




 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 املشرف العام
 مساحــة املفــع العــام للاالدــة األردييــة ا ا يــة 

ــة   ــد ا ال لـــــ ــد أ ـــــ ــدكتور  اـــــ  الـــــ
 

  
 رئيس التحر ر

ــة   ــام عطوفـ ــاء العـ ــدائرة اإلفتـ ــام لـ  األمـــل العـ
ــدكتور  ــ ات  الــــ ــراهي  ا  ــــ ــد مبــــ  أ ــــ

 

  
 حر رأعضاء الّت

ــ ع      ــويس الــ ــد  ــ ــدكتور  اــ ــيلة الــ  فضــ
 

 

ــيلة   ــيبات  فض ــا عض ــد رب ــفواد  ا ــدكتور و  ال
 

 
 

ــو عر ــو       ــاد عــوق أب ــيلة الــدكتور ح   فض
 

 

 فضـــيلة الـــدكتور ييـــو فر ـــد أبـــو ســـارة      
 

 

  
 

 روداحملّر
              فضـــــيلة الـــــدكتور معـــــاذ  الـــــد  ـــــدورة 

 

ــا     ــام وــ ــادا  ب ــ ــدكتور اــ ــيلة الــ  فضــ
 

 

  
 

 أماية ال ّر
 

ــاد     ــ  مر ــ ــاف توفيــ ــدكتور م ــ ــيلة الــ  فضــ
 

 

 

ــة    ــل  اليـــ ــد أمـــ ــيغ  اـــ ــيلة الشـــ  فضـــ
 

 

 

 
 

 صاي اإل راج والّت
ــو     ــو عر ـــــ ــوق أبـــــ ــدة عـــــ  عبيـــــ
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 ˘

˘ ˘ا يئة االستشار ة
˘)مرتبة هجائيا(

˘

˘

ــتاذ الـــــــــدكتور أســـــــــامة الفقـــــــــ / األردد   األســـــــ
 

 األســـــتاذ الـــــدكتور تقـــــي الـــــد ن الع اـــــايي/ باك ـــــتاد
 

 األســـــــتاذ الـــــــدكتور حـــــــا  العـــــــويي/ ال ـــــــعود ة
 

 شــــــــو ي عــــــــالم/ مصــــــــراألســــــــتاذ الــــــــدكتور 
 

ــتــاذ الــدكــتــور عــبــد ا ــ   ــيــ / تــويــس                                                      األســـ
ــواز/ األردد    ــفـ ــد ا  الـ ــبـ ــور عـ ــتـ ــدكـ ــاذ الـ  األســـــتـ

 

ــرا    ــعدي/ العـــ ــد امللـــــ  ال ـــ ــدكتور عبـــ ــتاذ الـــ  األســـ
 

                    األســــــتاذ الــــــدكتور عجيــــــو ال شــــــاي/ الدو ــــــ     
ــدياد    ــدكتور عــــــ ــيلة الــــــ ــاف/ األرددفضــــــ  الع ــــــ

 

  ي طــــس ال ــــيد/ األرددـــــــــــــــــاألســــتاذ الــــدكتور ع م
ــر    ــادة / امل ـــــ ــارو   ـــــ ــدكتور فـــــ ــتاذ الـــــ                      األســـــ
 األســــتاذ الـــــدكتور  اــــد أكـــــرم الل الــــد ن/ مالي  ـــــا   

 

ــدة/ األردد   ــد الرواشــــــ ــدكتور  اــــــ ــتاذ الــــــ  األســــــ
 

 اإلمــارات األســتاذ الــدكتور  اــد عبــد الــرحي  ســلطاد العلاــاء/
 

ــل/ األردد    ــي   اســــ ــد يعــــ ــدكتور  اــــ ــتاذ الــــ  األســــ
 

ــور ا   ــا/ ســـــ ــطف  الب ـــــ ــدكتور مصـــــ ــتاذ الـــــ  األســـــ
 



 مودار "جملة الفتوى والدراسات اإلسالمية احملداة" أسس
 الصادرة عن دائرة اإلفتاء العام باملالدة األرديية ا ا ية

 9112( ل  ة 40اإلفتاء ر   )( من  ايود 09( من املادة )هوادرة مبقتض  الفقرة )
 وتعد التس
 

مودار اجمللة العلاية املتخصصة احملّداة يف دائرة اإلفتاء     أسس " األسس ت ّا  هذه   (:0املادة )
ــ ة  م، و عاو بها من تار غ م رارها من  9102العام باملالدة األرديية ا ا ية ل ـ

  بو املفع العام للاالدة األرديية ا ا ية.
 

 (:9املادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دود للدلاات والعبارات التالية حي اا وردت يف هذه األسس املعايي املخصصة     
  ا أدياه ما مل تدّل القر  ة عل   الف ذل :

 دائرة اإلفتاء العام األرديية. الدائرة:
 املفع العام للاالدة األرديية ا ا ية. املشرف العام:
 وأعضاؤه واحملررود وأماية الّ ر.رئيس الّتحر ر  هيئة التحر ر:
 رئيس حتر ر اجمللة. رئيس التحر ر:

 أعضاء التحر ر. األعضاء:
  ررو اجمللة. احملّررود:
  سدرت  التحر ر. أماية الّ ر:

تصدر الدائرة جملة علاية متخصصة  ّداة، دور ة، حت  ع واد "جملة الفتوى  -أ (:3املادة )
والدراسات اإلسالمية"، وُتع   ب شر البحوث والدراسات الشرعية يف 

 العلوم العقلية وال قلية. 
شرعية           -  شدالت امل تجدة برؤ ة  ورة وامل ضا ا املعا تهدف مىل معاجلة الق

ــبطة تعل اجمل  ــالمية، وتقد   رؤى م ض ــر عل    مس ــالمي املعاو تا  اإلس
اد ومعطاء االاته التقدم وال جاح، م  ا فاظ عل  هو تس والتا   برتاثس، 

مفهومس الشــامو بووــفس ا و التفاعو امل ــتار لعقو اإلي ــاد امل ــل  م   
 .الوحي اإل ي سعيًا لتحقي  مقاوده وأحدامس



تذة         -ج ــا بو أســ ية حتدي  من   ــورة مىل عال ــ  يي  البحوث امل شـ ختضـ
متخصصل، بان الضوابط واملعا   الع وبعتها ا يئة االستشار ة بهذا        
ا صوص، وذل  لرف  سو ة البحث العلاي الشرعي مىل مصاف امل اهج       

 العلاية املتقدمة.
ــار ة دولية من متخصــصــل بارز ن يف حقول    -أ (:4املادة ) ــتش  دود للاجلة هيئة اس

شرف العام بت  يب    ختصصاته  من دا و األردد و اراس، وخيتاره      امل
 من رئيس التحر ر.

 تدود مهام ا يئة االستشار ة للاجلة ما  لي:   - 
 تقيي  م توى اجمللة وأبوابها بشدو دوري. .0
ــتها وأبوابها    .9 ــياس تقد   املشــورة  يئة التحر ر يف كو ما  تعل  باجمللة وس

 وم رااها.
صول عل  مرااعات أو أحباث ممي ة     .3 ش م اعدة هيئة التحر ر يف ا  ر  لل 

 يف اجمللة بعد حتدياها.
شر أمسائه          -ج شار ة أ ة مدافآت مالية، وُ دتف  ب  صرف للهيئة االست ال  

 عل  وفحة اجمللة.
 

 ختصص الدائرة يف مي اييتها مبل ًا لإليفا  عل  مودار اجمللة العلاية.    -أ (:5املادة )
 ت ف  مي ايية اجمللة عل  األ راق احملددة  ا، وعل  ال حو اآلتي:   - 

 يفقات اإلعداد والطباعة والتوز  . .0
ــاو ذل  يفقات هيئة الّتحر ر ومد ال           .9 األاور وا دمات، و شـ

 املعلومات.
 مدافآت احملدال. .3
 أ ة يفقات أ رى ذات ولة باجمللة. .4

ــرف        -ج عام، و دود الصـ لة بقرار من املفع ال ية اجمل فا  من مي اي  ت  اإلي
ــار ة يف             ــعًا لمي اة والتعلياات والقرارات املالية واإلدار ة ال ـ  ابـ

 الدائرة. 
  صدر عن اجمللة عدداد س و ًا، وادن ز ادة العدد بقرار من هيئة التحر ر. (:2املادة )

 



ــرف العام، و دود ممن والود دراة      عّين رئيس التحر ر  -أ (:7املادة ) بقرار من املشـ
الدكتوراه يف محدى ختصصات اجمللة األساسية، م   درة وكفاءة يف ميداد      

 ال شر العلاي، و دود تعيي س ملدة أرب  س وات  ابلة للتجد د.
ئة حتر ر تتدود من رئيس التحر ر، وأعضـــاء التحر ر،      -   دود للاجلة هي

وتدود هيئة التحر ر مدوية من ذوي اال تصاص  واحملرر ن، وأماية ال ّر،  
بان جماالت اجملّلة، وخيتاره       شر العلاي و وا ربة يف ميداد البحث وال 
ــو هيئة       ــيب من رئيس التحر ر، و دود تعيل عضـ ــرف العاّم بت  ـ املشـ

 التحر ر ملدة ثالث س وات  ابلة للتجد د.
 ترتبط هيئة التحر ر باملشرف العام للاجلة.   -ج
ــرف  -د ــاء التحر ر واحملّرر ن وأماية ال ــّر مداف ة    ص لرئيس التحر ر وأعض

 مالية جم  ة م  كّو عدد   شر بقرار من املشرف العام.
 تتضّان مهام هيئة حتر ر اجملّلة ما  لي: -أ (:2املادة )

 العاو عل  حتقي  أهداف اجمللة ورف  م تواها. .0
ها رئيس التحر ر        .9 عات الع  دعو ملي اا ــور االات الختاذ القرار  حضـ

ــب وصــوص  بول البحوث يف موبــوعات ا تصــاص اجمللة     امل اس
 املختلفة.

تقد   أ ة ا رتاحات أو توويات لرف  سو ة اجمللة والعاو عل  حت ل      .3
 م تواها العلاي.

 تتضان مهام رئيس التحر ر ما   تي:   - 
 الدعوة مىل ااتااع هيئة التحر ر. .0
ا يئة االستشار ة الدولية الت  يب للاشرف العام ب مساء أعضاء  .9

 للاجلة.
االستعاية مبحرر ن ومد لي بيايات ملتابعة شؤود اجمللة وت فيذ طباعتها  .3

 وم رااها وف  املواوفات والشروط العامة لل شر.
الت  يب للاشرف العام باملدافآت املالية ملن ساه  يف ت فيذ اجمللة ومل  .4

 حتدد لس مداف ة يف هذه األسس.
 للباحث الذي  بو حب س يف اجمللة ل شره يف مداد آ ر.م ح املوافقة  .5



ا تيار أعضاء التحدي  ال ري املدوية من  دال اث ل بت  يب من  .2
 رئيس التحر ر إلرسال البحث مليه .

 م ح املوافقة ال هائية ل شر البحث. .7
 ت  يب أعضاء التحدي  ال ري لرئيس التحر ر. .2
  لي البيايات.اإلشراف عل  أماية ال ّر واحملرر ن ومد .2
 تلقي البحوث من الباح ل وعربها عل  أعضاء التحر ر. .01
مبالغ الداتبل باستالم حبوثه  أو املوافقة عل   بول يشرها، أو  .00

 االعتذار عن عدم ذل ، أو طلب ماراء تعد الت.
 مهام أعضاء التحر ر: -ج

ا رتاح  داي البحوث يف موبوعات ا تصاص اجمللة املختلفة ورفعها  .0
 التحر ر.لرئيس 

اختاذ القرارات بشــ د  بول البحوث للعرق عل  أعضــاء التحدي  أو   .9
ــروط البحث العلاي املذكورة ع  دم ذل ، ب اء عل  مطابقة البحث لشـ

 يف هذه األسس شدال وموبوعا وتوثيقًا.
ــاء التحدي  والت كد من موافاتها للا هجية العامة  .3 اعتااد  رارات أعضـ

 للاجلة.
 مهاّم احملّرر ن: -د

 كد من ماراء الباحث للتعد الت املطلوبة من أعضاء التحدي .الت  .0
حتر ر البحوث  بو ال شر من  الل الت  ي  الشدلّي والتد ي  الل وّي،  .9

 والت ّكد من  لّو البحث من أي أ طاء طباعية أو ممالئية.
 ماراء أي ويا ات  راها احملّررود برور ة ل المة ل ة البحث. .3

 مهام أماية ال ّر: -ه
 املراسالت م  احملدال وتلقي البحوث م ه .ماراء  .0
 ا فاظ عل  سر ة املعلومات املتعلقة بالباح ل واحملدال. .9
القيام بالتواوو م  رئيس التحر ر وأعضاء التحر ر وصوص البحوث     .3

 وماراءات التحدي  و بول ال شر واملوافقة عل  ذل .
 



بالل ة     (:2املادة ) ــورة يف اجمللة  ــر      تدود البحوث امل شـ ية و/أو اإلجنلي  ة، وجيوز يشـ العرب
ــر ملخص           البحوث ب  ة ل ة تقبلها هيئة التحر ر، ويف يي  األحوال جيب أد   شـ

 للبحث بالل ة العربية باإلبافة مىل ل ة البحث مذا كتب بل ة أ رى.
شر   يال  دف  للباحث مداف ة عن يشر حبث يف اجمللة، وال تتقاب  اجمللة رسومًا عن     (:01املادة )

 البحوث.
 ( د  ارًا أردييًا.51 دف  للاحد  مداف ة مبقدار ) (:00املادة )
شور يف اجمللة، ي خة من عدد اجمللة      (:09املادة )  عط  جمايًا للباحث/الباح ل عن كو حبث م 

 ( م تالت من البحث.01و)
ئة التحر ر             (:03املادة ) ية ترتئيها هي ية وأ ة ل ة أا ب ف الدا لي  عل  ال ال دتب بالل ة العرب

ــرورة         للاجلة عبارة "ما ورد يف هذه اجمللة  عرب عن آراء املؤلفل وال  عدس بالضـ
 آراء هيئة التحر ر أو دائرة اإلفتاء العام".

 شروط ال شر يف اجمللة: (:04املادة )
أد ال  دود البحث  د سب  تقداس للتحدي  أو يشره يف جملة أ رى،  -أ

 و تعّهد الباحث بذل .
أد ال  دود البحث فصالً أو ا ءاً من كتا  م شور أو رسالة للدكتوراه  - 

 أو املاا ت  مت  م ا شتها.
مذا كاد البحث مدعومًا من اهة ما، فعل  الباحث بياد ذل  وتقد    -ج

وثيقة  ررة من اجلهة الداعاة مواهة مىل رئيس حتر ر اجمللة تفيد عدم 
 ممايعتها يشر البحث.

 بول البحث لل شر يف اجمللة بعد مروره بإاراءات  تقرر هيئة التحر ر -د
 التحدي  ال ري املعتادة لدى اجمللة.

ال   اح للباحث أد   شر حب س يف مداد آ ر بعد يشره يف اجمللة مال  -ه
 مبوافقة  طية من رئيس التحر ر.

 أد  واف  الباحث عل  يقو حقو  ال شر الور ي واإللدرتويي للاجلة. -و
 يف وسائو ال شر الور ة واإللدرتويية مل مًا.  دود  رار يشر البحث -ز

 مواوفات البحث املقدم لل شر: (:05املادة )
( وفحة، مبا يف ذل  31البحث عن )    د عدد وفحات ال أد -أ

 األشدال والرسوم واجلداول. 



الذاتية والعلاية موبحًا فيها  ال  ة الباحث م  حب س أد  رف   - 
وختصصس الد ي  وأه  أحباثس، و رف  مداد عالس ورتبتس األكاداية 

ملخصا للبحث بالل تل العربية واإلجنلي  ة، وال ت  د كلاات امللخص 
( كلاة كحّد أ ص ، ووتوي عل  الدلاات املفتاحية، 951عل  )

 .وفحوى ال تائج
  Simplifed Arabic  أد  دود البحث مطبوعاً عل  ا اسو  وط  -ج

( 09، وبا ط يف س حج  )، وذل  ل ص املنتnormal( 04) حج 
للهوام  املوبوعة يف يها ة البحث مرتبة ت ل ليًا، ح ب ورودها يف 

 املنت. 
 طر قة التوثي : (:02املادة )

اآل ات القرآيية: بعد يها ة اآل ة  وب  اس  ال ورة ور   اآل ة بل  -أ
 [.03معدوفتل م ال: ]آل عاراد: 

مىل كتب ا د ث  األحاد ث ال بو ة الشر فة: توث  بالراوع - 
األولية، وذل  ببياد الدتا  والبا  ور   ا د ث مد أمدن. م ال: 
عن عائشة  ال :  ال رسول ا  ول  ا  عليس وسل : "أحب األعاال 
مىل ا  تعاىل أدومها ومد  و". م ل ، وحيح م ل ، كتا  والة 
، هامل افر ن و صرها، با  فضيلة العاو الدائ  من  يام الليو و  

 (.902حد ث ر   )
الدتب: توث  اال تباسات ال صية أو امل  وذة بتصرف مشاراً مليها ب ر ام  -ج

مت ل لة يف يها ة البحث عل  ال حو اآلتي: اس  املؤلف كاماًل وتار غ 
وفاتس هجر ًا وميالد ًا بل  وسل متبوعًا بفاولة، ث  اس  الدتا  

د واد م )مطبوعًا وط  ام ( متبوعًا بفاولة، ثّ  اس  احملق  أو املرتا 
متبوعًا بفاولة، ث  مداد ال شر متبوعًا بفاولة، ث  اس  ال اشر متبوعًا 
بفاولة، ث  تار غ ال شر م  بياد الطبعة بل  وسل، ث  ر   اجل ء مد 
واد متبوعًا بفاولة، ث  ر   الصفحة. م ال:  اد بن عبد الدر   

علي  ، حتقي : أم امللو وال حوم(، 0053/ 542الشهرستايي )تويف 
، 0( ، ج7)ط 0222مه ا وعلي ح ن فاعور، ب وت، دار املعرفة، 

مللو ا. ومذا ذكر الدتا  مرة أ رى  وث  خمتصرًا: الشهرستايي، 002ص



، ث  ترف   ائاة باملصادر واملراا  يف يها ة 340، ص0، جوال حو
 البحث.

الدور ات العلاية:  ت  التوثي  عل  ال حو اآلتي: اس  واحب البحث  -د
الً متبوعاً بفاولة، ث  ع واد البحث متبوعاً بفاولة، ث  اس  الدور ة كام

، ث  ر   اجمللد بفاولة )مطبوعًا وط  ام ( ومداد ودورها متبوعا
  ر   ، ثبفاولة ، ث  تار غ العدد متبوعابفاولة ور   العدد متبوعا

الصفحة. م ال: ع مي طس ال يد أ د، املقصداد العلاي واأل ال ي 
جملة امل ارة للبحوث أمساء ا  ا     ع د ال  الي،  ملعايي

 .45م، ص0224، 0( العدد01، اامعة آل البي ، اجمللد)والدراسات
 املخطوطات:  ت  التوثي  عل  ال حو اآلتي: اس  املؤلف كامال متبوعا -ه

، لةمتبوعاً بفاو، ث  ع واد املخطوط كامالً )مطبوعاً وط  ام ( بفاولة
، ث  مداد املخطوط، ث  ر   الصفحة متبوعًا بفاولةث  ر   املخطوط 

)أو الور ة( م  بياد الواس أو ال هر امل  وذ م س اال تباس باستخدام 
الرم  ن )و( و)ظ( عل  التوالي. م ال: ابن حجر الع قاليي )تويف 

، املدتبة، 242، خمطوط ر   ذ و الدرر الدام ةم(، 0442/ 259
 )واس(. 54التياور ة، ور ة 

 ماراءات التحدي  ال ّري للبحوث: (:07ملادة )ا
والتها       .1    ب أعضاء التحر ر لرئيس التحر ر  دال اث ل للحد  عل  أ

وادتها و ياة يتائجها وســـالمة طر قة عربـــها، وتصـــدر هيئة التحر ر  
  رارها ب شر البحث أو رده ب اء عل  يتائج التحدي .

 شرتط يف عضو التحدي  أْد ال  قو م تواه العلاّي عن دراة الدكتوراه،       .2
 وأد  دود خمتصًا يف موبوع البحث الذي  قوم بتحدياس.

 رسو البحث مىل أعضاء التحدي  ل رق حتدي  املادة العلاية، بعد م فاء     .3
ــخص الداتب، ومبداء املالح ات املطلوبة  الل مّدة ال   أي داللة عل  ش

 أسابي  من ت لُّ  املاّدة. 3تتجاوز 
ية: القبول، أو الرّد، أو              .4 تائج اآلت حد ال  ب  حث  بدي احملّد  رأ س يف الب  

 القبول بشرط التعد و، م  ذكر املالح ات الع ترتقي مب توى البحث.





 
 

˘ تو ات العدد
 

 ر   الصفحة اس  الباحث ع واد البحث الر  

0. 
التطبيقات العالية ألحدام الراعة بل الفقس 

 والقضاء الشرعي األرديي
 04 د.  اد ال ع 

9. 
رة أحدام األس ترايحات أبي حياد األيدل ي يف

 من  الل تف  ه "البحر احمليط"
 32 د.  اد بين عامر

3. 
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 د. عبدا  الربابعة

 د. عبدا  ا شاش ة
29 

4. 
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 ردييةالشرعية األ
 014 د. أ د ا طيب

5. 
الر اية من م  ور ا تصادي مسالمي  ال قود

 البتدو ن أمنوذاًا
 034   ة مشو ة د.
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 دراسة ت ويلية تطبيقية
 

 029 د. أ د ا راسيس
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 دكتوراه يف القضاء الشرعي ،مفيت حمافظة العاصمة*  د. حممد الزعيب، 

 
 :قدمةامل

احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم، على سيدنا حممد خامت األنبياء واملرسلني، 
 إىل يوم الدين، أما بعد: قتفى أثره اولى من سار على نهجه وع

  التطبيقات العملية ألحكام الرجعة بني الفقه والقضاء الشرعي األردني

 * حممد يونس الزعيبد. 

 م82/4/8172تاريخ قبول البحث:    م71/5/8172تاريخ وصول البحث: 

 ملخص
عنها مسألة الرجعة، ومَب تتم يف عدة الطالق الرجعي؟ وهل تقتصر على القول؟ من املسائل اليت يكثر السؤال 

أم تشمل الفعل أيضا؟ وهل الفعل يقتصر على اجلماع؟  أم يشمل مقدماته؟ وما هي التطبيقات العملية يف القضاء 
 .الشرعي األردني

طالب لفقهية؛ ألن املفيت يف احملصلة ممن الناحية ا ناحية القانونية العملية أكثرولذا سريكز البحث هنا على ال
بحث ثم خامتة ال، مبا استقر عليه العمل يف احملاكم الشرعية. وسيتم حبث هذا املوضوع ضمن مقدمة وثالثة مباحث

  .اليت مّت فيها عرض النتائج والتوصيات اليت توصل إليها الباحث
 

Abstract 
Return to one`s wife after divorce(Raj`ah) is amongst the frequently asked questions. 
How is it done during the Iddah(Waiting period) of revocable divorce? And what are 
its practical applications in the Islamic judiciary of Jordan? Accordingly, this paper will 
shed more light on the practical legal aspect than the  jurisprudential one, because 
the Mufti, by the end of the day, is required to apply what`s practiced in Sharia courts. 
This topic will be addressed within an introduction, and three chapters. 
The conclusion contains the findings and recommendations arrived at by the 
researcher. 

د. حممد يونس الزعيبالتطبيقات العلمية ألحكام الرجعة بني الفقه والقضاء الشرعي األرين
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َأْنُفِسُكْم  ِمْن َوِمنْ َآَياِتهِ َأنْ َخَلقَ َلُكْم)فقال تعاىل:  ،فقد شرع اإلسالم الزواج وجعله آية من آياته
 ،]87الروم:[ (ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَنِإنَّ ِفي َذِلَك َلَآَياٍت  َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة َوَرْحَمًة

وأحاطه جبملة من األحكام والتشريعات؛ لضمان بقائه واستمراره، ومن ذلك أنه شرع الرجعة بعد 
 د صدور الطالق من الزوجالطالق؛ حتى ال يؤدي ذلك إىل إنهاء العالقة الزوجية بني الزوجني، مبجّر

جعة لتحفظ كيان األسرة من س نتائجها، فجاءت الّرة فعل معينة، مل تدرنتيجة موقف معني، أو رّد
اهلدم واالنهيار، فجاء هذا البحث لتسليط الضوء على أحكام الرجعة، وخاصة التطبيقات العملية 

 املتعلقة بها، ومعرفة املواد القانونية واالجتهادات القضائية الناظمة هلا.
 أهمية البحث:

أهمية البحث يف معرفة الوسائل اليت يتّم بها إرجاع الزوج لزوجته يف عدة الطالق  يتأت
الرجعي، ومعرفة التطبيقات العملية ألحكام الرجعة، وذلك من خالل معرفة املواد القانونية الناظمة 

 عليه العمل يف اجتهادات حماكم االستئناف الشرعية. هلا، ومعرفة ما استقّر
 أهداف البحث:

هذا البحث إىل تسليط الضوء على التطبيقات العملية ألحكام الرجعة واملعمول بها  يهدف
لدى احملاكم الشرعية األردنية حتى نتعرف على ما تصح به الرجعة من أقوال وأفعال وما ال تصح به 

 وفق اجتهادات احملاكم الشرعية األردنية.
 إشكالية البحث:

 ابة على ما يلي:تكمن إشكالية البحث يف قدرته على اإلج
ت فظ الكنائي إذا توفرهل يشرتط لصحة الرجعة اللفظ الصريح، أم تصح الرجعة بالّل .7

 النية؟
 بالقول؟ الرجعة بالفعل فقط أم تصّح هل تصّح .8
 قة بالرجعة، وما هو املعمول به يف القضاء الشرعي األردني.ما التطبيقات العملية املتعّل .3

 الدراسات السابقة:
إال أن تلك الدراسات أغلبها فقهية ومل تتعرض  ،ابقة تناولت أحكام الرجعةهناك دراساٌت س

 لألحكام القضائية وما استقر عليه العمل يف احملاكم الشرعية؛ ومنها:
 الرجعة يف الطالق )أركانها وأحكامها( دراسة يف الفقه املقارن د. النعمان منذر الشاوي. .7

الناحية الفقهية فحسب، بينما جاء هذا البحث مشلت هذه الدراسة بيان أحكام الرجعة من 
 مركزا على األحكام العملية التطبيقية يف القضاء الشرعي األردني.

