املتسابقني

 املسأل  من اجلانبني يف هذه املسأل  وإىل املنصف التحاكم وهي :

 قال اجملوزون لةلرتاهن من غري حمةلل

ا يقتضي األمر بالوفاء لكل عقد إال عقدا . وهذ 1قال اهلل تعاىل: }يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود{ املائدة:  -1
حرمه اهلل ورسوله أو أمجعت األم  عةلى حترميه وعقد الرهان من اجلانبني ليس فيه شيء من ذلك فاملتعاقدان مأموران 

 بالوفاء به .

دوا{ . وقال تعاىل }واملوفون بعهدهم إذا عاه34وقال تعاىل }وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤوال{ اإلسراء:  -2
 177البقرة: 
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لبنان ،ط:  –، وسنن الدارقطين ، مؤسس  الرسال ، بريوت  4/90م .  1994هـ،  1414 -شرح معاين اآلثار لةلطحاوي ، عامل الكتب ،ط: األوىل  (71)

 . 3/426م  2004 -هـ  1424األوىل، 
هـ .  1400لبنان ، مطبع  بوالق األمريي  والنسخ  املطبوع  يف اهلند  –.مسند الشافعي دار الكتب العةلمي ، بريوت  9/95صحيح البخاري .  (72)

 . 270ص
 . 10/35م  2003لبنان ،ط: الثالث ،  –، السنن الكربى لةلبيهقي ، دار الكتب العةلمي ، بريوت  21/256مسند أمحد  (73)
 . 34/230.  2014 - 8 - 15اجلامع الصحيح لةلسنن واملسانيد صهيب عبد اجلبار  ، تاريخ النشر:  (74)
 . 1/94الفروسي  احملمدي   (75)

 

عن كثري بن عبد اهلل املزين عن أبيه عن جده أن رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم، قال : )املسةلمون عند شروطهم  -3
وعن عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن أبيه،  (71)إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال ( أخرجه الطحاوي والدارقطين .

ال:) إن من أعظم املسةلمني جرما من سأل عن شيء مل حيرم فحرم عةلى الناس من أجل أن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم ق
 وهذا يدل عةلى أن العقود  (72)مسألته ( أخرجه البخاري يف باب ما يكره من كثرة السؤال وتكةلف ما ال يعنيه .

ها ، فكما أنه ال ى حترميواملعامالت عةلى احلل حىت يقوم الدليل من كتاب اهلل وسن  ورسوله صةلى اهلل عةليه وسةلم عةل
 واجب إال ما أوجبه اهلل ورسوله فال حرام إال ما حرمه اهلل ورسوله

قالو وقد أطةلق النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم :جواز أخذ السبق يف اخلف واحلافر والنصل إطالق مشرع إلباحته ومل  -4
سباق ل شرطا لكان ذكره أهم من ذكر حمال اليقيده مبحةلل فقال :)ال سبق إال يف خف أو حافر أو نصل( فةلو كان احملةل

إن كان السباق بدونه حراما وهو قمار فكيف يطةلق رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم جواز أخذ السبق يف هذه األمور 
ويكون أغةلب صوره مشروطا باحملةلل وأكل املال بدونه حرام وال يبينه بنص وال بإمياء وال تنبيه وال ينقل عنه وال عن 

 ه مدة رهاهنم يف احملةلل قضي  واحدة .أصحاب

قالوا ويف مسند اإلمام أمحد عن أيب لبيد ملازة بن زبار قال : قةلنا ألنس : أكنتم تراهنون عةلى عهد رسول اهلل صةلى  -5
اهلل عةليه وسةلم ؟قال : نعم لقد راهن رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم  عةلى فرس يقال له )سبح ( فسبق الناس فهش 

وقال إبن القيم : وهو حديث جيد اإلسناد  (74)، 1507وحسنه األلباين يف اإلرواء حتت حديث  (73)عجبه .لذلك وأ
  (75)ومن الكفاي  يف االحتجاج به رواي  هذا اإلمام له وعةلى املانع إبداء ما يوجب عدم اإلحتجاج .
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 . 1/97الفروسي  احملمدي   (76)
 . 6/44م .  1984هـ،  1404 -مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح املباركفوري ، ط الثالث   (77)

 
والغالب عةليها ، قالوا وروى أمحد عن شعب  عن قالوا واملراهن  مفاعةل  وهي ال تكون إال من الطرفني هذا اصةلها  -6

مساك قال مسعت عياضا األشعري قال : قال أبو عبيدة من يراهنين فقال شاب أنا إن مل تغضب قال فسبقه قال فرأيت 
 عقيصيت أيب عبيدة تنقزان وهو عةلى فرس خةلفه عري ومل يذكر حمةلال يف هذا وال يف غريه .

ومل ينقل عن صحايب خالفه ، قال شيخ اإلسالم : ما عةلمت بني الصحاب  خالفا يف  قالوا ومثل هذا ال بد أن يشتهر
عدم اشرتاط احملةلل قالوا وقد قال النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم : )ال جةلب وال جنب يف الرهان( والرهان عةلى وزن فعال 

مل يبطل اشرتاطهما اجلةلب واجلنب و وهو مقتضى أن يكون من اجلانبني فأبطل النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم يف عقد الرهان 
 )أما اجلةلب يف سباق اخليل فهو أن يتبع  (76)يف بذل السبق مع أن بيان حكمه أهم من بيان اجلةلب واجلنب بكثري

الفارس رجاًل فرسه ليزجره وجيةلب عةليه ويصيح به حثاً له عةلى قوة اجلري، فنهى عنه، ملا يرتتب إليه من أضرار الفرس، 
 جتةلب الفرس يف السباق فيحرك وراءه شيء يستحث فيسبق واجلنب يف السباق أن جيّنب فرساً إىل  وفسره مالك بأن

فرسه الذي يسابق عةليه فإذا افرت املركوب يتحول إىل اجملنوب فيسبق صاحبه، فنهى عنه. قيل: وكان وجه النهي عنه، أن 
. أو يف األثناء ة واحد من الفرسني، فرب فرس تواىن أوالً السباق إمنا هو لبيان إختباره قوة الفرس وهبذا الفعل ال يعرف قو 

  (77)مث سبق.(

قالوا ولو كان إخراج العوض من املرتاهنني حراما وهو قمار ملا حل باحملةلل فإن هذا احملةلل ال حيل السبق الذي حرمه  -7
وله أيضا قمار، إذ بدونه قمارا فهو بدخاهلل ورسوله وال تزول املفسدة اليت يف إخراجها بدخوله بل تزيد ، فإن كان العقد 

املعىن الذي جعةلتموه ألجةله قمارا إذا اشرتكا يف اإلخراج هو بعينه قائم مع دخول احملةلل فكيف يكون العقد قمارا يف 
 إحدى الصورتني وحالال يف األخرى مع قيام املعىن بعينه ، وال تذكرون فرقا إال كان الفرق مقتضيا ألن يكون العقد بدونه

 أقل خطرا وأقرب إىل الصح  كما سنذكره إن شاء اهلل تعاىل
قالوا ودخول احملةلل يف هذا العقد كدخول احملةلل يف النكاح لةلمطةلق ثالثا وكدخول احملةلل يف عقد العين  وحنوها من  -8

هو حرف جاء و العقود املشتمةل  عةلى احليل الربوي  فإن كان واحد منهم مستعار غري مقصود يف العقد واملقصود غريه 
 ملعىن من غريه وقد ثبت يف حمةلل النكاح والعين  ما ثبت فيه من النهي عنه واإلخبار عن حمةلل النكاح أنه تيس مستعار 
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 . 1/98احملمدي  الفروسي   (78)

 
فإنه مل يقصد بالعقد وإمنا استعري دخيال ليحل ما حرم اهلل تعاىل ، فإن كان إخراج السبق من املرتاهنني حراما فدخول 

  (78)النكاح سواء بسواء وإن كان بذل السبق منهما جائزا معه فبدونه أوىل باجلواز .احملةلل ليحةله كدخول حمةلل 
 قالوا وأيضا فاحملةلل إما أن يكون دخوله ليحل العمل أو ليحل البذل أو ليحل أكل السبق واألقسام الثالث  باطةل 

 أما بطالن إحالله العمل فظاهر فإن العمل حالل باالتفاق
ذل فكذلك أيضا ألن البذل جعال  عند املشرتطني لةلمحةلل يف هذا العقد وبذل اجلعل يف اجلعال  وأما بطالن إحالله الب

ال يتوقف عةلى حمةلل سواء كان من أحد اجلانبني أو من كةليهما إذ غايتها أن تكون جعال  من الطرفني وحةلها ال يتوقف 
دت عبدي فةلك عشرة وبذل السبق عندهم عةلى حمةلل كما لو أبق لكل واحد منهما عبد فقال كل منهما لآلخر إن رد

 هو مثل هذا فإهنم يدخةلونه يف قسم اجلعاالت
وأما بطالن إحالله ألجل السبق فكذلك أيضا ألن أكل هذا السبق إن كان حراما بدون احملةلل فهو حرام بدخوله فإنه 

له يف عمةلهما  اما بدونه فإنه ال تأثريال تأثري له يف حل ما كان حراما عةليهما وإن مل يكن حراما بدخول احملةلل مل يكن حر 
 وال يف دفع املخاطرة يف عقدهم بل دخوله إن مل يضرمها مل ينفعهما

قالوا وأيضا فاهلل سبحانه وتعاىل حرم امليسر يف كتابه كما حرم اخلمر وامليسر هو القمار وحترميه إما أن يكون لنفس العمل 
ألمرين وليس هنا قسم رابع ، وأيا ما كان فةليس يف هذا العقد واحد من أو ملا فيه من أكل املال الباطل أو جملموع ا

 األمور الثالث  بل هو خال عنها .
قالوا وأيضا فالشرع مبناه عةلى العدل فإن اهلل سبحانه أرسل رسةله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وقد حرم اهلل سبحانه 

اركات ا مبناها عةلى العدل بني املتعاقدين عقود املعاوضات واملشالظةلم عةلى نفسه وجعةله حمرما بني عباده والعقود كةله
جائزها والزمها وإذا كان مبىن العقود عةلى العدل من اجلانبني فكيف يوجب يف عقد من العقود أن يبذل أحد املتعاقدين 

بذل ي جوز الوحده دون اآلخر وكالمها يف العمل والرغب  سواء وكل واحد منهما راغب يف السبق والكسب فما الذ
 ألحدمها دون اآلخر

قالوا وأيضا فاحملةلل كأحدهم يف العمل والرغب  فما الذي أوجب عةليها بذل ماليهما إن سبقهما وحرم عةليه وعةليهما  -9
بذل ماله هلما إن سبقاه مع تساويهم يف العمل من كل وجه فأي قياس أو أي نظر أو أي  حكم  أو أي  مصةلح  توجب 

 ذلك
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ل احملةلل بينهما يضرمها وال ينفعهما فهو مل يزدمها إال ضررا فإنه إن سبقهما أكل ماهلما وإن سبقاه مل يأكال قالوا بل دخو 

منه شيئا وأما إذا مل يدخاله فإنه أيهما سبق صاحبه أخذ ماله وإن مل يسبق أحدمها اآلخر أحرز كل واحد منهما مال 
م وإن  غرم ألنه بذل املال ملن يغةلبه وأما احملةلل فإنه إن كان غالبا غننفسه وهذا أعدل ألن الغالب يأخذ بعمةله واملغةلوب ي

 كان مغةلوبا سةلم وصاحب املال إن كان مغةلوبا غرم قالوا فمقتضى القياس فساد العقد باحملةلل .
ن م قالوا وأيضا فاحملةلل عندكم عةلى خالف القياس وإمنا احتمةلتموه لةلضرورة حىت قال أبو احلسن اآلمدي ال جيوز أكثر

 حمةلل واحد ولو كانوا مئ 
قالوا ألن احلاج  اندفعت به ولو كان هذا احملةلل مقصودا ولةلعقد به مصةلح  مل يكن عةلى خالف القياس وكان كأحد 

قالوا ومن املعةلوم أن احملةلل غري مقصود بالعقد وإمنا املقصود صاحباه فأنتم جعةلتم احملةلل الذي مل يقصد هبذا  احلزبني
من صاحبيه املقصودين بالعقد وهل هذا األمر إال بالعكس أوىل فإن رعاي  جانب الباذلني املقصودين  العقد أحسن حاال

بالعقد أحق من رعاي  جانب هذا احملةلل الذي هو غري مقصود وال باذل فاحملةلل له منفع  عةلى تقديرين وسالم  عةلى 
ضرة فهو احسن حاال منهما فةليةلحق هبما من امل تقدير وأما اآلخران فةلكل منهما منفع  عةلى تقدير ومضرة عةلى تقدير

وقةل  االنتفاع ودخول ثالث يأكل ماهلما ما مل حيصل لةلمحةلل غري مقصود فخصصتم باملضرة املقصود الذي حضه النيب 
 صةلى اهلل عةليه وسةلم عةلى الركوب والرمي وخصصتم بزواهلا وزيادة النفع هذا العاري  الذي هو غري مقصود .

به  ضا فتأثري احملةلل إما أن يكون يف رفع السبب املقتضي لةلتحرمي أو يف رفع احلكم وهو التحرمي مع قيام سبقالوا وأي -10
 كالرخص  يف أكل امليت  والدم وحلم اخلنزير لةلمضطر وكالمها باطل

ةلزم ختةلف احلكم مستأما األول فإن السبب احملرم عندكم هو املخاطرة وهي مل تزل باحملةلل وأما الثاين فكذلك أيضا إذ هو 
عن عةلته مع قيام الوصف الذي جعةلها مؤثرة فإن قةلتم العقد باحملةلل يصري من باب املعاوضات وخمرج من شبه القمار 

 فجوابكم من وجهني :
أحدمها أن هذا الفرق بعينه حج  عةليكم فإنه إذا صار العقد به من عقود املعاوضات بل إذا تعاقد اجلاعالن وبذل كل 

  ملن يعمل مثل عمةله جاز بال حمةلل اتقافا .منهما جعال
الثاين أنه يةلزمكم إخراج السبق منهما مبحةلل يف سائر األعمال املباح  كاملسابق  عةلى األقدام والسباح  والكتاب  واخلياط  

ن اجلعاالت موالنجارة وسائر الصناعات املباح  فإن احملةلل إذا جعل العقد من باب اجلعاالت اجلائزة هناك فةلم ال جيعةله 
 اجلائزة هنا وما الفرق وهذا يف غاي  الظهور .
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 . 119 -1/98الفروسي  احملمدي   (79)
 . 6/186ينظر الفقه امليسر  (80)

 
قالوا وأيضا فإذا كان ال جيوز ألحدمها أن يأخذ مال اآلخر إذا اشرتكا يف اإلخراج ويكون أكل املال منه اكال  -11

ع أهنما مل مبالباطل فيكف جيوز لكل مهما أكل مال اآلخر إذا دخل هذا الدخيل املستعار ويكون األكل به اكال حبق 
يستفيدا به إال أكةله ماهلما وحصوهلما عةلى احلرمان وإن غةلباه مل يفرحا بغةلب فإذا دخل وتناصفا يف اإلخراج وتساويا 

 يف العمل وانتظر كل منهما ما خيرج له به القدر حرمتموه .
ق . واألول ممتنع رتك هو والسابقالوا وأيضا فإذا سبق احملةلل مع أحدمها فإما أن يقولوا خيتص احملةلل بسبق اآلخر أو يش

ألهنما قد اشرتكا يف السبق واستويا يف العمل فتخصيص احملةلل بالسبق مع تساويهما يف سببه ظةلم ، وإن قةلتم يشرتكان 
 فيه لزمكم احملذور اليت فررمت منه ألن كل ما ذكرمت فيما إذا مل يكن بينهما حمةلل فهو ها هنا بعينه ألن االثنني ملا سبقا 

الث صارا مبنزل  الواحد الذي سبق اآلخر وهلذا اشرتكا يف سبقه فإن مل يكن يف هذا حمذور مل يكن يف الصورة اليت الث
منعتموها حمذور وإن كان يف صورة املنع حمذور فهاهنا مثةله وال فرق فإن كان عندكم فرق فأبدوه لنا فإنا من وراء القبول 

 ان غري مؤثر .له إن كان فرقا مؤثرا ومن وراء الرد إن ك
قالوا ومما يبني أن العقد بدون احملةلل أحل منه باحملةلل وأوىل باجلواز أن املسابق  واملناضةل  من باب االستعداد لةلجهاد  -12

فإذا تعةلم الناس أسبابه وتدربوا فيها ومترنوا عةليها قبل لقاء العدو ألفاهم ذلك عند الةلقاء قادرين عةلى عدوهم مستعدين 
ه املتسابقني واملتناضةلني يريد أن يغةلب صاحبه كما يريد املقاتل أن يغةلب خصمه فهو يتعةلم غةلب  صاحب لةلقائه وكل من

وبعد هذه املناقش  املوجزة ألدل  اجلمهور رجح بعض العةلماء ماذهب إليه إبن تيمي  وإبن  (79)ليتوصل إىل غةلب  عدوه .
وجد   بعوض خيرجه املتسابقان يكون ملن سبق من غري أن يالقيم ومن وافقهم من فقهاء املذاهب وهو أنه جيوز املسابق

                           (80)بينهما حمةلل .
 الخاتمة  

بعد هذه اجلول  اليسرية يف البحث عن رياض  من أبرك الرياضات حيث فيها التسةلي  والراح  واإلستجمام وفيها القوة 
رياض  األنبياء من قبل بل هي ركوب املالئك  وقد كان النيب صةلى اهلل والذكاء أالوهي رياض  الفروسي  كيف ال وهي 

 عةليه وسةلم يفضةلها إالعةلى أهةله ، وبعد الرجوع إىل املصادر املختص  توصةلنا إىل نتائج عدة من أمهها :

 وكهةلإن الفروسي  التقتصر عةلى ركوب اخليل فحسب بل هي مهارة اإلنسان وشجاعته يف بدنه وحىت يف أخالقه وس -1
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 إن رياض  الفروسي  من الرياضات التأرخيي  القدمي  اليت رويت أخبارها يف كتب التأريخ من مئات السنني . -2

 إن املهارة يف الفروسي  التعتمد عةلى الفارس وحده ، بل تعتمد عةلى مهارة اخليل ونوعها . -3

 األمور احملمودة شرعا .جيوز لةلمتسابقني بالفروسي  أخذ اجلوائز واهلدايا وهي من  -4

 إن رياض  الفروسي  هي قوة لةلبدن والعقل وهي راح  وإستجمام . -5

 جتوز املراهن  يف سباق الفروسي  عند مجيع الفقهاء بشروطها . -6

 وأوصي مبايأيت : 

 احلث والتشجيع عةلى ممارس  هذه الرياض  املبارك  لةلقادرين عةلى إقتنائها وممارستها .-1

 حباث واملقاالت اليت تتعةلق باخليل وفن ركوب اخليل والتسابق فيها .كتاب  األ  -2

عقد لقاءات ومؤمترات وندوات خمصص  لرياض  الفروسي  وإبراز صورهتا احلقيقي  اليت إندثرت حىت أصبحت لعب   -3
 خاص  اليعرفها إال القةل  ، وبيان أن هذه الرياض  كانت من أعظم مظاهر حضارتنا اإلسالمي  .

 نشاء كةليات أو أقسام تعىن بالفروسي  وتشجيع الشباب عةلى ممارس  هذه الرياض  احليوي  .إ -4

 ختاما أسأل اهلل أن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه وصةلى اهلل عةلي سيدنا حممد وعةلى آله وصحبه وسةلم 

 المصادر:

 أصل املصادر وأوهلا : القرآن الكرمي .

هـ( 1392: تبن حممد بن قاسم العاصمي القحطاين احلنبةلي النجدي )اإلحكام شرح أصول األحكام عبد الرمحن  -1
 . هـ 1406ط: الثاني ، 

هـ( 1392: تاإلحكام شرح أصول األحكام عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي القحطاين احلنبةلي النجدي ) -2
 هـ .  1406ط: الثاني ، 
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7-  
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، الزَّبيدي أبو الفيض، املةلّقب مبرتضىتاج العروس من جواهر القاموس حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين،  -10
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 . م1991هـ / 1412عمان ط: الثالث ،  -دمشق -، املكتب اإلسالمي، بريوت

سبل السالم حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين، الكحالين مث الصنعاين، أبو إبراهيم، عز الدين،  -20
 هـ( ، دار احلديث ط: بدون طبع  وبدون تاريخ1182: تفه باألمري )املعروف كأسال
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سبل اهلدى والرشاد، يف سرية خري العباد، وذكر فضائةله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله يف املبدأ واملعاد حممد بن  -21
–ت الكتب العةلمي  بريو هـ( حتقيق وتعةليق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، دار 942: تيوسف الصاحلي الشامي )

 . م 1993 -هـ  1414: األوىل، ،ط

: تسنن أيب داود أبو داود سةليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاين ) -22
 . بريوت –هـ( احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميد ، املكتب  العصري ، صيدا 275

هـ( احملقق: 279: تى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )سنن الرتمذي حممد بن عيس -23
 . بريوت –بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي 

سنن الدارقطين أبو احلسن عةلي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين  -24
ب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شةليب، عبد الةلطيف حرز اهلل، أمحد هـ( حققه وضبط نصه وعةلق عةليه: شعي385: ت)

 . م 2004 -هـ  1424لبنان ،ط: األوىل،  –برهوم ، مؤسس  الرسال ، بريوت 

هـ( حتقيق: عبد 303: تالسنن الصغرى لةلنسائي أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عةلي اخلراساين، النسائي ) -25
 . 1406حةلب ط: الثاني ،  –عات اإلسالمي  الفتاح أبو غدة ، مكتب املطبو 

هـ( 458السنن الكربى أمحد بن احلسني بن عةلي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي )ت:  -26
 . م 2003 -هـ  1424لبنان ،ط: الثالث ،  –احملقق: حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العةلمي ، بريوت 

هـ( احملقق: حبيب 227: تأبو عثمان سعيد بن منصور بن شعب  اخلراساين اجلوزجاين )سنن سعيد بن منصور  -27
 . م1982-هـ 1403اهلند ، ط: األوىل،  –الرمحن األعظمي ، الدار السةلفي  

ين بِن ِفرِ  -28 يِن عبِد الةلطيف بِن عبد العزيز بن أمني الدِّ َتا، شْ شرح مصابيح السن  لإلمام البغوي حممَُّد بُن عزِّ الدِّ
ةَلك )

َ
هـ( حتقيق ودراس : جلن  خمتص  من احملققني بإشراف: نور  854: تالرُّوميُّ الَكرمايّن، احلنفيُّ، املشهور بـ ابن امل

 . م 2012 -هـ  1433الدين طالب ، إدارة الثقاف  اإلسالمي  ، ط: األوىل، 
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 املةلك بن سةلم  األزدي احلجري املصري املعروفشرح معاين اآلثار أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالم  بن عبد  -29
حممد سيد جاد احلق( من عةلماء األزهر الشريف ،  -هـ( حققه وقدم له: )حممد زهري النجار 321: تبالطحاوي )

 .م  1994هـ،  1414 -عامل الكتب ،ط: األوىل 

ي  بإضاف  جاة )مصورة عن السةلطانصحيح البخاري حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ، دار طوق الن -30
 . هـ1422ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي( ط: األوىل، 

هـ( احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي 261: تصحيح مسةلم ، مسةلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ) -31
 ، دار إحياء الرتاث العريب بريوت.

 1420: تان ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األلباين )صحيح موارد الظمآن إىل زوائد ابن حب -32
 هـ  1422هـ( ، دار الصميعي لةلنشر والتوزيع، الرياض ، ط: األوىل، 

العدة يف شرح العمدة يف أحاديث األحكام عةلي بن إبراهيم بن داود بن سةلمان بن سةليمان، أبو احلسن، عالء  -33
، لبنان ،  ط: األوىل –، دار البشائر اإلسالمي  لةلطباع  والنشر والتوزيع، بريوت هـ(  724: تالدين ابن العطار )

 . م 2006 -هـ  1427

عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ أبو العباس، شهاب الدين، أمحد بن يوسف بن عبد الدائم املعروف  -34
 -هـ  1417لكتب العةلمي  ، ط: األوىل، هـ( احملقق: حممد باسل عيون السود ، دار ا 756: تبالسمني احلةليب )

 . م 1996

الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومعه بةلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين أمحد بن عبد  -35
 .هـ( ، دار إحياء الرتاث العريب ، ط: الثاني   1378: تالرمحن بن حممد البنا الساعايت )

هـ( ، دار الفكر ، ط: 861: تكمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف بابن اهلمام )فتح القدير   -36
 . بدون طبع  وبدون تاريخ
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( احملقق: زائد بن أمحد 751 - 691الفروسي  احملمدي  أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزي  ) -37
 . هـ 1428املكرم  ، ط: األوىل، مك   -النشريي ، دار عامل الفوائد 

هـ( احملقق: مشهور بن 751: تالفروسي  حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزي  ) -38
  1414السعودي  ، ط: األوىل،  -حسن بن حممود بن سةلمان ، دار األندلس 

يق األحاديث النَّبويَّ    واآلراء املذهبيَّ  وأهّم النَّظريَّات الفقهيَّ  وحتقالِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه )الشَّامل لألدّل  الشَّرعيَّ  -39
كةّليَّ  الشَّريع  ،   -وخترجيها( أ. د. َوْهَب  بن مصطفى الزَُّحْيةِلّي، أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالمّي وأصوله جبامع  دمشق 

 دار الفكر ، دمشق ط: الرَّابع  املنقَّح  املعدَّل 

 1977 -هـ  1397لبنان ، ط: الثالث ،  –هـ( ، دار الكتاب العريب، بريوت 1420: تقه السن  سيد سابق )ف -40

الِفقُه املَيسَّر أ. د. َعبد اهلل بن حممد الطّيار، أ. د. عبد اهلل بن حمّمد املطةلق، د. حممَّد بن إبراهيم املوَسى الناشر:  -41
 م 2012 -هـ  1433ك  العربي  السعودي  الطبع : الثاني ، املمةل -َمَداُر الَوطن لةلنَّشر، الرياض 

 –هـ(، دار الكتب العةلمي ، بريوت 1360: تالفقه عةلى املذاهب األربع  عبد الرمحن بن حممد عوض اجلزيري ) -42
 م .  2003 -هـ  1424لبنان ،ط: الثاني ، 

سعيد، مشس الدين الكرماين )ت:  الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري حممد بن يوسف بن عةلي بن -43
 م1937 -هـ 1356لبنان ط : أوىل: -هـ( ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت786

: تلسان العرب حممد بن مكرم بن عةلى، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى ) -44
 هـ 1414 -بريوت ، ط: الثالث   –هـ( ، دار صادر 711

 ن  التاريخ الرياضي من الشرق والغرب ، عالم إبراهيم، ، الدار القومي  ، املؤسس  املصري  العام  القاهرة ،مدو  -45
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مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح أبو احلسن عبيد اهلل بن حممد عبد السالم بن خان حممد بن أمان اهلل بن  -46
نارس ب -اجلامع  السةلفي   -إدارة البحوث العةلمي  والدعوة واإلفتاء هـ( ، 1414: تحسام الدين الرمحاين املباركفوري )

 م . 1984هـ،  1404 -اهلند ، ط الثالث  

: تمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح عةلي بن )سةلطان( حممد، أبو احلسن نور الدين املال اهلروي القاري ) -47
 . م2002 -هـ 1422لبنان ،ط: األوىل،  –هـ( ، دار الفكر، بريوت 1014

هـ( حتقيق: أمين 316: تمستخرج أيب عوان  أبو عوان  يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري اإلسفراييين )  -48
 م.1998 -هـ1419بريوت،ط: األوىل،  ،بن عارف الدمشقي ،دار املعرف 

هـ( 241: تسد الشيباين )مسند اإلمام أمحد بن حنبل ، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أ -49
 م 2001 -هـ  1421عادل مرشد، وآخرون ، مؤسس  الرسال  ،ط: األوىل،  -احملقق: شعيب األرنؤوط 

مسند الشافعي أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطةلب بن عبد مناف  -50
لبنان ، مطبع  بوالق األمريي  والنسخ  املطبوع  يف  –، بريوت هـ( دار الكتب العةلمي 204: تاملطةليب القرشي املكي )

 هـ 1400اهلند 

املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم مسةلم بن احلجاج أبو احلسن  -51
 بريوت .  -لعريب هـ( احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الرتاث ا261: تالقشريي النيسابوري )

 2013 ، 22املسند املوضوعي اجلامع لةلكتب العشرة صهيب عبد اجلبار عدد األجزاء:  -52

املغين البن قدام  أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدام  اجلماعيةلي املقدسي مث الدمشقي  -53
 م1968 -هـ 1388القاهرة ط: بدون طبع   هـ( ، مكتب  620: تاحلنبةلي، الشهري بابن قدام  املقدسي )

 املفاتيح يف شرح املصابيح احلسني بن حممود بن احلسن، مظهر الدين الزَّْيَداينُّ الكويف الضَّريُر الشِّريازيُّ احلََنفيُّ  -54
ْظِهري )

ُ
نوادر، ر الهـ( حتقيق ودراس : جلن  خمتص  من احملققني بإشراف: نور الدين طالب ، دا 727: تاملشهوُر بامل

 م 2012 -هـ  1433وزارة األوقاف الكويتي  ط: األوىل،  -وهو من إصدارات إدارة الثقاف  اإلسالمي  
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هـ( ، دار إحياء 676: تاملنهاج شرح صحيح مسةلم بن احلجاج أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي ) -55
 1392بريوت ، ط: الثاني ،  –الرتاث العريب 

الكويت  -ط : الثاني ، دارالسالسل  –الفقهي  الكويتي  صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمي   املوسوع  -56
 هـ .  1427

هـ( 1004: تهناي  احملتاج إىل شرح املنهاج مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرمةلي ) -57
 . م1984هـ/1404 -، دار الفكر، بريوت ،ط: ط أخرية 

هـ( حتقيق: عصام الدين الصبابطي 1250: تنيل األوطار حممد بن عةلي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين ) -58
 م1993 -هـ 1413، دار احلديث، مصر ،ط: األوىل، 
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ABSTRACT 

 

This research deals with an important subject, which is based on the explanation of 

the resources on which Ibn Abi Al-Suror Al-Bakri (1087 AH) based his book 

“Nozhat Al-Absar wa Jahainat Al-Akhbar” on it. A book in the field of history that 

has exceptional importance, methodology and order. In which the author was able to 

combine between the historical periods, information and details in a single scientific 

vessel. 

The importance of this research is to shed light on the nature, diversity and 

importance of the sources on which Ibn Abi Al-Suror Al-Bakri built this book on, 

and how he was able to formulate a method and methodology of his own based on 

the narration of historical information and analysis with the introduction of his own 

vision in his style and methodology. 

The question that the research seeks to answer is: how important the scientific sources 

and the nature and quality of these sources on which Al-Bakri used in the formulation 

of this important historical book, and whether the approach and style Al-Bakri used 

was exceptional in writing and studying the history. 

The research also seeks to find out the compatibility of Al-Bakri's style in his book " 

Nozhat Al-Absar wa Jahainat Al-Akhbar " with the rest of the historians who have 

witnessed it, and whether he managed to find his own style by using the literary and 

scientific means that enabled him to be distinguished among the historians of his 

time. 

Keywords: 

Al-Bakri - Nozhat Al-Absar-  style -  historians 
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 ملخص ال

 
هـ( 1087يتناول هذا البحث بالدراس  موضوعاً مهماً يقوم عةلى تبيان املصار اليت ارتكز عةليها ابن أيب السرور البكري )ت

ستطاع ايف تأليفه لكتابه نزه  األبصار وجهين  األخبار وهو كتاب يف جمال التاريخ له أمهي  ومنهجي  و ترتيب استثنائي، 
 مؤلفه أن جيمع فيه بني حقب ومعةلومات وتفاصيل كثرية يف وعاء عةلمي واحد.

إن األمهي  اليت يتمتع هبا هذا البحث تكمن يف تسةليط الضوء عةلى طبيع  وتنوع وأمهي  املصادر اليت بىن عةليها ابن أيب 
ارخيي  وحتةليةلها ةلى سرد املعةلومات التالسرور البكري كتابه هذا، وكيف استطاع صياغ  أسةلوب ومنهجي  خاص  به تقوم ع

 مع إضفاء الرؤي  اخلاص  به عةليها بأسةلوبه ومنهجيته.

والسؤال الذي يسعى البحث لإلجاب  عنه هو: مدى أمهي  وطبيع  ونوعي  املصادر العةلمي  اليت ارتكز عةليها البكري يف 
 خ.استثنائياً يف كتابته ودراسته لةلتاريصياغ  هذا الكتاب التارخيي املهم، وهل يعد منهج وأسةلوب البكري 

 وسنتبىن املنهج الوصفي والتحةليةلي يف الدراس ، مع االعتماد عةلى جمموع  من املصادر واملراجع.

 وستكون هيكةلي  البحث عةلى النحو التايل:

 املطةلب األول: موارد املؤلف

 املطةلب الثاين: منهجي  املؤلف

 املطةلب الثالث: أسةلوب املؤلف
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 المقدمة
هـ( 1087يتناول هذا البحث بالدراس  موضوعاً مهماً يقوم عةلى تبيان املوارد اليت استتقى منها ابن أيب السرور البكري )ت

، معةلوماته يف تأليفه لكتابه نزه  األبصار وجهين  األخبار، وهو كتاب يف جمال التاريخ له أمهي  ومنهجي  وترتيب استثنائي
 فيه بني حقب ومعةلومات وتفاصيل كثرية يف وعاء عةلمي واحد.استطاع مؤلفه أن جيمع 

إن األمهي  اليت يتمتع هبا هذا البحث تكمن يف تسةليط الضوء عةلى طبيع  وتنوع وأمهي  املوارد اليت بىن عةليها ابن أيب 
خيي  وحتةليةلها ر السرور البكري كتابه هذا، وكيف استطاع صياغ  أسةلوب ومنهجي  خاص  به تقوم عةلى سرد املعةلومات التا

 مع إضفاء الرؤي  اخلاص  به عةليها.

والسؤال الذي يسعى البحث لإلجاب  عنه هو: مدى أمهي  وطبيع  ونوعي  املوارد العةلمي  اليت ارتكز عةليها البكري يف 
 صياغ  هذا الكتاب التارخيي املهم، وهل يعد منهج وأسةلوب هذا املؤلف استثنائياً يف كتابته ودراسته لةلتاريخ.

 وسنتبىن املنهج الوصفي والتحةليةلي يف الدراس ، مع االعتماد عةلى جمموع  من املصادر واملراجع احلديث .

 وستكون هيكةلي  البحث عةلى النحو التايل:

 املطةلب األول: موارد املؤلف

 املطةلب الثاين: منهجي  املؤلف

 املطةلب الثالث: أسةلوب املؤلف

 المطلب األول: موارد المؤلف:

الشافعي )ت  ياملصر  الصديقي البكري حممد احلسن أبو العابدين زين بن السرور أيب بن حممد بن ؤرخ حممداعتمد امل
هـ( عةلى موارد عدة يف كتابه نزه  األبصار وجهين  األخبار، ففضالً عن توظيفه آليات من القرآن الكرمي، فنجده 1087

  عةلى وغريها، ويف بعض األحيان يستخدم موارد عدة لةلداللاستخدم كتب التاريخ واحلديث والتفسري والفقه والشعر 
 اخلرب الواحد، وسنعمل هنا عةلى إيضاح ذلك.
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األخبار، خمطوط  يف مكتب  جامع  كامربج  بربيطانيا، حمفوظ  حتت الرقم ) هـ(، نزه  األبصار وجهين  1087( حممد بن أيب السرور البكري ) ت1 )
 ب. 238( وهي النسخ  األم يف مشروعنا لتحقيق هذا الكتاب ، واليت سنرمز هلا باحلرف ) أ (، ينظر ورق  1169

 م(.2002)بريوت، دار ابن حزم، 1هـ(، معامل التنزيل، ط165( احلسني بن مسعود البغوي )ت 2 )
 ب. 239( نسخ  أ ورق  3 )
)بريوت، دار الكتب العةلمي ، 1هـ(، تفسري القرآن العظيم، حتقيق: حممد حسيـن مشس الدين، ط774( أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري ) ت 4 )

 هـ(.1419
 ب. 55أ و  36( نسخ  أ ورق  5 )
 أ. 4ب و  3( نسخ  أ ورق  6 )
 م(.1985)بريوت، دار عمار،  1(، الروض الداين )املعجم الصغري(، حتقيق: حممد شكور حممود احلاج أمرير، طهـ360( سةليمان بن أمحد الطرباين )ت 7 )
 ب. 122( نسخ  أ ورق  8 )
ي ، )بريوت، دار الكتب العةلم1هـ(، الرتغيب والرتهيب من احلديث الشريف، حتقيق: إبراهيم مشس الدين، ط656( عبد العظيم بن عبد القوي املنذري )ت 9 )

 هـ(.1417

 

 أواًل: كتب التفسير:

 .(2)، وهو كتاب مطبوع(1)معامل التنزيل واملعروف بتفسري البغوي -1

 .(4)، وهو كتاب مطبوع(3)تفسري القرآن العظيم واملعروف بتفسري ابن كثري -2

 البالغة القرآنية:ثانياً: 

 ، وهو كتاب مفقود.(5)هـ(255كتاب نظم القرآن أليب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ )ت  -3

 ثالثاً: كتب الحديث النبوي الشريف:

 .(7)، وهو كتاب مطبوع(6)هـ(360املعجم الصغري، وامسه الروض الداين، لإلمام الطرباين )ت  -4

 .(9)، وهو كتاب مطبوع(8)نذريالرتغيب والرتهيب من احلديث الشريف، لةلحافظ امل -5
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 أ. 18أ و 13ب و 12أ و  12ب و  11أ و  11ب و  10( نسخ  أ ورق  10 )
هـ(، اخلرب عن البشر يف أنساب العرب، حتقيق: عارف أمحد عبد الغين، بال.ط)بريوت، الدار العربي  845( تقي الدين أمحد بن عةلي املقريزي )ت 11 )

 م(.2013لةلموسوعات، 
 ب. 56ب و  32و ب 22ب و  13( نسخ  أ ورق  12 )
 م(.1967)مصر، دار املعارف، 2هـ(، تاريخ الرسل واملةلوك، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، ط 310( حممد بن جرير الطربي )ت 13 )
 أ. 14( نسخ  أ ورق  14 )
 م(.1996لةلطباع  والنشر، ، أخبار الزمان ومن اباده احلدثان، بال.ط )بريوت، دار األندلس 9هـ346( عةلي بن احلسني املسعودي ) ت 15 )
 أ. 64( نسخ  أ ورق  16 )
 م(.2005)بريوت، املكتب  العصري ، 1( مروج الذهب ومعادن اجلوهر، اعتىن به وراجعه: كمال حسن مرعي، ط17 )
 ب. 236أ و  137ب و 120ب و 81ب و 56ب و 54ب و 36ب و 31ا و 30أ و  19( نسخ  أ ورق  18 )
 أ. 40وب  32ب و  20( نسخ  أ ورق  19 )
 هـ(.1418هـ(، عيون األخبار، بال.ط)بريوت، دار الكتب العةلمي ،  276( أبو حممد عبد اهلل بن مسةلم بن قتيب  الدينوري ) ت 20 )
 ب. 13( نسخ  أ ورق  21 )
: الراهب لويس شيخو  هـ(، طبقات األمم أو التعريف بطبقات األمم، عين بنشره462( أبو القاسم صاعد بن أمحد بن صاعد القرطيب األندلسي )22 )

 م(.1912اليسوعي، بال.ط)بريوت، مطبع  اليسوعيني، 

 

 رابعاً: كتب التاريخ:

 .(11)، وهو كتاب مطبوع(10)كتاب اخلرب لةلمقريزي -6

 .(13)، وهو كتاب مطبوع(12)تاريخ الرسل واملةلوك واملعروف بتاريخ الطربي -7

 .(15)، وهو كتاب مطبوع(14)أخبار الزمان لةلمسعودي -8

 .(17)، وهو كتاب مطبوع(16)مروج الذهب لةلمسعودي -9

، وال يزال خمطوطاً  (18)األخبار ونزه  األبصار املعروف بالتاريخ الكبري البن أيب السرور البكري نفسهعيون  -10
 كما أشرنا لذلك عند حديثنا عن مؤلفاته.