د. حممد يونس الزعيبالتطبيقات العلمية ألحكام الرجعة بني الفقه والقضاء الشرعي األرين
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نور الدين أبو حلية، وهي دراسة كسابقتها، تناولت األحكام  ،عصمة الزوجية آثار حّل  .8
 تتطرق إىل الناحية القانونية.الفقهية للرجعة، ومل 

هذا وقد استفدت من الدراسات الفقهية السابقة يف التأصيل الفقهي وتقسيمات الدراسة إىل 
بينما متيزت هذه الدراسة عمن سبقها بالرتكيز على التطبيقات العملية ألحكام  ،مباحث ومطالب

 الرجعة يف القضاء الشرعي األردني.
 : خطة البحث
 البحث على مقدمة وثالثة مباحث:تشتمل خطة 

 املبحث األول: الرجعة مفهومها ومشروعيتها واملواد القضائية الناظمة هلا ويشمل:
 املطلب األول: مفهوم الرجعة.

 املطلب الثاني: مشروعية الرجعة.
 املطلب الثالث: املواد القضائية الناظمة للرجعة يف القضاء الشرعي األردني:

 حصول الرجعة ويشمل:املبحث الثاني: طرق 
 املطلب األول: الرجعة بالقول وتشمل:

 أوال: الرجعة باأللفاظ الصرحية.
 ثانيا: الرجعة باأللفاظ الكنائية.

 املطلب الثاني: الرجعة بالفعل وتشمل:
 أوال: الرجعة باجلماع واملعاشرة الزوجية.

 ثانيا: الرجعة مبقدمات اجلماع.
 لعملية املتعلقة بالرجعة وتشمل:املبحث الثالث: األحكام الفقهية ا

 املطلب األول: صحة الرجعة هل تتوقف على رضا الزوجة؟
 املطلب الثاني: إسقاط حق الرجعة.

 ؟نااملطلب الثالث: الرجعة أثناء فرتة العدة هل يلزم بها مهر وعقد جديد
 املطلب الرابع: تبني املطلقة بانقضاء عدتها.

 الرجعة.املطلب اخلامس: النزاع يف صحة 
 املطلب السادس: تسجيل الرجعة رمسيا شرط لصحة مساع دعوى الرجعة عند اإلنكار.

 .احلسبةاملطلب السابع: الرجعة يتعلق بها حق اهلل تعاىل وتقبل فيها دعوى 
 املطلب الثامن: البينة على نفي الرجعة.

د. حممد يونس الزعيبالتطبيقات العلمية ألحكام الرجعة بني الفقه والقضاء الشرعي األرين
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 املطلب التاسع: يشرتط لصحة الرجعة أن تكون منجزة. 
 اإلشهاد يف الرجعة.املطلب العاشر: 

 ثّم جاءت خامتة البحث اليت مّت عرض النتائج وقائمة املراجع واملصادر.
واهلل أسأل أن يكون هذا العمل يف ميزان حسناتي، فإن أحسنت فذلك الفضل من اهلل جل 

 وعال، وإال فمن نفسي والشيطان وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
 

 املبحث األول
 هومها ومشروعيتها واملواد القضائية الناظمة هلا ويشمل:الرجعة مف

 مفهوم الرجعة: املطلب األول
يقال ارجتع املرأة وراجعها مراجعة وإرجاعا: أي  ،7هي املرة من الرجوع أوال: الرجعة لغة:

رجعها إىل نفسه، واالسم الرَّْجعة والرِّْجعَة يقال: فالن طلق فالنة طالقا ميلك فيه الرَّْجعة والرِّْجعَة، 
 .8والفتح أفصح

وجاء يف القاموس الفقهي:" وأرجتع املرأة وراجعها مراجعة أي رجعها إىل نفسه بعد الطالق أو 
 .3عد الطالقردها ب

 فالرجعة إذن هي: عودة املرأة إىل ما كانت عليه عند زوجها قبل الطالق.
 ثانيا: الرجعة يف االصطالح:

 وردت للرجعة عند الفقهاء تعريفاٌت عدة، لكنها ذات داللة واحدة نذكر منها: 
  .4: رد الزوجة إىل زوجها وإعادتها إىل احلالة اليت كانت عليهاتعريف احلنفّية هلا
"استدامة امللك القائم ومنعه من الزوال، وفسخ السبب املنعقد لزوال : وعرفوها أيضا بـ

 .5امللك"
 .2"عود الزوجة املطلقة للعصمة يف غري جتديد عقد" :وُعرِّفت عند املالكية

  .1وعرفها الشافعية: "رد املرأة إىل النكاح من طالق غري بائن يف العدة على وجه خمصوص
 .2إىل ما كانت عليه بغري عقد" –غري بائن–"إعادة مطلقة  احلنابلة:وُعرِّفت عند 

ومما سبق يتضح لي أن الرجعة هي إعادة املطلقة طالقا غري بائن، إىل ذمة زوجها أثناء العدة 
 من غري إحداث عقٍد أو مهٍر جديدين، وال يشرتط رضاها.

 مشروعية الرجعة املطلب الثاني:
 بالكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول:تت مشروعية الرجعة بث

د. حممد يونس الزعيبالتطبيقات العلمية ألحكام الرجعة بني الفقه والقضاء الشرعي األرين
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 أوال: من الكتاب:
 أي أّن أزواجهّن ]882البقرة:} [َوُبُعوَلُتُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِفي َذِلَك ِإْن َأَراُدوا ِإْصَلاًحا{قال تعاىل: 

 وهذا خمصوص يف الطالق الرجعي دون البائن. ،أحق برجعتهن
 الطالق.وهذا صريٌح يف مشروعية الرجعة يف 

فالرجل  ،]882البقرة :[ }الطََّلاُق َمرََّتاِن َفِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَسان{ ولقوله تعاىل:
  .2والرد واإلمساك مفسران بالرجعة ،ميلك  يف االثنني الرجعة وال ميلكها يف الثالثة

 .واآلية تشري إىل مشروعية الرجعة
 :ثانيا: من السنة

هناك نصوص من السنة كثرية تدل على مشروعية الرجعة ونذكر منها أن النيب صلى اهلل عليه 
وقوله  ،71(أتاني جربيل فقال: راجع حفصة فإنها صوّامة قّوامة، وإنها زوجتك يف اجلنة)وسلم قال: 

 .77(مره فلرياجعها)صّلى اهلل عليه وسلم لعمر: 
 :ثالثا: من اإلمجاع

مشروعية الرجعة أثناء العدة، عند استيفاء شروطها، ومل خيالف يف ذلك لقد أمجع الفقهاء على 
"أمجع أهل العلم على أن احلر إذا طلق دون الثالث أن له  أحد، فقد جاء يف الروض املربع ما نصه:

 . 78"الرجعة يف العدة
 رابعا: من املعقول:

على بقاء كيان األسرة،  من أهّم مقاصد الشرع يف عقد الزواج، الدميومة واالستمرار، واحلرص
ولذلك أعطي الرجل فرصة مراجعة زوجته يف عدة الطالق الرجعي، حتقيقًا هلذا املقصد، يف حني لو 

ولذا فإن ارجتاع الزوج لزوجته هو باب من  ،مل تكن هناك فرصة للرجعة النهدمت كثريا من األسر
اسة إن احلاجة م" حكمة الرجعة بقوله:وقد أشار الكاساني رمحه اهلل إىل  ،أبوب اإلصالح بني الزوجني

إىل الرجعة؛ ألن اإلنسان قد يطلق امرأته ثم يندم على ذلك وهــــذا مــــــــا أشار إليه الرب 
فيحتاج إىل التدارك فلو ] 7الطالق:[ }ال تدري لعل اهلل حيدث بعد ذلك أمرا{ سبحانه وتعاىل بقوله:

أن ال توافقه املرأة يف جتديد النكاح وال ميكنه الصرب عنها  مل تثبت الرجعة ال ميكنه التدارك ملا عسى
 .73فيقع يف الزنا"

 املواد القضائية الناظمة للرجعة يف القضاء الشرعي األردني املطلب الثالث:
اء الشرعي يف القض-ألهمية األحكام العملية والتطبيقية فيما خيص الرجعة فقد أفرد هلا املشرع 

م واملعمول به يف احملاكم 8171( لسنة 32األردني أحكاما خاصة وفق قانون األحوال الشخصية رقم )
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يف الباب الرابع احنالل عقد النكاح يف الفصل الثاني أحكاما خاصة بالرجعة ابتداء  -الشرعية األردنية
 .74ل ورودها يف البحثعليها تباعا حاواليت سنأتي  717 وحتى املادة 22من املادة 
 

 املبحث الثاني
 طرق حصول الرجعة

بالرجوع إىل قانون األحوال الشخصية األردني يتبني لنا أنه عاجل طرق حصول الرجعة يف   
( فنصت على )أن للزوج حق إرجاع مطلقته رجعيا أثناء العدة قوال وفعال وهذا احلق ال 22املادة )

فهذه املادة ويف  رضا الزوجة وال يلزم بها مهر جديد(. يسقط باإلسقاط وال تتوقف الرجعة على
فقرتها األوىل أعطت الزوج حق مراجعة زوجته يف عدة الطالق الرجعي بأحد أمرين: أواًل: قواًل، 

 ثانيًا: فعاًل، وهذا الذي حنن بصدد بيانه وتوضيحه يف هذا املبحث:
 الرجعة بالقول وتشمل: املطلب األول:

 ة بالقول يف الفقهالفرع األول: الرجع
  قسم الفقهاء الرجعة باأللفاظ القولية إىل قسمني: 

 القسم األول: الرجعة باأللفاظ الصرحية.
 نية؛ وذلك لعدم محلها وقد اتفق الفقهاء على صحة الرجعة باللفظ الصريح دون احلاجة إىل

وبكل ما اشتق منها، رجتعتك، وأرجعتك، امثل قوله راجعتك، و ،75آخر غري إرادة الرجعة على معنى
، وقد 72)مره فلرياجعها( وهذا ما دلت عليه السنة النبوية عندما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم:

اشتهر هذا اللفظ فيها، ولذا قال ابن قدامه:" ويتخرج أن يكون لفظها هو الصريح وحده الشتهاره 
 .71دون غريه"

أن لفظ رددتك، وأمسكتك، لفظ  72بلةوقد اعترب فريق من العلماء ومنهم احلنفية واحلنا  
صريح ال حيتاج إىل نية، وحجتهم يف ذلك آيات القرآن الكريم اليت وردت فيها أحكام الرجعة واليت 

 }َوُبُعوَلُتُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِفي َذِلَك ِإْن َأَراُدوا ِإْصَلاًحا{ دلت عليها بلفظي الرد واإلمساك قال تعاىل:
 .]837البقرة :[ }َفَأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو َفاِرُقوُهنَّ ِبَمْعُروٍف{وقال تعاىل:  ،]882البقرة:[

لفظ )رددتك وأمسكتك( من ألفاظ الكنايات اليت حتتاج  72يف حني اعترب املالكية والشافعية  
دتك وقد حتتمل غريه كأن يقصد رد ،فكلمة الرد حمتملة؛ فقد حتتمل إرادة اإلرجاع إىل نية لتحصل الرجعة،

  إىل أوالدك، وكذلك اإلمساك فرمبا أراد إمساكها عن اخلروج من البيت.
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حث أن لفظ )رددتك وأمسكتك( ألفاظ صرحية يف صحة الرجعة ال اوالقول الراجح لدى الب
 ه الرجعة. بحتتاج إىل نية لوجود النص، وألن احملافظة على بقاء األسرة يقتضي توسيع دائرة ما حتصل 

 الرجعة باأللفاظ الكنائية :القسم الثاني
وهي تلك األلفاظ اليت حتتمل أكثر من معنى، فقد تدل على الرجعة وقد تدل على غريها، مثل 

 قول الزوج أنت عندي كما كنت.
 وهذه األلفاظ اختلف فيها الفقهاء على قولني:

ذهبوا إىل صحة الرجعة باأللفاظ  81واملالكيةالقول األول: مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية 
الكنائية ولكنها حتتاج إىل نية فيسأل عن مراده من هذه األلفاظ، فإن قصد الرجعة فهي رجعة، وإال 

 فال.
إىل عدم صحة الرجعة باللفظ الكنائي؛ ألن الرجعة استباحة  87القول الثاني: ذهب احلنابلة

 ال بّد من اللفظ الصريح الذي ال حيتمل غري معنى الرجعة.بضع مقصود فال حتل بالكناية كالنكاح، و
والقول الراجح الذي يراه الباحث هو عدم تقييد الرجعة بلفٍظ أو ألفاظ معينة، فقد ختتلف األلفاظ 
باختالف الزمان واملكان واألشخاص ولذلك نرى عدم قْصر وحتديد ألفاظ الرجعة بألفاظٍ حمددة ال تتعداها 

، فمقصود الشارع احملافظة 88ون الرجعة مبا يدل عليها عرفًا مفهومًا للزوجة مقصودًا للزوجإىل غريها بل تك
 .على دميومة األسر، واحلفاظ على بقائها ما كان إىل ذلك سبيال، فأي لفٍظ حقق املقصود فقد متت الرجعة

 الرجعة بالقول يف القضاء الشرعي األردني الفرع الثاني:
السالفة الذكر تبني لنا أن املادة أعطت احلق للزوج يف إرجاع مطلقته  (22بالرجوع إىل املادة )

تشمل األلفاظ الصرحية، واأللفاظ الكنائية، ومبا أن هذه املادة  ةوهي كلمة عام رجعيًا أثناء العدة قواًل
 حد أمرين:أمل تصرح بذلك فبقيت الكلمة عامة فال بد أذن لتحديد املقصود منها بإتباع 

( من قانون األحوال الشخصية 385ىل الراجح يف مذهب أبي حنيفة حسب املادة )الرجوع إ -7
 "على أن ما ال ذكر له يف هذا القانون يرجع فيه إىل الراجح من مذهب أبي حنيفة". واليت تنص:

"تطبق نصوص هذا القانون  نه:أ( من القانون نفسه واليت تنص على 384أو بالرجوع إىل املادة )
ائل اليت تناولتها يف لفظها أو يف فحواها ويرجع يف تفسريها واستكمال أحكامها إىل مجيع املس ىعل

 املذهب الذي استمدت منه".
وعليه وعمال مبا سبق فإن الرجعة تصح باأللفاظ الصرحية بال نية وحتتاج إىل النية يف ألفاظ 

 تني.( السابق385،384الكناية وفقا للتفصيل الفقهي السابق وعمال باملادتني )
 الرجوع إىل اجتهادات احملاكم الشرعية وما جرى عليه العمل فيها: –8
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( من كتاب األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية حملمد قدري واملأخوذ 838جاء يف املادة )
"تصح الرجعة قواًل براجعتك وحنوه  من املذهب احلنفي واملعمول به يف احملاكم الشرعية األردنية:

أو راجعت زوجيت إن كانت غري خماطبة وفعاًل بالوقاع ودواعيه اليت توجب حرمة خطابًا للمرآة 
 .83"املصاهرة ولو اختالسًا منه أو منها

"وتبني أنهما تصادقا على أن الزوج  :(77841) وجاء يف قرار حمكمة االستئناف الشرعية رقم
احلكم بالطالق وحتكم يد ارجع زوجته أثناء العدة قوال وفعال لذلك فقد كان على احملكمة أن تؤ

 وهذا القرار يدل على صحة الرجعة بالقول بصورة عامة. .84"بصحة الرجعة
"أن الرجعة القولية اليت يدعي بها  :(75222) كما جاء يف قرار حمكمة االستئناف الشرعية رقم

مشروط لقبوهلا أن تشتمل على لفظ يعتربها كأرجعت، ورددت، وأمسكت، أما جمرد االعرتاف 
 . "بالزوجية بعد أي طالق رجعي فال يفيد رجعة ألن مثل هذا الطالق ال يزيل الزوجية

ت وأمسكت من وعليه فإن التطبيق العملي للمحاكم الشرعية اعترب أن لفظ أرجعت وردد
 .األلفاظ الصرحية اليت ال حتتاج إىل نية

"يف أن الدعوى غري صحيحة  :(31875وجاء أيضًا يف قرار حمكمة االستئناف الشرعية رقم )
حيث مل يذكر فيها صيغة املراجعة القولية سواء يف الالئحة أو التوضيح يف احملضر وهو ما ال بد منه 

 (.31243ستئناف رقم )انظر قرار حمكمة اال "لصحة الدعوى
"فإن لفظ  "م(81/1/7222تاريخ  41215كما جاء يف قرار حمكمة االستئناف الشرعية رقم )

وهذا يدل على لفظ  ،85"أنت امرأتي من ألفاظ الكنايات فلو نوى بها الرجعة حصلت الرجعة وإال ال
الطالق الرجعي أصال ال ألن ؛ مراتي إن قصد بهما الرجعة صحت الرجعة وإال فالاأنت زوجيت أو 

 يزيل الزوجية فال بد إذن من نية الرجعة يف هذه األلفاظ.
ومن هنا يتضح أن التطبيق العملي يف احملاكم الشرعية اعترب األلفاظ الصرحية كأرجعت ورددت 

 دوأمسكت ألفاظ صرحية ال حتتاج إىل نية، بينما األلفاظ الكنائية حتتاج إىل نية، ويف كال األمرين ال ب
 أن تكون صيغة املراجعة القولية واضحة ومذكورة، وذلك كشرط لصحة الدعوى.

 الرجعة بالفعل وتشمل: املطلب الثاني:
 أوال: الرجعة باجلماع واملعاشرة الزوجية.

 ثانيا: الرجعة مبقدمات اجلماع.
 اختلف الفقهاء يف صحة الرجعة بالفعل وهو اجلماع أو مقدماته على قولني:
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 ،81، وابن حزم82وهو قول الشافعي ،عدم صحة الرجعة باجلماع أو مقدماته القول األول:
وهذا ما أشار إليه الشافعّي يف األم بقوله: "بعدما تبني أن الرجعة حق لألزواج وأن الرد ثابت هلم 
دون رضا املرأة والرد يكون بالكالم دون الفعل من مجاع وغريه؛ ألنه رد بال كالم، فال تثبت رجعة 

ته حتى يتكلم بالرجعة، كما ال يكون نكاح وال طالق حتى يتكلم بهما، فإذا تكلم أمراى لرجل عل
 ."بهما يف العدة ثبتت له الرجعة

حيث اعترب أّن من حق الزوج النظر املعاشرة أثناء العدة، ولكن ابن حزم اختلف مع الشافعي يف 
َوُبُعوَلُتُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ {:هلا بدليل قوله تعاىللزوجته أثناء العدة، بل وحيق له جمامعتها فهو ما زال بعاًل 

وال يعين جمامعتها أّنه رّدها إىل عصمته، فإذا أراد رّدها  . ]882البقرة:[ }ِفي َذِلَك ِإْن َأَراُدوا ِإْصَلاًحا
 إىل عصمته فال بّد من شروط ثالثة:

 أن تكون بلفظ الرجعة. -
 ن ُيشهد على ذلك.أو -
 .ُيعلمها بالرجعة أيضًاوأن  -

 .82فما عدا هذه الشروط فال يعترب مراجعًا لزوجته
القول الثاني: صحة الرجعة باجلماع ومقدماته، وهو قول اجلمهور من احلنفية واملالكية 

 ، وقد تباينت آراؤهم إىل ثالثة آراء:82واحلنابلة
ل احلنفية، وقد اعتربوا أّن : تصح الرجعة باجلماع ومقدماته دون احلاجة إىل نية، وهذا قوأوال

النظر إىل غري الفرج ليس رجعة، كما قيدوا اللمس والتقبيل والنظر إىل الفرج بالشهوة، وبذلك خيرج 
 :31نظر غري الزوج، ويدّل على ذلك

أن الزوجية مستمرة بني الزوجني يف عدة الطالق الرجعي، وترتتب عليها مجيع آثار النكاح، -7
  ومنها الوطء ومقدماته.

 أن الزوجية مستمرة بينهم، وتستمر كذلك إىل انقضاء العدة. -8
 أن الفعل الصريح يرتجم نية الفاعل، فوطء الزوج لزوجته، أو ملسها او تقبيلها بشهوة، -3

 يدّل على إرادة الزوج إعادة زوجته إىل عصمته.
، فاقرتان اجلماع 37املالكية: تصح الرجعة باجلماع ومقدماته إذا اقرتن ذلك بالنية، وهو قول ثانيا

ومقدمته بنية الزوج إرجاع زوجته إىل عصمته أقوى من لفظ اإلرجاع، فاجلماع أو النظر أو التقبيل 
 أو اللمس بنية رجعة، يف حني أن فعل ذلك ولو بشهوة مع عدم توفر النية للرجعة فال يعترب رجعة.

 : فّرق أصحاب هذا القول بني اجلماع ومقدماته؛ ثالثا
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إذا حصل اجلماع حصلت الرجعة ولو بدون نية، يف حني أّن مقدمات اجلماع من ملس ونظٍر ف
، وذلك قياسًا على اإلبالء، فكما أّن الوطء 38وهذا قول احلنابلة وتقبيل وغري ذلك ال يعترب رجعة،

 للزوجة يف اإليالء يعترب رفعا للحكم، فكذلك الوطء يف الرجعة.
 :33نابلة روايتانوأّما عن مقدمات اجلماع فللح

األوىل: الرجعة ال تصّح مبقدمات اجلماع، وذلك ألّن فعل هذه األشياء ال يرتتب عليه مهر وال 
 عدة وال نسب، فكذلك ال يرتتب عليه رجعة.

 كما أّن هذا النظر أو اللمس أو غريه مثلما يقع من الزوج فقد يقع من غريه أيضًا. 
الثانية: الرجعة تصح بفعل مقدمات اجلماع؛ ألّن فعل هذه األشياء من الزواج ال ختلو من  

االستمتاع، وما دام حصل االستمتاع، فتصح الرجعة بها كما صحت باجلماع، فكالهما فيه استمتاع، 
 ولو بنسبٍ  خمتلفة. 

قرب للصواب وحتقيق بعد استعراض آراء الفقهاء وأدلتهم ووجهات نظرهم، نرى أن األ الراجح:
أقوى داللة على إرادة الرجعة من القول،  -اجلماع- املقصود من الرجعة هو اعتبار اجلماع رجعة، فالفعل

 فهل يعقل أن جيامع الزوج زوجته دومنا إرادة منه بإرجاعها؟ 
مته، عص وأّما مقدمات اجلماع فهي كاللفظ الكنائي، إذ ال بّد فيه من نية الرجل يف إرجاع امرأته إىل

 .34إذا دّل العرف على أّن هذا الفعل يراد به الرجعة، وهذا ما أيده ابن تيمية يف ترجيحه لرأي املالكية
 الفرع الثاني: الرجعة بالفعل يف القضاء الشرعي األردني:

(  على صحة الرجعة 22)يف املادة  -كما أسلفت-لقد نص قانون األحوال الشخصية األردني 
ط وهذا احلق ال يسق ،أن للزوج حق إرجاع مطلقته رجعيا أثناء العدة قوال وفعال" :بالفعل فجاء فيها

 ."وال يلزم بها مهر جديد ،وال تتوقف الرجعة على رضا الزوجة ،باإلسقاط
( من كتاب األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية حملمد قدري واملأخوذ 838جاء يف املادة )و

تصح الرجعة " احملاكم الشرعية األردنية ليفسر لنا معنى الفعل فقال: من املذهب احلنفي واملعمول به يف
 وفعال بالوقاع ودواعيه ،قوال براجعتك وحنوه خطابًا للمرأة أو راجعت زوجيت إن كانت غري خماطبة

 .35"اليت توجب حرمة املصاهرة
أن الزوج  "وتبني أنهما تصادقا على :(77841) وجاء يف قرار حمكمة االستئناف الشرعية رقم

ارجع زوجته أثناء العدة قوال وفعال لذلك فقد كان على احملكمة أن تؤيد احلكم بالطالق وحتكم 
 .32بصحة الرجعة"

د. حممد يونس الزعيبالتطبيقات العلمية ألحكام الرجعة بني الفقه والقضاء الشرعي األرين



العدد األول | متوز ٢٠١٩مجلة الفتوى والدراسات اإلسالمية 26

وملزيد من اإليضاح نذكر على سبيل املثال ال احلصر بعض القرارات الصادرة عن حمكمة 
 التالي: ال تصح على النحو االستئناف الشرعية واليت حتدد ما هي األفعال اليت تصح الرجعة بها وما

لقد جرى اجتهاد حمكمة االستئناف الشرعية  القسم األول: األفعال اليت تصح بها الرجعة:
 :31على أن مقدمات اجلماع كالتقبيل واللمس بشهوة أثناء فرتة العدة يعترب رجعة ومن ذلك ما يلي

 أوقعه عليها بتصادق احلكم بثبوت الرجعة بني الزوج وزوجته من الطالق الرجعي الذي" -7
 ."(48835الطرفني على حصول التقبيل واللمس بشهوة أثناء العدة صحيح وصدق قرار رقم )

"صرح الفقهاء بأن الرجعة بالفعل تكون بفعل ما يوجب حرمة املصاهرة  قرار رقم )  -8
71373.") 
ات فيا يف إثب"رجوع الزوجة إىل بيت زوجها بعد الطالق الرجعي خالل العدة ال يعترب كا -3

 (".74331) الرجعة الشرعية ما مل يتصادقا على أنه عاشرها خالل فرتة العدة قرار رقم
"فإذا متت املعاشرة خالل فرتة العدة تكون رجعة بالفعل وعند ذلك فال وجه للحكم بالعدة  -4

 (".31511بعد الرجعة قرار رقم )
"احلكم بثبوت الرجعة بني الزوج وزوجته من الطالق الرجعي الذي أوقعه  عليه لتصادق  -5

الطرفني على حصول التقبيل واللمس بشهوة أثناء العدة الشرعية صحيح وصدق قرار رقم 
(48835 .") 