 .(20)، وهو كتاب مطبوع(19)عيون األخبار لةلدينوري -11

 .(22)، وهو كتاب مطبوع(21)طبقات األمم البن صاعد األندلسي -12



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 2, 2018 

 
 205 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

 أ. 36( نسخ  أ ورق  23 )
 م(.2003هـ/1424)بريوت، دار الكتب العةلمي ،  1هـ(، كتاب الوالة وكتاب القضاة، ط355( أبو عمر حممد بن يوسف الكندي )املتوىف بعد 24 )
 ب. 34أ و 34( نسخ  أ ورق  25 )
 م(.2015هـ(، الروض األنيق يف فضل الصديق، بال.ط )األردن، شرك  الرتاث لةلربجميات، 952سن حممد عبد الرمحن البكري ) ت ( أبو احل26 )
 أ. 37( نسخ  أ ورق  27 )
 ( ينسب هذا الكتاب جلد املؤلف وكذلك لإلمام السيوطي، وهو كتاب مطبوع لكن لعدم حسم نسبته  مل أذكر تفاصيل الطبع.28 )
 أ. 31أ ورق  ( نسخ  29 )
 ( ينسب هذا الكتاب جلد البكري وكذلك اإلمام السيوطي، وهو كتاب مطبوع لكن لعدم حسم نسبته مل أذكر تفاصيل الطبع..30 )
 أ. 31(نسخ  أ ورق  31 )
 ( ينسب هذا الكتاب جلد البكري وكذلك اإلمام السيوطي، وهو كتاب مطبوع لكن لعدم حسم نسبته مل أذكر تفاصيل الطبع..32 )
هـ(، ديوان اإلسالم، حتقيق: 1167( لالطالع عةلى ترمج  جده كامةلً  وعناوين مؤلفاته؛ ينظر: مشس الدين أبو املعايل حممد بن عبد الرمحن بن الغزي )ت33 )

 .282ص 1م( ج1990هـ/1411)بريوت، دار الكتب العةلمي ، 1سيد كسروي حسن، ط
 أ. 239( نسخ  أ ورق  34 )
هـ(، وعرف عنه بأنه من أهل الزهد والورع الذين اشتهروا يف زمن الدول  1028ي  وامسه زين الدين أبو احلسن البكر الصديقي )ت ( وهو من األسرة البكر 35 )

 (.1182ص 2العثماني ؛ )ينظر: حاجي خةليف ، كشف الظنون، ج
 ب. 29ب و 27ب و  24( نسخ  أ ورق  36 )
 م(.1989هـ/1409)بريوت، دار األعةلمي، 3ملغازي، حتقيق: مارسدن جونس، طهـ(، ا207( أبو عبد اهلل حممد بن عمر الواقدي )ت 37 )

 

 .(24)، وهو كتاب مطبوع(23)القضاة أليب عمر الكنديكتاب الوالة وكتاب  -13

 .(26)، وهو كتاب مطبوع(25)الروض األنيق يف فضائل )فضل( الصديق جلد املؤلف أبو احلسن الصديقي -14

 .(28()27)الُغرر يف فضائل عمر لنفس املؤلف السابق -15

 .(30()29)لنفس املؤلف السابق حتف  العجالن يف فضائل سيدنا عثمان -16

 . (33()32()31)فضائل سيدنا عةلي لنفس املؤلف السابقالقول اجلةلي يف  -17

 .(35)، مل أقف عةلى نسخته(34)كتاب التاريخ لةلبكري -18

 .(37)، وهو كتاب مطبوع(36)املغازي لةلواقدي -19
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 ب. 74أ و35ب و 32ب و 37ب و 26أ و 25( نسخ  أ ورق  38 )
 هـ(.1407)الكويت، الدار السةلفي ، 1هـ(، الذري  الطاهرة النبوي ، حتقيق: سعد املبارك احلسن، ط310( أبو بشر حممد بن أمحد الدواليب )ت39 )
 ب. 55ب و 35ب و 32نسخ  أ ورق  ( 40 )
)بريوت، دار الفكر، 1هـ(، سرية ابن إسحاق )كتاب السري واملغازي(، حتقيق: سهيل زكار، ط151( حممد بن إسحاق بن يسار املدين )ت 41 )

 م(.1978هـ/1398
 أ. 35( نسخ  أ ورق  42 )
 ( له كتابان مطبوعان: األول التعازي والثاين املردفات.43 )
 ب. 122ب و 109ب و88ب و 73أ و 33أ ورق  ( نسخ  44 )
هـ(، تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، حتقيق: بشار عواد معروف، 748( مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب )ت 45 )
 م(.2003)بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 1ط

 ) 46(  نسخ  أ ورق  34 أ و35 ب .
 م(.2004هـ/1424)بريوت، دار الطةليع ، 1هـ(، اليميين، حتقيق: إحسان ذنون التامري، ط427بن عبد اجلبار العتيب )ت  ( أبو نصر حممد47 )
 أ. 85ب و 76أ و  49( نسخ  أ ورق  48 )
 هـ(.1417العةلمي ،  )بريوت، دار الكتب1هـ(، تاريخ بغداد: حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط463( أبو بكر أمحد بن عةلي اخلطيب البغدادي )ت 49 )
 ب. 83أ و76ب و 75ب و 68ب، و 51أ و 51( نسخ  أ ورق  50 )
تاريخ الدول  العباسي  من كتاب األوراق، حتقيق: ج هيورث دن،  –هـ(، أخبار الراضي باهلل واملتقي هلل 335( أبو بكر حممد بن حيىي الصويل )ت 51 )

 م(.1935بال.ط)مصر، مطبع  الصاوي، 

 

 .(39)، وهو كتاب مطبوع(38)الذري  الطاهرة النبوي  لةلدواليب -20

 .(41)، وهو كتاب مطبوع(40)سرية ابن إسحاق -21

 .(43)، وكتبه يف التاريخ مفقودة(42)أن يبني أي كتابهـ( دون 228ينقل عن املدائين )ت  -22

 .(45)، وهو كتاب مطبوع(44)تاريخ اإلسالمي لةلذهيب -23

 .(47)، وهو كتاب مطبوع(46)تاريخ العتيب -24

 .(49)، وهو كتاب مطبوع(48)تاريخ بغداد لةلخطيب البغدادي -25

 .(51)، وهو كتاب مطبوع(50)تاريخ الصويل -26
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 أ. 54 ( نسخ  أ ورق 52 )
 )القاهرة، دار املعارف، د.ت(. 3هـ(، نسب قريش، حتقيق: ليفي بروفنسال، ط236( أبو عبد اهلل مصعب بن عبد اهلل الزبريي )ت 53 )
 أ. 55( نسخ  أ ورق  54 )
 م(.1972( ينظر: أكرم ضياء العمري، نفطوي  النحوي ودوره يف كتاب  التاريخ؛ بال.ط) بغداد، مطبع  املعارف، 55 )
 ب. 60ب و 56نسخ  أ ورق   (56 )
)بريوت، دار صادر، 1هـ(، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق: إحسان عباس، ط681( أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن خةلطان ) ت 57 )

 م(.1994
 أ.112أ و 89ب و 56( نسخ  أ ورق  58 )
هـ(، املنتظم يف تاريخ األمم واملةلوك، حتقيق: حممد ومصطفى عبد القادر عطا، 597)ت ( مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عةلي بن اجلوزي 59 )
 م(.1992هـ/1412)بريوت، دار الكتب العةلمي ، 1ط
 أ. 66( نسخ  أ ورق  60 )
 هـ(.1423القومي ، )القاهرة، دار الكتب والوثائق 1هـ(، هناي  األرب يف فنون األدب، ط733( شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب النويري )ت61 )
 أ.67( نسخ  أ ورق  62 )
 م(.1996هـ/1416)بريوت، دار الثقاف ، 1هـ(، عيون التواريخ، حتقيق: عفيف نايف حاطوم، ط764( حممد بن شاكر الكتيب )ت 63 )
 ب. 89( نسخ  أ ورق  64 )
)بريوت، 1الكامل يف التاريخ، حتقيق: عمر عبد السالم تدمري، طهـ(،  630( عز الدين أبو احلسن عةلي بن أيب الكرم اجلزري املعروف بابن األثري )ت 65 )

 م(.1997هـ/1417دار الكتاب العريب، 

 

 .(53)مطبوع، وهو كتاب (52)نسب قريش ملصعب الزبريي -27

 .(55)، مل أقف عةلى نسخته(54)تاريخ اخلةلفاء لنفطويه -28

 .(57)، وهو كتاب مطبوع(56)وفيات األعيان البن خةلكان -29

 .(59)، وهو كتاب مطبوع(58)املنتظم البن اجلوزي -30

 .(61)، وهو كتاب مطبوع(60)تاريخ النويري -31

 .(63)، وهو كتاب مطبوع(62)عيون التواريخ لةلكتيب -32

 .(65)كتاب مطبوع، وهو  (64)الكامل البن األثري -33
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 أ. 90( نسخ  أ ورق  66 )
)مصر، مطبع  1هـ(، اإلفادة واالعتبار يف األمور املشاهدة واحلوادث املعاين  بأرض مصر، ط629( موفق الدين عبد الةلطيف بن يوسف البغدادي )ت 67 )

 هـ(.1286نيل، وادي ال
 أ. 90( نسخ  أ ورق  68 )
هـ(، مرآة الزمان يف تواريخ األعيان، حتقيق: جمموع  حمققني،  654( مشس الدين أبو املظفر يوسف بن قزأوغةلي املعروف بسبط ابن اجلوزي )ت 69 )
 م(.2013هـ/1434)دمشق، دار الرسال  العاملي ، 1ط
هـ(، وهو مؤرخ وحمدث وأديب، تاجر بغدادي شافعي، صنف تارخيياً كبرياً ذيل به عةلى املنتظم  694البزوري )ت ( هو حمفوظ بن معتوق بن أيب بكر بن 70 )

هـ(، الوايف بالوفيات، 764يف تاريخ األمم واملةلوك البن اجلوزي، ويقع يف ثالث جمةلدات وهو كتاب مفقود؛ )صالح الدين خةليل بن أيبك الصفدي )ت 
 (.10ص 25م( ج2000اث، )بريوت، دار إحياء الرت 1ط
 هـ(، وكتابه جىن اجلنتني يف ولد العسكريني؛ ومل أقف عةلى نسخته.573( قطب الدين أبو احلسيـن سعيد بن هب  اهلل الرواندي )ت 71 )
 أ؛ وهو خطأ يف عنوان الكتاب. 95( نسخ  أ ورق  72 )
)القاهرة،  2سفي  )سرية صالح الدين األيويب( حتقيق: مجال الدين الشيال، طهـ( النوادر السةلطاني  واحملاسن اليو 632( يوسف بن رافع بن شداد )ت 73 )

 م(.1994مكتب  اخلاجني، 
 أ. 138( نسخ  أ ورق  74 )
هـ(، النجوم الزاهرة يف مةلوك مصر والقاهرة، بال.ط )مصر، وزارة الثقاف  واإلرشاد القومي، 874( مجال الدين ابو احملاسن يوسف بن تغري بردي )ت 75 )

 ت(.د.
 أ. 153( نسخ  أ ورق  76 )
هـ(، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، بال.ط )بريوت، منشورات دار مكتب  احلياة، 902( مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن السخاوي )ت 77 )

 د.ت(.

 

 .(67)، وهو كتاب مطبوع(66)اإلفادة لعبد الةلطيف البغدادي -34

 .(69)، وهو كتاب مطبوع(68)مرآة الزمان لسبط ابن اجلوزي -35

 ، وهو كتاب مفقود.(70)الذيل البن البزوري -36

 ، مل أقف عةلى نسخته.(71)جىن اجلنتني البن الراوندي -37

 .(73)، وهو كتاب مطبوع(72)الروض الزاهر البن شداد -38

 .(75)، وهو كتاب مطبوع(74)النجوم الزاهرة البن تغري بردي -39

 .(77)، وهو كتاب مطبوع(76)تاريخ اخلةلفاء لةلسخاوي وقصد به كتاب الضوء الالمع -40
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 ب. 155( نسخ  أ ورق  78 )
 م(.1817يف أخبار تيمور، بال.ط)كةلكتا، هـ(، عجائب املقدور 854( أبو حممد أمحد بن حممد بن عربشاه )ت 79 )
 أ. 164( نسخ  أ ورق  80 )
 4357هـ(، الدر املنظوم يف مناقب السةلطان بايزيد مةلك الروم، خمطوط، مكتب  الفاتح، إسطنبول، حتت الرقم ) 926( أمحد بن احلسيـن بن العةليف )ت 81 )

.) 
 ب. 193أ  187أ و  198أ و  801أ و 179ب و 178ب و 175ب و  174أ و  172( نسخ  أ ورق  82 )
هـ(، بدائع الزهور يف وقائع الدهور، حتقيق: حممد مصطفى، بال.ط )مصر، اهليئ  املصري  العام  لةلكتاب،  928( حممد بن أمحد بن إياس احلنفي )ت 83 )

 م(.1984هـ/ 1404
 ب. 213( نسخ  أ ورق  84 )
ربق اليماين يف الفتح العثماين، بال.ط )الرياض، دار اليمام  لةلبحث والرتمج  والنشر، هـ(، ال 988( قطب الدين حممد بن أمحد النهروايل )ت 85 )

 م(.1967هـ/1387
 أ. 238( نسخ  أ ورق  86 )
 ف(.-1850( توجد له نسخ  يف مركز املةلك فيصل لةلبحوث والدراسات اإلسالمي ، املمةلك  العربي  السعودي ، حتت الرقم ) 87 )
 أ. 138( نسخ  أ ورق  88 )
 م(.2002هـ/1423)بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 1هـ(، درر العقود الفريدة يف تراجم األعيان املفيدة، ط845( تقي الدين أمحد بن عةلي املقريزي )ت 89 )

 

 .(79)، وهو كتاب مطبوع(78)عجائب املقدور البن عربشاه -41

 .(81)، وال يزال خمطوطاً (80)الدر املنظوم البن العةليف -42

 .(83)كتاب مطبوع، وهو  (82)بدائع الزهور البن إياس -43

 .(85)، وهو كتاب مطبوع(84)الربق اليماين لقطب النهروايل -44

 .(87)، وال يزال خمطوطاً (86)عيون األخبار لةلبكري املؤلف -45

 خامساً: كتب األعالم:

 .(89)، وهو كتاب مطبوع(88)درر العقود الفريدة لةلمقريزي -46
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 أ. 44( نسخ  أ ورق  90 )
 م(.1990هـ/1410هـ(، األُم، بال.ط )بريوت، دار املعرف ،  204( أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي )ت 91 )
 أ. 193( نسخ  أ ورق  92 )
 م(.1968هـ/1388هـ(، املغين، بال.ط)القاهرة، مكتب  القاهرة، 620( أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامه املقدسي )ت 93 )
 ب. 32أ و  232( نسخ  أ ورق  94 )
المي  ابن الوردي، املمةلك  العربي  السعودي ، مكتب  جامع  املةلك سعود، حتت  هـ( العرف الندي يف ختميس1044( عبد الرمحن بن حيىي املالح ) ت 95 )

 (. 159/7 –ف  – 7439الرقم) 
 أ. 49( نسخ  أ ورق  96 )
 ( ينظر: فوزي سعيد عيسى، ابن زهر )احلفيد( وشاح األندلس، بال.ط )مصر، منشأة املعارف باإلسكندري ، د.ت(.97 )
 أ. 44( نسخ  أ ورق  98 )
)اهلند، الدار العةلمي  1هـ(، رؤي  اهلل تبارك وتعاىل، حتقيق وختريج: حمفوظ عبد الرمحن السةلفي، ط 416أبو حممد عبد الرمحن بن عمر بن النحاس )ت ( 99 )

 م(.1987هـ/1407لةلطباع  والنشر والتوزيع، 

 

 سادساً: كتب الفقه:

 .(91)، وهو كتاب مطبوع(90)األم لةلشافعي -47

 .(93)، وهو كتاب مطبوع(92)البن قدام املغين  -48

 سابعاً: كتب اللغة واألدب:

 .(95)، وال يزال خمطوطاً (94)ختميس لالمي  ابن الوردي لةلمالح -49

 .(97)، مل أقف عةلى نسخته(96)الوشاح البن زهر -50

 ثامناً: كتب العقيدة:

 .(99)، وهو كتاب مطبوع(98)رؤي  اهلل البن النحاس -51

 المطلب الثاني: منهجية المؤلف:

 أواًل: ميزات منهجه:

 ميكن أن نبني منهج املؤلف يف كتابه بشكل مركز قائم عةلى جمموع  نقاط، وكما يةلي:
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 أ. 3ب و 2( نسخ  أ ورق  100 )
 أ. 3( نسخ  أ ورق  101 )
 ب. 3( نسخ  أ ورق  102 )
 ب. 4أ و  4أ ورق   ( نسخ 103 )
 ب. 5( نسخ  أ ورق  104 )
 ب. 212ب؛ ورق   6( نسخ  أ ورق  105 )
 أ. 6ب و 5( ينظر عةلى سبيل املثال: نسخ  أ ورق  106 )

 

تقسيمه الكتاب إىل مقدم  وأبواب تقوم عةلى أساس العصور التارخيي  حيث يبدأ من بداي  اخلةليق  مروراً ببقي   -1
اخلةلفا األمم املاضي  والقرون اخلالي  واألنبيا و احلقب حىت يصل إىل زمانه، فيقول: "هذا الكتاب مجع من أخبار 

 .(101)، ويقول:" ورتبته عةلى مقدم  وأربع  وعشرين بابا"(100)واألصفيا واملةلوك واألتقيا"

يقدم سرية النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم عةلى بقي  العصور وجيعةلها يف املقدم ، وهذه منهجي  اتبعها غريه من  -2
 .(102)املؤرخني

فقد وثقها باهلجري  موسةل عةليه اهلل صةلى األحداث باستخدام التاريخ اهلجري، فيما عدا والدة النيبيوثق تواريخ  -3
 .(103)واليوناين والقبطي والفارسي

 .(104)اتباعه منهجي  تقوم عةلى االختصار يف توضيح املراد، مع إشارة إىل مواضع التفصيل -4

 .(105)هو احلال عند إيراده تفاصيل حادث  اإلفكتوظيفه اآليات القرآني  لتعزيز األحداث التارخيي ، وكما  -5

يقسم عموم كتابه عةلى أساس املرحةل  التارخيي  أو احلقب  مث يبدأ بذكر اخلةلفاء والسالطني واحلكام تبعًا لسينِّ  -6
 .(106)حكمهم، فيقوم بذكر اسم املرتجم له وأمه وتاريخ مولده وهكذا
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 ب. 12( نسخ  أ ورق  107 )
 أ. 4( نسخ  أ ورق  108 )
 ب. 55( نسخ  أ ورق  109 )
 أ. 61 –أ  56ب؛ ورق   35( نسخ  أ ورق  110 )
 ب. 61أ و 55( نسخ  أ ورق  111 )
 أ. 65( نسخ  أ ورق  112 )
 أ. 89( نسخ  أ ورق  113 )
 ب. 97( نسخ  أ ورق  114 )
 ب. 100( نسخ  أ ورق  115 )
 ب وما بعدها. 102( ينظر عةلى سبيل املثال ذكره لةلدول  الفاطمي ، نسخ  أ ورق  116 )
 أ وما بعدها. 117( ينظر عةلى سبيل املثال ذكره لةلدول  األيوبي ، نسخ  أ ورق  117 )

 

ده عن وهب لةلرواي  التارخيي  فيقول مثاًل: " قال املقريزي بسن يةلجأ يف بعض األحيان ملنهج احملدثني عند سرده -7
؛ (108)، كما يقول:" قال الذهيب: رواة هذه الواقع  ثقات"(107)بن منبه رضي اهلل عنهما: هم ألف أم  ..."

 .(109)ويقول أحياناً:" عن محاد عن إسحاق عن أبيه، قال .."

 .(110)ي  الواحدة إذا رأى لذلك ضرورةينقل الروايات املتعددة واملختةلف  لةلواقع  التارخي -8

اإلسهاب يف تراجم بعض الشخصيات ذات املنجزات الكربى، أو الذين شهد عصرهم حتوالت تارخيي    -9
 .(111)كربى

 .(112)عند ترمجته خلةليف  أو سةلطان فإنه يذكر أبرز من تويف يف عصره، وهذه منهجي  تارخيي  مهم  -10

ةليف  والسالطني، إما بسبب إجنازاهتم أو لوضعهم اإلنساين، مثل اخليربز ميوله عند تعاطفه مع بعض اخلةلفاء  -11
، أو مقتل اخلةليف  العباسي (113)الناصر صالح الدين بن املستضئ باهلل الذي مات بسبب مرضه وأوجاعه

 .(114)املستعصم باهلل عةلى يد املغول

ةله أحياناً شيئاً، مما جيع االقتضاب واالقتصار الشديد عند ذكر بعض اخلةلفاء والسالطني الذين مل ينجزوا -12
 .(115)يكتفي بذكر امسهم فقط

 .(117)أو واحد فقط (116)يعتمد أحياناً يف سائر كالمه عن أحداث كثرية عةلى كتابني -13
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 ب. 148ب و  97( نسخ  أ ورق  118 )
 ب. 125( نسخ  أ ورق  119 )
 ب. 102أ،  153ب و 152أ و 102ب و 101( نسخ  أ ورق  120 )
 أ. 136ب و 135أ و 135( نسخ  أ ورق  121 )
 ب وما بعدها. 124( ينظر مقدم  حديثه عن املماليك اجلراكس ، نسخ  أ ورق  122 )
 ب. 226( نسخ  أ ورق  123 )
 أ. 240-أ  239( نسخ  أ ورق  124 )
 ب. 239( نسخ  أ ورق  125 )
 أ. 8( ينظر: نسخ  أ ورق  126 )

 

إطالقه ملصطةلحات وأوصاف يرى أهنا مناسب  لةلوضع التارخيي، مثل تسميته لةلخةليف  املعتصم باهلل  -14
 .(119)، وتسميته شجرة الدر باملةلك (118)بالشهيد

 .(120)براز اجلانب الديين والتفسري اإلسالمي لةلتاريخ عند ربطه لألحداث التارخيي  ببعض الشخصيات الديني إ -15

 .(121)املقارن  بني أثر األفعال عةلى جمريات التاريخ عرب أخذ مناذج من عصور خمتةلف  -16

يك اجلراكس  املماليةلجأ إىل التفصيل الدقيق أحياناً عندما يرى احلاج  لذلك، كما هو احلال عند حديثه عن  -17
 .(122)وأصوهلم وأوطاهنم ولباسهم وحنو ذلك

 .(123)اعتماده مبدأ السماع املباشر والرواي  الشفوي  يف نقةله لةلتاريخ العثماين -18

 .(124)يعزز الروايات التارخيي  باألحاديث النبوي  الشريف  -19

 .(125)حيةلل ويبدي رأيه بعد سرده لةلروايات املتعددة، بقوله: أقول -20

 ظحاات عل  منهجه:ثانياً: المال

 ومن املالحظات املنهجي  عةلى ابن أيب السرور البكري:

 .(126)عدم حسمه لبعض املسائل املعروف  واملتفق عةليها عند أغةلب املؤرخني، ويرتك باب النقاش فيها مفتوحاً  -1
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 أ. 40أ و 207ب و  13( ينظرك نسخ  أ ورق  127 )
 أ. 95ب و 88( ينظر: نسخ  أ ورق  128 )
 ب. 71( ينظر: نسخ  أ ورق  129 )
 ب. 177( ينظر: نسخ  أ ورق  130 )
 أ. 178أ و 154أ و 153ب و  152( ينظر: نسخ  أ ورق  131 )
 ب. 204أ؛ ورق   164( ينظر عةلى سبيل املثال: نسخ  أ ورق  132 )
 أ. 149-148( ينظر عةلى سبيل املثال: نسخ  أ ورق  133 )
 ب. 190أ و 190ب و  152( ينظر عةلى سبيل املثال: نسخ  أ ورق  134 )

 

كتفي بذكر امسه فيعدم التزامه مبنهجي  واحدة عند إيراده ملصادره فريوي يف بعض األحيان عن مؤرخ أو عامل ما  -2
، كما قد يةلجأ أحياناً (127)دون ذكر عنوان كتابه، أو يذكر االسم أو الكني  غري املتداول  هلذا املؤرخ أو ذاك

 .(128)لذكر االسم كاماًل مع عنوان كتابه

، أو ورأيت يف (129)عدم ذكره السم الذين ينقل عنهم يف بعض املواضع ويكتفي بالقول: وقال بعض املؤرخني -3
 .(130)تواريخبعض ال

 .(131)جيزم بتأثر بعض األحداث التارخيي  بالرؤى واملنامات -4

رغم تصرحيه مبيةله لالختصار يف كتابه إال أنه قد يسهب يف الكالم عن بعض الشخصيات اليت يتعاطف  -5
 .(132)معها

 المطلب الثالث: أسلوب المؤلف:

 أما أسةلوبه يف الكتاب  فقد امتاز مبا يةلي:

 واإلجياز يف الكالم عموماً.غةلب  السهول  والوضوح  -1

اتباعه أسةلوب التدرج التارخيي؛ ليضمن استيعاب القارئ لتسةلسل األحداث وذلك عندما تكون له معرف  مسبق   -2
 .(133)باجلذر التارخيي هلا وكيف وصةلت إىل هذا التطور

 .(134)السعي إلبراز أثر اجلانب الديين يف تفسري األحداث التارخيي  وجمريات األمور -3
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 أ. 72أ و 85أ و  80ب و 70أ و 70( ينظر عةلى سبيل املثال: نسخ  أ ورق  135 )
 ب. 51 –ب  50املثال: نسخ  أ ورق   ( ينظر عةلى سبيل136 )
 أ. 168أ و 167أ و 163ب و 138ب و 129( ينظر عةلى سبيل املثال: نسخ  أ ورق  137 )
 ب. 216ب و 207( ينظر عةلى سبيل املثال: نسخ  أ ورق  138 )
 أ. 55ب ،  229( ينظر عةلى سبيل املثال: نسخ  أ ورق  139 )

 

 .(135)عةليه التأثر باألسةلوب األديب فيكثر من االستشهاد باألشعار واحلكميغةلب  -4

 .(136)يسعى الستخالص احلكم واملواعظ من األحداث التارخيي  -5

 .(137)ينقل العجائب والغرائب ويسميها بالعجيب  أو الغريب  أو الفريدة؛ عةلى اعتبار أهنا عنصر مشوق لةلقارئ -6

 .(138)موتبيني عمق ارتباطه هبم عرب أسةلوب اإلطراء والتفخيم عند ذكر سريهتاالستطراد يف متجيد أفراد أسرته  -7

 .(139)استخدامه أللفاظ التعظيم والتبجيل مع بعض اخلةلفاء والسالطني -8

 الخاتمة

تتبعنا يف الصفحات السابق  موارد ومنهجي  وأسةلوب ابن أيب السرور البكري يف كتابه نزه  األبصار وجهين  األخبار، 
 خالل البحث ملا يةلي: وتوصةلنا من

اعتمد البكري عةلى موارد عديدة ومتنوع  ومن خمتةلف الفنون والعةلوم، مكنته من بناء كتابه املهم يف اجملال  -1
 التارخيي.

 سار عةلى منهجي  عام  يف تقسيم كتابه تشبه يف العموم طريق  املؤرخني املعاصرين له. -2
وين تراجم اخلةلفاء واحلكام وهي أقرب ما تكون إىل تداتبع يف جوانب عدة منهجي  خاص  يف سرد تفاصيل  -3

 تفاصيل السجالت املدني .
ركز وبشكل واضح عةلى اجلوانب البارزة من منجزات اخلةلفاء واحلكام، واختصر بشكل الفت سرية من ليس  -4

 له أعمال تذكر.
 امتاز أسةلوبه بالسهول  واالنسيابي  يف الكالم، مع البعد عن األلفاظ الصعب . -5
 رؤيته اخلاص  يف فةلسف  التاريخ، وكيف جتري األحداث، حيث بىن تصوره وفقاً لةلفةلسف  اإلسالمي . أبرز -6
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 اإلسهاب يف بعض املواضيع واليت تظهر فيها عاطفته وميوله الشخصي . -7
 إيراده لةلعجائب والغرائب واحلوادث الفريدة، حيث يرى فيها ميزة لبعض األحداث التارخيي . -8

 المصادر والمراجع

 : هـ( 630عز الدين أبو احلسن عةلي بن أيب الكرم اجلزري )ت  ،ابن األثري

 م(.1997هـ/1417)بريوت، دار الكتاب العريب، 1الكامل يف التاريخ، حتقيق: عمر عبد السالم تدمري، ط -
  :هـ(151حممد بن يسار املدين )ت  ،بن إسحاقا
 م(.1978هـ/1398)بريوت، دار الفكر، 1زكار، طسرية ابن إسحاق )كتاب السري واملغازي(، حتقيق: سهيل  -
  :هـ( 928حممد بن أمحد احلنفي )ت  ،بن إياسا 
 1404بدائع الزهور يف وقائع الدهور، حتقيق: حممد مصطفى، بال.ط )مصر، اهليئ  املصري  العام  لةلكتاب،  -

 م(.1984هـ/
  :هـ(629موفق الدين عبد الةلطيف بن يوسف )ت  ،البغدادي     
 هـ(.1286)مصر، مطبع  وادي النيل، 1ة واالعتبار يف األمور املشاهدة واحلوادث املعاين  بأرض مصر، طاإلفاد -
 : هـ(165احلسني بن مسعود )ت  ،البغوي    
 م(. 2002)بريوت، دار ابن حزم، 1معامل التنزيل، ط -
  :هـ(952أبو احلسن حممد عبد الرمحن ) ت  ،البكري    
 م(.2015يق، بال.ط )األردن، شرك  الرتاث لةلربجميات، الروض األنيق يف فضل الصد -

 :هـ(1087حممد بن أيب السرور ) ت، البكري   
( 1169نزه  األبصار وجهين  األخبار، خمطوط  يف مكتب  جامع  كامربج  بربيطانيا، حمفوظ  حتت الرقم )   -

 وهي النسخ  األم يف حتقيقنا هلذا الكتاب ، واليت سنرمز هلا باحلرف ) أ (.
  :هـ(874مجال الدين ابو احملاسن يوسف )ت  ،بن تغري برديا   

 اهرة، بال.ط )مصر، وزارة الثقاف  واإلرشاد القومي، د.ت(.النجوم الزاهرة يف مةلوك مصر والق -
  :هـ(597مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عةلي )ت  ،بن اجلوزيا   
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)بريوت، دار الكتب العةلمي ، 1املنتظم يف تاريخ األمم واملةلوك، حتقيق: حممد ومصطفى عبد القادر عطا، ط -

 م(.1992هـ/1412
  :هـ(463أبو بكر أمحد بن عةلي )ت  ،اخلطيب البغدادي

 هـ(. 1417)بريوت، دار الكتب العةلمي ، 1حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط ،تاريخ بغداد -
  :هـ(681أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد ) ت  ،انكبن خةلا
 م(.1994)بريوت، دار صادر، 1وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق: إحسان عباس، ط -

  :هـ(310أبو بشر حممد بن أمحد )ت، الدواليب
 هـ(.1407)الكويت، الدار السةلفي ، 1الذري  الطاهرة النبوي ، حتقيق: سعد املبارك احلسن، ط -
 :هـ( 276أبو حممد عبد اهلل بن مسةلم بن قتيب  ) ت  ،الدينوري 
 هـ(.1418عيون األخبار، بال.ط)بريوت، دار الكتب العةلمي ،  -

  :هـ(748ين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان )ت مشس الد ،الذهيب
)بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 1تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، حتقيق: بشار عواد معروف، ط -

 م(.2003
  :هـ(236أبو عبد اهلل مصعب بن عبد اهلل )ت  ،الزبريي 
 عارف، د.ت(.)القاهرة، دار امل 3نسب قريش، حتقيق: ليفي بروفنسال، ط -

 :فوزي سعيد عيسى  ،ابن زهر)احلفيد(
 وشاح األندلس، بال.ط )مصر، منشأة املعارف باإلسكندري ، د.ت(. -

 : هـ(902مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن )ت  ،السخاوي
 الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، بال.ط )بريوت، منشورات دار مكتب  احلياة، د.ت(. -

 : هـ( 654مشس الدين أبو املظفر يوسف بن قزأوغةلي )ت  ،اجلوزيسبط ابن 
 م(.2013هـ/1434)دمشق، دار الرسال  العاملي ، 1مرآة الزمان يف تواريخ األعيان، حتقيق: جمموع  حمققني، ط -

  :هـ( 204أبو عبد اهلل حممد بن إدريس )ت  ،الشافعي
 م(.1990هـ/1410األُم، بال.ط )بريوت، دار املعرف ،  -
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 :هـ( 632يوسف بن رافع )ت  ،بن شدادا
)القاهرة،  2النوادر السةلطاني  واحملاسن اليوسفي  )سرية صالح الدين األيويب( حتقيق: مجال الدين الشيال، ط -

 م(.1994مكتب  اخلاجني، 
  :هـ(462أبو القاسم صاعد بن أمحد القرطيب األندلسي ) ،بن صاعدا
، عين بنشره : الراهب لويس شيخو اليسوعي، بال.ط)بريوت، مطبع  طبقات األمم أو التعريف بطبقات األمم -

 م(.1912اليسوعيني، 
  :هـ(764صالح الدين خةليل بن أيبك )ت  ، الصفدي

 .م( 2000)بريوت، دار إحياء الرتاث، 1الوايف بالوفيات، ط -
  :هـ(335أبو بكر حممد بن حيىي )ت  ،الصويل

صر، الدول  العباسي  من كتاب األوراق، حتقيق: ج هيورث دن، بال.ط)م تاريخ –أخبار الراضي باهلل واملتقي هلل  -
 م(.1935مطبع  الصاوي، 

  :هـ(360سةليمان بن أمحد )ت  ،الطرباين
 م(.1985)بريوت، دار عمار،  1الروض الداين )املعجم الصغري(، حتقيق: حممد شكور حممود احلاج أمرير، ط -

  :هـ( 310حممد بن جرير )ت  ،الطربي
 م(.1967)مصر، دار املعارف، 2تاريخ الرسل واملةلوك، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، ط -
  :هـ(427أبو نصر حممد بن عبد اجلبار )ت  ،العتيب 
 م(.2004هـ/1424)بريوت، دار الطةليع ، 1اليميين، حتقيق: إحسان ذنون التامري، ط -
  :هـ(854أبو حممد أمحد بن حممد )ت  ،بن عربشاها
 م(.1817)كةلكتا،  ملقدور يف أخبار تيمور، بال.طعجائب ا -
  :هـ(926أمحد بن احلسيـن )ت  ،بن العةليفا
 (. 4357الدر املنظوم يف مناقب السةلطان بايزيد مةلك الروم، خمطوط، مكتب  الفاتح، إسطنبول، حتت الرقم )  -
  :أكرم ضياء العمري، 
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 م(.1972د، مطبع  املعارف، ) بغدا نفطوي  النحوي ودوره يف كتاب  التاريخ؛ بال.ط -
  :هـ(1167مشس الدين أبو املعايل حممد بن عبد الرمحن )ت ،بن الغزيا 
 .م( 1990هـ/1411)بريوت، دار الكتب العةلمي ، 1ديوان اإلسالم، حتقيق: سيد كسروي حسن، ط -
 :هـ(620أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد املقدسي )ت  ،بن قدامها 
 م(.1968هـ/1388بال.ط)القاهرة، مكتب  القاهرة، املغين،  -

  :هـ(764حممد بن شاكر )ت  ،الكتيب
 م(.1996هـ/1416)بريوت، دار الثقاف ، 1عيون التواريخ، حتقيق: عفيف نايف حاطوم، ط -
  :هـ(774أبو الفداء إمساعيل بن عمر ) ت  ،بن كثريا
 هـ(.1419)بريوت، دار الكتب العةلمي ، 1تفسري القرآن العظيم، حتقيق: حممد حسيـن مشس الدين، ط -

  :هـ(355أبو عمر حممد بن يوسف )املتوىف بعد  ،الكندي
 م(.2003هـ/1424)بريوت، دار الكتب العةلمي ،  1كتاب الوالة وكتاب القضاة، ط -

  :هـ(845تقي الدين أمحد بن عةلي )ت  ،املقريزي
سوعات، غين، بال.ط)بريوت، الدار العربي  لةلمو اخلرب عن البشر يف أنساب العرب، حتقيق: عارف أمحد عبد ال -

 م(.2013
 م(.2002هـ/1423)بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 1درر العقود الفريدة يف تراجم األعيان املفيدة، ط -

  (:هـ346عةلي بن احلسني ) ت  ،املسعودي
 م(. 1996أخبار الزمان ومن اباده احلدثان، بال.ط )بريوت، دار األندلس لةلطباع  والنشر،  -
 م(.2005)بريوت، املكتب  العصري ، 1مروج الذهب ومعادن اجلوهر، اعتىن به وراجعه: كمال حسن مرعي، ط -
  :هـ(656عبد العظيم بن عبد القوي )ت  ،املنذري 
)بريوت، دار الكتب العةلمي ، 1حتقيق: إبراهيم مشس الدين، ط الرتغيب والرتهيب من احلديث الشريف، -

 هـ(.1417
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 :هـ( 1044عبد الرمحن بن حيىي ) ت ، املالح
العرف الندي يف ختميس المي  ابن الوردي، املمةلك  العربي  السعودي ، مكتب  جامع  املةلك سعود، حتت الرقم)  -

 (. 159/7 –ف  – 7439
  :هـ( 416أبو حممد عبد الرمحن بن عمر )ت  ،بن النحاسا
)اهلند، الدار العةلمي  لةلطباع  والنشر 1رؤي  اهلل تبارك وتعاىل، حتقيق وختريج: حمفوظ عبد الرمحن السةلفي، ط -

 م(.1987هـ/1407والتوزيع، 
 :هـ( 988قطب الدين حممد بن أمحد )ت  ،النهروايل

 م(.1967هـ/1387رياض، دار اليمام  لةلبحث والرتمج  والنشر، الربق اليماين يف الفتح العثماين، بال.ط )ال -
  :هـ(733شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب )ت ،النويري

 هـ(.1423)القاهرة، دار الكتب والوثائق القومي ، 1هناي  األرب يف فنون األدب، ط -
 :هـ(207أبو عبد اهلل حممد بن عمر )ت  ،الواقدي

 م(.1989هـ/1409)بريوت، دار األعةلمي، 3طاملغازي، حتقيق: مارسدن جونس،  -
 

 

 

 

 

 

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 2, 2018 

 

 
SIATS Journals 

The Journal of Sharia Fundamentals for 

Specialized Researches 

(JSFSR) 

Journal home page: http://www.siats.co.uk 
 

 

 

 
 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

  لألحباث التخصصيأصول الشريع  ةل  جم   
م.8201أبريل ، نيسان   ،2عددال،  4جملةلدا    

 

 

 "نظرة المدرسة الحداثية للنص القرآني "         
 

 أشرف فولي يوسف محمد العسال  

 الدكتور ثابت ٔاحمد ٔابو الحاج    والدكتور صديق عارفين

 والحديث )تخصص التفسير وعلوم القرآن( آنقسم القر 

 ماليزيا -جامعة ماليا  –أكاديمية الدراسات اإلسالمية      
  bessanashraf@yahoo.com 

 

 م                                                                                                                     2018 - هـ 1439
 

 

e ISSN 2289-9073 

NAZRAT ALMADRASAT ALHADATHIAT LILNAS ALQURANII



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 2, 2018 

 
 222 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 

Received 29/1/2018 
Received in revised form 9/2/2018 

Accepted 22/3/2018 

Available online 15/4/2018 
 

Keywords: 

Insert keywords for your paper 
 

 

 

            

 
ABSTRACT 

First: Definition of the research: 

A group of modernist writers who are not specialzed in the Islamic Studies and did 

not get to know their approaches started writing about the Holy Qur’an and its 

sciences. For the purpose of achieving its project of modernist criticism which is 

based on the critical, not doctrinal, reading the Qur’anic text, the modernist school 

followed a group of strategies aiming at removing the holiness of the Qur’anic text 

by citing the Qur’anic verses as human but not divine. Therefore, they committed 

major diviations. It is necessary to encounter this strong stream and protect Islam 

against these currents and their confusions. This research aims to disclose and refute 

these strategies with evidence and proofs.    

Second, Research Aims: 

1. Stressing that Holy Qur’an is a sanctified text whom the human philosophical 

theories cannot dominate because it is the source of knowledge, Allah says: 

“We have not neglected in the Register a thing.”  

2. Academic refutation agaist the suspicions about authenticity and collection of 

the Qur’anic texts lest they affect the current and future generations’ mindsets 

in reading the Qur’anic text, and not allowing the new modernists and their 

like to deal with it like any manmade statement 

3. Ensuring that no one can wrote about the Holy Qur’an unless he studied the 

Islamic approaches and possess its tools, texts, knows what the surmount 

Muslim scholars wrote in Tafsir, Hadith, and Fiqh and doctrinal rulings. 

Otherwise, let him be immersed in the occidental studies but not allowed to 

speak about our Lord’s Book with no valid knowledge. 
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Third, Importance of the Research (Its Rationale): 

1. Protecting the Holy Qur’an from the modernist philosophical orientalist 

attempts to criticize it or violate its sanctity or permitting the theories and 

interpretations to deviate from its purpose which Allah Almighty wanted.   

2. My strong jealousy agaist those who speak 0on the nation’s Book and 

Constitution without knowledge.  

3. Because these types of writing are considered to be potential harm against the 

nation because it contributed in dividing the agreement, dispersing efforts and 

confusing people’s religion.  

4. The multi-facial attack on the Holy Qur’an from its oponents, and the 

distortions and deviation in interpreting it not only from the orientalists but 

also from its followers.  

5. Allah Almighty commanded people of knowledge to clarify the truth to people, 

particulary that is related to Allah’s Book and the nation’s constitution. It is 

impossible for the honest seekers of knowledge to remain silent or neutral 

agaist the attack on religion, values and doctrine. Refuting those 

misconseptions and writings which are being promoted on TV channels and 

weaken the nation is obligatory upon us.     

Fourth, Research Plan: 

Research plan is composed of three sections, a conclusion and an index.  

The sections are as follows: 

First Section: The Concept of Qur’anic Text terminologically and linguistically. 

Issue 1: Meaning of Text linguistically and Meaning of Qur’an linguistically 

Issue 2: Meaning of Text in Terminology and Meaning of Qur’an in Terminology 

Second Section: The Modernist School’s Attitude on the Qur’anic Text’s 

Originality  

Issue 1: Modernists’ methodology in dealing with the Qur’anic Text 

Issue 2: Their Purpose in dealing with the Qur’anic Text with that methodology 

Second Section: The Modernist School’s Attitude on the Qur’anic Text’s Way of 

Collection  

Issue 1: The Modernist School’s Attitude on recording the Qur’anic Text 

Issue 2: The Modernist School’s Attitude on arranging the Qur’anic Text 

Issue 3: The Modernist School’s Attitude on collecting the Qur’anic Text 

In the Conclusion, I mentioned the most significant findings in this research. 

As to the indexes, the references were ordered alphabetically.   
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 ملخص ال

  أواًل: التعريف بالبحث:

تعرَّض لةلكتاب  عن القرآن الكرمي وعةلومه نفر من الكتَّاب احملدثني مل يتخصصوا يف الدراسات اإلسالمي  ومل يتعرفوا عةلى 
مناهجها، واتبعت املدرس  احلداثي  يف سبيل حتقيق مشروعها احلداثي النقدي القائم عةلى أن تكون قراءة النص القرآين 

من اإلسرتاتيجيات هتدف يف جممةلها إىل إزال  عائق القداس  عن النص القرآين، وذلك قراءة انتقادي  ال اعتقادي ، جمموع  
بنقل اآليات القرآني  من الوضع اإلهلي إىل الوضع البشري، فوقعوا يف احنرافات وطامات كربى، فكان ال بد من الوقوف 

ةلك حث ليكشف النقاب عن تيف وجه هذا السيل اجلارف ومحاي  صرح اإلسالم من تياراته وختبطاته فجاء الب
 اإلسرتاتيجيات ويفندها وينقضها باحلج  والدليل. 