وعليه فإن هذه القرارات مبجملها تدل داللة واضحة على أن الرجعة حتصل باجلماع بدون 
 عيه كالتقبيل واللمس بشهوة أثناء فرتة العدة من الطالق الرجعي.نية، وبدوا

 القسم الثاني: األفعال اليت ال تصح بها الرجعة:
لقد جرى اجتهاد حمكمة االستئناف الشرعية على أن جمرد التسليم، أو املساكنة، أو إرسال 

رب رجعة، ومن ذلك ما جاء جاهه، أو االعرتاف بالزوجية، أو الرغبة يف اإلرجاع..... وغريها ال يعت
 :32يف قراراتها الشرعية

 إليها للرجوع إىل بيته، ومساكنته ال يعترب اعرتافًا "اعرتاف الزوجة بإرسال الزوج رسواًل-7
بالرجعة، كما أن رجوعها إىل البيت وسكناها فيه ال يدل على الرجعة، ألن سكناها يف بيت الزوجية 

 ،[7الطالق: ] }ال ُتْخِرُجوُهنَّ ِمْن ُبُيوِتِهنَّ َوال َيْخُرْجَن{ لقوله تعاىل: ؛أثناء العدة مطلوب منها شرعًا
انظر منت القدوري وشرحه  .واملساكنة ليست دليال على الرجعة كما هو منصوص عليه يف املتون

 (". 77841) اجلوهرة النرية قرار رقم
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املطلقة رجعيا ال تكون أعظم من " أن املسافرة ب :يف باب الرجعة 32جاء يف اجلوهرة النرية -8
 (".77333السكنى معها يف منزل واحد، وذلك ال يكون رجعة فكذلك املسافرة بها قرار رقم )

"رجوع الزوجة إىل بيت زوجها بعد الطالق الرجعي خالل فرتة العدة ال يعترب كافيا يف  -3
 (". 74331قرار رقم )إثبات الرجعة الشرعية، ما مل يتصادقا على أنه عاشرها خالل العدة 

ن أل ؛"قول الزوج أريد إرجاعها إىل عصميت ألنها ما زالت يف العدة ال يثبت بذلك رجعة -4
إرادة الرجعة ال تثبت الرجعة بالفعل ما مل يصدر عن املطلق ما يتحقق به هذه الرجعة قوال أو فعال 

 (".72258قرار رقم )
نه أفي لصحة دعوى الرجعة، ما مل يدع ال يك"جمرد إرسال الزوج اجلاهة إلرجاع الزوجة  -5

 (". 88121أرجعها خالل عدتها الشرعية، ويبني ألفاظ املراجعة قرار رقم )
"صرح الفقهاء بأن الرجعة بالفعل تكون بفعل ما يوجب حرمة املصاهرة،  وجمرد التسليم  -2

ال يغين عن ذلك، وال بد لصحة الرجعة بعد التطليق من حصول الرجعة بالقول أو الفعل خالل 
 (".71373العدة، قرار رقم  )

ن مثل هذا الطالق "أما جمرد االعرتاف بالزوجية بعد أي طالق رجعي فال يفيد الرجعة؛ أل -1
( من األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية حملمد قدري وشرحها 838نظر املادة )اال يزيل الزوجية، 

 (".75222لألبياني قرار رقم )
من خالل ما سبق ذكره من قرارات حملكمة االستئناف الشرعية يتضح لنا أن جمرد التسليم، أو 

ف بالزوجية، أو الرغبة يف اإلرجاع، أو السفر..... وغريها ال املساكنة، أو إرسال جاهه، أو االعرتا
 يعترب رجعة.

 
 املبحث الثالث

 41األحكام الفقهية العملية املتعلقة بالرجعة
 املطلب األول: صحة الرجعة هل تتوقف على رضا الزوجة؟

 :خالل فرتة العدة إىل عصمته لقوله تعاىل رجعيًا جيوز للرجل أن يرجع زوجته اليت طلقها طالقًا
وال تتوقف صحة الرجعة على ، ]882البقرة:[ }َوُبُعوَلُتُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِفي َذِلَك ِإْن َأَراُدوا ِإْصَلاًحا{

كم أثبته الشارع غري مقيد فله الرجعة؛ ألنه ح" :رضاها فقد جاء يف حاشية ابن عابدين ما نصه
 فقد جاء ،أن صحة الرجعة ال تتوقف على رضا الزوجة إال أنه يستحب إعالمها بها ..." ومعبرضاها

 . 47وندب إعالمها بها )أي الرجعة( لئال تنكح زوجا غريه بعد العدة""يف حاشية ابن عابدين ما نصه: 
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األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية حملمد قدري ( من 837هذا وقد نصت املادة رقم )
له أن ية أو تطليقتني ف"كل من طلق زوجته املدخول بها حقيقة تطليقة واحدة رجع :انيوشرحها لألبي

 .48.. ما دامت يف العدة سواء علمت بالرجعة أو مل تعلم وسواء رضيت بها أو أبت..."يراجعها.
"للزوج حق إرجاع مطلقته رجعيا  ( من قانون األحوال الشخصية األردني:22كما نصت املادة )

 أثناء العدة قوال وفعال ... وال تتوقف صحة الرجعة على رضا الزوجة...". 
 املطلب الثاني: إسقاط حق الرجعة
وهو حق  ،43"ال تسقط باإلسقاط وال تقبل تعليقا وال تأقيتا" فقد نص الفقهاء على أن الرجعة:

نه حكم فله الرجعة؛ أل" أثبته الشارع فال يسقط باإلسقاط، فقد جاء يف حاشية ابن عابدين ما نصه:
وذلك ألن هذا احلق ثابت له ميلك  ،44أثبته الشارع غري مقيد برضاها وال يسقط باإلسقاط كاملرياث"

 .45إنشاؤه خالل فرتة العدة متى ما أراد
األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية حملمد قدري  ( من837هذا وقد نصت املادة رقم )

"كل من طلق زوجته املدخول بها حقيقة تطليقة واحدة رجعية أو تطليقتني فله أن  :وشرحها لألبياني
 .42يراجعها ولو قال ال رجعة لي...."

"للزوج حق إرجاع مطلقته رجعيا  ( من قانون األحوال الشخصية األردني:22كما نصت املادة )
 ".وهذا احلق ال يسقط باإلسقاط، ناء العدة قوال وفعالأث

 ناعدة ال يلزم بها مهر وعقد جديداملطلب الثالث: الرجعة أثناء فرتة ال
وأراد إرجاعها خالل فرتة العدة فإنه  رجعيًا أن الرجل إذا طلق زوجته طالقًا فمن املقرر فقهًا

يزيل الزوجية ولذا فقد جاء يف حاشية ابن ن؛ ألن الطالق الرجعي ال اال يلزمه عقد ومهر جديد
"فله الرجع بال عوض؛ ألن الطالق الرجعي ال يزيل امللك، والعوض ال جيب على  :عابدين ما نصه

 .41"اإلنسان يف مقابلة ملكه
( من قانون 28وذلك ألن الطالق الرجعي ال يزيل الزوجية وهذا ما نصت عليه املادة )

( من هذا القانون فإن الطالق 27) مراعاة ما نصت عليه املادة "مع األحوال الشخصية األردني:
الرجعي ال يزيل الزوجية يف احلال، وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قوال أو فعال ". أي أن 
املادة أعطت احلق يف إرجاع زوجته إىل عصمته خالل فرتة العدة بأي طريق من طرق اإلرجاع املعتربة 

 .أن توجب عليه إجراء عقد زواج جديد أو مهر جديدقوال أو فعال دون 
األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية حملمد قدري ( من 837وهذا ما نصت عليه املادة رقم )

"كل من طلق زوجته املدخول بها حقيقة تطليقة واحدة رجعية أو تطليقتني فله أن  :وشرحها لألبياني
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إىل جتديد العقد األول وال اشرتاط مهر جديد ما دامت يراجعها ولو قال ال رجعة لي بدون حاجة 
 .42يف العدة...."

"للزوج حق إرجاع مطلقته رجعيا  ( من قانون األحوال الشخصية األردني:22كما نصت املادة )
 "....وال يلزم بها مهر جديد، أثناء العدة قوال وفعال

 املطلب الرابع: تبني املطلقة بانقضاء عدتها
زوجته طالقا رجعيا، ومل يقم بإرجاعها إىل عصمته خالل فرتة العدة فإنها تبني إذا طلق الرجل 

جاء  ويشرتط رضاها وهذا ما ونة صغرى، حتتاج إىل عقد ومهر جديدين،نمنه، ويصبح الطالق بائنا بي
إذا ثبتت البينونة من الطالق الرجعي بانتهاء "( 31321يف قرار حمكمة االستئناف الشرعية رقم )

 .42"...العدة
"تبني املطلقة رجعيا بانقضاء  ( من قانون األحوال الشخصية األردني على:22ولذا نصت املادة)

 عدتها دون رجعة".
 املطلب اخلامس: النزاع يف صحة الرجعة

 ويف املسألة تفصيل:، 51وذلك ألن النساء مؤمتنات على أرحامهن ؛تصدق املرأة بيمينها
خالل فرتة العدة أنه أرجعها وتنكر الزوجة الرجعة فالقول قوله؛ إذا ادعى الزوج احلالة األوىل: 

( 71312ألنه أخرب عما ميلك إنشاؤه يف احلال فقد جاء يف قرار حمكمة االستئناف الشرعية رقم )
"إذا ادعى الزوج خالل فرتة عدة مطلقته أنه أرجعها فهو مصدق بقوله دون اليمني؛ ألنه أخرب  أنه:

 .57("72214احلال وقرار رقم )عما ميلك إنشاؤه يف 
 :أن تدعي الزوجة أنه أرجعها وينكر الزوج الرجعةاحلالة الثانية: 

إذا عجزت الزوجة عن إثبات إرجاع زوجها هلا خالل فرتة العدة حيلف الزوج اليمني الشرعية 
 .58(77333والتحليف هو مذهب الصاحبني وهو املفتى به قرار حمكمة االستئناف الشرعية رقم )

أن يدعي الزوج بعد انتهاء فرتة العدة إرجاع زوجته خالل فرتة العدة فعليه البينة احلالة الثالثة: 
 وإال فإنها تصدق بيمينها؛ ألنه ال ميلك الرجعة بعد انتهاء العدة. 

"وإن قال بعد انقضاء العدة  (:72214فقد جاء يف قرار حمكمة االستئناف الشرعية رقم ) 
 .53الزوج إثبات البينة فإن أقامها ثبت بها الرجعة"فالقول هلا وعلى 

أما إن صدقت الزوجة زوجها يف حصول الرجعة فقد صحت الرجعة سواء قال ذلك يف العدة 
  .54(72214( ورقم )82328أو بعد انقضاء العدة قرار حمكمة االستئناف الشرعية رقم )
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لرجعة عند اإلنكار إذا املطلب السادس: تسجيل الرجعة رمسيا شرط لصحة مساع دعوى ا
 دتها مبضي تسعني يوما على طالقهاتزوجت من غريه وانقضت ع

وهذا من باب السياسة الشرعية لكي تستقر املعامالت، ولتعلق حق الغري بزواجها من غريه، 
حتى ال يكون الدافع إىل ادعاء الرجعة كيدي هدفه اإلضرار مبطلقته وإفساد زوجها، وهذا ما نصت 

"ال تسمع عند اإلنكار دعوى املطلق إثبات  ( من قانون األحوال الشخصية األردني:717ة )عليه املاد
مراجعته مطلقته بعد انقضاء عدتها وزواجها من غريه مبضي تسعني يوما على الطالق ما مل تكن 

 ".الرجعة مسجلة رمسيًا
 املطلب السابع: الرجعة يتعلق بها حق اهلل تعال وتقبل فيها دعوى احلسبة

"غري أن املدعى عليه قد ادعى  (: 32225فقد جاء يف قرار حمكمة االستئناف الشرعية رقم )
الرجعة، وتغيب فقامت احملكمة االبتدائية بإسقاط دفعه الرجعة، بناء على طلب وكيل املدعية، علما 

كان  كأن يف ادعاء الرجعة يتعلق حق اهلل تعاىل، ودعوى إثبات الرجعة تقبل من مدعي احلسبة، لذل
على احملكمة االبتدائية عندما تغيب املدعى عليه أن تبلغه احلضور للمتابعة، أو تعني مدعيا باسم احلق 
العام الشرعي لتنظر يف الدعوى، وتصدر حكمها فيها بالنسبة للرجعة؛ رعاية حلق اهلل تعاىل )انظر 

فقد كان حكمها بأن الطلقة وغريهما( وحيث أنها مل تفعل،  35751و 88771القرارين االستئنافني 
املذكورة آلت إىل بائنة بانتهاء العدة غري صحيح، وخمالف للوجه الشرعي فتقرر فسخه من هذه اجلهة، 

 . "وإعادة القضية ملصدرها إلجراء اإلجياب
إن احلكم برد االعرتاض املقدم من " :(32358وجاء يف قرار حمكمة االستئناف الشرعية رقم )

صوص دعوى إثبات الطالق، نظرا لتغيب الطرفني غري صحيح، وكان على احملكمة املعرتض عليها خب
 .55"متابعة السري يف الدعوى االعرتاضية لتعلق ادعاء الرجعة فيها من املعرتض باحلق العام الشرعي

 املطلب الثامن: البينة على نفي الرجعة 
 حتمال املراجعة، فالزوج يستقلال تقبل؛ ألنها بينة نفي، كما أنها غري مقبولة عقال؛ وذلك ال

إن " (:74181بالرجعة وهذا مما ال يعلمه الشاهد فقد جاء يف قرار حمكمة االستئناف الشرعية رقم )
 تضمني الشهادات أن الزوج مل يرجع زوجته من تاريخ الطالق ال يقبل شرعا لسببني:

 .( من اجمللة7222األول: أنه شهادة على نفي ال تقبل عمال باملادة )
انظر أيضا قرار حمكمة االستئناف الشرعية رقم  "والثاني: أنه ال حييط به علم الشاهد

(78878)52. 
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كما أن اليمني املطلوب حتليفه للزوجة عند عجز الزوج عن إثبات الرجعة بالبينة جيب أن يكون 
رارات ( ق71833على نفي علم الزوجة بالرجعة فقد جاء يف قرار حمكمة االستئناف الشرعية رقم)

"عند عجز املدعي عن إثبات الرجعة يفهم أن له حق حتليف املدعى عليها اليمني، واليمني  ما نصه:
 . 51"( من اجمللة7142جتب هنا على عدم العلم عمال باملادة )

 شرتط لصحة الرجعة أن تكون منجزةاملطلب التاسع: ي
 فال تصح الرجعة إن كانت معلقة على شرط أو مضافة إىل مستقبل:

والرجعة ال تصح إال إذا كانت منجزة كقول الزوج: راجعت زوجيت إن مل تكن خماطبة أو 
فلو أضافها إىل زمن مستقبل بأن قال راجعت زوجيت بعد عشرة أيام مثال  ،راجعتك إن كانت خماطبة

 .52أو علقها على شرط بأن قال إن حصل كذا فقد أرجعتك فال تصح الرجعة
تعليق الرجعة بالشرط باطل وكذلك اإلضافة إىل وقت حتى إذا " ولذ جاء يف كتاب املبسوط:

قال راجعتك غدا أو إذا جاء غد فهو باطل ألنه استدامة امللك فال حيتمل التعليق بالشرط كأصل 
)أي الرجعة( تنجيز وعدم تأقيت فلو قال: راجعتك إن  "ويشرتط فيها ، وجاء يف اإلقناع:52النكاح"

 .21شهرا مل حتصل الرجعة"شئت، فقالت: شئت أو راجعتك 
املادة  يف األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية حملمد قدري وشرحها لألبيانيويف كتاب  

فال يصح إضافتها إىل وقت مستقبل وال تعليقها  ،يلزم أن تكون الرجعة منجزة يف احلال"(: 833)
 . 27بشرط"

 الرجعةاملطلب العاشر: اإلشهاد يف 
يس عة ل"أن اإلشهاد على الرج جاء يف مغين احملتاج: ،على استحبابهافقد ذهب مجهور الفقهاء 

 ،28وذلك لألمن من اجلحود وقطع النزاع وسد باب اخلالف بني الزوجني" ؛شرطا وال واجبا يف األظهر
فقد جاء يف حاشية ابن عابدين ما نصه": وندب اإلشهاد عليها )أي الرجعة( احرتازا عن التجاحد 

وقد استدلوا على ذلك مبا ، 23ألن الناس عرفوه مطلقا فيتهم بالقعود معها" وعن الوقوع يف التهم؛
 يلي:

مة النكاح ال أوال: الرجعة مثل النكاح من حيث كونها امتدادا له ومن املتفق ل عليه أن استدا
تلزمها شهادة فكذا الرجعة ال جتب فيها شهادة ألنها يف حكم استدامة النكاح السابق، وإمنا وجب 

 اإلشهاد على النكاح إلثبات الفراش وهو ثابت هنا.
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لذلك ال تشرتط الشهادة  ،ثانيا: الرجعة حق من حقوق الزوج وهي ال حتتاج لقبول املرأة
خالص حقه، واحلق إذا مل حيتج إىل قبول أو ولي فال تكون الشهادة  لصحتها؛ ألن الزوج قد استعمل

 شرطا يف صحته.
ثالثا: أما من قال بوجوب اإلشهاد كشرط لصحة الصالة مستدلني على ذلك بقوله تعاىل: 

فإنه وإن كان أمرا باإلشهاد فإنه حممول على الندب ال ، ]8الطالق:[ (َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل مِّنُكْم)
 .]828البقرة:[ (َوَأْشِهُدوا ِإَذا َتَباَيْعُتْم) على الوجوب مثل قوله تعاىل:

األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية حملمد قدري ( من 834هذا وقد نصت املادة رقم )
"الرجعة صحيحة بال شهود وبال علم املرأة إال أنه يندب للمراجع أن يعلم املرأة  :وشرحها لألبياني

 .24راجعها قوال وأن يشهد شاهدين عدلني عليها ولو بعد حصوهلا فعال"بها إذا 
واهلل أسأل التوفيق والسداد، فإن وفقت لذلك فلله احلمد واملنة، وإن كان غري ذلك فمّن  هذا

 نفسي والشيطان، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
 

 امتةاخلـ
تسليط الضوء على أحكام الرجعة والرتكيز  بفضٍل من اهلل ونعمة، فقد حاولت يف هذا البحث،

على التطبيقات العملية هلا، وما استقر عليه العمل يف القضاء الشرعي األردني، وقد توصلت إىل 
 مجلة من النتائج:

 النتائج
حتصل الرجعة بكل لفظ صريح من غري نية كأرجعتك أو رددتك أو أمسكتك، وبكل لفظ  .7

 كنائي إذا اقرتن بنية الرجعة.
 رجعة بفعل املعاشرة الزوجية )اجلماع( تصح من غري نّية.ال .8
 تعّد مقدمات اجلماع كاللمس والتقبيل رجعة إذا اقرتنت بالنية. .3
 صحة الرجعة ال تتوقف على رضا الزوجة أثناء فرتة العدة. .4
 حق الرجعة ال يسقط باإلسقاط. .5
 ن.االرجعة أثناء فرتة العدة ال يلزم بها مهر وعقد جديد .2
 يف صحة الرجعة تصدق املرأة بيمينها. عند النزاع .1
 الرجعة يتعلق بها حق اهلل تعاىل وتسمع فيها دعوى احلسبة. .2
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 البينة على نفي الرجعة ال تصح. .2
يشرتط لصحة الرجعة أن تكون منجزة وليست معلقة على شرط أو مضافة إىل  .71

 مستقبل. 
 ال يشرتط لصحة الرجعة اإلشهاد ولكن يندب هلا. .77
 

 املصادر واملراجع
 هـ(،451)املتوفى:  أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب املاوردي البصري البغدادي .7

 ، حتقيق: السيد ابن عبد املقصود، بريوت، دار الكتب العلمية.تفسري املاوردي، النكت والعيون
، هـ(211أبو بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي الزَِّبيِدّي اليمين احلنفي )املتوفى:  .8

 هـ.7388(، 7، املطبعة اخلريية )طوهرة النريةاجل
اإلقناع يف مسائل اإلمجاع،  هـ(،282أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر، النيسابوري )املتوفى:  .3

 (.7هـ )ط 7412حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز اجلربين ،
املستدرك على هـ(، 415أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد النيسابوري )تويف:  .4

 م7221 – 7477( 7حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بريوت، دار الكتب العلمية)ط ،الصحيحني
أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف  .5

 م7221هـ/7471، بريوت دار املعرفة األمهـ(، 814املطليب القرشي املكي الشافعي )تويف: 
أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد ابن قدامة اجلماعيلي املقدسي ثم الدمشقي  .2

 م.7222-هـ 7322مكتبة القاهرة، ، يناملغـ هـ(،281توفى: احلنبلي )امل
، ، حتفة احملتاج يف شرح املنهاجهـ(214أمحد بن حممد بن علي ابن حجر اهليتمي )املتوفى:  .1

 7351روجعت وصححت: على عدة نسخ مبعرفة جلنة من العلماء، مصر، املكتبة التجارية الكربى، 
 م.  7223-هـ 
املصباح  هـ(،111فيومي ثم احلموي، أبو العباس )املتوفى: حنو أمحد بن حممد بن علي ال .2

 ، بريوت، املكتبة العلمية.املنري يف غريب الشرح الكبري
خمتصر املزني )مطبوع هـ(، 824إمساعيل بن حييى بن إمساعيل املزني، أبو إبراهيم )املتوفى:  .2

، وانظر: أبو احلسن 311ص  ،2م، ج 7221ه ـ/7471بريوت، دار املعرفة ،ملحقا باألم للشافعي( 
احلاوي الكبري يف هـ(، 451علي بن حممد بن حممد بن حبيب املاوردي البصري البغدادي )املتوفى: 
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ل الشيخ عاد-، احملقق: الشيخ علي حممد معوضفقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزني
 (.7م )ط7222- هـ 7472لبنان، دار الكتب العلمية،  –أمحد عبد املوجود، بريوت

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أبي القاسم  .71
، دار الكتب الفتاوى الكربى هـ(،182بن حممد ابن تيمية احلراني احلنبلي الدمشقي )املتوفى: 

 (.7م )ط7221-هـ 7412العلمية، 
احملقق: منتهى اإلرادات،  هـ(،218وحي احلنبلي )تقي الدين حممد بن أمحد بن النجار الفت  .77

 (.7م )ط7222-هـ 7472عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، بريوت، مؤسسة الرسالة،
-هـ 7412، دمشق، دار الفكر، الفقهي لغة واصطالحاد. سعدي أبو حبيب، القاموس  .78

 (.3م، )ط7222
، هـ(7114الرملي )املتوفى: مشس الدين حممد بن أبي العباس أمحد بن محزة شهاب الدين  .73

 م.7224هـ، 7414بريوت، دار الفكر،  نهاية احملتاج إىل شرح املنهاج،
اإلقناع يف حل ألفاظ أبي م(، 7511ه/211مشس الدين حممد بن أمحد الشربيين )تويف  .74

 .211م، ص8174، حتقيق سيد عمران، القاهرة، دار احلديث سنة الطبع شجاع
مغين احملتاج إىل هـ(، 211اخلطيب الشربيين الشافعي )املتوفى:  مشس الدين، حممد بن أمحد   .75

 (.7م )ط7224-هـ 7475دار الكتب العلمية، معرفة معاني ألفاظ املنهاج، 
عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي، جمد الدين أبو الفضل احلنفي )املتوفى:  .72

، لشيخ حممود أبو دقيقة، القاهرة، مطبعة احلليبعليها تعليقات: ااالختيار لتعليل املختار، هـ(، 223
 .7231-هـ  7352بريوت، وغريها(، -)وصورتها دار الكتب العلمية 

 225عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان الدمشقي الصاحلي املرداوي، احلنبلي )املتوفى:  .71
  (.8دار إحياء الرتاث العربي )طاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف،  هـ(،
، بدائع الصنائع هـ(521عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد احلنفي الكاساني )املتوفى:  .72

 (.8م )ط7222-هـ 7412دار الكتب العلمية، الطبعة: يف ترتيب الشرائع، 
 .دار الفكر فتح القدير،  هـ(،227كمال الدين حممد بننب اهلمام السيواسي)املتوفى:  .72
 البخاري، صحيح البخاري، حتقيق حممد زهري بن ناصر، دار حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل .81

 ه.7488(،7طوق   النجاة، )ط

د. حممد يونس الزعيبالتطبيقات العلمية ألحكام الرجعة بني الفقه والقضاء الشرعي األرين



العدد األول | متوز ٢٠١٩مجلة الفتوى والدراسات اإلسالمية 35

رد احملتار هـ(، 7858حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي )املتوفى:  .87
 (.8م )ط7228-هـ 7478بريوت، دار الفكر، على الدر املختار، 

، حاشية الدسوقي على الشرح هـ(7831)املتوفى:  حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي .88
 دار الفكر.الكبري، 

، حتقيق جمموعة من احملققني دار تاج العروسه(، 7815حممد بن عبد الرزاق احلسيين )تويف .83
 اهلداية.