 ثانياً: أهداف البحث:    

م و أن هتيمن عةليه نظريات فةلسااافي  بشاااري  فهو أصااال العةلو  عنالتأكيد عةلى أن القرآن الكرمي نصاااا مقدساااا ومن    -1
 منبع كل املعارف ) ما فرطنا يف الكتاب من شيء(.

العةلمي لةلشاااااااااااااابهات املوارة لول ثبوت و ع النص القرآين ل  ال تاثر يف فكر ااجيال احلالي  والقادم  يف الرد  -2
 قراءة النص القرآين وعدم السماح بالتعامل معه كأي نص بشري موةلما يري احلداثيون اجلدد ومن لذا لذوهم.

  ممتةلكا ةلومه أن يكون دارسااااااا لةلمناهم اإلسااااااالميالتأكيد عةلى أنه ينبغي ملن يتعرض لةلكتاب  عن القرآن الكرمي وع -3
أدواهتا،دارسااااا لرتاثها، مطةلعا عةلى ما دونه ااكابر من عةلماء اام  من تفسااااح و عةلم لديث وألكام فقهي  وأصااااولي  

 وإال فةليغرق كما شاء يف دراساته الغربي  بعيدا عن كتاب ربنا

 أسباب اختيار (: ثالواً: أمهي  البحث )

تن يه القرآن الكرمي عن أي  حماوالت استشراقي  فةلسفي  لداثي  لةلطعن فيه أو املساس بقدسيته أو السماح لنظريات  -1
 وتأويالت أن خترجه عن مراد  و مقصد  الذي أراد  اهلل سبحانه. 

 غحيت الشديدة عةلى كتاب اام  ودستورها أن يتقول فيه بغح عةلم. -2 
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 ضرر حمقق يف لق اام  ليث سامهت يف تفريق الكةلم  وتشتيت اجلهود وتةلبيسكون هذا النوع من الكتابات يعد   -3

 الدين عةلى الناس.
كورة ما يتعرض له القرآن الكرمي من هجوم مشرتك متعدد من مناوئيه وحتريفات وإحلاد يف تفسح  ليس من املستشرقني   -4

 .فحسب بل من بعض املنتسبني إليه
إن احلق جل يف عال  أمر أهل العةلم أن يبينوا احلق لةلناس وخاص  فيما يتعةلق بكتاب اهلل ودستور اام ،فال ميكن -6

لعامل أو طالب عةلم غيور يرى دينه حيارب و قيمه تدمر وعقيدته تنتقص مث يقف ساكتاً أو حمايداً،إن رد تةلك الشبهات 
روج وصارت هلا كتب وصحف وينادى هبا يف القنوات والفضائيات ويودلض تةلك الكتابات اليت تفت يف عضد ااما  

 هلا يف النوادي واملنتديات هلي فرض عةلينا.
 رابعاً: خط  البحث: 

 تتألف خط  البحث من ثالث  مبالث وخامت  وفهرس.
 أما املبالث فقسمتها كما يةلي:

 مفهوم النص القرآين لغ  واصطاللاً املبحث ااول: 
 وفيه مطةلبان:

 .طةلب ااول:  النص لغ  والقرآن لغ امل
 النص اصطاللاً والقرآن اصطاللاً.املطةلب الواين:  
 موقف املدرس  احلداثي  من النص القرآين من ليث الوبوت املبحث الواين:
 وفيه مطةلبان:

 املطةلب ااول: منهجي  تعامل احلداثيني مع النص القرآين
 القرآين هبذ  املنهجي املطةلب الواين: غايتهم من التعامل مع النص 

 موقف املدرس  احلداثي  من النص القرآين من ليث اجلمع.املبحث الوالث:  
 وفيه ثالث  مطالب:

 املطةلب ااول: موقف املدرس  احلداثي  من تدوين النص القرآين
 املطةلب الواين: موقف املدرس  احلداثي  من ترتيب النص القرآين
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 احلداثي  من  ع النص القرآيناملطةلب الوالث: موقف املدرس  

 فذكرت فيها أهم ما توصةلت إليه من نتائم يف هذا البحث.أما اخلامت  
 أما الفهارس:

 فهرس املراجع مرتب  لسب احلروف اهلجائي . -1
   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 2, 2018 

 
 227 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
فما بعدها. ابن ااثح، جمد الدين، النهاي  يف غريب احلديث وااثر،  97، ص 7م، ج 1990انظر: ابن منظور، لسان العرب، بحوت، دار صادر،  .1

، دار فما بعدها. واخلةليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني 64، ص 5مراجع  الطاهر أمحد ال اوي وحممد حممود الطناجي، بحوت، املكتب  العةلمي ، ج
 .87، ص 7م، ج1987الرشيد، 

، م1994 – ه1414 –مك  املكرم   -سنن البيهقي الكربى، أمحد بن احلسني بن عةلي بن موسى أبو بكر البيهقي، دار النشر: مكتب  دار الباز  .2
 .121 ص ،7 ، جحتقيق: حممد عبد القادر عطا

 

 المقدمة
 تمهيد وتقسيم:

صطاللاً، ااول بيان مفهوم النص القرآين لغ  واسوف نقسم الدراس  يف هذا البحث إىل ثالث  مبالث، يتناول املبحث 
يف لني يتحدث املبحث الواين عن موقف املدرس  احلداثي  من النص القرآين من ليث الوبوت، مث يتعرض املبحث 

 الوالث ملوقف تةلك املدرس  احلداثي  من النص القرآين من ليث اجلمع.
 المبحث األول

 مفهوم النص القرآني لغة واصطالحا  
 مطلب األولال

 النص القرآني لغة
 : النص لغة: (أ
، هو رفع الشيء. يقال نصَّ احلديث ينّصه نصاً. وكل ما أظهر فقد نص. قال عمر بن دينار: " ما رأيت 1النص لغ     

 رجالً أنصَّ لةلحديث من ال هري" أي أرفع له وأسند.
وكل شيء أظهرته فقد نصصته، ومن ذلك لديث هرقل " ينصَّكم " أي يستخرج رأيكم ويظهر .  ومن ذلك قول     

 الشاعر:
 ونص احلديث إىل أهةله                         فإن الوثيق  يف نصه         

كل شيء   ةليه العروس. ونصووضع عةلى املنص  أي: عةلى غاي  الفضيح  والشهرة والظهور. واملنص  هي ما تظهر ع     
أي إذا بةلغت غاي  الصغر إىل أن تدخل يف الكرب  2منتها . ويف احلديث " إذا بةلغ النساء نص احلقاق فالعصب  أوىل"

 فالعصب  أوىل هبا من اام.
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 فما بعدها. 15، ص 1م، ج2002، 4آن، دار الكتاب العريب، بحوت ا لبنان، ط . ال رقاين، حممد عبد العظيم، مناهل العرفان يف عةلوم القر 3
 .16ا  15. ال رقاين، مناهل العرفان، نفس املرجع، ص 4
 .260م، ص1978اجلرجاين، عةلي بن حممد السيد الشريف، كتاب التعريفات، بحوت، مكتب  بحوت،  .5
 فما بعدها. 1305، ص 3م، ج1961وت، دار صادر، . التهانوي، حممد عةلي، كشاف اصطاللات الفنون، بح 6

 
 القرآن لغة:  (ب

)  ﴾ ا قَارَأْنَاُ  فَاتَِّبْع قُاْرآنَهُ فَِإذَ ْرآنَُه * إنَّ َعةَلْينا َ َْعُه وقاُ  ﴿القرآن يف الةلغ : هو مصدر مرادف لةلقراءة، ومنه قوله تعاىل     
مث نقل من هذا املعىن املصدري وجعل امساً لةلكالم املعج  املن ل عةلى النيب حممد (.  18ـ  17سورة القيامة: اآليات 

ذا املذهب، هصةلى اهلل عةليه وسةلم، من باب إطالق املصدر عةلى مفعوله. وهذا ما ذهب إليه الةلحياين وغح ، وعةلى 
فإن لفظ قرآن مهموز، فإذا لذفت اهلم ة فإمنا ذلك لةلتخفيف، فإذا دخةلته " ال " بعد التسمي ، فإمنا هي لةلمح ااصل 

 .3ال لةلتعريف
وقيل فيه أيضاً: أنه غح مشتق، فهو اسم عةلم خاص بكالم اهلل تعاىل، فهو غح مهموز، وبه قرأ ابن كوح، وهو مروي  

خرج البيهقي واخلطيب وغحمها عنه أنه كان يهم  قراءة وال يهم  القرآن، ويقول القرآن اسم وليس عن الشافعي. فقد أ
 .4مبهموز، ومل ياخذ من قراءة، ولكنه اسم لكتاب اهلل مول التوراة واإلجنيل

 المطلب الثاني
 النص القرآني اصطالحا  

 النص اصطالحا :    (أ
أما النص اصطاللاً، فقد عرفه البعض بأنه " ما ازداد وضولًا عةلى الظاهر ملعىن يف املتكةلم، وهو ما سيق الكالم     

  5اجل ذلك املعىن... وما ال حيتمل إال معىن والداً. وقيل: ما ال حيتمل التأويل".
 :6يف لني أورد البعض لةلنص مخس معان اصطاللي ، هي

 من الكتاب والسن  سواء كان ظاهرًا أو نصاً، أو مفسرًا لقيق  أو جمازاً، عامًا أو " كل مةلفوظ مفهوم املعىن .1
 خاصاً".

 ذكر الشافعي، أن الظاهر: نصاً، والنص يف الةلغ  مبعىن الظهور. .2
" هو ما ال يتطرق إليه التمال أصاًل ال عةلى قرب وال عةلى بعد، كاخلمس  مواًل، فإنه نص يف معنا  ال حيتمل  .3

 ، فكةلما كانت داللته عةلى معنا  يف هذ  الدرج  مسي باإلضاف  إىل معنا  نصاً".شيئاً آخر
 " ما ال يتطرق إليه التمال مقبول يعضد  دليل، أما االلتمال الذي ال يعضد  دليل فال خيرج من كونه نصاً". .4
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 .288، ص 16ها، ج1398، 1ابن تيمي ، جمموع الفتاوى،  ع وترتيب عبد الرمحن بن قاسم وابنه حممد، ط .7
فما  363، ص13ج، 2ال رقاين، حممد عبد العظيم، جمموع الفتاوى، حتقيق عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي، القاهرة، مكتب  ابن تيمي ، ط .8

 بعدها.
 .17. ال رقاين، مناهل العرفان يف عةلوم القرآن، مرجع سابق، ص 9

 
 " الكتاب والسن ، أي ما يقابل اإل اع والقياس ". .5

" يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسن  سواء كان الةلفظ داللته قطعي  أو ظاهرة،  7صكما وذكر ابن تيمي  أن لفط الن     
وهذا هو املراد من قول من قال: النصوص تتناول أفعال املكةلفني، ويراد بالنص ما داللته قطعي  ال حتمل النقيض كقوله 

 ) تةلك عشرة كامةل  (".
 ويرى البالث أن مرد االختالف يف معىن النص االصطاللي، راجع إىل اختالف املبحث الذي يستعمل فيه.    

 القرآن اصطالحا :  (ب
. 8القرآن هو " كالم اهلل تعاىل املعج  املن ل عةلى النيب حممد ا صةلى اهلل عةليه وسةلم ا املنقول عنه بالتواتر املتعبد بتالوته"   

فظ العريب املن ل عةلى رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم، املكتوب يف املصالف، املنقول عنه نقاًل فالقرآن الكرمي هو الةل
 متواتراً بال شبه . 

ق ويعين أنه الكالم الذي يفّرق بني احلوأصةله مصدر كذلك مث مسي به النص القرآين، ومن أمساء القرآن: الفرقان، 
. (1اآلية الفرقان: ) سورة  ﴾ نـَزََّل اْلُفْرقاَن َعلى َعْبِدِه لَِيُكوَن ِلْلعاَلِميَن نَِذيرا  تَباَرَك الَِّذي ﴿  قال تعاىل .9والباطل

قا  ِلما بـَْيَن نـَزََّل َعَلْيَك اْلِكتاَب بِاْلَحقِّ ُمصَ ﴿ : تعاىل : الكتاب، والذكر، والتن يل. قالكذلك  ومن أمسائه املشهورة دِّ
 وقال، (50اآلية األنبياء:) سورة ﴾ َوهذا ِذْكٌر ُمباَرٌك َأنـَْزْلناهُ ﴿ : تعاىلوقال  (3اآلية  آل عمران: ) سورة ﴾ يََدْيهِ 
 .(192اآلية  الشعراء:) سورة  ﴾ َوِإنَُّه لَتَـْنزِيُل َربِّ اْلعاَلِمينَ ﴿ تعاىل

 المبحث الثاني 
 موقف المدرسة الحداثية من النص القرآني من حيث الثبوت

إىل الناس كاف ، وأن ل عةليه القرآن وليًا مساوياً، مايدًا له وهاديًا إىل صراط اهلل الع ي  بعث اهلل ع  وجل نبيه حممد  
احلميد. وقد أقبل املامنون عةلى مساعه ولفظه وتدبر ، فاكتسب املكان  السامي  يف نفوسهم. وقد أمر رسول اهلل ا صةلى 

 ك.اهلل عةليه وسةلم ا ُكَتاب الولي بتدوينه فشمةلته عناي  احلفظ بذل
وقد ظهر إىل جانب تدوين القرآن الكرمي كوح من العةلوم هدفها خدم  النص القرآين واالستفادة منه، من تةلك العةلوم  

 عةلم التفسح، الرامي إىل تفسح مراد اهلل من اآليات القرآني  والذي هنض بأعبائه كوح من أعالم املسةلمني. 
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صر النبوة، ليث أثار القرآن الكرمي منذ الةلحظات ااوىل لن وله لرك  فكري  وقد كانت بداي  هذا العةلم اجلةليل منذ ع 

عةلمي  ثقافي  عند العرب فقد دعاهم إىل االلتفات إىل ما جاءهم من جديد يف أساليب التعبح والبيان مبا مل يعهدو  من 
يه وسةلم ا كوحاً عن بعض ا صةلى اهلل عةل قبل، فتعةلقت قةلوهبم وأمساعهم بروع  بيانه وبةليغ نظمه، ورالوا يسألون رسول اهلل

 معاين القرآن فيفسرها ويبينها هلم.
مث تطور عةلم التفسح وتشعب عةلى يد عةلماء التفسح، الذين منهم من سةلك طريق التفسح بااثر، ومنهم من سةلك  

ح فيما بعد. يتضطريق التفسح بالرأي، ومنهم من سةلك املسةلكني، وغح ذلك من طرق التفسح عةلى حنو ما سوف 
ومع مرور ال من شهد تفسح النص القرآين ظهور بعض الفرق اليت توغةلت يف تأويةله إىل لٍد لاد هبم عن املنهم املألوف 
عند أهل السن ، خمضع  النص آلرائها املذهبي ، أو اجتاهاهتا الفةلسفي  والفكري ، عةلى حنو ما يةلقانا عند املعت ل ، واملتصوف  

 ات.من أصحاب اإلشار 
مث شهد العصر احلديث عدداً من التفاسح احلداثي  لةلنص القرآين، واليت تعد ساللاً يوجه لضرب اإلسالم وطمس معامله  

يضاف إىل غح  من ااسةلح  اليت طاملا أشهرت يف وجه اإلسالم واملسةلمني عةلى مر العصور. ولألسف أن أصحاب 
لتطور اإلسالم، املهتم بأمور املسةلمني، الراغب يف تطويرهم ملسايرة اتةلك التفاسح ظهر أصحاهبا مبظهر احلريص عةلى 

والتقدم من لوهلم، فجاءت تفاسحهم آليات القرآن الكرمي خمالف  ملراد اهلل ع  وجل، خمةلف  كمًا هائاًل من التحريف 
 والضالل.

 المطلب األول
 منهجية تعامل الحداثيين مع النص القرآني

داثي  من النص القرآين منهجًا مقةلدًا لنسق احلداث  الغربي ، فاتسم موقف احلداثيني عام  لقد انتهجت املدرس  احل
بالتشكيك واالنتقاد ملوثوقي  النص القرآين، عةلى اختالف فيما بينهم من ليث الدرج . فقد سعت تةلك املدرس  إىل 

قاد، واستبدال عمل عةلى ترسيخ اإلميان واالعتإلداث قطيع  معرفي  مع القراءات الرتاثي  اإلسالمي  لةلنص القرآين اليت ت
 ترسيخ التشكيك واالنتقاد برتسيخ االميان واالعتقاد.

وقد اتبعت تةلك املدرس  يف سبيل حتقيق مشروعها احلداثي النقدي القائم عةلى أن تكون قراءة النص القرآين قراءة  
 ذلك بنقل إىل إزال  عائق القداس  عن النص القرآين، و  انتقادي  ال اعتقادي ، جمموع  من اإلسرتاتيجيات هتدف يف جممةلها
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 فما بعدها. 178م، ص 2006، 1عبد الرمحن، طه، روح احلداث  ) املدخل إىل تأسيس احلداث  اإلسالمي  (، بحوت، املرك  الوقايف العريب، ط .10
 .5حتةليل اخلطاب الديين، تر   وتعةليق هاشم صاحل، بحوت، دار الطةليع  لةلطباع  والنشر، ص  أركون، حممد،  القرآن من التفسح املوروث إىل .11
 .2009م، ص 2007، 3أبو زيد، نصر لامد، نقد اخلطاب الديين، املرك  الوقايف العريب، الدار البيضاء ا املغرب، ط .12
 .11. أركون، حممد، نفس املصدر، ص 13

 
اآليات القرآني  من الوضع اإلهلي إىل الوضع البشري، ويكون ذلك بالتعامل مع اآليات القرآني  باعتبارها وضعاً بشرياً، 

 :10وذلك من خالل اآليت
اليت يستعمةلها  حبذف العبارات: ليث يقوم احلداثيون عدم استعمال عبارات التعظيم المألوفة للنص القرآني .1

 هور املسةلمني يف تعظيمهم لكتاب اهلل ع  وجل مول " القرآن اجمليد " و " القرآن الكرمي " و " القرآن املبني 
 " و " القرآن احلكيم " أو " اآلي  الكرمي  " أو " قال اهلل تعاىل " أو " صدق اهلل العظيم ".

ليث يعمد أعالم تةلك املدرس  احلداثي  إىل استعمال مصطةلحات : استبدال مصطلحات جديدة بأخرى مقررة .2
جديدة مت وضعها من تةلقاء أنفسهم بدياًل عن مصطةلحات أخرى مقررة، مول استعمال مصطةلح " اخلطاب 
النبوي " مكان مصطةلح " اخلطاب اآلهلي "، فقد ذكر حممد أركون، ألد أبرز أعالم تةلك املدرس  " وكنت قد 

لدراسات السابق  أن ) مفهوم اخلطاب النبوي ( يطةلق عةلى النصوص اجملموع  يف كتب بينت يف عدد من ا
( وااناجيل والقرآن، كمفهوم يشح إىل البني  الةلغوي  والسيميائي  لةلنصوص،  La Bibleالعهد القدمي ) أي: 

  النصوص واإلصرار . وذكر نصر لامد أبو زيد أن " القول بإهلي11ال إىل تعريفات وتأويالت الهوتي  عقائدي "
عةلى طبيعتها اإلهلي  تةلك يستةل م أن البشر عاج ون مبناهجهم عن فهمها ما مل تتدخل العناي  اآلهلي  بوهب 

. وكذلك استعمال مصطةلح " الظاهرة القرآني " أو " الواقع  القرآني  12البشر طاقات خاص  متكنهم من الفهم"
ون  الكربى " مكان مصطةلح " القرآن الكرمي " ومصطةلح " " مكان مصطةلح " ن ول القرآن " ومصطةلح " املد

 العبارة " مكان مصطةلح " اآلي ".
حلداثي  : فال لرج عند أتباع تةلك املدرس  االتسوية في االستشهاد بين ما هو كالم اهلل وما هو كالم البشر .3

اآليات القرآني  االستشهاد ب يف أن يساوي عند االستشهاد بني ما هو كالم اهلل ع  وجل وبني كالم البشر، فين ل
اليت ال يأتيها الباطل من بني يديها وال من خةلفها بأقوال البشر، كأن يصدر كتبه، أو مي ج مقاالته بآيات قرآني  
مع أقوال لدارسني من غح املسةلمني. من ذلك ما جند  عند حممد أركون يف كتابه ) القرآن من التفسح املوروث 

َوما كاَن لَِبَشٍر َأْن يَُكلَِّمُه اللَُّه ِإالَّ َوْحي ا َأْو ِمْن َوراء  ﴿ 13ين ( فبعد أن ذكر قوله تعاىلإىل حتةليل اخلطاب الدي
ا ِمْن َأْمرِنا ما  وََكذِلَك َأْوَحْين. ِحجاٍب َأْو يـُْرِسَل َرُسوال  فـَُيوِحَي بِِإْذنِِه ما َيشاء ِإنَُّه َعِليٌّ َحِكيمٌ  ا ِإلَْيَك ُروح 

يماُن َولِكْن َجَعْلناُه نُور ا نـَْهِدي ِبِه َمْن َنشاء ِمْن ِعباِدنا َوِإنََّك لَتَـْهِدي إِ ُكْنَت  لى َتْدِري َما اْلِكتاُب َوال اإْلِ
 جند  يسرتشد مبقول  ) كةلود ليفي ( وهي " (.  52ـ  51) سورة الشورى، اآليتان  ﴾ ِصراٍط ُمْسَتِقيمٍ 
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 .145.أركون، حممد، نفس املصدر، ص 14
 .9أركون، حممد، القرآن من التفسح املوروث إىل حتةليل اخلطاب الديين، املصدر السابق، ص  .15
 .24ا  23.  وانظر يف هذا املعىن أيضاً: أركون، حممد، نفس املرجع، ص 207أبو زيد، نصر لامد، نقد اخلطاب الديين، مرجع سابق، ص  .16

 
ااسطورة هي عبارة عن قصر إيديولوجي مبين بواسط  لصى وأنقاض خطاب اجتماعي قدمي ". ومن ذلك أيضاً 

َنَك َوبـَْيَن الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاآْلِخَرِة ِحجاب   ﴿أنه ذكر قوله تعاىل:         ﴾ ا َمْسُتور اَوِإذا قـََرْأَت اْلُقْرآَن َجَعْلنا بـَيـْ
) سورة  ﴾ َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلهُ َوَأْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تـُْرَحُمونَ  ﴿وقوله تعاىل:  ( 45) سورة اإلسراء: اآلية 

" الةلغ  هي أوالً تصنيف أو تقسيم إىل أنواع وأصناف. إهنا خةلق 14، مث أعقب ذلك بذكر ( 204األعراف: اآلية 
عالي  العةلمي  ليست عبارة عن جتميع أعمى ا أو تراكم أعمى ا لألشياء ولةلعالقات بني ااشياء "  وذكر " إن الف

لةلحقائق. فالعةلم يف جوهر  انتقائي ويبحث عن احلقائق ااكور أمهي  إما بسبب قيمتها الذاتي  اازلي ، وإما سبب 
 أهنا تشكل أدوات ملواجه  العامل. 