حممد بن حممد بن حممود الرومي، أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ مشس الدين ابن الشيخ  .84
 ، دار الفكر.، العناية شرح اهلدايةهـ(122)املتوفى:  مجال الدين البابرتي

حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور، األنصاري الرويفعى اإلفريقى  .85
 (.3هـ، )ط 7474، بريوت، دار صادر لسان العرب هـ(،177)املتوفى: 

 حممد قدري باشا، األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية. .82
م( شرح األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية، 7284_ه7348ألبياني )تويفحممد زيد ا  .81
 (.4)ط
منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس احلنبلى البهوتى )املتوفى:  .82

ومعه: حاشية الشيخ العثيمني وتعليقات الشيخ ، الروض املربع شرح زاد املستقنع، هـ(7157
 مؤسسة الرسالة.-حممد نذير، دار املؤيد  السعدي، خرج أحاديثه: عبد القدوس

، هـ(7157منصور بن يونس بن صالح الدين البهوتى بن حسن بن إدريس احلنبلى )املتوفى:  .82
 الكتب العلمية.دار  ،كشاف القناع عن منت اإلقناع

 ، دار الكتاب احلديث.آثار حّل عصمة الزوجيةنور الدين أبو حلية،  .31
ية الكويتية، املوسوعة الفقهية الكويتية، الكويت، دار وزارة األوقاف والشئون اإلسالم .37

 (.8السالسل )ط
 القوانني

 ( لسنة 32قانون األحوال الشخصية رقم )م، دائرة قاضي القضاة.8171 
 .القرارات االستئنافية الصادرة عن حماكم االستئناف الشرعي 

 املواقع االلكرتونية 
7. 572https://elawpedia.com/viewfile/ 
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8. 881313381.htm#_Toc7828http://noursalam.free.fr/b 
 

 اهلوامش

 .774، ص2(، ج3ه، )ط7474ه(، لسان العرب، بريوت، دار صادر، 177)تويفحممد بن منظور األنصاري،  7
 .11، ص87ه(، تاج العروس، حتقيق جمموعة من احملققني دار اهلداية، ج7815حممد بن عبد الرزاق احلسيين )تويف -
 .774، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج 8
ـ 7412دار الفكر، د. سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطالحا، دمشق،  3  .744(، ص3م، )ط7222 _ه
هـ(، االختيار لتعليل 223عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي، جمد الدين أبو الفضل احلنفي)تويف 4

-هـ  7352املختار، عليها تعليقات: الشيخ حممود أبو دقيقة، القاهرة، مطبعة احلليب، بريوت، دار الكتب العلمية، 
 .741، ص3ج ،7231

هـ(، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، دار 521عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد احلنفي الكاساني )توفى:  5
 .727، ص 3ج  (،8م )ط7222-هـ 7412الكتب العلمية، 

ج  الفكر،هـ(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، دار 7831حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي )توفى  2
 .475، ص 8
هـ(، نهاية احملتاج إىل شرح 7114مشس الدين حممد بن أبي العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي )توفى  1

 م.7224هـ، 7414املنهاج، بريوت، دار الفكر، 
ن، م(، اإلقناع يف حل ألفاظ أبي شجاع، حتقيق سيد عمرا7511ه/211مشس الدين حممد بن أمحد الشربيين )تويف –

 .211م، ص8174القاهرة، دار احلديث سنة الطبع 
هـ(، الروض املربع شرح 7157)توفى منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس احلنبلى البهوتى 2

زاد املستقنع، ومعه: حاشية الشيخ العثيمني وتعليقات الشيخ السعدي، خرج أحاديثه: عبد القدوس حممد نذير، دار 
 .758ص املؤيد، مؤسسة الرسالة، 

ي النكت هـ(، تفسري املاورد451أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب املاوردي البصري البغدادي )توفى  2
 (.828، ص 7)ج والعيون، حتقيق السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم، بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية، 

هـ(، املستدرك على الصحيحني، حتقيق: 415أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد النيسابوري )تويف:  71
 (.72، ص4م، )ج7221 – 7477( 7)ط مصطفى عبد القادر عطا، بريوت، دار الكتب العلمية

حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري، صحيح البخاري، حتقيق حممد زهري بن ناصر، دار طوق النجاة،  77
، ومسلم، الصحيح، 5858(، باب إذا طلقت احلائض تعتد بذلك الطالق. حديث رقم 47، ص1ه، )7488(،7)ط

 .7417رضاها، حديث رقم كتاب الطالق، باب حتريم طالق احلائض بغري 
 .758ص. الروض املربع شرح زاد املستقنع،البهوتي،  78
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هـ(، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، دار 521عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد احلنفي الكاساني )تويف  73

 .727، ص 3(، ج8م، )ط7222-هـ 7412الكتب العلمية، 
 .81، ص 8171( لسنة 32ل الشخصية، رقم)دائرة قاضي القضاة، قانون األحوا 74
حممد بن حممد بن حممود الرومي، أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ مشس الدين ابن الشيخ مجال الدين البابرتي  75

والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح  .(27، ص 4)ج هـ(، العناية شرح اهلداية، دار الفكر، 122)توفى: 
 (.475، ص 8الكبري، )ج 

هـ(، مغين احملتاج إىل معرفة معاني ألفاظ 211مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي )تويف:  -
 .(5، ص 5)ج  (،7م )ط7224-هـ 7475املنهاج، دار الكتب العلمية، 

هـ(، منتهى اإلرادات، حتقيق: عبد اهلل بن عبد 218وحي احلنبلي )تويفتقي الدين حممد بن أمحد بن النجار الفت -
 (.335، ص 4، )ج (7م، )ط7222-هـ 7472احملسن الرتكي، بريوت، مؤسسة الرسالة ،

 .1سبق خترجيه ص 72
أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد ابن قدامة اجلماعيلي املقدسي ثم الدمشقي احلنبلي )تويف:  71

 .(584، ص 1)ج م، 7222-هـ 7322هـ(، املغـــين، مكتبة القاهرة، 281
 .(584، ص 1)ج ، ابن قدامة، املغين، 723، ص3الكاساني، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، ج 72
 .5، ص 5، الشربيين، مغين احملتاج، ج475، ص 8الدسوقي على الشرح الكبري، ج حاشية 72
 . 723، ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج 81
، أمحد بن حممد بن علي ابن حجر اهليتمي )تويف: 472، ص8الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، ج -

-هـ  7351العلماء، مصر، املكتبة التجارية الكربى،  هـ(، حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، راجعها جلنة من214
 (.741، ص2، )ج م7223

 املرجع السابق. 87
 نور الدين أبو حلية، آثار حّل عصمة الزوجية، القاهرة، دار الكتاب احلديث، 88

 htm#_Toc7828http://noursalam.free.fr/b.881313381انظر موقع: 
 .385، ص7(، ج4م( شرح األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية، )ط7284_ه7348حممد زيد األبياني )تويف  83

 .32( ص 838حممد قدري باشا، األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية، املادة )
 ./572https://elawpedia.com/viewfileانظر موقع   املوسوعة القانونية: 

، 8م، )ج 7222أمحد حممد علي داود، القرارات االستئنافية يف األحوال الشخصية، دار الثقافة للنشر والتوزيع  84
 ( وما بعدها.217ص

هـ(، فتح القدير، دار 227اهلمام السيواسي )تويف: انظر من ناحية فقهية: كمال الدين حممد بن عبد الواحد ابن  85
 (.752ص 4ج ، )الفكر
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أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي  82

 (844ص  2م، )ج7221هـ/7471هـ(، األم، بريوت دار املعرفة 814الشافعي )تويف: 
هـ( روضة الطالبني وعمدة املفتني، حتقيق: زهري 212ي الدين حييى بن شرف النووي )تويف: أبو زكريا حمي -

  (. 871، ص 2(، )ج3م، )ط7227هـ / 7478عمان، -دمشق-الشاويش، بريوت
هـ(، احمللى باآلثار، بريوت، 452أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري )توفى:  81

 (.71، ص 71)ج  دار الفكر،
 املرجع السابق. 82
 (.471، ص8(، الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، )ج713، ص3الكاساني، بدائع الصنائع، )ج 82
هـ(، اإلنصاف يف 225عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان الدمشقي الصاحلي املرداوي، احلنبلي )تويف:  -

 (.754، ص2)ج (،8الرتاث العربي )طمعرفة الراجح من اخلالف، دار إحياء 
 (.777، ص88، )ج(8وزارة األوقاف الكويتية، املوسوعة الفقهية الكويتية، الكويت، دار السالسل، )ط -
 .322/ ص(3(، ابن عابدين، رد احملتار على الدر املختار، )ج713، ص3الكاساني، بدائع الصنائع، )ج 31
 .471، ص8الدسوقي، الشرح الكبري، ج 37
 754، ص2املرداوي، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، ج 38
 .املرجع السابق 33
هـ(، الفتاوى الكربى، 182تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراني احلنبلي الدمشقي )تويف:  34

 (.518، ص 5)ج  (،7م، )ط7221-هـ 7412دار الكتب العلمية، 
 (.384، ص7شرح األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية، )ج  األبياني، 35
 (.217، ص8داود، القرارات االستئنافية يف األحوال الشخصية )ج 32
 .املرجع السابق 31
 .املرجع السابق 32
ريية، اخل، اجلوهرة النرية، املطبعة هـ(211)تويف:  أبو بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي الزَِّبيِديّ اليمين احلنفي 32

 (.58، ص 8(، )ج 7هـ، )ط7388
سوف يركز الباحث على األحكام العملية املعمول بها يف احملاكم الشرعية دون ذكر تفاصيل فقهية واليت عاجلتها  41

 من قانون األحوال الشخصية األردني. 717- 22املواد من 
 (.417ص 3ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، )ج 47
 (.834، ص7ام الشرعية يف األحوال الشخصية، )ج شرح األحك األبياني، 48
 (.447، ص 3الشربيين، مغين احملتاج، )ج 43
 (.411، ص3ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، )ج 44
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أن الزوج قال لزوجته أنت طالق ما  2/3/8115تاريخ  8/2/4/412جاء يف فتوى دائرة اإلفتاء العام رقم 45

املفيت وإن أسقط حقه يف الرجعة قد أرجها إىل عصمته دون أن يلتفت لعبارة ال حيلك شرع وال فرع، ومع ذلك فإن 
 .حيلك شرع وال فرع ألنها تغّير ألمر مشروع فال يعول عليها(

 (.834، ص7شرح األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية، )ج  األبياني، 42
 .(417ص 3ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، )ج 41
 .(834، ص7حكام الشرعية يف األحوال الشخصية، )ج شرح األ األبياني، 42
 (.218، ص8داود، القرارات االستئنافية يف األحوال الشخصية، )ج 42
 (.218اإلقناع، )ص الشربيين، 51
 .(218، ص8داود، القرارات االستئنافية يف األحوال الشخصية، )ج 57
 املرجع السابق. 58
 املرجع السابق. 53
( من قانون األحوال الشخصية األردني:" أنه إذا وقع نزاع بني الزوجني يف صحة 711)فقد جاء يف املادة رقم  54

الرجعة فادعت املعتدة باحليض انقضاء عدتها يف مدة حتتمل انقضاءها، وادعى الزوج عدم انقضائها، تصدق املرأة 
 بيمينها، وال يقبل منها ذلك قبل مضي ستني يوما على الطالق.

 .(218، ص8ستئنافية يف األحوال الشخصية، )جداود، القرارات اال 55
 .(212، ص8)جاملرجع السابق  52
 (.213، ص8)جاملرجع السابق  51
خبالف ما لو كان مدلول فعل الشرط موجودا وقت التكلم صحت الرجعة؛ كأن يقول هلا إن كنت فعلت ما  52

أمرتك فقد راجعتك وكانت فعال قد فعلته صحت الرجعة ... ألن التعليق يف هذه احلالة يكون ظاهريا فقط وهو يف 
 (.382ص  7، شرح األحكام الشرعية، )جاألبيانياحلقيقة هو منجز، 

هـ(، املبسوط، حتقيق: أبو الوفا األفغاني، كراتشي، 722عبد اهلل حممد بن احلسن بن فرقد الشيباني )املتوفى:  أبو 52
 (.88، ص2إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، )ج

 (.218اإلقناع، )ص الشرييب، 21
 .(382، ص7شرح األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية، )ج  األبياني، 27
 (.441ص 3)ج احملتاج،الشربيين، مغين  28
وإن ذهب البعض إىل وجوبها يف اهلامش مستدلني على ذلك  .(417ص 3ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، )ج 23

 .]8سورة الطالق:[بقوله تعاىل: )َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل مِّنُكْم(
 (.382، ص7شرح األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية، )ج  األبياني، 24
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 * د. حممد بين عامر، مفيت حمافظة الزرقاء، دكتوراه يف التفسري وعلومه

 
 :املقدمة

الكتاب ومل جيعل له عوجًا، فأنار به الطريق، وأوضح  بحه السحب ل،    احلمد هلل الذي أنزل على عبده 
كتاٌب ال يأت ه الباطل من بني يديه وال من خلفه، والصالة والسالم على رسول اهلدى والرمحة، الذي بلح   
الرسالة، وأدى األمانة، صلى اهلل عل ه وعلى آله وأصحابه والتابعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الحدين،  

 د:وبع

 ترج حات أبي ح ان األندلسي يف أحكام األسرة من خالل تفسريه "البحر احمل ط"
 * حممد عبد الرمحن بين عامر د. 

 م6/5/8172تاريخ قبول البحث:    م71/5/8172تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

البحث ترج حات أبي ح ان األندلسي يف أحكام األسرة، وقد هدف إىل التعرف على الص   اليت تناول هذا 
كان أبو ح ان يستخدمها يف التعبري عن ترج حاته، كما هدف البحث أيضا إىل استخراج الوجوه اليت بنى عل ها أبو 

ستخراج جمموعة من الص   اليت ح ان ترج حاته يف هذا اجلانب، ومن خالل تناول البحث هلذا املوضوع، أمكن ا
استخدمها أبو ح ان يف ترج حاته، كما أمكن التعرف على عدد من الوجوه اليت رج  بناًء عل ها، كالرتج   بالنظري 
القرآني وبالس اق وبالسنة وباللغة وغري ذلك من الوجوه، وقد كان من نتائج هذا البحث إظهار جزٍء من جهود أبي 

لتوص ة يف هذا البحث بضرورة االهتمام باجلانب الفقهي يف تفسري أبي ح ان األندلسي، إذ إّن ح ان الفقه ة، وكانت ا
 هذا اجلانب مل ُيعط االهتمام الكايف حتى اآلن.

Abstract 
This paper deals with the weights of Abu Hayyan Al-Andalusi in the provisions of the 
family, and the goal of the research to identify. 
The formulas that Abu Hayyan used to express his weights. The objective of the 
research was also to extract the faces on which Abu Hayyan built his weights on this 
side, and through the research on this subject, many formulas of weighting were 
obtained. The results of this research were to show part of Abu Hayyan's 
jurisprudential efforts. Therefore, the recommendation in this research was the 
need to pay attention to the jurisprudential aspect of the interpretation of Abu 
Hayyan Al-Andalusi, this aspect Who did not give enough attention until right Now. 

د. حممد عبد الرمحن بين عامرترجيحات أيب حيان األندلسي يف آحكام األسرة من خالل تفسريه »البحر املحيط»
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العصور، موضع اهتمام املسلمني، فُعُنوا به عنايحة عظ محةت تفهمحًا     القرآن الكريم على مّر فلقد ظّل
 لعظاته وعربه. ألحكامه، واستخراجًا ملعان ه، واستنباطًا

ومن هؤالء الذين خدموا كتاب اهلل تعاىل اإلمام أبو ح حان األندلسحي، محن خحالل تفسحريه "البححر       
عديحدة   نحه ضحم ثو حاً   أنه أساس يف التفسري اللغوي، مع أهذا التفسري الذي اشتهر يف اآلفاق على  ،احمل ط"

وحتق قات سديدة يف شتى العلومت ح ث تطرق مؤلفه إىل العق حدة وأسسحها، واحلحديث وعلومحه، والفقحه      
أحكحام األسحرة   وأصوله، واللغة وفنونها، وقد جاء هذا البحث بعنوان "ترج حات أبي ح ان األندلسي يف 

 من خالل تفسريه البحر احمل ط". 
 :مشكلة الدراسة

منهم  رغم ما حظي به تفسري "البحر احمل ط" من عناية واهتمام من قبل العلماء والباحثني، إال أن أحدًا
هحل كحان    :ن البحث جحاء  لججابحة عحن األسحالة اآلت حة     إمل يفرد اجلانب الفقهي بالدراسة والبحث، لذا ف

يف هذا التفسري؟ وهحل كحان أبحو ح حان صحاحب رأي فقهحي        فقهي املتعلق بأحكام األسرة بارزًااجلانب ال
 ؟ هذا ما حياول هذا البحث اإلجابة عنه.مستقل أم كان مقلدًا

 :أهداف الدراسة
يهدف هذا البحث إىل التعرف على ترج ححات أبحي ح حان يف املسحائل املتعلقحة بأحكحام األسحرة،        

 واألوجه اليت رج  بناًء عل ها. والص   اليت استخدمها،
 :الدراسات السابقة

ا ما كتحب عنحه يف غحري    كتب عن اجلانب الفقهي يف تفسري البحر احمل ط حتى اآلن، أّم علم أحدًاأال 
يف جامعة أم علمي مشروع وهناك ، اجملال الفقهي فكثري، تفاوتت ما بني النحو والصرف واللغة والقراءات

 .ح ان يف تفسريهالقرى حول ترج حات أبي 
 :منهج ة الدراسة

استخدمت يف هذه الدراسة املنهج االستقرائي، فقد قمت باستقراء األقوال اليت أوردهحا أبحو ح حان    
 هي رجحذيف أحكام األسرة، وترج حاته بني هذه األقوال،  م قمت بتلخ ص هذه األقوال، مب نًا الوجه ال

 بإيراد مثاٍل واحد لكل وجه من وجوه الرتج  ، متجنبًا االستطراد. أبو ح ان بناًء عل ه، مكتف ًا
 :حدود الدراسة

حدود هذه الدراسة هي آيات أحكام األسرة يف تفسري أبي ح ان األندلسي، وتشمل آيحات الحزواج   
 والطالق والوصايا واملواريث وما يتعلق بها، وقد جاء هذا البحث يف مقدمة ومبحثني وخامتة:

تشمل أدب ات الدراسةت مشكلة الدراسة وأهدافها وححدودها، ومنهج تهحا، والدراسحات    املقدمة: و
 .السابقة

 : توطاة بني يدي البحث، وف ه  ال ة مطالب:ولاملبحث األ
 بي ح ان األندلسيأالتعريف ب املطلب األول:
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 املطلب الثاني: التعريف بتفسري البحر احمل ط
 املطلب الثالث: معاني مصطلحات العنوان

 املبحث الثاني: ترج حات أبي ح ان األندلسي، وف ه مطلبان:
 املطلب األول: ص   الرتج  

 املطلب الثاني: وجوه الرتج  
 برز النتائج والتوص اتأوف ها  :اخلامتة

 
 ملبحث األولا

 توطاة بني يدي البحث 
 بي ح ان األندلسيأاملطلب األول: التعريف ب

بن ح ان، أ ري الدين، أبو ح ان، وعرف باألندلسحي  هو حممد بن يوسف بن علي بن يوسف 
 .(7)نسبة إىل موطنه الكبري األندلس

، وقحد  (8)ولد أبو ح ان قرب غرناطة يف أخريات شوال سنة أربع ومخسني وسحتمائة للحهجرة  
 رض، ومن فّنأرض إىل أمن  بي ح ان حتى جاوز التسعني من العمر، قضاها متنقاًلأطالت احل اة ب

حتى قال عنه الصفدي: "مأل الزمان  د بارك اهلل يف عمره، فرتك وراءه عشرات املصنفات،، وقإىل فّن
على الدرس والتحص ل، حتحى لقحي ربحه يف     ، وظل منكبًا(8")تصان ف، وأمال عنق األيام بالتوال ف

 .(4)الثامن والعشرين من صفر عام مخسة وأربعني وسبعمائة للهجرة ودفن بالقاهرة
أن أبحا ح حان تنقحل بحني عحدة محذاهب فقه حة، وهحي املحذهب املحالكي            وقد ذكر املؤرخحون 

كما قرأ  ،هح(712والظاهري اللذين متذهب بهما وهو باألندلس، ح ث قرأ املوطأ لجمام مالك )ت
واختصحره يف كتحاب هحاه "األنحور األجلحى يف اختصحار        ،هحح( 456البن حزم الظاهري )ت ىاحملل

ووجحد محذهب أهحل الظحاهر      ،الذي متذهب به عندما دخحل مصحر  ، وكذا املذهب الشافعي "حلىامُل
واختصحره يف كتحاب    ،هح(616واملنهاج للنووي )ت ،هح(686، وقد قرأ احملرر للرافعي )تمهجورًا

هح( ترمجة مطولة يف كتابه 117هاه "الوهاج يف اختصار املنهاج"، وقد عقد له تاج الدين السبكي )ت
 .(5")"طبقات الشافع ة الكربى

 طلب الثاني: التعريف بتفسري "البحر احمل ط"امل
له مؤلفه عدته، فلحم يشحرع ف حه إال     "البحر احمل ط" كتاب مطوَّل يف تفسري كتاب اهلل تعاىل، أعّد

اه مؤلفحه، ثحر زاخحر    ى أبو ح ان تفسريه "البحر احمل ط"، وهو كما ّهه من الستني، وقد ّهعند دنّو
 والدرر، وفوائده واضحة غرر، ومل يكتف بتسم ته بالبحر، وإمنا وصفه باحمل ط، فكان حم طحاً  ئبالآلل
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ه وشارده، وحني تطحالع البححر احملح ط، تعلحم أن أبحا      ري، جامعا ألوابده، متتبعا لنادِّلكل أبعاد التفس
 ح ان قد أعطى الكالم معناه، وطابق بني االسم ومسماه.

قى منها أبو ح ان تفسريه، فقد رجع إىل كثري من كتب القراءات وقد تنوعت املصادر اليت است
والتفسري واحلديث والنحو والتصريف واللغة والفقه وأصوله وغريها، إضافة ملا كان للمصنف محن  

علحى التفسحري فحسحب، بحل هحو       علم غزير واطالع واسع، وموضوع "البحر احمل ط"، ل س مقصحوراً 
هذا  شبابه يف حتص لها، ويعّد ىمضأاليت حذق ف ها أبو ح ان و موضوع عام، يقوم على مجلة العلوم

 التفسري من التفاسري املدرجة ضمن التفاسري بالرأي مع عدم إغفال التفسري باملأ ور.
ن أبا ح ان مل يهمل هذا اجلانب يف تفسحريه، فقحد أشحار يف    إأما ف ما يتعلق باجلانب الفقهي، ف

نه يتلخص يف نقل أقاويل الفقهاء األربعة أمع هذا اجلانب، فبني مقدمة البحر إىل منهجه يف التعامل 
وغريهم يف األحكام الشرع ة مما له تعلق باللفظ القرآني، واإلحالة على الدالئل اليت يف كتب الفقه، 

مبقتضى الدل ل ومحا   معظم الناس، بادئًا هوذكر الدل ل إذا كان احلكم غريبًا أو خالف مشهور ما قال
، ويبحدو  (6")عن الظاهر ما جيب إخراجه بحه عنحه   هر اللفظ، مرجحًا له لذلك، ما مل يصّددل عل ه ظا

ما كان يرج  األحكام الفقه ة بناًء علحى ظحاهر    ، إذ كثريًاتأ ر أبي ح ان مبذهب أهل الظاهر ظاهرًا
 .، حتى لو خالف ما عل ه اجلمهور أح انًاالنّص

األحكحام علحى نقحل آراء املفسحرين والفقهحاء      ومل يقتصر جهحد أبحي ح حان يف تفسحري آيحات      
واجملتهدين الواردة يف ب ان األحكام املستنبطة من النص القرآني، بل كحان يقحف أمحام معظحم هحذه      

منها، حتى يعرضه على مجلحة   ال يقبل رأيًا األقوال موقف الباحث الناقد، فهو إذ ينقل تلك األقوال
، قرب إىل النّصأملوازين رده، وخرج برأي من عنده يراه ن سقط أمام تلك اإمن املوازين العلم ة، ف

 .(1)بسبب نزوهلا ينتظم تلك اآلية، وأكثر تعلقًا لصق بالس اق الذيأو
هم ما صنف ف حه، والشح و    أأصول الفقه، و وقد تكلم أبو ح ان يف خطبة الكتاب على حّد

 ني، والعمحوم واخلصحو ،   ، وأشحار إىل أن معرفحة اإلمجحال والتبح    الذين ثث معهم يف هحذا الفحنّ  
ر، واإلطالق والتق  د، وداللة األمر والنهي، وما أشبه هذا، هو من العلوم الحيت حيتحاج إل هحا املفّسح    

 حر اسحتخدام أبحي    أ، ويظهر (2)أكثر هذا جبزء األحكام من القرآن، ويؤخذ من أصول الفقه وخيتّص
 ح ان ألصول الفقه يف استنباطه األحكام من األدلة الكل ة، ويف درء التعارض بني األدلة الشرع ة. 

 املطلب الثالث: معاني مصطلحات العنوان
الرتجح   يف اللغحة: مصحدر رجَّح  يحرجِّ       : الفرع األول: معنى الرتجح   لغحة واصحطالحاً   

تدور حول الثقل وامل ل والرزانة والزيادة، يقال: رجح  الشحيء   ترج حًا، ومادة الراء واجل م واحلاء 
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، أي مال، وخنٌل رجحانًا –بتثل ث اجل م–من الرجحان، ورج  امل زان يرج   ،وهو راج ، إذا رزن
 .(2)قال األمحال مراج  ، أي 

 ُ علم األقوى ف عمل بهحد الطريقني على اآلخر لأن الرتج   "هو تقوية إف تأما يف االصطالح
حد األقوال يف تفسري اآلية لدل ل يحدل  أن الرتج   يف التفسري هو تقوية إ، وعل ه ف(71")خرويطرح اآل

 على قوته أو ضعف ما سواه من األقوال.
صل مأخذه يف أ: األحكام يف اللغة مجع حكم، والفرع الثاني: معنى األحكام لغة واصطالحًا

حكمة اللجام ملنعها الدابة من االنطالق علحى خحالف   العرب ة من مادة تدور كلها حول املنع، ومنه 
 .  (77)مراد صاحبها، ومنه احِلكمة املضادة للعبث والسفه، وح َكم الشيء وأحكمه، منعه من الفساد

هحو خطحاب الشحارع املتعلحق      -ويسمى احلكحم التكل فحي  - واحلكم يف اصطالح األصول ني
 .(78)بأفعال املكلفني باالقتضاء أو التخ ري أو الوضع

د يكحون  قح واملقصود باالقتضاء هو الطلب، وقد يكون طلب فعل أو طلب ترك، وكلٌّ منهما 
أو غري جازم، فطلب الفعل اجلازم هو الوجوب، وغري اجلحازم هحو النحدب، وطلحب الحرتك       جازمًا

زم هو احلرمة وغري اجلازم هو الكراهة، واملقصود بالتخ ري هو اإلباححة، أمحا املقصحود بالوضحع     ااجل
، واحلكم على الفعل بأنه صح   أو باطحل... فكحل دل حل    أو مانعًا أو شرطًا فهو جعل الشيء سببًا

، هحو حكحم شحرعي يف اصحطالح     أو وضحعاً  أو ختح رياً  شرعي تعلق بفعل من أفعال املكلفني، طلبًا
 .(76)األصول ني

، وأسحرة  : األسحرة يف اللغحة: الحدرع احلصح نة    الفرع الثالث: معنى األسرة لغحة واصحطالحاً  
عشحرية الرجحل وأهحل     اإلنسان: عشريته ورهطه األدنون، ُسمُّوا بذلك ألنه يتقوى بهم، واألسحرة: 

 .(74)ب ته، وق ل: أقارب الرجل من قبل أب ه
فق ل يف تعريفها: هي الرابطة الزوج ة اليت تتكون محن زوج وزوجحة،    تأما األسرة اصطالحًا

اقلة الفرد، ث ث يقحرب  خوة وأخوات وأعمام وعمات وعإوما انبثق منها من ذريةت أبناء وبنات، و
 .(75)صطالحي من اللغوياملعنى اال

ن املقصود من هحذا  إ :خنلص إىل القول تبعد هذا التعريف املوجز ملعاني مصطلحات العنوان
البحث هو ب ان األقوال اليت رجحها أبو ح ان يف تفسريه لآليات اليت تتعلق بأحكحام األسحرةت محن    

 الق ووصايا ومواريث وغريها.زواج وط
 

 املبحث الثاني
 ترج حات أبي ح ان
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ويبدأ أقواله به يف  ،لقول مجهور الفقهاء مكانة عند أبي ح ان، فهو مي ل إل ه وحيرتمه ويش د به
، فقد خيالفه ويرج  غريه إذا انقدح يف ذهنه محن األدلحة   أح ان كثرية، على أن هذا ل س ديدنه دائمًا

غري ما يراه اجلمهور، وقد مت زت ثو ه الفقه ة برحابة الصدر، وسعة األفق، واححرتام اآلراء، كمحا   
 يف معظم أقواله. مذهب معني، بل كان منصفًا ب ملذهبه ضّدنه مل يتعّصأ

 املطلب األول: ص   الرتج  
أبو ح ان من خالهلا ما يرجحه وما مي ل إل ه من األقوال اليت يذكرها تنوعت الص   اليت بني 

وغري صرحية أح انحا أخحرى، ومحن خحالل التتبحع       يف تفسريه، وقد جاءت هذه الص   صرحية أح انًا
 واالستقراء ميكن تقس م هذه الص   إىل ما يلي:

تفسحريه علحى محا     أبو ح حان يف مواضحع محن    حد األقوال: فقد نّصأ: التصري  برتج   أواًل
، واألظهر، وُرجِّ  ، ويعضده ما صّ يرجحه من األقوال اليت يوردها، كقوله: والصح  ، واألصّ 

 هذا القول.
يستخدم هذه الص   لجشارة إىل أن ما سحوى القحول الحراج     كان والذي يظهر أن أبا ح ان 

تعاىل:  اهلل قوللضع ف أو مردود، ألنه مناقض ألدلة الرتج  ، ومثاله ما ذكره أبو ح ان يف تفسريه 
وال فقد نقل أبو ح حان  ال حة أقح    ،[84 ]النساء: {َفم ا اْست ْمت ْعُتم ِبِه ِمْنُهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجور ُهنَّ َفِريض ًة}

، وجوازها عند الضرورة، وحترميها، وقحد  س يف حكم نكاح املتعة، وهي: جوازها مطلقًاباعن ابن ع
يف ذلك سلف األمة وخلفها، فبعد أن نقل األقحوال الثال حة    رج  أبو ح ان القول بالتحريم موافقًا

عحن رسحول اهلل   عنه الرجوع إىل حترميها... وقد  بحت حترميهحا    املروية عن ابن عباس قال: "واألصّ 
 .(76)"صلى اهلل عل ه وسلم من حديث علّي وغريه

بن أبي طالب رضي  الذي يشري إل ه أبو ح ان مرويٌّ يف الصح حني، فعن علّي وحديث علّي
وعن أكل حلوم احلمحر   ،أن رسول اهلل صلى اهلل عل ه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خ رب اهلل عنه
 .(71)اإلنس ة

بالرأي الراج  عند غريه، فقد كان أبو ح ان ينقل األقوال الحواردة يف احلكحم   : التصري   ان ًا
صحراحة علحى ترج ححه هلحذا القحول،       ح بالقول الراج  عند غريه، دون أن يحنصّ يصّر  ّم ،الفقهي

كقوله: وهو قول فقهاء األمصار، وذهب اجلمهور، وعلى هذا أكثر أهل العلم، وهو قول اجلمهور، 
 فسرين، وهو قول أكثر أهل العلم.وهو قول ُجلِّ امل

ما سحوى القحول الحراج      يستخدم هذه الص   لجشارة إىل أّنكان أبا ح ان  والذي يظهر أّن
الَّ ُجن اح  ع َلحْ ُكْم  }ضع ف لرتج   اجلمهور خالفه، ومثاله ما ذكره أبو ح ان يف تفسريه قوله تعاىل: 

[، قال أبو ح ان: "والظحاهر  866 ]البقرة: {ِإن َطلَّْقُتُم الّنس اء م ا َلْم ت م سُّوُهنَّ َأْو ت ْفِرُضوْا َلُهنَّ َفِريض ًة
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اآلية دلت على انتفاء احلرج يف طالقهّن عمومًا، سحواء   ض غري املدخول بها، ألّنجواز طالق احلائ
كّن ح ضًا أم ال، وهو قول أكثر العلماء ومشحهور محذهب مالحك، وملالحك قحول مينحع محن طحالق         

 .(27")ااحلائض مدخواًل بها أو غري مدخول به
  القحول بوقحوع   نه رّجح قولني يف حكم طالق احلائض، لك فقد أورد أبو ح ان يف هذا النّص

طالق احلائض، ألنه قول أكثر العلماء،  م أورد القول الثاني، الذي مينع طالق احلائض، وهو قوٌل 
طالق احلائض غري واقحع، إال أن املعتمحد    ّنأأبا ح ان أشار إىل قوٍل لجمام مالك ب ورغم أّن، ملالك

 . (27)عند املالك ة هو وقوع طالق احلائض
فقد كان أبو ح ان ينقل األقوال الواردة يف احلكم ت حد األقوالأ   بضعف أو رّد: التصري الثًا

صراحة على ترج حه لغريه، كقولحه:   حد األقوال، دون أن ينّصأ  م يصرح بضعف أو رّد ،الفقهّي
مهجور، وقحد   ، وأبعد من قال، وشذَّ من قال، وهو قول شاّذ، وهذا بع د جدًاوف ه ُبعد، ويبعد جدًا

اتفقت األمة على خالفه، ول س كما قال، ول س بقول، وهذا ينبو عنحه لفحظ اآليحة، وهحو  حالف      
 لألصول، وقد ُضعِّف هذا القول.

يستخدم هذه الص   لجشارة إىل استبعاد القول الذي يشار إل ه كان أبا ح ان  والذي يظهر أّن
الَّ ُجن حاح   }ا ذكره أبو ح ان يف تفسحري قولحه تعحاىل:    ن القول الراج  غريه، ومثاله مأبهذه العبارة، و

[، قحال أبحو ح حان:    866]البقحرة:  {ع َلْ ُكْم ِإن َطلَّْقُتُم الّنس اء م ا َلْم ت م سُّوُهنَّ َأْو ت ْفِرُضوْا َلُهنَّ َفِريض ًة
ا مهحر  "وموت الزوج قبل البناء وقبل الفرض، ينزل منزلة طالقه قبل البناء وقبل الفرض، فلح س هلح  

وال مرياث، قاله مسروق، وهو  الف لألصول، وقال علّي وزيد وابن عباس وابن عمر والزهحري  
واألوزاعي ومالك والشافعي: هلا املرياث وال صداق هلا وعل ها العدة، وقال عبحد اهلل بحن مسحعود    

العحدة  وعل هحا   ،ومجاعة من الصحابة وأبو حن فة والثوري وأمحد وإسحاق: هلا صداق مثحل نسحائها  
 .(81")وهلا املرياث

فقد أورد أبو ح ان يف تفسري اآلية  ال ة أقوال يف أحكام املرأة اليت ميوت زوجها قبل الدخول 
هلا مهرًا، وقد استبعد أبو ح ان رأي مسروق ألنه  الف لألصول، دون أن يشري إىل الرأي  ومل يسّم

الراج  من الرأيني اآلخرين، على أن الرأي الراج  هو ما عل ه اجلمهور، وهحو أن هلحا مهحر املثحل     
، ومل وعل ها العدة وهلا املرياث، ملا روي أن ابن مسعود قضى يف امرأة مل يفرض هلحا زوجهحا صحداقاً   

يدخل بها حتى مات، فقال: هلا صداق مثلها، ال و ْكس وال شطط، وعل ها العدة وهلا املرياث، فقال 
 .(87)م ْعِقل بن سنان: "قضى رسول اهلل صّلى اهلل عل ه وسلم يف ب ْروع بنت واشق مثل ما قض ت"
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 املطلب الثاني: وجوه الرتج  
الرتج   بداللة آيحة أو آيحات قرآن حة، وهحو محا       الرتج   بالنظري القرآني، وهوالفرع األول: 

ر يف مكان آخر اصطل  على تسم ته بتفسري القرآن بالقرآن، ذلك أن ما ُأمجل يف مكان يف القرآن ُفّس
منه، وما اختصره الس اق يف موضع، بسطه يف موضع آخر، وقد اعتربه العلماء من أوجه الرتجح  ،  

، وقحد اعتمحد أبحو ح حان هحذا الوجحه محن أوجحه         (88)ازعواستدلوا به عند حدوث االختالف والتن
و ِإن َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمحن َقْبحِل َأن ت م سُّحوُهنَّ و َقحْد َفر ْضحُتْم َلُهحنَّ َفِريض حًة        }الرتج  ، ومثاله قوله تعاىل: 

فقحد ذكحر أبحو     ،[861]البقحرة:  {اِحَفِنْصُف م ا َفر ْضُتْم ِإلَّا َأن ي ْعُفون  َأْو ي ْعُفو  الَِّذي ِب  ِدِه ُعْقد ُة النَِّكح 
 ؟ على قولني:{الَِّذي ِب  ِدِه ُعْقد ُة النَِّكاِح}ح ان اختالف العلماء يف قوله تعاىل: 

وابن عباس  : هو الزوج، وعفوه أن يعط ها املهر كله، ونقل هذا القول عن علّياألولالقول 
 أبو ح ان، قال: "ولحو فرضحنا أنّ   حهوهو قول أبي حن فة وقول عند الشافعي، وهو ما رّج ،وغريهم

و آُتوا النِّس اء  }ه إىل احملكم، قال تعاىل: من املتشابه، لوجب رّد {الَِّذي ِب  ِدِه ُعْقد ُة النَِّكاِح}قوله تعاىل: 
و ِإْن }[ وقال تعاىل: 4:]النساء {ص ُدَقاِتِهنَّ ِنْحَلًة َفِإن ِطْبن  َلُكْم ع ن ش ْيٍء مِّْنُه ن ْفًسا َفُكُلوُه ه ِن ًاا مَِّريًاا

َأت ْأُخُذون ُه ُبْهت اًنحا و ِإْ ًمحا    ُه ش ْ ًااَأر دتُُّم اْسِتْبد ال  ز ْوٍج مََّكان  ز ْوٍج و آت ْ ُتْم ِإْحد اُهنَّ ِقنَطاًرا َفَلا ت ْأُخُذوا ِمْن
ت ْ ُتُموُهنَّ ش حْ ًاا ِإلَّحا َأن ي خ اَفحا َألَّحا     و َلا ي ِحلُّ َلُكْم َأن ت ْأُخُذوا ِممَّا آ}[، وقال تعاىل: 81]النساء: {مُِّب ًنا

الولي ال دخل له يف شيٍء محن   [، فهذه اآليات حمكمة تدل على أّن882]البقرة: {ُيِق م ا ُحُدود  اللَِّه
 . (68")مال الزوجة

، زوجًا كان أو سح دًا، ونقحل هحذا القحول عحن عحدد محن الصححابة         : هو الولّيالثانيالقول 
ف حه أن يقحال ب حده    الزوج املطلق يبعد  وهو قول مالك وقول عند الشافعي، وحجتهم أّنوالتابعني، 

 .ن جيعل تكم له الصداق عفوًاعقدة النكاح، وأ
الزوج إذا طلق زوجته قبل الدخول، فال تأخحذ إال   ّنأل ،وما ذهب إل ه أبو ح ان هو الراج 

خرى ب نت أن الذي ب ده عقدة النكاح هحو  اآليات األ نصف املهر، وعفوه أن يعط ها املهر كله، ألّن
 مهر املرأة من حقها ال من حقه. الزوجة ل س له أن يعفوت ألّن الزوج، فولّي

الرتج   بتخص ص العام، والعموم يف االصطالح هو اللفظ املستغرق جلم ع ما الفرع الثاني: 
، وقحد يكحون العحام    (48)إخراج بعض ما تناوله اخلطاب عنحه هو  ، واخلاّ يصل  له من غري حصر

واخلا  سنة، وقد رج  أبو ح حان يف تفسحريه بهحذا     نًاآ، وقد يكون العام قركالهما قرآنًا واخلاّ 
 الوجه من أوجه الرتج   بكال النوعني، وكما يلي:
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بالُسّنة عند  أهل احلديث: ما ُنسب  إىل النيّب صحلى اهلل   : الرتج   بالسنة: ُيقصدالفرع الثالث
، والرتج   بالسنة من القواعد (28")عل ه وسلم من أقواٍل وأفعاٍل وتقارير أو صفات خ لقّ ة أو ُخُلقّ ة

و ُأوَلاُت اْلَأْحم اِل }يف ترج حاتهم، ومثاله قوله تعاىل:  –ومنهم أبو ح ان- اليت اعتمد عل ها العلماء
[، فقد نقل أبو ح ان قحولني يف عحدة احلامحل املتحوفى عنهحا      4]الطالق: {ُلُهنَّ َأن ي ض ْعن  ح ْمَلُهنََّأج 

 زوجها، وهما:
عنها زوجهحا، وهحو    ىاألول: عدتها وضع احلمل، ألن اآلية عامة يف املطلقة ويف املتوفالقول 

 قول عمر وابن مسعود وأبي هريرة وفقهاء األمصار.
تها أبعد األجلني، فلو وضعت قبل أربعة أشهر وعشر، صربت إىل آخرهحا،  الثاني: عدالقول 

 وهو قول علي وابن عباس.
سحب عة األسحلم ة    أّن ، فقد صح ّ (16)ثديث سب عة وقد رج  أبو ح ان القول األول مستداًل

تويف عنها زوجها وهي حامل، فوضعت بعد أربعني يومًا من موته، فقضى هلا رسول اهلل صحلى اهلل  
 .(76)عل ه وسلم بانقضاء عدتها

وقد روي عن ابحن عبحاس أنحه رجحع      قال القرطيب: "وعلى هذا مجهور العلماء وأئمة الفقهاء،
 .(86")بعد األجلنيأعدتها  عن القول بأّن
: الرتج   بسبب النزول، ويراد بسبب النحزول هحو محا نزلحت اآليحة أو اآليحات       الرابعالفرع 

إذ  ،، والرتج   بسبب النزول من أوجه الرتج   املعتمحدة عنحد العلمحاء   (66)متحد ة عنه أيام وقوعه
 م على ما ل س كذلك.القول الذي يؤيده سبب النزول مقّد قرروا أّن

به على ترج   بعض األقوال يف تفسحريه، ومثالحه    ستدّلوقد اعتمد أبو ح ان هذا الوجه، وا
 ي ا َأيُّه ا الَِّذين  آم ُنوا ش ه اد ُة ب ْ ِنُكْم ِإذ ا ح ض ر  َأح د ُكُم اْلم ْوُت ِحني  اْلو ِص َِّة اْ ن اِن ذ و ا ع ْدٍل}قوله تعاىل: 

[، 716]املائحدة:  {اْلَأْرِض َفَأص اب ْتُكم مُِّص ب ُة اْلم حْوتِ مِّنُكْم َأْو آخ ر اِن ِمْن َغْ ِرُكْم ِإْن َأنُتْم ض ر ْبُتْم ِفي 
 وهي: ،{مِّنُكْم َأْو آخ ر اِن ِمْن َغْ ِرُكْم}يف معنى قوله تعاىل:  قولنيفقد نقل أبو ح ان 

من املسلمني األجانب، وهو قول ابن  {ِمْن َغْ ِرُكْم}أي من أقاربكم و {مِّنُكْم}األول: القول 
عباس وعكرمة والزهري، وبه قال الز شحري، وهحو قحول مجهحور الفقهحاء محن املالك حة الشحافع ة         

حد من عشريتكم فاستشهدوا أجنب ني علحى  أواحلنابلة، أي إن وقع املوت يف السفر، ومل يكن معكم 
 نص .أعلم بأحوال امل ت، وهم له أص ة، وجعل األقارب أوىل، ألنهم الو

من الكفار، وهو قول الرازي، قحالوا:   {ِمْن َغْ ِرُكْم}أي من املؤمنني و {مِّنُكْم} الثاني:القول 
وقد نزلت اآلية وال مؤمن باملدينة، وكانوا يسافرون بالتجارة صحبة أهل الكتحاب وعبحدة األو حان    

 .(46")حه أبو ح ان مستشهدًا بسبب نزول اآلية، وهو ما رّجوأنواع الكفار
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كانا خيتلفحان إىل   وعديًا الداري مت مًا فهو أن ت  أبو ح ان بناًء عل ها سبب النزول الذي رّجأّم
فأوصى إل هما فدفعا تركتحه إىل   ،فتويف بأرض ل س بها مسلم ،فخرج معهما فتى من بين سهم ،مكة

فاستحلفهما رسول اهلل صلى اهلل عل ه وسلم بحاهلل محا    ،بالذهب من فضة  وصًا أهله وحبسا جامًا
فجاء رجحالن محن ور حة     ،اشرتيناه من عدي ومت م :قالوا ، م وجد اجلام مبكة ،كتمتما وال اطلعتما

ولشحهادتهما أححق محن شحهادتهما ومحا اعتحدينا إنحا إذا ملحن          السهمي فحلفا أن هذا اجلام للسهمّي
ومحا رجححه أبحو ح حان هحو األيسحر، وهحو أن        ، (56)أخذوا اجلام وف هم نزلت هذه اآليحة" ف ،الظاملني
الضرورات  ألنعلى املسلمني يف الوص ة جائزة للضرورة عند عدم وجود مسلم،  أهل الذمة شهادة

 ورات.تب   احملظ
السباق  : الرتج   بالس اق: وهو ب ان اللفظ أو اجلملة يف اآلية مبا ال خيرجه عنالفرع اخلامس

واللحاق إال بدل ل صح   جيب التسل م له، والسباق هو الكالم الذي يبني معنى ما قبله، واللحاق 
 .(66)س اق هو الكالم الذي يبني معنى ما بعده، ويطلق عل هما معًا

والس اق من أعظم الدالئل على مراد املتكلم، وداللتحه محن األمحور الحيت جيحب مراعاتهحا يف       
د أوىل أبو ح ان هذا الوجه من أوجه الرتج   عناية كبرية، ح حث اسحتعان بحه يف    تفسري اآليات، وق

و اَل ُجن اح  ع َلْ ُكْم ِف م ا ت ر اض ْ ُتْم ِبِه }ترج   بعض األقوال، ويف تضع ف بعضها، ومثاله قوله تعاىل: 
 راض تم به، وهي:فقد نقل أبو ح ان عدة أقوال يف معنى ما ت ،[84]النساء: {ِمن ب ْعِد اْلَفِريض ِة

ى أجرًا، وإىل هذا ذهحب احلسحن وابحن    على أّن املهر يسّم األول: هو املهر، وهذا نّصالقول 
 زيد.

الثاني: هو املتعة، واملعنى ف ما تراض تم به من بعد الفريضة زيادة يف األجحل، وزيحادة   القول  
 يف املهر قبل استرباء الرحم.

 ما أعط تموهن إل كم، وهو قول ابن عباس. يف رّد الثالث: أّيالقول 
 الرابع: ف ما تراض تم به من النقصان يف الصداق إذا أعسرمت، وهو قول ابن املعتمر.القول 
اخلامس: أي إبراء املرأة عن املهر، أو توف ته، أو توف ة الرجل كل املهحر إن طلحق قبحل    القول 

 الدخول.
 فرقة، أو إقامة بعد أداء الفريضة. السادس: أي ف ما تراض تم به من بعدالقول 

 وقد نقل أبو ح ان األقوال الثال ة األخرية بص غة التمحريض، ورجح  القحول األول مسحتدالً    
عل حه   املهر على زوجها أو أن تنقص أو تحؤخر، هحذا محا يحدلّ     ح ث قال: "فللمرأة أن ترّد ،بالس اق

 ]النساء: {ء ّمْنُه ن ْفسًا َفُكُلوُه ه ِن اًا مَِّرياًاْيع ن ش  َفِإن ِطْبن  َلُكْم}س اق الكالم، وهو نظري قوله تعاىل: 
واإلبحراء، وعمحوم اللفحظ يقتضحي جحواز       وألن "ما" عموم يف الزيادة والنقصان والتأخري واحلّط ،[4
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والتأج ل ال حيتاج يف وقوعحه   ّطواحل إلبراءا اجلم ع، وهو بالزيادة أخص منه بغريها مما ذكرناه، ألّن
 .(16)الرجل، واالقتصار على ما ذكر دون الزيادة يسقط فائدة ذكر تراض هما إىل رضا

األقحوال األخحرى ال    ألّنوما ذهب إل ه أبو ح ان هو الراج  لداللة س اق الكحالم عل حه، و  
 منه. دل ل عل ها، وألنه ال خالف يف جواز الزيادة يف املهر أو احلّط

باحلق قة هنا: اللفظ املستعمل ف ما وضع  قصُداجملاز، ُي: الرتج   باحلق قة على الفرع السادس
، واألصحل أن حيمحل   (26)له ابتداًء، واجملاز: هو اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له لعالقٍة مع قرينحة 

  أبحو ح حان يف   ف حمل عندئٍذ علحى اجملحاز، وقحد رّجح     ،ر محله عل هااللفظ على احلق قة إال إذا تعّذ
و ي ْسحَأُلون َك ع حِن   }بناًء على محل اللفظ علحى احلق قحة، ومثالحه قولحه تعحاىل:      األقوال  تفسريه بعض 

ي ْطُهْرن  َفِإذ ا ت َطهَّْرن  َفْأُتوُهنَّ  ٰ  اْلم ِح ِض ُقْل ُهو  َأًذى َفاْعت ِزُلوا النِّس اء  ِفي اْلم ِح ِض و َلا ت ْقر ُبوُهنَّ ح تَّى
ِمحْن ح ْ حُث َأم حر ُكُم    }[، فقل نقل أبو ح ان عدة أقوال يف معنى 888]البقرة: {ِمْن ح ْ ُث َأم ر ُكُم اللَُّه

 ، وهي:{اللَُّه
األول: أي من اجلهة اليت أمر اهلل تعاىل، وهو الُقُبل، ألنه املنهي عنه يف ححال احلح ض،   القول 

 و قول ابن عباس والرب ع.وه
الثاني: أي من ِقب ل طهرهنَّ ال من ِقب ل ح ضهن، وهو قول عكرمة وقتادة والضححاك،  القول 

 ويصري املعنى: فأتوهن يف الطهر ال يف احل ض.
 الثالث: أي من ِقب ل النكاح ال من ِقب ل الفجور، وهو قول حممد بن احلنف ة.القول 
لكم غش انهن، بحأن ال يكحن صحائمات وال معتكفحات وال      الرابع: أي من ح ث ُأحلالقول 

 .(26)حمرمات، وهو قول األصم
ح ث قال: "واألول أظهر، ألن محل "ح ُث" على املكان  ،وقد رج  أبو ح ان القول األول

، ومما يقوي هذا الرتج   أن الُقبل هو الذي أمر اهلل تعاىل (14)واملوضع هو احلق قة، وما سواه جماز"
 .{َفاْعت ِزُلوا النِّس اء  ِفي اْلم ِح ِض}يف احل ض بقوله تعاىل: بتجنبه 

بلح  ب حان،   أن الكريم بأفص  لسحان و آنزل اهلل تعاىل القرأ: الرتج   باللغة: لقد الفرع السابع
 {ُمحِبنيٍ  ع ر ِبحيٍّ ِبِلس حٍان   *ع َلحى َقْلِبحَك ِلت ُكحون  ِمحن  اْلُمْنحِذرين       *ن ز ل  ِبِه الرُّوُح اأَلِمنُي}قال سبحانه: 

[، ولقد كان أبو ح ان من أّجل علماء اللغة، إضحافة إىل كونحه مفسحرًا، وقحد     725-726]الشعراء:
 تي:ه يف ترج حاته، ويتمثل ذلك يف اآلكانت اللغة إحدى ركائز

و َلا ت نِكُححوا م حا ن َكح      }ومثاله قوله تعاىل:  ،: ترج   وجٍه من وجوه اإلعراب على آخرأواًل
، فقد نقل أبو ح ان 88النساء: {آب اُؤُكم مِّن  النِّس اِء ِإلَّا م ا َقْد س َلف  ِإنَُّه َكان  َفاِحش ًة و م ْقًتا و س اء  س ِب ًلا

 ، وهما:{م ا ن َك  }يف إعراب "ما" من قوله تعاىل:  قولني
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َفانِكُحوا م ا َطاب  }به، وأنها واقعة على النوع، كما يف قوله تعاىل:  األول: أنها مفعولالقول 
 أي: وال تنكحوا النوع الذي نك  آباؤكم، وهو قول اجلمهور. ،[6]النساء: {َلُكم مِّن  النِّس اِء

كم الفاسد الذي كحانوا يتعاطونحه   ئالثاني: أنها مصدرية، أي وال تنكحوا مثل نكاح آباالقول 
 كالشغار وغريه، واختار هذا القول حممد بن جرير الطربي.يف اجلاهل ة 

ر يف علحم  وقد رج  أبو ح ان القول األول بعد االستدالل لحه محن اللغحة، قحال: "وقحد تقحرّ       
وعلى هذا املفهوم من إطالق "ما" علحى منكوححات اآلبحاء     العرب ة أن "ما" تقع على أنواع من يعقل...