تةلف  يف اخلطاب احلداثي  بني مستويات خمتفرق املدرس  التفريق بين مستويات مختلفة في الخطاب اإللهي:  .4
اإلهلي، فنجدها تفرق بني " الولي " و " التن يل " وبني " الولي " و " املصحف " وبني " القرآن " و " 

" ال ميكن إدراك املقاصد املعرفي   15املصحف " وبني " القرآن الشفوي " و " القرآن املكتوب ". فقد ذكر أركون
املعرفي  والوظيف  املعياري  لةلولي... إن مفهوم الولي يف السياق القرآين قبل انتشار اخلاص  بفصل املكان  

املصحف الرمسي املغةلق كان أكور اتساعاً من ليث اآلفاق والرؤي  الديني  مما آل إليه بعد انغالق الفكر اإلسالمي 
 داخل التفسح التقةليدي املوروث عن الطربي ومن نقل عنه ل  يومنا هذا".

كةلم    : ليث تسةلم املدرس  احلداثي   بأنه وكما أنلمشابهة بين القرآن الكريم والنبي عيسى عليه السالما .5
اهلل جتسدت يف عيسى بن مرمي، فكذلك كالم اهلل قد جتسد يف القرآن. وعةلى تةلك النتيج  رالو يبنون لكمهم 

  اإلنساني ، فمن هذا ي ، ويوبتون له الطبيعاملتمول يف أن املسةلمني طاملا ينفون عن عيسى بن مرمي الطبيع  اإلهل
الباب وجب عةليهم أن ينفوا عن القرآن الطبيع  اإلهلي  ويوبتوا له الطبيع  البشري  هو اآلخر. يقول نصر أبو زيد 
" واملقارن  بني القرآن الكرمي والسيد املسيح من ليث طبيع  ) ن ول ( ااول وطبيع       ) ميالد ( الواين 

وجود التشابه بني البني  الديني  لكل منهما داخل البناء العقائدي لإلسالم نفسه، ولعةلنا ال نكون  تكشف عن
مغالني إذا قةلنا إهنما ليستا بنيتني، بل بني  والدة رغم اختالف العناصر املكون  لكل منهما، فالقرآن كالم اهلل، 

يكونوا قد انتهوا إىل جعل القرآن نصًا لغوياً . وهبذا احلكم 16وكذلك عيسى عةليه السالم رسول اهلل وكةلمته "
 موةله مول باقي النصوص البشري  ااخرى. 
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ر إلياء االكشاف عن لقائق التن يل وعيون ااقاويل يف وجو  التأويل، اسم املالف:  أبو القاسم حممود بن عمر ال خمشري اخلوارزمي، دار النشر: د .17

 . 626صفح   1بحوت، حتقيق: عبد الرزاق املهدي.ج ء  -الرتاث العريب 

، ج ء 1405 –بحوت  -رير بن ي يد بن خالد الطربي أبو جعفر، دار النشر: دار الفكر جامع البيان عن تأويل آي القرآن، اسم املالف:  حممد بن ج .18
 .269صفح   3

 
أن هذا القياس الذي تبنته تةلك املدرس  احلداثي  خاطئ، كما أن النتيج  املرتتب  عةليه أخطأ، فاملسمةلون  ويرى الباحث

وسةلم ا كما يوبتون لةلقرآن  عةلى نبيه حممد ا صةلى اهلل عةليه يوبتون لعيسى بن مرمي الطبيع  البشري  بناء عةلى كالم اهلل املن ل
يََدْيِه َوتَاْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء  َما َكاَن َلِديوًا يُاْفتَاَرٰى َولَِٰكن َتْصِديَق الَِّذي بَانْيَ  ﴿الكرمي الطبيع  اإلهلي  بناء عةلى كالم اهلل نفسه 

(، وينفون عنه الطبيع  البشري ، وإال فةلماذا  عج  البشر منذ  111) سورة يوسف: آي   ﴾ َوُهًدى َوَرمْحًَ  لَِّقْوٍم يُاْاِمُنونَ 
ن ول القرآن ول  عصرنا هذا بل وإىل أن تقوم الساع ، عةلى أن يأتوا بسورة أو بآي  مويةل ، إن هذا العج  البشري لدليل 

 " 17افوله: كن فيكون،يقول صالب الكشعةلى طبيع  القرآن اإلهلي .مث كون عيسى كةلم  اهلل وروح منه أي خةلق بق
وقيل لعيسى ) كةلمه اهلل ( ) وكةلم  منه ( انه وجد بكةلمته وامر  ال غح من غح واسط  أب وال نطف  وقيل له روح اهلل 

يف  "وذكر اإلمام الطربيوروح منه لذلك انه ذو روح وجد من غح ج ء من ذي روح كالنطف  املنفصةل  من ااب احلي
وهو أن املالئك  بشرت مرمي بعيسى عن اهلل ع  وجل برسالته وكةلمته اليت أمرها أن  " 18أن عيسى كةلم  اهلل املقصود ب

 ان ".فشتان بني كون عيسى كةلم  اهلل وكون القرآن كالم اهللتةلقيها إليها أن اهلل خالق منها ولدا من غح بعل وال فحل
  القياس خمتةلف متاماً.

 المطلب الثاني
 التعامل مع النص القرآني بهذه المنهجيةغايتهم من 

والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن: هل وقف األمر بتلك المدرسة عند حد مساواة النص القرآني بغيره من النصوص 
 اللغوية؟

قطعًا فإن اإلجاب  بال، فما تةلك النتيج  اليت توصةلوا إليها إال سبياًل لغايات أخرى، ونتائم غحها، ليث يرتبون عةلى 
 تةلك املماثةل  عدداً من النتائم ااخرى، هي:
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 .209ا  208أبو زيد، نصر لامد،  نقد اخلطاب الديين، مرجع سابق، ص  .19
 ما بعدها.ف 183م، ص 1997تي يين، طيب، النص القرآين أمام إشكالي  البني  والقراءة، دمش ا سوريا، دار الينابيع،  .20
 .181عبد الرمحن، طه، روح احلداث ، مرجع سابق، ص  .21
 .209أبو زيد، نصر لامد، نقد اخلطاب الديين، مرجع سابق، ص  .22

 
النص القرآين جمرد نص مت إنتاجه وفقاً ملقتضيات الوقاف  اليت تنتمي إليها لغته، وال ميكن أن يفسر أو يفهم إال  .1

 بالرجوع إىل هذا اجملال الوقايف اخلاص، وبذلك ين ل من رتب  التعةلق باملطةلق إىل رتب  التعةلق بالنسيب، فالنصوص
الديني  يف نظرهم " ليست يف التحةليل ااخح سوى نصوص لغوي ، مبعىن أهنا تنتمي إىل بني  ثقافي  حمددة مت 

 . 19إنتاجها طبقاً لقوانني تةلك الوقاف  اليت تعد الةلغ  نظامها الداليل املرك ي"
 مي ة لتأويل عةلى الجعل النص القرآين إشكايل إ ايل، ينفتح عةلى التماالت متعددة ويقبل تأويالت كوحة، و  .2

غح  من التأويالت ااخرى. ومن مث يرى بعضهم أن " الوضعيات االجتماعي  الشخصي  يف اجملتمع العريب مبا 
انطوت عةليه من مسات ومطالب اجتماعي  اقتصادي  وسياسي  وثقافي  إخل، هي اليت تدخةلت يف عمةلي  خةلخةل  

تى ذلك عةلى حنو يف اجتاهات طبقي  وفئوي  وأقوامي  متعددة، وأ النص القرآين وتشظيبه وتوزيعه بنيويًا ووظيفياً 
ظهر فيه هذا النص معاداً بناؤ  وفق قراءات متعددة حمتمةل  تعدد تةلك االجتاهات ولوامةلها اجملسدة بالوضعيات 

 .20املذكورة إياها"
يف ذلك أنه ال  لسببفصل النص القرآين واستقالله عن مصدر  اإلهلي، وربطه بالقارئ اإلنساين، بدعوى أن ا .3

سبيل إىل إدراك املقاصد احلقيقي  لةلمتكةلم املتعايل نظراً النقطاع صةلته بنا، وأيضاً لغيابه عنا، إذ ال بد أن يادي 
هذا الغياب إىل ضياع هذ  املقاصد، وكل ما يستطيع أن يقتنصه القارئ من النص القرآين ليس إال لصيةل  

. وياكد هذا املعىن أبو 21وخةلفيته املعرفي  ووضعيته االجتماعي  والسياسي  االستنطاق من خالل مرجعيته الوقافي 
زيد بقوله أن " القول بإهلي  النصوص واإلصرار عةلى طبيعتها اإلهلي  تةلك يستةل م أن البشر عاج ون مبناهجهم 

 .22عن فهمها ما مل تتدخل العناي  اإلهلي  بوهب البشر طاقات خاص  متكنهم من الفهم "
ويرد البالث عةلى تةلك النتائم وغحها، بأن ما بين عةلى باطل فهو باطل، إن املقدمات باطةل  ومن مث ال بد أن تأيت 

القرآن أي وجود سابق له يف عةلم اهلل سبحانه، وينفى عنه أي وجود له  ينفى عنالنتائم باطةل  أيضاً.فأبو زيد بذلك 
فاةليست    ينتمي إليهاكوماً بالقوانني الداخةلي  البنيوي  الداللي  لةلوقاف  اليتمنتم ثقايف حمويعترب  بذلك الةلوح احملفوظ،   يف

نص القرآين عند فال نصوصًا مفارق  لبني  الوقاف  اليت تشكةلت يف إطارها بأي لال من االوال، النصوص الديني  
ا فال لرج، وماركسًيا عةله وجوديً احلداثيني ينطق بكل املذاهب والفةلسفات ؛ أي أنه ليس له معىن ثابت، فمن شاء أن جي

  يف   َبْل ُهَو قُاْرَآٌن جمَِيدٌ  (تعاىل: وهذا مردود بقوله  ال مانع، صهيونًيا ما املشكةل ، وجوديًا ما االعرتاض، عبوًيا ما اخلةلل؟ 
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فالنص القرآين كالم اهلل ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خةلفه تن يل من  (،22-21اآليات :َلْوٍح حَمُْفوٍظ()الربوج

ع ي  لكيم، مث إنه ال ميكن بأي لال من االوال أن يكون من قول البشر، كما ادعى احلداثيون وبالتحديد قول 
 حممد صةلى اهلل عةليه وسةلم، وذلك لعدة أسباب عقةلي  ونقةلي ، هي:

ي  توبت لةلمدعي ااول ) مبعىن أن من يدعي مةلكي  شيء يظل هذا الشيء مةلك السبب ااقوى هو أن القض .1
له ل  يأيت شخص آخر فيدعي مةلكي  هذا الشيء، وهنا يبدأ كل طرف يف تقدمي اادل  والرباهني اليت توبت 

ذِّْكَر َوِإنَّا ِإنَّا َنْحُن نـَزَّْلَنا ال ﴿ألقيته يف مةلكي  هذا الشيء (. وعةلى هذا ااساس، فاهلل ع  وجل هو من قال 
(، ومل يذكر ألد ل  النيب حممد صةلى اهلل عةليه وسةلم إىل وقتنا هذا  9) سورة احلج : آي   ﴾ َلُه َلَحاِفظُونَ 

أن القرآن الكرمي هو كالمه ومن عند ، ومن مث يظل القرآن الكرمي كالم اهلل هو الذي أن له وهو الذي تكفل 
 حبفظه، إىل أن يأيت من يدعي أنه كالمه ومن عند .

ول البشر، فةلماذا عج  البشر أنفسهم عةلى أن يأتوا مبوةله أو بسورة أو حب  آي  منه لو كان القرآن الكرمي من ق .2
َوَلْو  ﴿ل  وقتنا هذا، عةلى الرغم من أنه أن ل يف أهل فصال  وبالغ . بل إن اهلل ع  وجل يعةلن لةلجميع 

َنا بـَْعَض اأْلَقَاِويِل ) ( َفَما ِمْنُكْم ِمْن 46( ثُمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوتِيَن )45( أَلََخْذنَا ِمْنُه بِاْلَيِميِن )44تـََقوََّل َعَليـْ
 (. 47 -44﴾ ) سورة احلاق : اآليات:  (47َأَحٍد َعْنُه َحاِجزِيَن )

النص القرآين خمتةلف متامًا عن النصوص الةلغوي  والكتب ااخرى، فهناك النبوءات، واحلقائق العةلمي  القاطع   .3
ليت ختةلو متاماً من أي مةلمح إنساين. كما أن املقارن  بني القرآن والكتب اليت يقال  اليت ذكرها القرآن الكرمي، وا

كذبًا إنه مأخوذ منها تربهن بوضوح أنه ال ميكن أن يكون قد تأثر بتةلك الكتب انه كوحًا ما خيالف تةلك 
 الكتب، ويكون احلق واملنطق ولقائق التاريخ والعةلم يف جانب النص القرآين.

 يكون القرآن الكرمي من عند النيب حممد صةلى اهلل عةليه وسةلم، نظراً لآليت: ال ميكن أن .4
أن النيب حممد صةلى اهلل عةليه وسةلم قد لبث يف قومه عمراً قبل البعو ، وكان أميًا ال يقرأ وال يكتب، قال  .أ

ْبِلِه ِمن ِكَتاٍب َواَل َتُخطُُّه بَِيِميِنَك  ﴿اهلل تعاىل  ُلو ِمن قـَ ) سورة ﴾  ْرتَاَب اْلُمْبِطُلونَ ِإذ ا الَّ َوَما ُكنَت تـَتـْ
ومل يكن موةلهم شاعرًا بل ال ينبغي أن يكون له ذلك، وهذا ما سجةله النص  (، 48العنكبوت: اآلي  

 (. 69) سورة يس: اآلي   ﴾ َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما يَنَبِغي َلُه ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر َوقـُْرآٌن مُِّبينٌ ﴿ القرآين 
مل يدعي النيب حممد صةلى اهلل عةليه وسةلم أن القرآن الكرمي من كالمه، ومل ينسبه إىل نفسه، بل ملا طةلب  .ب

َلى  َعَلْيِهْم آيَاتـَُنا َوِإَذا تـُتْـ ﴿ منه أهل مكه أن يأيت بقرآن غح هذا أو يبدله، رد عةليهم مبا أن له اهلل عةليه   
ْلُه ُقْل َما َيُكوُن ِليبـَيـَِّناٍت قَاَل الَِّذيَن اَل يـَْرُجوَن لِ  َذا َأْو بَدِّ َلُه ِمن تِْلَقاء َقاَءنَا اْئِت بُِقْرآٍن َغْيِر هَ   َأْن أَُبدِّ

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya9.html
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 (.15)سورة يونس: اآلي   ﴾ نـَْفِسي ِإْن َأتَِّبُع ِإالَّ َما يُوَحى  ِإَليَّ ِإنِّي َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت رَبِّي َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيمٍ 
 منه صةلى اهلل عةليه وسةلم بأن اامر ليس بيد ، وأنه إمنا يتبع ما يولى إليه من اامر.وهذا تسةليم 

الفرق الكبح بني احلديث النبوي، وبني النص القرآين، فةلو كان االثنان مصدرمها والد ملا كان هذا التباين  .ت
 الواضح بني النصني.

ى اهلل عةليه صةلتضمن النص القرآين أمورًا غيبي ، وقصصًا من ال من الغابر، مان كان يعةلمها النيب حممد  .ث
وال ألد من قومه، كقصص اانبياء والرسل عةليهم السالم. بل إن أهل زمانه كانوا يسألونه عن أمور  وسةلم

د  اخربهم ةلو كان اامر من عنغيبي  فكان ميهةلهم ل  ين ل عةليه الولي، مول سااهلم عن أهل الكهف، ف
 يف لينها.

تضمن النص القرآين بعض أساليب العتاب لةلنيب حممد صةلى اهلل عةليه وسةلم، فةلو أن القرآن من عند حممد  .ج
ََ َوتـََولَّى )عَ  ﴿نفسه، قال اهلل تعاىل: صةلى اهلل عةليه وسةلمملا عاتب النيب  صةلى اهلل عةليه وسةلم ( َأْن 1َب

َفَعُه الذِّْكَرى )3( َوَما يُْدرِيَك َلَعلَُّه يـَزَّكَّى )2َجاَءُه اأْلَْعَمى ) ُر فـَتَـنـْ ( 5( َأمَّا َمِن اْستَـْغَنى )4( َأْو يَذَّكَّ
ى ) ( فَأَْنَت 9( َوُهَو َيْخَشى )8( َوَأمَّا َمْن َجاَءَك َيْسَعى )7( َوَما َعَلْيَك َأالَّ يـَزَّكَّى )6فَأَْنَت َلُه َتَصدَّ

فكان صةلى اهلل عةليه وسةلم بعدها كةلما رأى هذا (.  10ا  1﴾ ) سورة عبس: اآليات  (10َعْنُه تـََلهَّى )
ن ل إليه بل إن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم، مأمور بأن يبةلغ ما أ ااعمى قال له مرلباً مبن عاتبين فيه ريب.

ْغَت ِرَسالََتُه َواهلل يـَْعِصُمَك ِإْن َلْم تـَْفَعْل َفَما بـَلَّ يَا َأيُـَّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك وَ  ﴿ من ربه
 (. 67﴾) سورة املائدة: اآلي  ِمَن النَّاِس ِإنَّ اهلل ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ 

لو أن القرآن الكرمي من عند النيب حممد، ملا تأخر يف لسم أمور هام  ومصحي  يف لياته ولياة الصحاب ،   .ح
ْفِك عُ  ﴿كحادث  اإلفك، اليت آملته كوحاً إىل أن ن ل قول اهلل ع  وجل   ۚ  ْصَبٌة ِمْنُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاإْلِ

ٌر َلُكْم َبْل ُهَو  ۚ  اَل َتْحَسُبوُه َشرًّا َلُكْم  ْثِم  ۚ  َخيـْ ُهْم َما اْكَتَسَب ِمَن اإْلِ َوالَِّذي تـََولَّى    ۚ  ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمنـْ
ُهْم َلُه َعَذاٌب َعِظيٌم  َرُه ِمنـْ ولادث  الوالث  من أصحابه صةلى اهلل عةليه (.  24﴾. ) سورة النور: اآلي  ِكبـْ

عةلق بسبب صةلى اهلل عةليه وسةلم فيما يت وسةلم، الذين ختةلفوا عن غ وة تبوك، ومل يكذبوا عةلى رسول اهلل
ختةلفهم عن الغ و معه، فطةلب الرسول من أصحابه آال يكةلمهم ألد، وظةلوا عةلى لالتهم هذ  إىل أن ن ل 

ُحَبْت َوَضاَقْت َوَعَلى الثَّالثَِة الَِّذيَن ُخلُِّفوْا َحتَّى ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اأَلْرُض ِبَما رَ ﴿ فيهم قول اهلل تعاىل 
 َه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ لَّ َعَلْيِهْم َأنُفُسُهْم َوظَنُّوْا َأن الَّ َمْلَجَأ ِمَن اللَِّه ِإالَّ ِإلَْيِه ثُمَّ تَاَب َعَلْيِهْم لَِيُتوبُوْا ِإنَّ ال

 (. 118) سورة التوب : اآلي  ﴾. 
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 .135ا  134، ص 2م، ط 2002. أركون، حممد، الفكر ااصويل واستحال  التأصيل، تر   هاشم صاحل، بحوت، دار الساقي، 23
 .135، نفس املرجع، ص أركون، حممد، الفكر ااصويل .24

 
 

لو أن مصدر القرآن الكرمي هو النيب حممد صةلى اهلل عةليه وسةلم، فهل من املعقول أن يكةلف نفسه بتةلك  .خ
العبادات الشاق ، كأن يقوم الةليل إال قةليالً منه، وأن يداوم عةلى الصيام، وحيرم نفسه من املةلذات والشهوات،  

ل أيضاً يث اانبياء. وهل من املعقو كشرب اخلمر، والربا، ولبس الذهب واحلرير، وعدم قبول الصدق ، وتور 
 ٍم َعِظيمٍ ِإنِّي َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت رَبِّي َعَذاَب يـَوْ  ﴿أن خيوف نفسه صةلى اهلل عةليه وسةلم من عذاب النار 

 (.15﴾.) سورة يونس: اآلي  
تهروا لتكون معج ة له عند قومه الذين اش صةلى اهلل عةليه وسةلم إذن فالنص القرآين إهلي املصدر، أيد اهلل به      

 بالفصال  والبيان، وال ميكن بأي لال من االوال أن يكون من قول البشر.
 المبحث الثالث

 موقف المدرسة الحداثية من النص القرآني من حيث الجمع
ن شأهنا ومااخذات ميتمول موقف املدرس  احلداثي  من النص القرآين من ليث اجلمع، فيما أثارو  لوله من شكوك  

أن تضع موثوقي  النص القرآين من ليث التطابق بني ما هو بني يدي املسةلمني اليوم وبني ما أن ل عةلى النيب حممد صةلى 
 اهلل عةليه وسةلم موضع الشك، وهذا بسبب ما لبس عندهم من أمور تتعةلق بتدوين النص القرآين وترتيبه و عه.

 المطلب األول
 ية من تدوين النص القرآنيموقف المدرسة الحداث

لقد كان لتةلك املدرس  احلداثي  موقفاً يتسم بالتشكيك فيما يتعةلق بتدوين القرآن الكرمي، من مبدأ أنه قد انتقل من     
النيب عةليه الصالة والسالم شفوياً، مث كتاب ، ما يعين أنه يستحيل بأي لال من االوال أن يكون قد انتقل بصورة كامةل  

نقص منه شيئًا قل أو أكور، بل إن عمةلي  النقل نفسها يشوهبا التشكيك، إذ ال بد أن حيدث اختالف بني دون أن ي
" فالنيب تةلفظ بالقرآن أواًل شفهيًا أمام 23الصورتني الشفوي  واملكتوب  مهما بةلغ الناقل من صدق وحتري، يقول أركون 

شكةل  من ال  الشفهي  لةلكالم واحلال  الكتابي  " مث يذكر أن املالصحاب  قبل أن ُيسجل ما قاله كتاب ، وهناك فرق بني احل
وجه  نظر  تكمن يف " دراس  االختالفات الكائن  بني احلال  الشفهي  اليت ضاعت إىل اابد وبني احلال  الكتابي  لةلنص 

 .24الذي كان له تاريخ شفهي قبل أن يسجل كتاب  "
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 .114أركون، حممد، القرآن من التفسح املوروث إىل حتةليل اخلطاب الديين، مرجع سابق، ص  .25
 . 95م، ص 1992، 2أركون، حممد، الفكر اإلسالمي ا نقد واجتهاد، بحوت ا لبنان، دار الساقي، ط  .26
 .114اخلطاب الديين، نفس املرجع، ص . أركون، حممد، القرآن من التفسح املوروث إىل حتةليل 27
  وبني ي. هاشم صاحل، مرتجم كتاب الفكر ااصويل واستحال  التأصيل، يف تعةليقه باهلامش عةلى ما ذكر أركون من أن هناك اختالف بني احلال  الشفه28

 .135احلال  الكتابي  لةلنص، ص 

 
   
أن   اختالفات بني احلال  الشفهي  واحلال  الكتابي  لةلنص القرآين، بل إنه يذهب إىلوهبذا يتضح مما ذكر  أركون، أن مث   

كتاب  النص القرآين مل تكن إال يف عهد عومان، ومل يوبت لرفياً أو كتابياً إال بعد القرن الرابع اهلجري / العاشر امليالدي، 
. بل ويرى 25ا كتاباً والداً أو عماًل متكاماًل "يقول " إن كةلي  النص املوبت عةلى هذا النحو كانت قد عومةلت بصفته

أن الظروف اليت متت فيها عمةلي  التدوين تبدو غامض ، ومل يكشف عنها النقاب ل  اآلن. وي عم أن مث  تالعبات قام 
نه مل أ هبا العقل اإلسالمي يف النص القرآين أثناء املرور من لال  الكالم الشفوي إىل لال  الكالم املكتوب. كما وي عم

حيدث إ اع بعد فرتة طويةل  من االلتجاج واالختالف عةلى شكل ومضمون النص القرآين، الذي انضم إليه ماخراً 
احلديث النبوي املنج  من قبل البخاري ومسةلم بالنسب  لةلسنيني، ومن قبل الكةليين بالنسب  لةلشيعيني إال يف القرن الرابع 

 .26اهلجري
اكةلتهم أن " القرآن مل يوبت كةلياً أو هنائياً يف عهد عومان عةلى عكس ما نظن، وإمنا وياكد مرتجم الكتاب وهو عةلى ش

ظل الصراع لوله حمتدمًا ل  القرن الرابع اهلجري لني أغةلق هنائيًا باتفاق ضمين بني السن  والشيع ... بعدئذ أصبح 
عةلى  صبحوا يعامةلونه كعمل متكاملمعترباً  كنص هنائي ال ميكن أن نضيف إليه أي شيء أو حنذف منه أي شيء. وأ

 .27الرغم من تنوع سور  واختالفها فيما بينها من ليث املوضوعات وااساليب"
كما وي عم هذا املرتجم أيضًا أن " الكتاب املقدس موجود عند اهلل فقط، والكتب اليت متوةله عةلى اارض كاملصحف 

 والفقهاء رخيي  معين ، مث طمست هذ  الظروف من قبل الالهوتينيموالً أو التوراة أو اإلجنيل، كانت قد كتبت يف ظروف تا
 .28لكي تفقد هذ  الكتب تارخييتها، ولكي تبدو مساوي  متعالي  فقط"

وعةلى هذا ااساس فإن تةلك املدرس  احلداثي  ال ترى لرجًا يف أن تعتقد بأن النص القرآين غح مكتمل، ليث حيتمل 
ذف كالم منسوب إىل املصدر اإلهلي عند التدوين أو عند وضع املصالف، كما اامر لديهم وجود نقص يتمول يف ل

 أن اامر حيتمل لديهم وجود زيادة تتمول يف إضاف  كالم منسوب إىل مصدر غح إهلي، كالم قد خيدم مصةلح  هذ  
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 .405رجع سابق، ص تي يين، طيب، النص القرآين أمام إشكالي  البني  والقراءة، م 29
 مصر -مسند اإلمام أمحد بن لنبل، اسم املالف:  أمحد بن لنبل أبو عبداهلل الشيباين، دار النشر: ماسس  قرطب   30

 7صفح   1مسند أمحد بن لنبل ج ء 
 فما بعدها. 202ال رقاين، حممد عبد العظيم، مناهل العرفان يف عةلوم القرآن، مرجع سابق ص  31

 
 

نت القرآين ( ) متامي  امل الفئ  أو تةلك.يقول ألدهم " فإننا يف االخرتاق احلايل نواجه املسأل  من ليث هي مسأل  لول
 . 29وكما هو بني فإن إ اعاً عةلى هذ  التمامي  يغدو واحلال كذلك أمراً خارج املصداقي  التارخيي  التوثيقي "

ويرد البالث عةلى هذا املوقف من تدوين النص القرآين، بأن اهلل ع  وجل الذي أن ل القرآن وتكفل حبفظه، هو الذي  
تدوين ل  تكون صورته الشفوي  هي نفس صورته املكتوب  متامًا بتمام، فهو سبحانه الذي سخر من يتولون عمةلي  ال

قدر ودبر لتكون عمةلي  احلفظ كما أرادها سبحانه. فقد أن ل اهلل ع  وجل القرآن عةلى عبد  ونبيه حممد صةلى اهلل عةليه 
فظ ة، فكانت أذهاهنم وعقوهلم سجالت حلوسةلم يف فرتة أشتهر أهل زماهنا بقوة احلفظ، وسيالن الذهن، وقوة الذاكر 

أشعارهم وأنساهبم وأيامهم ومفاخرهم. فما أن جاءهم القرآن ل  أهبرهم بسحر بيانه ودق  إعجاز ، فأقبةلوا عةليه ينهةلون 
من نبعه الصايف، حيفظونه، ويرددونه، ويتدارسونه فيما بينهم. ل  قال النيب حممد صةلى اهلل عةليه وسةلم يف ألدهم وهو 

. وإىل جانب هذ  30بد اهلل بن مسعود رضوان اهلل عةليه: " من سر  أن يقرأ القرآن رطباً فةليقرأ  عةلى قراءة ابن أم عبد"ع
ان يكتب يف منهم من كالصورة احملفوظ ، فقد كان القرآن يدون أوالً بأول لال ن وله عةلى يد من ُعرفوا بكتاب الولي، 

لصالة ااب ، ومتخصًصا هلا، وكةلما ن ل شيء من القرآن الكرمي أمرهم عةليه بعض االيان، ومنهم من كان منقطًعا لةلكت
فظ، السالم بكتابته مبالغ  يف تسجيةله، وزيادة يف التوثيق والضبط وااللتياط لكتاب اهلل تعاىل، ل  ُتظاهر الكتابُ  احلو 

ملكتوب السالم يدهلم عةلى موضع االصةل  و ويعاضد النقُش الةلفظ، وكان هاالء الكّتاب من خحة الصحاب ، وكان عةليه 
 ،اجلةلدو  ،ع اادميوقط ،احلجارة الرقيق و  ،والةلخاف ،جريد النخلو  ،من سورته فيكتبونه فيما يسهل عةليهم من العسب

  َصةلَّى اهللقيل: تُاتَّخُذ من بَاْرِديٍّ يكوُن مِبْصر، مث يوضع املكتوب يف بيت رسول اهلل ،والرقاع من الورق والكاغد الصَّحيَف ُ 
 .، لكنه مل يكن جمموعًا يف موضع والد، ومل ينقض العهد النبوي إال والقرآن جمموع عةلى هذا النمط31عةليه وسةلم

كتب لرسول اهلل َصةلَّى اهلل عةليه وسةلم عدد من الكّتاب منهم يف مك : عةلي بن أىب طالب، وعومان بن عفان، وأبو وقد 
  لعاص، وعامر بن فهحة، واارقم بن أيب اارقم، وأبو سةلم  عبدبكر الصديق، وعمر بن اخلطاب، وخالد بن سعيد بن ا
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 .3004، لديث رقم 2298، ص 4مسةلم، صحيح مسةلم، كتاب ال هد، باب التوبيت يف احلديث ولكم كتاب  العةلم، ج .32
، وابن لبان يف 32ا31(، وابن أيب داود يف املصالف ص  3086(، والرتمذي )  32( والنسائي يف فضائل القرآن )  787ا  786. روا  ابو داود ) 33

 .2/42، والبيهقي يف سننه 330 ا 2/221(، واحلاكم  43صحيحه ) 
 

 
اهلل بن عبد ااسد املخ ومى، وجعفر بن أيب طالب، ولاطب بن عمرو، وال بح بن العوام، وطةلح  بن عبيد اهلل، وعبد 

 يد بن ثابت، وعبد اهلل وز  وأضيف إليهم يف املدين : أبو أيوب اانصارى، خالد بن زيد، وُأيبُّ بن كعب، اهلل بن أيب بكر.
بن روال ، ومعاذ بن جبل، ومعيقب بن أىب فاطم  الدوسى، وعبد اهلل بن عبد اهلل بن ُأيّب بن سةلول، وعبد اهلل بن زيد، 
وحممد بن مسةلم ، وبريدة بن احلصيب، وثابت بن قيس بن مشاس، ولذيف  بن اليمان، ولنظةل  بن الربيع، وعبد اهلل بن 

وزاد بعد احلديبي : أبو سفيان صخر بن لرب، وي يد بن أىب سفيان، ومعاوي  بن أىب سفيان، وخالد  سعد بن أيب سرح.
بن الوليد، وجهم بن سعد، وجهم بن الصةلت بن خمرم ، واحلصني بن النمح، ولويطب بن عبد الع ى، وعبد اهلل بن 

 ، وعمرو بن يد بن العاص، واملغحة بن شعباارقم، والعباس بن عبداملطةلب، وأبان بن سعيد بن العاص، وسعيد بن سع
ر  وكان رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم شديد احلرص فيما يتعةلق بأم العاص، وشرلبيل بن لسن ، والعالء احلضرمى.

كتاب  النص القرآين، ل  أنه كان ينهي أصحابه عن كتاب  أي شيء عنه سوى القرآن الكرمي، فكان يقول " ال تكتبوا 
. 32تب عين غح القرآن فةليمحه، ولدثوا عين وال لرج، ومن كذب عةلي متعمدًا فةليتبوأ مقعد  من النار "عين ومن ك

وروي عن ابن عباس أنه قال " كان رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم إذا ن لت عةليه سورة دعا بعض من يكتب، فقال: 
 .33ضعاوا هذ  الساورة يف املوضع الذي يذكر فيه كذا وكذا "

ن اامر يوح الدهش ، ملاذا لددت تةلك املدرس  القرن الرابع دون غح ؟. وم  كان هناك اتفاق عةلى مر العصور كما أ  
واازمان بني السن  والشيع ؟! وإذا كان هناك نقص أو زيادة عةلى النص القرآين، فةلماذا مل تدلنا تةلك املدرس  أو غحها 

ها، أو حتدد أي شيء منها؟، كأن تقول مواًل هناك لذف يف املوضع  عن هذا النقص أو تةلك ال يادة؟، ملاذا مل حتدد
كذا، أو هناك زيادة يف املوضع كذا، إن اامر ال يعدو إال شكاً من أجل الشك وهو ما يسمى بالشك اهلدام، وليس  

حبج  أنه  ككما ي عمون بأن الرغب  يف كشف اجملهول واالطالع عةلى خفايا النص القرآين تدعوهم إىل االبتداء بالش
املنهم املوصل إىل االكتشاف، واحلقيق  غح ذلك فهم يريدون أن يفسدوا عةلى الناس عقيدهتم، هم يريدون أن يذهبوا 
بقدسي  النص القرآن، فيتحول بذلك إىل نص لغوي، حيتمل ما حتتمل سائر النصوص الةلغوي ، يفسر  من شاء كيفما 

 شاء لسب هوا .
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 فما بعدها. 147أركون، حممد، القرآن، مرجع سابق، ص  .34
 فما بعدها.  44، ص 1عوض، إبراهيم، امله ل  ااركوني  يف املسأل  القرآني ، دار الوقاف  لةلطباع  والنشر والتوزيع، الدول  ا قطر، ط .35
 .136م، ص 2002، 2، تر   هاشم صاحل، بحوت ا لبنان، دار الساقي، طأركون، حممد، الفكر ااصويل واستحال  التأصيل .36
 .253تي يين، طيب، النص القرآين أمام إشكالي  البني  والقراءة، مرجع سابق، ص  .37

 
 المطلب الثاني
 ة الحداثية من ترتيب النص القرآنيموقف المدرس

ويتمول هذا املوقف يف التشكيك يف النص القرآين إلفقاد  قدسيته، وإن اله من ل  النصوص الةلغوي  ااخرى، اليت يصيبيها 
النسيان والعبث والتقدمي والتأخح، وغح ذلك. يقول أركون " إن أول تفحص لسورة الكهف يتيح لنا أن نكشف فيها 

تشكل الولدة السردي  ااوىل....وكما نُقل إلينا  25إىل  9ر التكويني  التالي .... ناللظ أن اآليات من عن العناص
يبدو أن نص احلكاي  هذ  قد تعرض لتحويرات أو لتغيحات، كان رجييس بالشح قد كشف بوضوح بواسط  التنضيد 

جتد مكانتها باالرى بعد اآلي   25أن اآلي   . يضاف إىل ذلك16إىل  9الطباعي عن نسختني متوازيتني لآليات من 
لوال أهنا تنتهي بالقافي  "عا ".... وهذا ما جيعةلنا نفرتض العديد من الفرضيات لول شروط أو ظروف توبيت  11

 . 34النص
، ليث زعم بالشح أن السورة قد خضعت 25إىل  9وهكذا يتضح أن أركون متفق مع ما ذكر  بالشح باآليات من 

ت أخرى، بعد أن اكتشف أن اآليات املذكورة ينبغي أن يعاد النظر يف ترتيبها، بل إنه رتبها فعاًل، فجعل جمموع  لتحويرا
عبارة عن روايتني لشيء والد،  16إىل  13، وجمموع  اآليات من 25ا  24مضافاً إليها اآليتني  16إىل  9اآليات من 

 . 35يعين أن إلدى اجملموعتني زائدة ال ل وم هلاأي أهنما نص والد جاء بروايتني خمتةلفتني، وهو ما 
بل إن اامر مل يقف هبم عند هذا احلد، فرالو ينتقدون ترتيب النص القرآين، يقول أركون:  " يبدو أن سورة احلجرات 

الذين قاموا ، هذا ما كشفه املارخون الفيةلولوجيون احملدثون 114يف القرآن متول يف الواقع املرتب  رقم  49املرتب  رقم 
 36برتتيب زمين لقيقي لسور القرآن وآياته"

ومنهم من راح يقول بعدم اتساق النص القرآين، فحى أن سور القرآن وآياته وموضوعاته وردت برتتيب خيةلو من االتساق  
 .37املنطقي، مفضياً إىل تناقضات يف فهم املقاصد، كما خيةلو من االتساق التارخيي
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، 611ا  2/229(، واحلاكم  4933(، والطرباين يف الكبح )  114(، وابن لبان )  5/185(، وأمحد يف املسند )  3954. روا  الرتمذي ) 38

 .7/147والبيهقي يف دالئل النبوة 
 .203. ال رقاين، مناهل العرفان يف عةلوم القرآن، مرجع سابق، ص 39
 ، ويف سند .4/218. روا  اإلمام أمحد يف املسند 40
 .282. ال رقاين، مناهل العرفان، مرجع سابق، ص 41

 
عةلى موقف املدرس  احلداثي  من ترتيب القرآن، بأنه جمرد ترديد أعمى ملقوالت ومذاهب املستشرقني ويرد البالث 

ومناهجهم وخمططاهتم اخلبيو ، الذين كوحًا ما ي عم أتباع تةلك املدرس  احلداثي  بأهنم يتخطون تةلك املناهم اخلاص  
ك املخططات. فرتتيب ال تقةليداً وترديداً هلذ  املناهم وتةلباملستشرقني، مث يتضح بعد ذلك أن ما يقولونه وينتهجونه ليس إ

النص القرآين مت لسب إرشاد النيب حممد صةلى اهلل عةليه وسةلم، فعن زيد بن ثابت رضي اهلل عنه أنه قال " كنا عند 
 جيه من، وكان هذا التأليف عبارة عن ترتيب اآليات بتو 38رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم نالف القرآن من الرقاع "

 . 39رسول صةلى اهلل عةليه وسةلم وإرشاد 
ومث  إ اع من اام  منعقد عةلى أن ترتيب آيان القرآن الكرمي عةلى هذا النمط الذي نرا  اليوم باملصالف كان بتوقيف 

ن ل يمن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم عن اهلل ع  وجل، وأنه ال جمال لةلرأي واالجتهاد فيه، بل إن جربيل عةليه السالم كان 
باآليات عةلى الرسول الكرمي صةلى اهلل عةليه وسةلم ويرشد  إىل موضع كل آي  من سورهتا، من ذلك ما روا  اإلمام أمحد 
عن عومان بن أيب العاص، قال: كنت جالساً عند رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم إذ َشَخص ببصر  مث ّصوبه مث قال: " 

ْحَساِن َوِإيتَ  ﴿املوضع من السورة  أتاين جربيل فأمرين أن أضع هذ  اآلي  هذا ﴾  اِء ِذي اْلُقْرَبى  ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ
 (.90) سورة النحل: اآلية "40إىل آخرها 

وإىل جانب ذلك فقد كان رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم يصةلى بأصحابه الصةلوات املختةلف  بعدد من السور كامةل   
عةلى الرتتيب الذي هو عةليه اليوم، من ذلك ما ثبت يف السنن الصحيح  من قراءة النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم بسور 

رة ااعراف يف صالة املغرب، وسورة ) قد أفةلح املامنون ( عديدة كسورة البقرة وآل عمران والنساء، ومن قراءته لسو 
وسورة الروم يف صالة الصبح، وقراءة سورة السجدة وسورة ) هل أتى عةلى اإلنسان ( يف صبح يوم اجلمع ، وقاراءته ساورة 

ة العيد، كان يقرأ اجلمع  واملنافقني يف صالة اجلمع ، وقراءته سورة ) ق ( يف اخلطب ، وسورة ) اقرتبت ( و) ق ( يف صال
 .41ذلك كةله مرتب اآليات عةلى النحو الذي يف املصحف عةلى مرأى ومسمع من الصحاب 
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 .49م، ص 2001، 1بنان، دار الطةليع ، طالشريف، عبد اجمليد، االسالم بني الرسال  والتاريخ، بحوت ا ل .42
 .115م، ص 2001، 2أركون، حممد، اإلسالم ا أوربا ا الغرب، تر   هاشم صاحل، بحوت ا لبنان، دار الساقي، ط  .43

 
وهذا كةله يدلنا عةلى أن املسةلمني كانوا عةلى عةلم برتتيب آيات القرآن الكرمي وسور  بطريق  أو بأخرى يف عصر النبوة، 

ةليف  أيب بكر الصديق سهل عةليهم اامر، ومل يكن هناك أي فةلما أرادوا أن جيعةلوا يف صحف أو مصالف يف عهد اخل
 جمال لالجتهاد والرأي يف عمةلي  ترتيبه.  