، يقحول ابحن العربحي:    (74)على حتريم نكاح األبناء حالئل اآلبحاء تلقت الصحابة اآلية واستدلوا بها 
بائكم، وال تكون "ما" هنا مبعنى املصدر، التصاهلا بالفعل، وإمنحا  آواملعنى الصح  : وال تنكحوا نساء 

 .(84")هي مبعنى الذي ومبعنى م ن
"وأوىل األقوال يف : ا أصحاب القول الثاني، فحجتهم أن "ما" ال تستعمل للعاقل، قال الطربيأّم

"ما نك  آباؤكم"  ذلك بالصواب، أن يكون معناه: وال تنكحوا من النساء نكاح  آبائكم، ويكون قوله:
"ما" تستعمل مع أنواع من يعقل،  ألن ،ما ذهب إل ه أبو ح ان هو الراج  ، على أّن(64")مبعنى املصدر

الطربي يوافحق اجلمهحور    يه، على أّنلكن مينع استعماهلا على أفراد من يعقل، كما هو مذهب س بو
ن اآليحة نحصٌّ يف   أاجلمهور يقولون بح  يف أن هذه اآلية حترم نكاح زوجات اآلباء على األبناء، إال أّن

لنه ها عن املناك  الفاسحدة الحيت    نه يقول بأنها حترم ذلك تبعًاإاملسألة واآلية مساقة هلا، أما الطربي ف
 اح زوجة األب.كان يفعلها اآلباء، ومن ب نها نك

ُحرِّم حْت ع َلحْ ُكْم   }: ترج   عود الوصف إىل موصوف دون آخحر، ومثالحه قولحه تعحاىل:      ان ًا
ُكُم اللَّحاِتي  ُأمَّه اُتُكْم و ب ن اُتُكْم و َأخ و اُتُكْم و ع مَّاُتُكْم و خ اَلحاُتُكْم و ب ن حاُت اْلحَأِ  و ب ن حاُت اْلُأْخحِت و ُأمَّه حاتُ      

رَّض اع ِة و ُأمَّه اُت ِنس اِئُكْم و ر ب اِئُبُكُم اللَّحاِتي ِفحي ُحُجحوِرُكم مِّحن نِّس حاِئُكُم      َأْرض ْعن ُكْم و َأخ و اُتُكم مِّن  ال
[، والرب بحة هحي بنحت    86]النساء: {اللَّاِتي د خ ْلُتم ِبِهنَّ َفِإن لَّْم ت ُكوُنوا د خ ْلُتم ِبِهنَّ َفَلا ُجن اح  ع َلْ ُكْم

 يف شروط حتريم الرب بة، وهما: قولنيامرأة الرجل من غريه، وقد نقل أبو ح ان 
ن يدخل بأمها، فإذا فقحد أححد الشحرطني مل حتحرم،     أاألول: أن تكون يف حجر الزوج والقول 

وإىل هذا ذهب علي وزيد بن  ابت وعبد اهلل بن الزبري وابن عباس، وبه أخذ داود وأهحل الظحاهر،   
 وجها.فلو مل تكن يف حجره وفارق أمها بعد الدخول جاز له أن يتز

 ن مل تكن يف حجر الزوج، وهو قول اجلمهور، قال الطحاوّيإيدخل بأمها و الثاني: أْنالقول 
 وغريه: إضافتهن إىل احلجور محاًل على أغلب ما يكون الربائب.

 {اللَّحاِتي د خ ْلحُتم ِبِهحنَّ   }د يف مرجع الصفة، فقوله تعحاىل:  وميكن إرجاع اخلالف هنا إىل الرتّد
ىل الحيت قبلحها   إإرجاعها "لنسائكم" الثان ة فقط، كما عل ه اجلمهور، وميكن إرجاعها إل ها وصفة ميكن 
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رجعحوا الصحفة   أومحن معهحم، فالحذين     ، كما قحال أهحل الظحاهر   {و ُأمَّه اُت ِنس اِئُكْم}يف قوله تعاىل: 
ن مل تكحن يف حجحر الحزوج إذا دخحل بأمهحا، والحذين       إحترم الرب بحة و  :نسائكم" الثان ة فقط، قالوا"حل
قالوا ال حترم الرب بحة إال إذا دخحل بأمهحا وأن تكحون يف حجحر       ،ىل اليت قبلهاإرجعوا الصفة إل ها وأ

 الزوج.
بحذلك رأي اجلمهحور، ح حث     نسائكم" الثان ة فقط، موافقحاً "حلأبو ح ان عود الصفة   وقد رّج

: صحفة لنسحائكم اجملحرور مبحن، وال     {اللَّاِتي}فقط، و {و ر ب اِئُبُكُم} قال: "ظاهر هذا أنه متعلق بقوله:
 ونسحائكم اجملحرور مبحن، ألنّ    {و ُأمَّه حاُت ِنس حاِئُكمْ  }جيوز أن تكون الالتي وصفًا لنسائكم من قوله: 

 .(44)العامل يف املنعوتني قد اختلف، هذا جمرور مبن، وذاك جمرور باإلضافة"
ع الصحفة إىل  وخالفًا وقحع بحني الكحوف ني والبصحريني يف جحواز رجح      وقد ذكر ابن العربي أن 

إىل  ، على أن أبا ح ان مل يشحرْ (54)موصوفني  تلفي العامل، فجوزه أهل الكوفة ومنعه أصل البصرة
 .نه يذكره غالبًاألة، مع أخالف الكوف ني مع البصريني يف هذه املس

فِإْن كان  َلحُه ِإْخحو ة    }ومثاله قوله تعاىل:  ،إطالق أقل اجلمع على عدٍد دون آخرترج    : الثًا
ن الثلحث إىل  مح األم يف العدد الذي حيجحب   قولنيقد نقل أبو ح ان ف[، 77]النساء: {َفِلُأمِِّه السُُّدُس

 ، وهما:السدس
حيجبون األم محن الثلحث إىل السحدس،     األول: ا نان من اإلخوة أو األخوات فصاعدًاالقول 

 والعلماء. وهو قول أكثر الصحابة
الثاني: ال حيجحب األم محن الثلحث إىل السحدس إال  ال حة محن اإلخحوة أو األخحوات         القول 

 حه أبو ح ان.و قول ابن عباس، وهو ما رّج، وهفصاعدًا
على أن  معظم أهل العلمف ا نان أو  ال ة؟ أقل اجلمعهل ومنشأ اخلالف يف هذه املسألة هو: 

حكحم  األم محن الثلحث إىل السحدس    األخوين حكمهما يف ححط  ولذلك قالوا إن أقل اجلمع ا نان، 
بغري كم ة، والتثن حة كالتثل حث    ةاملطلق ة اإلخوة تف د معنى اجلمعيقول الز شري: "، فصاعدًا ةالثال 

 .(46)"باإلخوة عل ه والرتب ع يف إفادة الكم ة، وهو موضع الداللة على اجلمع املطلق، فدّل

إىل من الثلث الذين حيطون األم  إّنأن أقل اجلمع  ال ة، ولذلك قال  ىأما ابن عباس فري
 ".فصاعدًامن اإلخوة أو األخوات السدس  ال ة 

إنها بل "، بغري كم ة ةاملطلق  ةاإلخوة تف د معنى اجلمع أّن اهدعو ومل يسلم أبو ح ان للز شرّي
 .(14)"ف حتاج يف إ بات دعواه إىل دل ل ،بغري كم ة ف ما بعد التثن ة بعد التثن ة يتال  ةتف د معنى اجلمع

 خالف ف ه ما يشبه اإلمجاع، قالجانب ف ه الصواب، بل وما رجحه أبو ح ان يف هذه املسألة 
أنَّ األخوين حيجبان األمَّ من الثُّلث على اأُلمَّة  ، وقد أمجعتباجلمع اال ننيوجيوز تسم ة الواحدي: "
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 كانوا أو إنا ًا ذكرانًا فصاعدًا خويناألوأمجع أهل العلم على أن : "قرطيّبقال الو، (42)"السُّدسإىل 
عن الثلث إىل السدس، إال ما روي عن ابن عباس  حيجبون األّم ،أو من أّم ، أو من أّبوأّم من أّب

صاحب  وقال، (42)"أقل من  الث أن اال نني من اإلخوة يف حكم الواحد، وال حيجب األّم
واختلفوا يف األخوين أو األختني، فأكثر الصحابة على أنهما كاجلمع يف حجب األم من املنار: "

 .(15)"الثلث إىل السدس، وعل ه العمل من الصدر األول، وخالف ف ه ابن عباس
 على حكمهحا، بواقعحة ورد نحصّ    : الرتج   بالق اس، وهو إحلاق واقعة ال نّصالفرع الثامن

رجح  أبحو    ، وقحد (75)، لتساوي الواقعتني يف علة هذا احلكحم ثكمها، يف احلكم الذي ورد به النّص
ي حا َأيُّه حا الَّحِذين  آم ُنحوا َلحا ت ْقر ُبحوا       }ومثاله قوله تعحاىل:  ح ان بهذا الوجه يف مسائل قل لة يف تفسريه، 

يف حكحم   قولني[، فقد نقل أبو ح ان 46]النساء: {ت ْعَلُموا م ا ت ُقوُلون  ٰ  ح تَّى ٰ  الصََّلاَة و َأنُتْم ُسَكار ى
 طالق السكران:

األول: وقححوع طالقححه، وهححو قححول عمححر ومعاويححة وأبححي حن فححة ومالححك والثححوري  القححول 
 حد قولي الشافعي.أواألوزاعي، و
ملزنحي  الثاني: عدم وقوع طالقه، وهو قول عثمان وابحن عبحاس وعطحاء وأبحي  حور وا     القول 

 والقول الثاني عند الشافعي. ،والطحاوي
فقد رج  القول األول بعدم وقوع طالق السكران، ح ث قاس السكران على  تأما أبو ح ان

ال يعلم ما يقول، قال أبو ح ان: "وظحاهر اآليحة    اكال منهم املعتوه ومن ذهب عقله بالبنج، جبامع أّن
 مجحع العلمحاء علحى أنّ   أوقحال: قحد    ،واختاره الطححاوي  يدل على أن السكران ال يعلم ما يقول...

طالق املعتوه ال جيوز، والسكران معتوه كاملوسوس، معتوه بالوسحواس، وال خيتلفحون يف أن طحالق    
 .(85")من ذهب عقله بالبنج غري جائز، فكذلك من سكر من الشراب

بسكره، إذ ال خحالف بحني   اخلالف هو يف السكران املتعدي  على أنه مما ينبغي التنب ه إل ه، أّن
ظنه غري مسكر فكحان   العلماء يف عدم وقوع طالق السكران غري املتعدي بسكره، كمن شرب شرابًا

 .(65)، أو أكره على السكر، أو شرب دواًء فأسكرهمسكرًا
النطحق، وهحو    عل ه اللفحظ يف غحري حمحلّ    : الرتج   باملفهوم، واملفهوم هو ما دّلالفرع التاسع

النطق،  ملدلوله يف حمّل السكوت موافقًا قسمانت مفهوم املوافقة: وهو ما يكون مدلول اللفظ يف حمّل
ومفهوم املخالفة: وهو إ بات نق ض حكم املنطوق للمسكوت، ويسمى دل حل اخلطحاب، ولحه عحدة     

ت أبحي ح حان   ، ومحن اسحتقراء ترج ححا   (45)أنواعت مفهوم الصفة والشرط واحلصر والغاية واللقحب 
 وجدناه يرج  مبفهوم الصفة ومفهوم الشرط.
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الذي ق د ف ه احلكم بصفة، على انتفاء احلكم  : الرتج   مبفهوم الصفة، وهو داللة النّصأواًل
ُيحْؤِمنَّ و َلَأم حة     ٰ  و َلا ت نِكُححوا اْلُمْشحِرَكاِت ح تَّحى   }، ومثاله قوله تعاىل: (55)عما انتفت عنه هذه الصفة

أقحوال يف حكحم    ال حة  [، فقل نقل أبحو ح حان   887]البقرة: {مُّْؤِمن ة  خ ْ ٌر مِّن مُّْشِرَكٍة و َلْو َأْعج ب ْتُكْم
 نكاح األمة الكافرة، وهي:

األول: ال جيوز وطء األمة الكافرة، كتاب ة كانت أو غريها، ال بنكاح وال مبلحك ميحني،   القول 
 مجاعة.وهو قول مالك و

 الثاني: جيوز نكاح األمة الكافرة، مبلك ال مني، وهو قول أبي حن فة وأصحابه.القول 
الثالث: جيوز نكاح األمة اجملوس ة، وهو قول عطاء وعمرو بن دينحار، قحالوا: إن قولحه    القول 

 بسيب أوطحاس، وأنَّ  به احلرة ال األمة املشرتاة، كما احتجوا يقصُد {و اَل ت ْنِكُحوْا اْلُمْشِرَكاِت}تعاىل: 
 الصحابة نكحوا اإلماء منهم مبلك ال مني.

نحه ال جيحوز وطء األمحة    أ  أبو ح ان القول األول، قحال: ومفهحوم الصحفة يقتضحي     وقد رّج
بعضحهم بقولحه تعحاىل:     وقحد اسحتدلّ  ، الكافرة، كتاب ة كانت أو غريها، ال بنكاح وال مبلحك ميحني...  

أفعل التفض ل يقتضي التشريك، ويكون النهي علحى سحب ل    ّنعلى جواز نكاح املشركة، أل {خ ْ ٌر}
ة يف ذلحك، ألن التفضح ل قحد يقحع     الكراهة، قالوا: واخلريية إمنا تكون بني ش اني جائزين، وال حّج

أْصح اُب اْلج نَِّة ي ْوم ِاحٍذ خ ْ حٌر مُّْسحت َقر ا    }على سب ل االعتقاد ال على سب ل الوجود، ومنه قوله تعاىل: 
 .  (65)[84]الفرقان: {و َأْحس ُن م ِق ًلا

ححد احلحرفنيت إن أو إذا أو محا يقحوم     أالرتج   مبفهوم الشرط، وهو محا دخحل عل حه    :  ان ًا  
، وهذا هو الشرط اللغوي، وهو املحراد هنحا،   (15)على سبب ة األول ومسبب ة الثاني مقامهما، مما يدّل

ِمْنُكْم َطْوًلا َأْن ي ْنِك   اْلُمْحص ن اِت اْلُمْؤِمن حاِت َفِمحْن م حا م َلَكحْت      و م ْن َلْم ي ْست ِطْع}ومثاله قوله تعاىل: 
[، فقد نقل أبو ح ان  ال ة أقوال يف حكم نكاح األمة، 85]النساء: {َأْيم اُنُكْم ِمْن َفت   اِتُكُم اْلُمْؤِمن اِت

 وهي:
للححرة وخحاف العنحت، وأن تكحون األمحة       األول: ال يتزوج األمَة إال من مل جيد َطواًلالقول 

مؤمنة، والَطول هو القدرة على املهر يف قول أكثر أهل العلم، وهو قول ابن عباس وجابر والشحعيب  
 ومكحول.

، وهو قول علي وأبي جعفحر وابحن املسح ب    ن كان موسرًاإالثاني: له أن تنك  األمة والقول 
 والزهري.

 ي بها.ن خشي إن يزنإالثالث: يتزوجها القول 
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بالشحروط الحيت وردت يف اآليحة الكرميحة، قحال:       فقد رج  القول األول، أخذًا تأما أبو ح ان
ج على أن من مل يستطع ما يتزّو "واختلفوا يف جواز نكاح األمة لواجد طول احلرة، وظاهر اآلية يدّل

ذ ِلحَك  }تفسريه قوله تعاىل: ، ويف (25)به احلرة املؤمنة وخاف العنت ف جوز له أن يتزوج األمة املؤمنة"
 ،قال: "ذلك إشارة إىل نكاح عادم طحول احلحّرة املؤمنحة...    ،[85 ]النساء: {اْلع ن ت  ِمْنُكْم ي ِلم ْن خ ِش

والذي دّل عل ه ظاهر القرآن، أنه ال جيوز نكاح احلّر األمة إال بثال حة شحروطت اْ ن حاِن ِفحي النحاك ،      
 .(25)"العنت، وواحد يف األمة وهو اإلميان وهما: عدم طول احلّرة املؤمنة وخوف

ن الكحريم أن حتمحل علحى    : الرتج   بظاهر القرآن، األصحل يف نصحو  القحرآ   الفرع العاشر
تفسر على حسب ما يقتض ه ظاهر اللفظ، ألنه ال ُيعرف محراد املحتكلم إال باأللفحاظ     ْنظواهرها، وأ

الشيء علحى ظحاهره كحان أوىل، إذ العحدول عحن      نه متى أمكن محل أالدالة عل ه، وقد بني أبو ح ان 
، وقد أكثر أبو ح ان يف تفسريه من استخدام العبحارات  (16)الظاهر إىل غري الظاهر، إمنا يكون ملرج 

ن، ومثاله قولحه  آ  بعض األقوال ملوافقتها لظاهر القرالدالة على االستدالل بظاهر القرآن، كما رّج
 {َفِإن ِطْبن  َلُكحْم ع حن ش حْيٍء مِّْنحُه ن ْفًسحا َفُكُلحوُه ه ِن ًاحا مَِّريًاحا         ٰ  اِتِهنَّ ِنْحَلًة و آُتوا النِّس اء  ص ُدَق}تعاىل: 

 خذ الزوج من مال زوجته، وهذه األقوال هي:أفقد ذكر أبو ح ان  ال ة أقوال يف حكم  [4]النساء:
مضطرة إىل ذلك األول: إذا وهبت املرأة لزوجها ش اًا من صداقها ط بة به نفسها، غري القول 

بإحلاح أو شكاسة خلق أو سوء معاشرة، ف جوز له أن يأخحذ ذلحك منهحا ويتملكحه وينتفحع بحه، ومل       
 يوقت هذا بوقت، وال رجوع ف ه.

 .قم يف ب ته سنة، وهو قول األوزاعيالثاني: ال جتوز هبة املرأة لزوجها ما مل تلد، أو تالقول 
ًا من صداقها فلها أن ترجع ف ه، فقد كتحب عمحر   الثالث: إذا وهبت املرأة لزوجها ش االقول 

إىل قضاته أن النساء يعطني رغبة ورهبة، فأميا امرأة أعطت زوجها  م أرادت أن ترجع فلحها ذلحك،   
 وقال شري : لو طابت نفسها ملا رجعت.

الثاني والثالحث، قحال:    قولني  أبو ح ان القول األول ملوافقته لظاهر اآلية، وضعف وقد رّج
 .(76)"خالف الظاهر من اآلية قولني"وكال 

َفِإْن ِطحْبن  َلُكحْم   }رين ما رجحه أبو ح ان، قال القرطيب: قوله تعاىل:   كثري من املفّسوقد رّج
كانحت   هبة املرأة صداقها لزوجها بكرًا بعمومه على أّن  اطبة لألزواج، ويدّل {ع ْن ش ْيٍء ِمْنُه ن ْفسًا

جائزةت وبه قال مجهور الفقهاء، ومنع مالك من هبة البكر الصحداق لزوجهحا، وجعحل ذلحك      أو   بًا
للولي مع أن امللك هلا، وزعم الفراء أنه  اطبة لألول اءت ألنهم كانوا يأخذون الصداق وال يعطحون  

 يتقحدم  ت ألنحه مل صح ّ ، فلم يب  هلم منه إال ما طابت به نفس املحرأة، والقحول األول أ  املرأة منه ش اًا
 .(86)"لألول اء ذكر
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املرأة املالكة ألمر نفسها إذا  ا عن رجوع املرأة عن هبتها لزوجها، فقد اتفق العلماء على أّنأّم
رأى الرجحوع هلحا ف حه،     وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عل ها، وال رجوع هلحا ف حه، إال أن شحرحياً   

، قحال ابحن   وإذا كانت طالبة له مل تطب به نفسحاً  {َفِإْن ِطْبن  َلُكْم ع ْن ش ْيٍء ِمْنُه ن ْفسًا}بقوله:  واحتّج
العربي: وهذا باطلت ألنها قد طابت نفسها وقد أكل فال كالم هلات إذ ل س املراد صورة األكل، وإمنا 

 .(66)هو كناية عن اإلحالل واالستحالل، وهذا بني"
نه رج  ما خيالف اإلمجحاع يف  إحتى  أح انًاالظاهرية قد طغت على أبي ح ان على أن النزعة 

 ]البقرة: {ِلَك ِإْن َأر اُدوا ِإْصَلاًحاٰ  و ُبُعوَلُتُهنَّ َأح قُّ ِبر دِِّهنَّ ِفي ذ }بعض األحكام، ومثاله قوله تعاىل: 
املطلقة الرجع ة، قال: "قالوا: ويستغين الزوج يف املراجعحة   فقد حتدث أبو ح ان عن حكم رّد ،[882

وعن اإلشهاد على الرجعحة علحى الصحح  ، ويسحقط      ،وعن تسم ة مهر ،وعن رضاها ،عن الولي
بالرجعة بق ة العدة، وحيل مجاعها يف احلال، وُيحتاج يف إ بات هذا كله إىل دل ل واض  من الشحرع،  

،  حم  تنفصل من الرجل، فال جيوز له أن تعود إل ه إال بنكاح  حانٍ  والذي يظهر لي أن املرأة بالطالق
من عدتها فله  من عدتها أو ال يبقى، فإن بقي شيٌء إذا طلقها وأراد أن ينكحها، فإما أن يبقى شيٌء

أن يتزوجها دون انقضاء عدتها منه إن أراد اإلصالح، ومفهوم الشرط أنه إذا أراد غري اإلصالح ال 
جها، أما أن تكحون قحد طلقحت    تها، استوى هو وغريه يف جواز تزووإن انقضت عديكون له ذلك، 

وهي باق ة يف العدة فريدها من غري اعتبار شروط النكاح، ف حتاج إ بات هذا احلكم إىل دل ل واض  
له الرجعة على  أو إمجاع قلنا به، وال يعرتض عل نا بأّن دل ل واض  من نّص كما قلناه، فإن كان  ّم

 .(46)ل ات الفقه اليت ال يسوغ النزاع ف ها، وأن كل حكم حيتاج إىل دل ل"ذلك من أّو فوا، وإّنما وص
حه أبحو ح حان يف هحذه املسحألة خحالف ف حه اإلمجحاع، يقحول القحرطيب: "قولحه تعحاىل:            وما رّج

إذا  ف من كان طالقها دون الثالث، وأمجحع العلمحاء علحى أن احلحرّ     حكم خاّ  {و ُبُعوَلُتُهنَّ َأح قُّ}
برجعتها ما مل تحنقض عحدتها    بها، تطل قة أو تطل قتني، أنه أحّق طلق زوجته احلرة، وكانت مدخواًل

 .(66)، ويقول ابن العربي: إن الزوج له الرجعة يف العدة بال خالف"(65)وإن كرهت املرأة،"
 
 اخلامتة

الذي بنعمته تتم الصاحلات، وبتوف قه ُتدرك الغايات، والصالة والسالم علحى محن   احلمد هلل 
 ختمت برسالته الرساالت، أما بعد:
از أهم النتحائج والتوصح ات   متام هذا البحث، فإنين سأذكر وبإجيأما وقد منَّ اهلل تعاىل عليَّ بإ

 اليت توصلت إل ها:
 :أوال: النتائج
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أبا ح ان قد اعتنى يف تفسريه، باملسائل املتعلقة بأحكام األسرة، إال أنه مل  إّن .7
ة هذه املسائل ومناقشتها، فقد كان يكتفي بنقل األقوال املختلفة يف هحذه  بذكر أدّل كثريًا ُيعن 

 أخرى. ، وحي ل على كتب الفقه أح انًااملسائل ويرج  ب نها أح انًا
واإلنصاف والبعد عن التعصحب املحذهيب،   كان أبو ح ان يتصف باالعتدال  .8

النظحر عحن مذهبحه     ، بغحضّ يف كثري محن األح حان   فقد كان يتفق مع صاحب الرأي الراج 
، فقد وافق أصحاب املذاهب الفقه حة وخحالفهم، ووافحق أهحل الظحاهر وخحالفهم،       الفقهّي

يقلحل محن    هحذا ال  النزعة الظاهرية طغت على أبي ح ان يف مسائل قل لة، إال أّن ورغم أّن
قرب إىل مدلول أو حسن تعامله مع مصادره الفقه ة، فقد كان يتخري منها ما هو أكثر صوابًا

 النص القرآني.
 :التوص ات :ًا ان 

العبحادات  األخحرى يف تفسحري أبحي ح حان، ك     يوصي الباحث بضحرورة دراسحة اجلوانحب الفقه حة    
ذه اجلوانحب، وختحريج األحاديحث    واملعامالت واحلدود وغريها، وب ان اخت حارات أبحي ح حان يف هح    

 حة  وتو  ق النقوالت والتعل ق عل ها، فهذا التفسري غين مبثل هحذه املواضح ع، وف حه اسحتنباطات فقه    
 ظفر بها الباحث يف مصادر أخرى.على قلتها، قد ال ي دق قة انفرد بها أبو ح ان، وهي

 
ملصادر واملراجعا  

، دار الفكحر،  أع ان العصر وأعحوان النصحر  م( 164/7668( خل ل بن أيبك بن عبد اهلل )تحويف 7)
 .(7م )ط7222بريوت، حتق ق: د. علي أبو زيد وآخرون، بريوت، دار الفكر، 

، بحريوت، دار العلحم   األعحالم م( 7626/7216( خري الدين بن حممود بن حممد بن علي )تويف8)
 .(75م، )ط8118للماليني، 

، رسحالة  موازنة بني تفسري الكشاف للز شحري والبححر احملح ط ألبحي ح حان     ( رمضان خيلف، 6)
 .دكتوراه، كل ة الدعوة وأصول الدين، جامعة األمري عبد القادر اجلزائري

، حتق ق: حممد اإلتقان يف علوم القرآنم( 277/7516( عبد الرمحن بن أبي بكر الس وطي )تويف4)
 .م7214رة، اهل اة املصرية العامة للكتاب، أبو الفضل إبراه م، القاه

، حاشح ة البنحاني علحى مجحع اجلوامحع     م( 7722/7124( عبد الرمحن بن جاد اهلل البناني )تويف5)
 .(7هح، )ط7417بريوت، دار الفكر، 

 8171، بحريوت، دار القلحم،   علحم أصحول الفقحه   ( 7615/7256( عبد الوهاب خالف )تويف6)
 .(2)ط
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، طبقحات الشحافع ة الكحربى   م( 117/7662( عبد الوهاب بحن علحي بحن عبحد الكحايف )تحويف      1)
د. حممود حممد الطناحي ود. عبحد الفتحاح حممحد احللحو، القحاهرة، هجحر للطباعحة والنشحر         :حتق ق:

 .(8هح )ط7476والتوزيع، 
، حتق ق: دالوس ط يف تفسري القرآن اجمل م( 7116ه/462علي بن أمحد بن حممد الواحدي )ت( 2)

 .(7، )ط7224عادل أمحد عبد املوجود، وآخرون، بريوت، دار الكتب العلم ة، 
 .(7م، )ط7211، القاهرة، دار نهضة مصر، األسرة واجملتمع( علي عبد الواحد وايف، 2)
، حتق حق:  اإلحكام يف أصحول األحكحام   م(667/7866( علي بن حممد بن سامل اآلدمي )تويف71)

 .بريوت، املكتب اإلسالمي عبد الرزاق العف في،
، حتق حق: علحي حممحد    احلاوي الكحبري م( 451/7152( علي بن حممد بن حممد املاوردي )تويف77)

 .(7م، )ط7222معوض وعادل امحد عبد املوجود، بريوت، دار الكتب العلم ة، 
م ، حتق ق: هشااجلامع ألحكام القرآنم( 617/7816( حممد بن أمحد بن أبي بكر القرطيب )ت78)

 .م8116هري البخاري، الرياض، دار عامل الكتب، 
حاشح ة الدسحوقي علحى الشحرح     م( 7861/7275محد بن عرفة الدسوقي )تحويف أ( حممد بن 76)

 .، بريوت، دار الفكرالكبري
، حتق ق: أمحد حممد جامع الب ان عن تأويل القرآنم( 671/288( حممد بن جرير الطربي )تويف74)

 .(7م، )ط8111سالة، شاكر، بريوت، مؤسسة الر
، القاهرة، اهل اة املصرية العامة تفسري املنارم( 7265ه/7654حممد رش د بن علي رضا )ت( 75)

 .7221للكتاب، 
، حتق ق: حممد أبحو  الربهان يف علوم القرانم( 124/7628( حممد بن عبد اهلل بن بهادر )تويف76)

 .(7م، )ط7251الفضل إبراه م، بريوت، دار إح اء الكتب العرب ة، 
، بحريوت، دار الكتحب   أحكحام القحرآن  م( 546/7742( حممد بن عبد اهلل بحن العربحي )تحويف   71)

 .(6م، )ط8116العلم ة، 
، حتق حق: د. طحه جحابر    احملصحول م( 616/7871( حممد بن عمر بحن احلسحني الحرازي )تحويف    72)

 .(6م )ط7221العلواني، بريوت، مؤسسة الرسالة، 
، بحريوت، دار صحادر،   لسان العربم( 177/7677علي بن منظور )تويف( حممد بن مكرم بن 72)

 .م7474
، حتق ق: امححد عحادل   البحر احمل طم( 145/7644( حممد بن يوسف بن علي، أبو ح ان )تويف81)

 .(7م )ط8117عبد املوجود وآخرون، بريوت، دار الكتب العلم ة، 
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لكشاف عن حقائق غوامض ام( 7744/ه562)ت حممود بن عمرو بن أمحد الز شري( 87)
 .دار الكتاب العربي، بريوت، التنزيل

، السنة ومكانتها يف التشريع اإلسحالمي م( 7624/7264( مصطفى بن حسين السباعي )تويف88)
 .(6م، )ط7228بريوت، املكتب اإلسالمي، 

 
 اهلوامش

، لحذا فقحد   والدراسحة ححديثاً   ، كما حظي باهتمام من تناولحه بالبححث  حظي أبو ح ان باهتمام املرتمجني له قدميًا (1)
 آ رت االختصار بإيراد نبذة موجزة عن التعريف به.

، بحريوت، دار العلحم للماليحني،    األعحالم م( 7216هحح/ 7626خري الدين بن حممود بحن حممحد بحن علحي )ت     (2)
 .758،  1( ج75م، )ط8118

كر، بحريوت، حتق حق:   ، دار الفأع ان العصر وأعوان النصرم( 7668هحح/164خل ل بن أيبك بن عبد اهلل )ت (3)
 .685،  5ج (7م )ط7222د.علي أبو زيد وآخرون، بريوت، دار الفكر، 

 .758،  1، جاألعالمالزركلي،  (4)
د.  ، حتق حق: طبقحات الشحافع ة الكحربى   م( 71662هححح/ 117انظر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف )ت (5)

 .768-742،  2( ج8هح )ط7476، القاهرة، هجر للطباعة والنشر، آخرونحممود حممد الطناحي و
ريوت، بح  ، حتق ق: صدقي حممحد مج حل،  البحر احمل طم( 7644ه/145حممد بن يوسف بن علي، أبو ح ان )ت (6)

 .78،  7( ج7م )ط8117دار الفكر، 
، رسالة دكتوراه، كل ة الدعوة موازنة بني تفسري الكشاف للز شري والبحر احمل ط ألبي ح انرمضان خيلف،  (7)

 .426،  7225امعة األمري عبد القادر اجلزائري، وأصول الدين، ج
 .75،  7، جالبحر احمل طأبو ح ان،  (8)
، 8هحح، ج 7474، بحريوت، دار صحادر،   لسان العربم( 7677ه/177حممد بن مكرم بن علي بن منظور )ت (9)

 445. 
، حتق حق: د. طحه جحابر العلحواني، بحريوت،      احملصحول م( 7871ه/616حممد بن عمر بن احلسني الحرازي )ت  (11)

 .621،  5(، ج6م )ط7221مؤسسة الرسالة، 
 .744،  78، جلسان العربابن منظور،  (11)
 .711(  2)ط 8171، بريوت، دار القلم، علم أصول الفقهم( 7256ه/7615عبد الوهاب خالف )ت (12)
 .717،  علم أصول الفقهخالف،  (13)
 .72،  4، جلسان العربابن منظور،  (14)
 .75(  7م، )ط7211القاهرة، دار نهضة مصر، ، األسرة واجملتمععلي عبد الواحد وايف،  (15)
 .522،  6، جالبحر احمل طأبو ح ان،  (16)
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، صح   مسلم( ومسلم، 4285، كتاب املغازي، باب غزوة خ رب، حديث رقم )صح   البخاريالبخاري،  (17)
ة، ححديث  كتاب النكاح، باب نكاح املتعة وب ان انه أب    م نسخ  م أب    م نسخ  م استقر حترميحه إىل يحوم الق امح   

 .(6421رقم )
 .561،  8، جالبحر احمل طأبو ح ان،  (18)
، بريوت، حاش ة الدسوقي على الشرح الكبريم( 7275ه/7861انظر: حممد بن امحد بن عرفة الدسوقي )ت (19)

 .668،  8دار الفكر، ج
 .561،  8، جالبحر احمل طأبو ح ان،  (21)
وج املرأة  م ميوت عنها قبحل الفحرض هلحا،    ، كتاب النكاح، باب ما جاء يف الرجل يتزسنن الرتمذيالرتمذي،  (21)

 .(7745حديث رقم )
، حتق ق: حممد أبو الفضحل إبحراه م،   الربهان يف علوم القرانم( 7628ه/124حممد بن عبد اهلل بن بهادر )ت (22)

 .715،  8( ج7م، )ط7251بريوت، دار إح اء الكتب العرب ة، 
 .561،  8، جالبحر احمل طأبو ح ان،  (23)
 .612،  8ج، احملصولالرازي،  (24)
 .458،  8، جالبحر احمل طأبو ح ان،  (25)
، حتق حق: هشحام هحري    اجلحامع ألحكحام القحرآن   م( 7816ه/617حممد بن أمحد بن أبحي بكحر القحرطيب )ت    (26)

 .778،  6م ، ج8116البخاري، الرياض، دار عامل الكتب، 
 .526،  6، جالبحر احمل ط( أبو ح ان، 81)
باب حتريم اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها يف النكاح، ححديث رقحم   ، كتاب النكاح، صح   مسلممسلم، ( 82)
(6516). 
، بريوت، املكتب السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ،م(7264ه/7624مصطفى بن حسين السباعي )ت( 82)

 .41،  7( ج6م، )ط7228اإلسالمي، 
 .811،  71، جالبحر احمل ط( أبو ح ان، 61)
حديث رقم  {و ُأوَلاُت اْلَأْحم اِل َأج ُلُهنَّ َأن ي ض ْعن  ح ْمَلُهنَّ}، كتاب الطالق، باب لبخاريصح   ا( البخاري، 67)
، كتاب الطالق، باب انقضاء عدة املتوفى عنها زوجهحا وغريهحا بوضحع احلمحل،     صح   مسلم(، ومسلم، 5176)

 .(6126حديث رقم )
 .715،  6، جاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ( 68(
، حتق حق: حممحد أبحو الفضحل     اإلتقان يف علوم القرآنم( 7516ه/277عبد الرمحن بن أبي بكر الس وطي )ت( 66)

 .776،  7م، ج7214إبراه م، القاهرة، اهل اة املصرية العامة للكتاب، 
 .628،  4، جالبحر احمل طأبو ح ان،  (64)
 .(67، كتاب النذور، حديث رقم )سنن الدارقطينالدارقطين،  (65)
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، بريوت، دار الفكر، حاش ة البناني على مجع اجلوامعم( 7124ه/7722عبد الرمحن بن جاد اهلل البناني )ت (66)
 .81،  7( ج7هح، )ط7417

 .521،  6، جالبحر احمل طأبو ح ان،  (61)
 .826،  7، جاحملصول الرازي، (62)
 .486،  8، جالبحر احمل طأبو ح ان،  (62)
 .486،  8، جالبحر احمل طأبو ح ان،  (41)
 .515-514،  6، جالبحر احمل طأبو ح ان،  (47)
م، 8116، بحريوت، دار الكتحب العلم حة،    أحكحام القحرآن  م( 7742ه/546حممد بن عبد اهلل بن العربي )ت (48)

 .415،  7( ج6)ط
، حتق ق: أمحد حممد شاكر، بريوت، جامع الب ان عن تأويل القرآنم( 288ه/671حممد بن جرير الطربي )ت (46)

 .761 ، 2( ج7م، )ط8111مؤسسة الرسالة، 
 .521،  6، جالبحر احمل طأبو ح ان،  (44)
 .424،  7، جأحكام القرانابن العربي،  (45)
، بحريوت،  الكشاف عن حقائق غحوامض التنزيحل  م( 7744/ه562)ت حممود بن عمرو بن أمحد، الز شري (46)

 .426،  7( ج6هح، )ط7411، دار الكتاب العربي
 .547،  6، جالبحر احمل طأبو ح ان،  (41)
، حتق ق: عادل أمحد عبد الوس ط يف تفسري القرآن اجمل دم( 7116ه/462علي بن أمحد بن حممد الواحدي )ت (42)

 .81،  8( ج7، )ط7224املوجود، وآخرون، بريوت، دار الكتب العلم ة، 
 .5/18اجلامع ألحكام القرآن،  القرطيب، (42)
، 7221اهل اة املصرية العامة للكتاب، ، القاهرة، تفسري املنارم( 7265ه/7654حممد رش د بن علي رضا )ت (51)

 .467،  4ج
 .58،  7، جعلم أصول الفقهخالف،  (57)
 .651-642،  6، جالبحر احمل طأبو ح ان،  (58)
، حتق ق: علي حممد معوض وعادل امحد احلاوي الكبريم( 7152ه/451علي بن حممد بن حممد املاوردي )ت (56)

 .472،  71ج( 7م، )ط7222عبد املوجود، بريوت، دار الكتب العلم ة، 
، حتق حق: عبحد الحرزاق    اإلحكحام يف أصحول األحكحام   م( 7866ه/667علي بن حممد بحن سحامل اآلدمحي )ت    (54)

 .66،  6العف في، بريوت، املكتب اإلسالمي، ج
 .18،  6، جاإلحكاماآلمدي،  (55)
 .472-471،  8، جالبحر احمل طأبو ح ان،  (56)
 .22،  6، جاإلحكاماآلمدي،  (51)
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 .528 ، 6، جالبحر احمل طأبو ح ان،  (52)
 .522،  6، جالبحر احمل طأبو ح ان،  (52)
 .471،  7، جالبحر احمل طأبو ح ان،  (61)
 .574،  6ج البحر احمل ط،أبو ح ان،  (67)
 .85،  5، جاجلامع ألحكام القرانالقرطيب،  (68)
 .475،  7، جأحكام القرآنابن العربي،  (66)
 .461،  8ج البحر احمل ط،أبو ح ان،  (64)
 .781 ، 6، جاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (65)
 .821،  4، جأحكام القرآنابن العربي،  (66)
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 عبداهلل الربابعـة، مفيت يف دائرة اإلفتاء / دكتوراه يف العقيدة اإلسالميةد. * 

 جامعة العلوم والتكنولوجيا / دكتوراه يف العقيدة اإلسالمية-د. عبداهلل اخلشاشنة، حماضر غري متفرغ
 

 :املقّدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على شفيع اخلالئق يوم الدين، سيدنا حممد 

 وعلى آله وأصحابه أمجعني، أما بعد:
 على أنه صلى اهلل عليه وسلمفقد دلت آيات الكتاب العزيز وكذا أحاديث الرسول 

اختصّ دون غريه من إخوانه األنبياء بأنواع من الشفاعة، أعظمها: الشفاعة  صلى اهلل عليه وسلم

  عقيدة أهل السنة واجلماعة يف حقيقة األقوال يف الشفاعة

 * .  عبداهلل الربابعـة ود. عبداهلل اخلشاشنةد

 م81/5/8102تاريخ قبول البحث:    م8/5/8108تاريخ وصول البحث: 

 ملخص
حمّمد صلى اهلل عليه  هدفت هذه الدراسة إىل الوقوف على مسألة الشفاعة بعاّمة، وكذا على شفاعات سّيدنا

وسّلم خباّصة، وقد وّضحُت معنى الشفاعة لغًة واصطالحًا، وأجابت الدراسًة عن أسئلة: من ميلك الشفاعة، عقائد 
املسلمني يف الشفاعة، من هم الشفعاء، شروط الشفاعة، شفاعات الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وُختمت بأدلة النافني 

ن من خالل البحث أّن الشفاعات الثابتة له صلى اهلل عليه وسلم بلغت مثانية أنواع من للشفاعة ومناقشتها، وقد تبّي
 الشفاعة، وأّن أعظمها وأعالها: شفاعته يف الناس مجيعًا إلراحتهم من هول املوقف.

 
Abstract 

This study aims to identify the issue of intercession in general, as well as the 
intercessions of our master Muhammad, peace be upon him in particular, and has 
clarified the meaning of intercession language and terminology, and answered the study 
questions: who has intercession, the doctrines of Muslims in intercession, who are 
Shifaa, conditions of intercession, intercessions The Prophet (peace and blessings of 
Allaah be upon him) concluded with evidence of the intercession of the intercession 
and discussed it. It has been shown through the research that the constant intercessions 
of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) reached eight types of 
intercession, and that the greatest and highest ones are his intercession in all people to 
relieve them of the situation. 
and thank Allah the god of everything 
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َهجَّْد ِبِه َوِمَن اللَّْيِل َفَت}العظمى، وهي الشفاعة يف أهل املوقف، وهي املشار إليها بقوله تعاىل: 
[، فقد جاء يف السّنة املطّهرة أن 92]اإلسراء:  {َناِفَلًة َلَك َعَسى َأْن َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما َمْحُموًدا

 أهل املوقف إلراحة اخلالئق اما يكونون فيه يف صلى اهلل عليه وسلماملقام احملمود هو شفاعته 
 من الكرب الشديد، ... كما أن هنالك شفاعات أخرى دّلت عليها السنة املطهرة.

ان هذا خباّصة ك صلى اهلل عليه وسلموللوقوف على الشفاعة بعاّمة وكذا على شفاعاته 
 البحث الذي اشتمل على سبعة مباحث، هي:

 واصطالحًا.املبحث األول: الشفاعة لغة 
 املبحث الثاني: من ميلك الشفاعة.

 املبحث الثالث: عقائد املسلمني يف الشفاعة.
 املبحث الرابع: من هم الشفعاء.

 املبحث اخلامس: شروط الشفاعة.
 .صلى اهلل عليه وسلماملبحث السادس: شفاعات النيب 

 املبحث السابع: أدلة النافني للشفاعة ومناقشتها.
 لمصلى اهلل عليه وسأن جينبنا الزلل واخلطل، وأن يرزقنا شفاعته واهلل تعاىل أسأل 

 وصحبته يف اآلخرة، إنه أهل ذلك والقادر عليه، واحلمد هلل رب العاملني.
 

 األول املبحث
 الشفاعة لغة واصطالحًا

 أواًل: الشفاعة لغة:
 .(0)قال ابن فارس: "الشني والفاء والعني أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئني"

، والشفع خالف الوتر، وهو الزوج، تقول: كان وترًا (8)"والشفع: ضم الشيء إىل مثله"
فشفعته شفعًا، وشفع لي يشفع شفاعة وتشّفع: طلب، والشفيع: الشافع، واجلمع شفعاء، 

، ومسيت الشَّفاعة بذلك؛ ألّن املشفوع (3)واستشفع بفالن على فالن وتشفع له إليه فشّفعه فيه"
 افع ليشفع له، فأصبحا بذلك شفعًا.له يأتي بالش

 ثانيًا: الشفاعة اصطالحًا:
 اختلفت عبارات العلماء وتعريفاتهم للشفاعة، من ذلك:

  االنضمام إىل آخر ناصر له وسائاًل عنه، وأكثر ما يستعمل يف انضمام من"
 .(4)هو أعلى حرمة ورتبة إىل من هو أدنى"
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 "(5)"سؤال اخلري للغري. 
  (6)جبلب منفعة أو دفع مضّرة"التوّسط للغري. 
 (9)أن يستوهب أحد ألحد شيئًا ويطلب له حاجة. 
 "(8)"السؤال يف التجاوز عن الذنوب من الذي وقعت اجلناية يف حقه. 

والناظر يف التعريفات السابقة يرى أنها جممعة على أّن الشفاعة هي: طلب وسؤال اخلري 
دفع الضرر والشّر عنه، أو هي الطلب أو  للغري من األدنى لألعلى، ومن صور اخلري: طلب

 السؤال يف التجاوز عّما اجرتح من الذنوب واآلثام.
 

 املبحث الثاني
 من ميلك الشفاعة؟

الشفاعة ملك هلل وحده، ومن رمحته بعباده أن وهبها من شاء من عباده، قال اهلل تعاىل: 
 [.44]الزمر:  {السََّماَواِت َواْلَأْرِض ُثمَّ ِإَلْيِه ُتْرَجُعوَنُقْل ِللَِّه الشََّفاَعُة َجِميًعا َلُه ُمْلُك }

بأن يقول ذلك هلم ليعلموا أن ال  صلى اهلل عليه وسلم"فالشفاعة كلها هلل، وأمر الرسول 
ميلك الشفاعة إال اهلل، أي: هو مالك إجابة شفاعة الشفعاء احلق، وتقديم اخلرب اجملرور، وهو 

فادة احلصر، والالم للملك، أي قصر ملك الشفاعة على اهلل تعاىل ال ميلك )هلل( على املبتدأ إل
أحد الشفاعة عنده، و)مجيعًا( حال من الشفاعة مفيدة لالستغراق، أي ال يشذّ جزئي من جزئيات 
حقيقة الشفاعة عن كونه ملكًا هلل، وقد تأكد بالزم هذه احلال ما دّل عليه احلصر من انتفاء أن 

َوَلا َيْمِلُك الَِّذيَن َيْدُعوَن }، وقال اهلل تعاىل يف آية أخرى: (8)لشفاعة لغري اهلل"يكون شيء من ا
واالستثناء يف اآلية قد [، 86]الزخرف:  {ِمْن ُدوِنِه الشََّفاَعَة ِإلَّا َمْن َشِهَد ِباْلَحقِّ َوُهْم َيْعَلُموَن

 من سريه لآلية: قوله تعاىل: )إاليكون مّتصاًل وقد يكون منقطعًا، يقول اإلمام القرطيب يف تف
شهد باحلّق( "َمْن" يف موضع اخلفض، وأراد بـ "الذين يدعون من دونه" عيسى وعزيرًا واملالئكة، 
واملعنى: وال ميلك هؤالء الشفاعة إال ملن شهد باحلّق وآمن على علم وبصرية، قاله سعيد بن 

يل: "َمْن" يف حمّل رفع، أي: وال ميلك الذين جبري وغريه، قال: وشهادة احلّق: ال إله إال اهلل، وق
أي ال يشفعون لعابديها إال من شهد  -يف قول قتادة–يدعون من دونه الشفاعة، يعنـي اآلهلة 

باحلّق، يعين عزيرًا وعيسى واملالئكة، فإنهم يشهدون باحلّق والوحدانية هلل، )وهم يعلمون( 
النضر بن احلارث ونفرًا من قريش قالوا: إن  حقيقة ما شهدوا به، وقيل: إنها نزلت بسبب أّن

َلا َيْمِلُك َو}كان ما يقول حممد حقًا فنحن نتوىل املالئكة، وهم أحق بالشفاعة لنا منه، فأنزل اهلل: 
دوا [، أي اعتق86: ]الزخرف {الَِّذينَ َيْدُعوَن ِمنْ ُدوِنهِ الشََّفاَعةَ ِإلَّا َمْن َشِهدَ ِباْلَحقِّ َوُهمْ َيْعَلُموَن
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أن املالئكة أو األصنام أو اجلن أو الشياطني تشفع هلم وال شفاعة ألحد يوم القيامة، )إال من 
شهد باحلق( يعين املؤمنني إذا أذن هلم، قال ابن عباس: )إال من شهد باحلق( أي شهد أن ال إال 

فع هلم أحد اهلل وأن حممدًا رسول اهلل، وقيل: أي ال ميلك هؤالء العابدون من دون اهلل أن يش
إال من شهد باحلق، فإن من شهد باحلق يشفع له وال يشفع ملشرك، و)إال( مبعنى لكن، أي ال 
ينال املشركون الشفاعة لكن ينال الشفاعة من شهد باحلق فهو استثناء منقطع، وجيوز أن يكون 

هادة احلق ، وقد مّسى اهلل تعاىل ش(2)متصاًل، ألن يف مجلة )الذين يدعون من دونه( املالئكة"
[، 89]مريم:  {َلا َيْمِلُكوَن الشََّفاَعَة ِإلَّا َمِن اتََّخَذ ِعْنَد الرَّْحَمِن َعْهًدا} بالعهد يف قوله تعاىل:

فشهادة احلق هي شرط يف الشافع واملشفوع له، وإذا كانت كذلك، فإنه ليس للمشركني من 
ْن َحِميٍم اْلُقُلوُب َلَدى اْلَحَناِجِر َكاِظِمنَي َما ِللظَّاِلِمنَي ِمَوَأْنِذْرُهْم َيْوَم اْلآِزَفِة ِإِذ }شفيع، كما قال: 