 المطلب الثالث
 موقف المدرسة الحداثية من جمع النص القرآني

ومل تكتف تةلك املدرس  احلداثي  عن لد التشكيك يف تدوين النص القرآين، وترتيبه، بل رالوا يشككون يف مسأل   ع  
القرآن الكرمي، إىل لد ذهبوا معه إىل أن املصحف الذي بني أيدينا اآلن ال جيمع القرآن كةله، متهمني اخلةليف  عومان بن 
عفان ا رضوان اهلل عةليه ا حبرق عدة مصالف مهم ، ومن مث فإن لفظ القرآن ال يصح أن يطةلق لقيق  إال عةلى الرسال  

ني، فمن يت عاصرته، أما ما  ع بعد وفاته يف ترتيب خمصوص وُدونَّ بني دفتالشفوي  اليت بةلغها الرسول إىل اجلماع  ال
املعروف أن الصحاب  مل يكونوا متفقني يف البداي  لول مشروعي  هذا اجلمع، ل   ع اخلةليف  عومان بن عفان الناس 

 . 42عةلى مصحف والد وألرق باقي املصالف غح الرمسي 
ر أن س  تاريخ الولي الذي كان ين ل عةلى النيب حممد صةلى اهلل عةليه وسةلم باعتباويذهب بعضهم إىل القول بصعوب  درا

" املعرف  التارخيي  بةلحظ  النبوة أصبحت خارج نطاق إمكانياتنا إىل اابد بسبب ضياع وثائق أوىل أساسي  كوحة، ضياع 
 .43ال مرجوع عنه وال تعويض له"

ما ثبت من أوصاف وألكام ولقائق بصدد التوراة واإلجنيل يوبت أيضاً وهذا ما جيعل تةلك املدرس  احلداثي  تقرر أن  
بصدد القرآن، ان ما ثبت لةلشيء ثبت ملوةله، وعةليه فال سبيل إىل ادعاء أفضةلي  القرآن عةلى هذين الكتابني يف جانب 

كن حبسب رأيهم إثبات من اجلوانب ل  فيما يتعةلق باحلفظ من التبديل، إذ التبديل الذي دخل عةلى التوراة واإلجنيل مي
دخوله عةلى القرآن أيضاً يقول نصر أبو زيد " إن كل اخلطابات تتساوى من ليث هي خطابات، وليس من لق والد 

 منها أن ي عم امتالكه لةلحقيق ، انه لني يفعل ذلك حيكم عةلى نفسه عةلى أنه خطاب زائف. ويرى أركون أنه 
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 .183. عبد الرمحن، طه، روح احلداث ، مرجع سابق، ص 44
 .160، ص 1م، ج1996، 1عيد املندوب، بحوت ا لبنان، دار الفكر، ط. السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن، اإلتقان يف عةلوم القرآن، حتقيق س45
 .169ا  168، ص 1. ابن أيب داود السجستاين، املصالف، ج46

 
ع الذي خيرج أهل القرآن من مسما  مفهوماً جديداً يدخةلهم فيه، وهو مفهوم جمتميتعني أن نستبدل مبفهوم أهل الكتاب 

 .44الكتاب، تأكيداً لتساوي هذ  ااديان الوالث ، نشأة وتأثحاً ومصحاً 
ويرى البالث أن املدرس  احلداثي  هبذا املوقف إمنا تن ع الوق  بالنص القرآين الذي هو مصدر الدين اإلسالمي، فةلقد  

دين اإلسالمي أساسًا عةلى القرآن الكرمي، وهبذا يكون دينًا مأخوذًا من مصدر يكاد يكون من وع  موثوقيته، قام ال
 مشكوك يف مصدر .

ويرد البالث عةلى هذا املوقف الغريب لةلمدرس  احلداثي  من  ع النص القرآين، مبا مت تأكيد  آنفاً من أن النص القرآين 
اهلل  هلل صةلى اهلل عةليه وسةلم إال أنه مل يكن جمموعًا يف موضع والد. فةلما توىف صةلىقد مت كتابته كةله يف عهد رسول ا

. فبعد أن آل اامر إىل اخلةليف  أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه 45عةليه وسةلم أهلم اهلل ع  وجل اخلةلفاء الراشدين جبمعه
هلل عةليه وسةلم، عةليه النيب حممد صةلى ا استشار أصحابه يف  ع القرآن يف صحائف، مرتباً آليات سور  عةلى ما وقفهم

متبعاً يف ذلك منهجاً دقيقاً جداً يقفل الباب أمام املتشككني والذين يف قةلوهبم مرض جتا   ع القرآن، فقد قال أبو بكر 
. وهذا من باب 46لعمر ول يد " اقعدا عةلى باب املسجد فمن جاءكما بشاهدين عةلى شيء من كتاب اهلل فاكتبا "

  احليط  واحلرص يف  ع النص القرآين.اإلمعان يف
فةلما كان عصر اخلةليف  عومان بن عفان، نسخ املصالف يف مصحف والد، و ع الناس عةلى القراءات الوابت  عن  

النيب حممد صةلى اهلل عةليه وسةلم، فكان القرآن الكرمي ينسخ من مدوناته لتتألف منه صورة مكتوب  تطابق الصورة احملفوظ ، 
نسخ  عن كل مصحف إىل اامصار مصحوبًا حبافظ لةلقرآن ليعةلم الناس القراءة، لتشكل املرجعي  النهائي   ومت توزيع

 لةلمسةلمني يف تةلقي القرآن وقراءته.
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 .202ا  197ال رقاين، مناهل العرفان، مرجع سابق، ص  .47

 

 :47أما لماذ لم يتم جمع القرآن كله في موضع واحد في عصر النبوة؟ فالسبب في ذلك راجع إلى

أن مهته صةلى اهلل عةليه وسةلم يف بادئ اامر كانت منصرف  إىل أن حيفظه ويستظهر ، مث يقرأ  عةلى الناس عةلى   .1
ِفي اأْلُمِّيِّيَن َرُسوال   ُهَو الَِّذي بـََعثَ  ﴿مكث ليحفظو  ويستظهرو  " ضارورة أنه نيب أمّي بعوه اهلل يف ااميني 

ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويُـ  ُهْم يـَتـْ يِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قـَْبُل لَ ِمنـْ  ﴾ )  ِفي َضاَلٍل ُمِبينٍ زَكِّ

ومن شأن اامي أن يعول عةلى لافظته فيما يهمه أمر ، ويعنيه استحضار  و عه خصوصاً (.  2سورة اجلمع : اآلي  
 أشد عةلى استظهار القرآن ولفظه، أنه كان حيرك لسانه به يفإذا أويت من قوة احلفظ واالستظهار.. فبةلغ من لرصه 

لاالت لرجه وشدته، وهو يعاين ما يعانيه من الولي وسطوته، وجربيل يف هبوطه عةليه بقوته، يفعل الرسول صةلى 
 اهلل عةليه وسةلم كل ذلك استعجاالً حلفظه و عه يف قةلبه، خماف  أن تفوته كةلم ، أو يفةلت منه لرف. وما زال صةلى
 اهلل عةليه وسةلم ومل كذلك ل  طمأنه ربه بأْن وعد  أن جيمعه له يف صدر ، وأن يسهل له قراءة لفظه وفهم معنا 

َنا َجْمَعُه َوقـُْرآنَُه * فَِإَذا قـََرْأنَاُه فَاتَِّبْع قـُْرآنَهُ ﴿  َنا اَل ُتَحرِّْك بِِه ِلَساَنَك لِتَـْعَجَل بِِه * ِإنَّ َعَليـْ ﴾ ) بـََيانَُه  * ثُمَّ ِإنَّ َعَليـْ
. وإىل جانب هذا، فقد لظي النص القرآين بأوىف نصيب من عناي  النيب صةلى (19ا  16سورة القيام : اآليات 

، اهلل عةليه وسةلم وصحابته رضوان اهلل عةليهم، فةلم تصرفهم عنايتهم حبفظه واستظهار ، عن عنايتهم بكتابته ونقشه
 اهتا يف عصرهم.ولكن مبقدار ما مسحت به وسائل الكتاب  وأدو 

مل تدع احلاج  يف عصر النبوة لكتاب  القرآن الكرمي يف صحف أو مصالف، عةلى حنو ما لدث بعهد اخلةليف   .2
أيب بكر الصديق لني أمر بكتابته يف صحف، وعةلى حنو ما لدث يف عهد اخلةليف  عومان بن عفان لني  ع 

بحر خبح، والقراء كوحون، واإلسالم مل يستالناس عةلى مصحف والد. فاملسمةلون بعصر النبوة كانوا وقتئذ 
عمرانه بعد، والفتن  مأمون ، والتعويل ال ي ال عةلى احلفظ أكور من الكتاب ، وأدوات الكتاب  غح ميسورة، وعناي  

 الرسول باستظهار القرآن تفوق الوصف وتويف الغاي .
 ما شاء اهلل من آي  أو آيات.أن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم كان بصدد أن ين ل عةليه الولي بنسخ  .3
 أن القرآن مل ين ل مرة والدة، بل ن ل ُمنجماً يف مدى عشرين سن  أو أكور. .4
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أن ترتيب آياته وسور  ليس عةلى ترتيب ن وله، فقد كان الن ول عةلى لسب ااسباب، أما الرتتيب فكان وفق  .5
ةلى  ع القرآن يف صحف أو مصحف عاعتبارات أخرى. وعةلى هذا ااساس فةليس خبفي عةلى ألد أنه لو مت 

 ملصالف كةلما وقع نسخ، أو لدث سببتةلك احلال  لكان عرض  لتغيح الصحف أو ا

 الخاتمة
 هذا ونخلص من ذلك البحث إلى عدة نتائج نوجز أهمها فيما يلي: 

كل   عإن القرآن الكرمي نص مقدس ومن   عةلى أن هتيمن عةليه نظريات فةلسااااافي  بشاااااري  فهو أصااااال العةلوم و منب .1
 املعارف ) ما فرطنا يف الكتاب من شيء(.

 عدم السماح بالتعامل مع النص القرآين  كأي نص بشري موةلما يري احلداثيون اجلدد ومن لذا لذوهم. .2
إن ما دونه عةلماء اام  من مئات السااااااااانني تراث له قيمته وال ميكن فصااااااااال اساااااااااتنباطاهتم وعةلمهم عن فهمنا  .3

سااااااااوف أو مفكر مهما عةلت مكانته العةلمي  أن جيردنا من أصااااااااول هذا الدين لةلقرآن والساااااااان  وترك العنان لفيةل
 ليجعةلنا ننظر لةلنص الديين بفكر  هو وثقافته هو.

ينبغي ملن يتعرض لةلكتاب  عن القرآن الكرمي وعةلومه أن يكون دارسا لةلمناهم اإلسالمي  ممتةلكًا أدواهتا،دارساً  .4
عةلماء اام  من تفسح و عةلم لديث وألكام فقهي  وأصولي  وإال لرتاثها، مطةلعًا عةلى ما دونه ااكابر من 

 فةليغرق كما شاء يف دراساته الغربي  بعيدا عن كتاب ربنا.
إن احلق جل يف عال  أمر أهل العةلم أن يبينوا احلق لةلناس وخاص  فيما يتعةلق بكتاب اهلل ودستور اام ،فال  .5

،إن رد قيمه تدمر وعقيدته تنتقص مث يقف ساكتاً أو حمايداً ميكن لعامل أو طالب عةلم غيور يرى دينه حيارب و 
تةلك الشبهات ودلض تةلك الكتابات اليت تفت يف عضد ااما  وصارت هلا كتب وصحف وينادى هبا يف 

 القنوات والفضائيات ويروج هلا يف النوادي واملنتديات هلي فرض عةلينا.
 المراجع

ار ىل حتةليل اخلطاب الديين، تر   وتعةليق هاشم صاحل، بحوت، دأركون، حممد،  القرآن من التفسح املوروث إ .1
 الطةليع  لةلطباع  والنشر

 2م، ط 2002أركون، حممد، الفكر ااصويل واستحال  التأصيل، تر   هاشم صاحل، بحوت، دار الساقي،  .2
 م 1992، 2أركون، حممد، الفكر اإلسالمي ا نقد واجتهاد، بحوت ا لبنان، دار الساقي، ط  .3
 م2001، 2أركون، حممد، اإلسالم ا أوربا ا الغرب، تر   هاشم صاحل، بحوت ا لبنان، دار الساقي، ط  .4
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ابن ااثح، جمد الدين، النهاي  يف غريب احلديث وااثر، مراجع  الطاهر أمحد ال اوي وحممد حممود الطناجي،  .5

 بحوت، املكتب  العةلمي 
 -باز سنن البيهقي الكربى، دار النشر: مكتب  دار ال ،ى أبو بكرأمحد بن احلسني بن عةلي بن موس ،البيهقي .6

  .، حتقيق: حممد عبد القادر عطا1994 - 1414 -مك  املكرم  
 م.1961التهانوي، حممد عةلي، كشاف اصطاللات الفنون، بحوت، دار صادر،  .7
 م1978اجلرجاين، عةلي بن حممد السيد الشريف، كتاب التعريفات، بحوت، مكتب  بحوت،  .8
 م.2002، 4ال رقاين، حممد عبد العظيم، مناهل العرفان يف عةلوم القرآن، دار الكتاب العريب، بحوت ا لبنان، ط  .9

ال رقاين، حممد عبد العظيم، جمموع الفتاوى، حتقيق عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي، القاهرة، مكتب   .10
 .2ابن تيمي ، ط

الكشاف عن لقائق التن يل وعيون ااقاويل يف وجو   ،أبو القاسم حممود بن عمر اخلوارزمي ،ال خمشري .11
 بحوت، حتقيق: عبد الرزاق املهدي -التأويل،، دار النشر: دار إلياء الرتاث العريب 

لفكر، ا السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن، اإلتقان يف عةلوم القرآن، حتقيق سعيد املندوب، بحوت ا لبنان، دار .12
 م1996، 1ط

 م2001، 1الشريف، عبد اجمليد، االسالم بني الرسال  والتاريخ، بحوت ا لبنان، دار الطةليع ، ط .13
جامع البيان عن تأويل آي القرآن،، دار النشر: دار ، حممد بن جرير بن ي يد بن خالد ،الطربي أبو جعفر .14

 لبنان.–بحوت  -الفكر 
 م1987اخلةليل بن أمحد، كتاب العني، دار الرشيد،  ،الفراهيدي .15
، دار النشر: دار إلياء 676صحيح مسةلم بشرح النووي، الوفاة: ، أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري ،النووي .16

 ، الطبع : الطبع  الواني 1392 -بحوت  -الرتاث العريب 
 م1997سوريا، دار الينابيع،  تي يين، طيب، النص القرآين أمام إشكالي  البني  والقراءة، دمش ا .17
 ه1398، 1ابن تيمي ، جمموع الفتاوى،  ع وترتيب عبد الرمحن بن قاسم وابنه حممد، ط .18
م، ص 2007، 3أبو زيد، نصر لامد، نقد اخلطاب الديين، املرك  الوقايف العريب، الدار البيضاء ا املغرب، ط .19

2009 
، 1احلداث  اإلسالمي  (، بحوت، املرك  الوقايف العريب، طعبد الرمحن، طه، روح احلداث  ) املدخل إىل تأسيس  .20

 م2006
 1عوض، إبراهيم، امله ل  ااركوني  يف املسأل  القرآني ، دار الوقاف  لةلطباع  والنشر والتوزيع، الدول  ا قطر، ط .21
 1990دار صادر،  .ابن منظور، لسان العرب، بحوت، .22
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 دليل النشر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

أعلى المعايير الدولية التي من شأنها  المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد مجموعة مجالت

ترقية حقيقة لمستوى بحثه، رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية، وتضيف للبحث في حال التزام الباحث بها 

؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على النشر العلمي وكذلك تعزز من خبرته في مجال

ً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور ضوابط النشر  أبحاثنا شكالً علميا

 جدات النشر المعرفي.ومعارفه، مما يحقق مواكبة فاعلة لمست العلمي

  

 تعليمات للباحثين:

تحت  (publisher@siats.co.ukعلى اإليميل: ) لقسم النشر ترسل نسختين من البحث -1

 (.PDF( ، وأخرى بصيغة )Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برنامج

( بين األسطر شريطة أال يقل عدد الكلمات واحد ونصفالحاسوب )الكمبيوتر( بمسافات )يُكتب البحث بواسطة    -2

  ( Traditional Arabic) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن و اليزيد 4000 عن

بما في ذلك الجداول والصور والرسومات , ويستنى من   ،( Time New Roman) اإلنجليزية للغة 12 و

 مالحق واالستبانات.هذا العدد ال

، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة  العربية واإلنجليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث باللغتين -3

 ، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر بالهجري والميالدي.العربية واإلنجليزية باللغتين

والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل العناوين الرئيسية    -4

 (KEYWORDS وتحته  ABSTRAC) العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات المفتاحية،

 المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المصادر والمراجع.

، على أال تزيد كلمات الملخص باللغة اإلنجليزية وآخر باللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5

، ( كلمات5) على أال تزيد على KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على

 مع مالحظة اشتمال الملخص على أركانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنهج والنتائج.

 الصفحة بخط سميك.يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط  -6

تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار  -7

 .في كل أجزاء البحث …) 3,2, 1 (إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

من ذلك أبحاث الشريعة واللغة   من المراجع األجنبية ويستثنى % 20 ه ما نسبتكل بحث يجب أن يشمل على   -8

 .العربية

إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة الحق  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها  -9 

 بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل. 

المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في عدم يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية     -10

 .متابعة إجراءات النشر

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


 .ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

  

 :المراجع  قائمة) )التوثيق -12
المتسلسلة، وتبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب تسلسلها في المتن؛ تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام   •

 .على أن توضع قبل قائمة المصادر والمراجع

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود، ثم بعد أن  •

ي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق اتباع طريقة ذلك من ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواش

 ( تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة دفعة واحدة) خالل هذا الفيديو التوضيحي

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول، هكذا:

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق: عبــد  2007) .ـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــباب

 .145، ص: 2. ج: 2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 وفي المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

 .150، ص: 3العزيز. مرجع سابق، ج: ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 

للمؤلف، وذلك باتباع  في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع  توثق •

 الطريقة التالية:

 الكتاب لمؤلف واحد: 

. تحقيـق: عبــد  ب العزيــزالمحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـا (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 .2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بيروت: دار الشروقالحجة في القراءات السبع (.1979ابن خالويه، الحسين بن أحمد الهمذاني. )

يمان العثيمين. القاهرة: مكتبة . تحقيق: عبد الرحمن بن سلإعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الخانجي.

 الكتاب لمؤلفَين اثنين:

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية.الواضح في علوم القرآن (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفين أو أكثر:

 لعالمية الماليزية.. كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية االتجديد (.2005محمد كامل حسن وآخرون. )

 المقالة في مجلة علمية:

المجلة المصرية للدراسات  (. "أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء". 2002راضي، فوقية محمد. )

 .36-27. ص 36. العدد:  12. المجلد: النفسية

 المقالة في مؤتمر:

المؤتمر الدولي  الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم".(. "أثر المرأة في  2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين.للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


 الرسالة العلمية:

. "منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات" (.2016عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.  رسالة

 المؤلفات المترجمة:

 . )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤسسة الدينية.تاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(. 

  

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد  -13

إجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما يتناسب لهيئة التحرير الحق ب   -14

 .مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسباب  -15

ً يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نش -16  ر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونيا

 

عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى بحثك من  مالحظة:

حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال  

 .االلتزام بها

  

 آليات النشر واإلحالة:

يوماً  30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن

لألخذ  أشهر(  3يوماً )    90 لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عن

 بالمالحظات .

البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم ينشر 

 .األبحاث الُمحالة للنشر
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