ُم َما َيْعَل}[؛ ألن املوّحدين ال يشفعون إال ملن ارتضى، قال تعاىل: 08]غافر:  {َوَلا َشِفيٍع ُيَطاُع
[، 88]األنبياء:  {ِفُقوَنِمْن َخْشَيِتِه ُمْشَبْيَن َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَلا َيْشَفُعوَن ِإلَّا ِلَمِن اْرَتَضى َوُهْم 

ومن املعلوم أن املشركني ليسوا امن ارتضى، ولو قدر أن ُشفع هلم، فإنها شفاعة خاسرة ال 
َفَما  *اَنا اْلَيِقنُيَحتَّى َأَت *ا ُنَكذُِّب ِبَيْوِم الدِّيِنَوُكنَّ}تنفعهم، كما قال تعاىل حكاية عن اجملرمني: 

[، وعندها أيقن الكفرة واملنافقون أن ليس هلم من 49، 46]املدثر:  {َفاَعُة الشَّاِفِعنَي َتْنَفُعُهْم َش
 {ِديٍق َحِميٍمَوَلا َص *َفَما َلَنا ِمْن َشاِفِعنَي}صديق محيم وال شفيع يطاع، قال تعاىل حكاية عنهم: 

 [.010 -011]الشعراء: 
 

 الثالث املبحث
 عقائد املسلمني يف الشفاعة

ثم  ،صلى اهلل عليه وسلماتفقت األمة اإلسالمية على إثبات الشفاعة لسيدنا حممد 
اختلفوا بعد هذا ملن تكون الشفاعة؟ أهي للمؤمنني املستحقني للثواب، أم تكون ألهل الكبائر 
املستحقني للعقاب؟ فذهب املعتزلة، واخلوارج، واإلباضية، والقدرية، ومن وافقهم إىل أنها 

لثواب، وتأثري الشفاعة يف أن حتصل زيادة من املنافع على قدر ما استحقوه، ومنعوا للمستحقني ل
إسقاطها لعقوبة العاصي، وذلك انسجامًا مع مذهبهم يف ختليد أهل الكبائر يف النار، وقد اختار 

، "وذهب بعض املعتزلة إىل إنكار الشفاعة مجلة وتفصياًل، ورّد (01)هذا الرأي مجهور الزيدية
 .(00)ار الصحيحة الواردة فيها وما دّل عليه القرآن الكريم"األخب

أما أهل السنة واجلماعة فقالوا بأنها حق، وهي إمنا شرعت لتنال املطيع والعاصي، وهي 
داخلة يف باب الفضل الذي يكرم اهلل به عباده، واهلل تعاىل خيتص برمحته من يشاء، ومن مجلة 
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ودخوهلم اجلنة، وذلك بعد استيفائهم العذاب املقرر هلم تأثرياتها: إسقاط العقاب عن أهله، 
 .(08)مبوجب قانون العدل اإلهلي

ه صلى اهلل عليوقد نقل العديد من العلماء أن األحاديث واآلثار الواردة يف أن شفاعته 
، "وانعقد عليها إمجاع أهل احلق (03)نائلة أصحاب الكبائر واليت بلغت مبلغ التواتر املعنوي وسلم

، يقول اإلمام ابن تيمية: "... ولكن كثريًا من أهل (04)السلف الصاحل، قبل ظهور املبتدعة" من
البدع واخلوارج واملعتزلة أنكروا شفاعته ألهل الكبائر، فقالوا: ال يشفع ألهل الكبائر، بناء على 

فاعة وال أن أهل الكبائر عندهم ال يغفر اهلل هلم وال خيرجهم من النار بعد أن يدخلوها ال بش
اهلل  صلىبغريها، ومذهب الصحابة والتابعني وأئمة املسلمني وسائر أهل السنة واجلماعة أنه 

يشفع يف أهل الكبائر، وأنه ال خيلد يف النار من أهل اإلميان أحد، بل خيرج من النار  عليه وسلم
ة كما ذكره اإلمام ، فمذهب أهل السّن(05)من يف قلبه مثقال حبة من إميان أو مثقال ذرة من إميان"

ابن تيمية هو : أّن شفاعته صلى اهلل عليه وسلم نائلة أهل الكبائر، وهو مذهب السلف الصاحل 
 وهم أهل قرون اخلريّية يف هذه األّمة.

وقال اإلمام األشعري مناقشًا ُنفاة الشفاعة ومبينًا وجه احلّق يف هذه املسألة: "قد أمجع 
شفاعة، فلمن الشفاعة؟ أهي للمذنبني املرتكبني  عليه وسلمصلى اهلل املسلمون أن لرسول 

للكبائر؟ أم للمؤمنني املخلصني؟ فإن قالوا: للمذنبني املرتكبني للكبائر وافقوا، وإن قالوا 
للمؤمنني املبشرين باجلنة املوعودين بها، قيل هلم: فإذا كانوا موعودين باجلنة، وبها مبشرين، 

فما معنى الشفاعة لقوم ال جيوز عندكم أن ال يدخلهم اهلل جناته؟ واهلل تعاىل ال خيلف وعده، 
ومن قولكم أنهم قد استحقوها على اهلل عز وجل واستوجبوها عليه سبحانه، وإذا كان اهلل 
تعاىل ال يظلم مثقال ذرة وكان تأخريهم عن اجلنة ظلمًا، فإمنا يشفع الشفعاء إىل اهلل تعاىل يف أن 

لى صتعاىل اهلل عن افرتاءكم عليه علوًا كبريًا، فإن قالوا: يشفع النيّب ال يظلم على مذاهبكم، 
إىل اهلل تعاىل يف أن يزيدهم من فضله، ال يف أن يدخلهم جناته، قيل هلم: أوليس  اهلل عليه وسلم

 ُأُجوَرُهْم ْمَفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َفُيَوفِّيِه}قد وعدهم عز وجل ذلك، فقال تعاىل: 
 َلُهْم ِمْن َنَوَيِزيُدُهْم ِمْن َفْضِلِه، َوَأمَّا الَِّذيَن اْسَتْنَكُفوا َواْسَتْكَبُروا َفُيَعذُِّبُهْم َعَذاًبا َأِليًما َوَلا َيِجُدو

عاىل ت[، واهلل تعاىل ال خيلف وعده، فإمنا يشفع إىل اهلل 093]النساء:  {ُدوِن اللَِّه َوِليًّا َوَلا َنِصرًيا
عندكم من أن ال خيلف وعده، وهذا جهل منكم، وإمنا الشفاعة املعقولة فيمن استحق عقابًا، 
أن يوضع عنه عقابه أو يف من مل يعده شيئًا أن يتفضل عليه به، فأما إذا كان الوعد بالتفضل 

 .(06)سابقًا، فال وجه هلذا"
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د كفى وشفى، وال مزيد عليه، وهذا كالم من اإلمام األشعري يف غاية الروعة والبيان، فق
فقد ناقشهم مناقشة شرعية وعقلية، فقطع حجتهم، وأبطل مذهبهم، وانتصر ملذهب أهل السنة 

 واجلماعة القاضي بشمول شفاعته صلى اهلل عليه وسلم للعصاة واملذنبني.
وبناء على ما سبق؛ فإّن هناك جوانب متعّددة للشفاعة، وأهمها اجلانب العقلّي، وقد 

يث الشفاعة حيث بينت أحادهلا يف بداية املبحث حتت عنوان عقائد املسلمني يف الشفاعة،  أشرت
املفهوم العام للمؤمن من خالل تفصيلها يف بيان حقيقة الداخلني للجنة، فمن دخل اجلنة فهو 
مؤمن بنّص حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال يدخلها إال مؤمن، وكذلك قوله صلى 

وسلم: والذي نفس حممد بيده إني ألرجو أن تكونوا نصف أهل اجلنة... احلديث، اهلل عليه 
فكل الداخلني إىل اجلنة مبختلف درجاتهم هم مؤمنون، أما يف الدرجات العلى فهم السابقون 

وبناء عليه فإن  السابقون، وهؤالء ال خالف يف فضلهم ومسوهم، وهكذا من دونهم درجات،
الرسول صلى اهلل عليه وسلم من اجلانب العقلي، وألنه يرتتب عقاًل هناك دورًا لفهم أحاديث 

على من كان من أهل الشفاعة أن يكون من ضمن الداخلني من أهل اجلنة، وهذا هو املراد من 
مجلة أحاديث النيّب صلى اهلل عليه وسلم، فاجلانب العقلي مهم يف موضوع الشفاعة، فمن كان 

 غفرة.من أهل الشفاعة فهو من أهل امل
 

 املبحث الرابع
 من هم الشفعاء

 ذكر اهلل تعاىل يف كتابه العزيز ثالثة أصناف من اخللق يشفعون، وهم:
 األول: املالئكة الربرة

ِباْلَقْوِل  َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّْحَمُن َوَلًدا ُسْبَحاَنُه َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن، َلا َيْسِبُقوَنُه}قال اهلل تعاىل: 
 ِبَأْمِرِه َيْعَمُلوَن، َيْعَلُم َما َبْيَن َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَلا َيْشَفُعوَن ِإلَّا ِلَمِن اْرَتَضى َوُهْم ِمْنَوُهْم 

َوَلا }يف قوله تعاىل:  رضي اهلل عنهقال ابن عباس  [،88-86]األنبياء:  {َخْشَيِتِه ُمْشِفُقوَن
، (09): أي الذين ارتضاهم لشهادة أن ال إله إال اهلل[88نبياء: ]األ {َيْشَفُعوَن ِإلَّا ِلَمِن اْرَتَضى

، فاملالئكة يشفعون، وال يشفعون إال ملن ارتضى اهلل الشفاعة (08)وعن جماهد، قال: ملن رضي عنه
له، بأن يأذن للمالئكة بالشفاعة له إظهارًا لكرامتهم ومكانتهم عند اهلل تعاىل، وأكد اهلل تعاىل 

ْعِد َأْن َوَكْم ِمْن َمَلٍك ِفي السََّماَواِت َلا ُتْغِني َشَفاَعُتُهْم َشْيًئا ِإلَّا ِمْن َب}قوله تعاىل: هذا املعنى يف 
 [.86]النجم:  {َيْأَذَن اللَُّه ِلَمْن َيَشاُء َوَيْرَضى
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قال اإلمام القرطيب يف تفسري اآلية: "اعلم أّن املالئكة مع كثرة عبادتها وكرامتهم على اهلل، 
، "وأفردت الشفاعة يف قراءة اجلمهور، ألنها مصدر، وألنهم (02)تشفع إال ملن أذن أن يشفع له"ال 

، وإقناطهم عما طمعوا به من شفاعة (81)لو شفع مجيعهم لواحد مل تغن شفاعتهم عنه شيئًا"
 .(80املالئكة عليهم السالم موجب إلقناطهم عن شفاعة األصنام بطريق األولوية"

هرة؛ جاء احلديث عن شفاعة املالئكة الكرام، من ذلك ما رواه الشيخان ويف السنة املط
، (88)بسندهما إىل أبي سعيد اخلدري مرفوعًا: "شفعت املالئكة، وشفع النبيون، وشفع املؤمنون..."

واحلديث نّص صريح يف شفاعة املالئكة األبرار عليهم السالم، واألحاديث الواردة يف شفاعة 
 املالئكة كثرية.

 صلى اهلل عليه وسلمالثاني: سيدنا حمّمد 
شفاعات عديدة، جاءت بها آيات الكتاب  صلى اهلل عليه وسلمولسيدنا رسول اهلل 

 -إذن اهللب–، وهذا ما سنأتي عليه مفصاًل صلى اهلل عليه وسلمالعزيز، وكذا أحاديث املصطفى 
 يف املبحث السادس من هذا البحث.

 الثالث: األنبياء والصاحلون
لى صفقد صّرحت السنة املطهرة بشفاعة األنبياء والشهداء والصاحلني، من ذلك: قوله 

صلى اهلل عليه ، وقوله (83): "شفعت املالئكة، وشفع النبيون، وشفع املؤمنون"اهلل عليه وسلم
، (04): "للشهيد عند اهلل عز وجل تسع خصال: ... ويشفع يف سبعني إنسانًا من أقاربه"وسلم

 عليه وسلم صلى اهلليف هذا الباب كثرية، "واحلاصل أنه جيب أن يعتقد أن غري النيّب واألحاديث 
من سائر الرسل واألنبياء واملالئكة والصحابة والشهداء والصديقني واألولياء على اختالف 
مراتبهم ومقاماتهم عند ربهم يشفعون وبقدر جاههم ووجاهتهم يشفعون، لثبوت األخبار 

ار على ذلك، وهو أمر جائز غري مستحيل، فيجب تصديقه والقول مبوجبه بذلك، وترادف اآلث
: "شفعت املالئكة، وشفع النبيون، وشفع صلى اهلل عليه وسلملثبوت الدليل هو قوله 

، وهناك أعمال تشفع لصاحبها مثل الصيام وقراءة القرآن، قال اإلمام ابن (83)املؤمنون"
الشهوات احملرمة كلها سواء كان حترميها خيتص بالصيام رجب: "والصيام يشفع ملن منعه الطعام و

كشهوة الطعام والشراب والنكاح ومقدماتها، أو ال خيتص به كشهوة فضول الكالم احملرم 
والسماع احملرم والنظر احملرم والكسب احملرم، فإذا منعه الصيام من هذه احملرمات كلها، فإنه 

ا رب منعته شهواته فشفعين فيه، فهذا ملن حفظ صيامه، يشفع له عند اهلل يوم القيامة، ويقول: ي
ومنعه من شهواته، فأما من ضيع صيامه، ومل مينعه عما حرمه اهلل عليه، فإنه جدير أن يضرب 
به وجه صاحبه، ويقول له: ضيعك اهلل كما ضيعتين... وكذلك القرآن إمنا يشفع ملن منعه من 
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، كما يف املسند عن عبد (09) فقد قام حبقه فيشفع له... النوم بالليل، فإن من قرأ القرآن وقام به
قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة  صلى اهلل عليه وسلماهلل بن عمرو عن النيب 

يقول الصيام: رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعين فيه، ويقول القرآن: منعته النوم 
 . (06)بالليل فيشفعان"

 
 اخلامس املبحث

 شروط الشفاعة
 أشارت آيات الكتاب العزيز إىل شروط الشفاعة الصحيحة، وهي:

ْن َأِذَن َلُه َيْوَمِئٍذ َلا َتْنَفُع الشََّفاَعُة ِإلَّا َم}رضا اهلل تعاىل عن الشافع، قال تعاىل:  -0
 ، عائد إىل قوله:{َقْوًلاَوَرِضَي َلُه }[، فقوله تعاىل: 012]طه:  {الرَّْحَمُن َوَرِضَي َلُه َقْوًلا

، وهو الشافع، والالم الداخلة على ذلك الم التعليل، أي: رضي {َمْن َأِذَن َلُه الرَّْحَمُن}
 {َكَأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَر}الرمحن قول الشافع ألجل الشافع، أي: إكرامًا له كقوله تعاىل: 

أراد قبول شفاعته، فصار اإلذن ، فإن اهلل ما أذن للشافع بأن يشفع إال وقد [0]الشرح: 
 .(08)بالشفاعة وقبوهلا عنوانًا على كرامة الشافع عند اهلل تعاىل"

رضا اهلل تعاىل عن املشفوع له، وهذا فيما عدا الشفاعة العظمى يف املوقف،  -8
فإنها جلميع اخللق، من رضي اهلل عنهم ومن مل يرض عنهم، ودليل هذا الشرط قوله تعاىل: 

، أي وهم (02)، "أي ملن هو عند اهلل مرضي"[88األنبياء: ، ]{ُعوَن ِإلَّا ِلَمِن اْرَتَضىَوَلا َيْشَف}
، وقد (88)ال يشفعون إال ملن رضي عنه، فال تطمعوا يف شفاعتهم لكم بغري رضاه تعاىل"

 لمصلى اهلل عليه وسأخرج احلاكم وصححه، والبيهقي يف البعث عن جابر أن رسول اهلل 
ر من قال: إن شفاعيت ألهل الكبائ ،{َوَلا َيْشَفُعوَن ِإلَّا ِلَمِن اْرَتَضى} تال قوله تعاىل:

 .(82)أميت"
إذن اهلل بالشفاعة، واإلذن ال يكون إال بعد الرضا عن الشـافع واملشفوع له،  -3

ِد َأْن َيْأَذَن اللَُّه ْعَوَكْم ِمْن َمَلٍك ِفي السََّماَواِت َلا ُتْغِني َشَفاَعُتُهْم َشْيًئا ِإلَّا ِمْن َب}قال تعاىل: 
ونس: ]ي {َما ِمْن َشِفيٍع ِإلَّا ِمْن َبْعِد ِإْذِنِه}[، وقال تعاىل: 86]النجم:  {ِلَمْن َيَشاُء َوَيْرَضى

قال الشوكاني  [،83]سبأ:  {َوَلا َتْنَفُع الشََّفاَعُة ِعْنَدُه ِإلَّا ِلَمْن َأِذَن َلُه}، وقال سبحانه: [3
: "أي ال تنفع الشفاعة يف حال من األحوال إال كائنة ملن أذن له أن يف تفسري هذه اآلية

يشفع من املالئكة والنبيني وحنوهم من أهل العلم والعمل، ومعلوم أن هؤالء ال يشفعون 
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، فشروط الشفاعة هي: رضى اهلل تعاىل عن (31)إال ملن يستحق الشفاعة، ال للكافرين"
 وإذنه  تعاىل للشافع بالشفاعة. الشافع، ورضاه سبحانه عن املشفوع له،

 
 املبحث السادس

 صلى اهلل عليه وسلمشفاعات النيب 
بلغت ، فصلى اهلل عليه وسلمذكر العلماء أنواع الشفاعات الثابتة لسيدنا رسول اهلل 

، ومنها ما هو مشرتك بينه وبني صلى اهلل عليه وسلممثانية أنواع، منها ما هو خاّص بالنيب 
 هي: صلى اهلل عليه وسلمغريه، وشفاعاته 
يف أهل املوقف  صلى اهلل عليه وسلمالشفاعة العظمى، وهي شفاعته  -0

حتى يقضي اهلل بينهم بعد طول املوقف عليهم، وبعد مراجعتهم األنبياء عليهم السالم 
للقيام بها، فكل واحد منهم يقول: لست هلا، نفسي نفسي، اذهبوا إىل غريي، حتى يأتوا 

فيقوم بها بعد إذن ربه، وهي املقام احملمود على ما  اهلل عليه وسلم صلىسيدنا حممدًا 
 .(30)سنبّينه بعد قليل

يف دخول أهل اجلنة اجلنة بعد الفراغ من  صلى اهلل عليه وسلمشفاعته  -8
 .(38)احلساب
يف عمه أبي طالب يف ختفيف العذاب  صلى اهلل عليه وسلمشفاعته  -3

اع الثالثة هي من الشفاعات اخلاصة بسيدنا عنه، وهي خاصة ألبي طالب، وهذه األنو
 .(33)صلى اهلل عليه وسلمحممد 

فيمن استحق النار من عصاة املوحدين  صلى اهلل عليه وسلمشفاعته  -4
 .(34)أن ال يدخلها

فيمن دخل النار من عصاة املوحدين أن  صلى اهلل عليه وسلمشفاعته  -5
 .(35)خيرج منها

يف رفع درجات بعض أهل اجلنة فوق ما  صلى اهلل عليه وسلمشفاعته  -6
 .(36)كان يقتضيه ثواب أعماهلم

يف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم أن  صلى اهلل عليه وسلمشفاعته  -9
 .(39)يدخلوا اجلنة، وهم أهل األعراف على الراجح من قول العلماء

يف دخول بعض املؤمنني اجلنة بغري  صلى اهلل عليه وسلمشفاعته   -8
يف عكاشة بن حمصن، حيث دعا له  صلى اهلل عليه وسلمحساب وال عذاب، كشفاعته 

 .(38)أن يكون من السبعني ألفًا الذين يدخلون اجلنة بغري حساب صلى اهلل عليه وسلم
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ء افيها غريه من األنبي صلى اهلل عليه وسلمواألنواع اخلمسة األخرية يشارك النيب 
واملالئكة والصديقني والشهداء، وأهل السنة واجلماعة يؤمنون بهذه الشفاعات مجيعها لتوافر 
األدلة عليها مع إميانهم أنها ال تتحقق إال بعد متام شروطها، أما املعتزلة فأنكروا كل شفاعة من 

حاديث شأنها أن خترج من النار من دخلها، أو أن تدخل اجلنة من استحق النار، ورّدوا األ
 الصحيحة الواردة يف ذلك.

لى اهلل صقال اإلمام اآلجري: "واملعتزلة خيالفون هذا كله، ال يلتفتون إىل سنن رسول اهلل 
، وإمنا يعارضون مبتشابه القرآن، ومبا أراهم رضي اهلل عنه، وال إىل سنن الصحابة عليه وسلم

 .(32)العقل عندهم"
م جمملة، أما تفصيل الكال لى اهلل عليه وسلمصهذه هي الشفاعات الثابتة لسيدنا حممد 

 فيها فكاآلتي:
 أواًل: الشفاعة العامة ألهل احملشر: 

 ، وهي اليت تكون لفصل القضاء بنيصلى اهلل عليه وسلموهذه الشفاعة خاصة بالنيّب 
د اخللق حممدًا ، إال سياخلالئق بعد أن يرتددوا إىل األنبياء، والكّل يقول: لست هلا، نفسي نفسي

 فيقول: أنا هلا. صلى اهلل عليه وسلم
فقد روى الشيخان بسندهما إىل أبي هريرة مرفوعًا: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل 
تدرون مب ذاك؟ جيمع اهلل يوم القيامة األولني واآلخرين يف صعيد واحد، فيسمعهم الداعي 

من الغّم والكرب ما ال يطيقون، وما ال حيتملون،  وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس
فيقول بعض الناس لبعض: أال ترون ما أنتم فيه؟ أال ترون ما قد بلغكم؟ أال تنظرون من يشفع 

 لكم إىل ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم فيأتون آدم.
كة أمر املالئفيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك اهلل بيده، ونفخ فيك من روحه، و

فسجدوا لك، اشفع لنا إىل ربك، أال ترى إىل ما حنن فيه؟ أال ترى إىل ما قد بلغنا، فيقول آدم: 
إّن ربي غضب اليوم غضبًا مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة 

 .صلى اهلل عليه وسلمفعصيته، نفسي، نفسي، اذهبوا إىل غريي، اذهبوا إىل نوح 
فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إىل األرض، ومّساك اهلل عبدًا شكورًا، 
اشفع لنا إىل ربك، أال ترى ما حنن فيه؟ أال ترى ما قد بلغنا؟ فيقول هلم: إن ربي قد غضب 
اليوم غضبًا مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها 

 .صلى اهلل عليه وسلمنفسي، نفسي، اذهبوا إىل إبراهيم  على قومي،
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فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نيّب اهلل وخليله من أهل األرض، اشفع لنا إىل ربك، أال 
ترى إىل ما حنن فيه؟ أال ترى إىل ما قد بلغنا؟ فيقول هلم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا 

ثله، وذكر كذباته، نفسي، نفسي، اذهبوا إىل غريي، مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده م
 .صلى اهلل عليه وسلماذهبوا إىل موسى 

فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول اهلل، فّضلك اهلل برساالته وبتكليمه، على 
الناس، اشفع لنا إىل ربك، أال ترى ما حنن فيه؟ أال ترى ما قد بلغنا؟ فيقول هلم موسى: إن ربي 

اليوم غضبًا مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسًا مل أؤمر  قد غضب
 .صلى اهلل عليه وسلمبقتلها، نفسي، نفسي، اذهبوا إىل عيسى 

فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول اهلل، وكلمت الناس يف املهد، وكلمٌة منه 
ال ترى ما حنن فيه؟ أال ترى ما قد بلغنا؟ ألقاها إىل مريم، وروح منه، فاشفع لنا إىل ربك، أ

فيقول هلم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، 
 .صلى اهلل عليه وسلمومل يذكر له ذنبًا، نفسي، نفسي، اذهبوا إىل غريي، اذهبوا إىل حممد 

ك ء، وغفر اهلل لك ما تقدم من ذنبفيأتون فيقولون: يا حممد أنت رسول اهلل وخامت األنبيا
 وما تأخر، اشفع لنا إىل ربك، أال ترى ما حنن فيه؟ أال ترى ما قد بلغنا؟

فأنطلق فآتي حتت العرش فأقع ساجدًا لربي، ثم يفتح اهلل علّي ويلهمين من حمامده 
شفع ا وحسن الثناء عليه شيئًا مل يفتحه ألحد قبلي، ثم يقال: يا حممد ارفع رأسك، سل تعطه،

تشفع، فأرفع رأسي فأقول: يا رب أميت، أميت، فيقال: يا حممد ادخل اجلنة من أمتك من ال 
حساب عليه، من الباب األمين من أبواب اجلنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من 
األبواب، والذي نفس حممد بيده إن ما بني املصراعني من مصاريع اجلنة لكما بني مكة وهجر، 

: "لكل نيب صلى اهلل عليه وسلم، وهذه الشفاعة هي املراد بقوله (41) مكة وبصرى"أو كما بني
، "وهذه الشفاعة العامة ألهل (40)دعوة يدعوها، فأريد أن اختبئ دعوتي شفاعة ألميت يوم القيامة"

صلى اهلل عليه املوقف إمنا هي لتعجيل حسابهم ويراحوا من هول املوقف، وهي اخلاصة به 
اهتمام بأمر أمته، وإظهار حمبته فيهم، وشفقته عليهم"،  (48)ه: "فأقول يا رب ُأميت أميت"، وقولوسلم

 .صلى اهلل عليه وسلموهذه الشفاعة هي املقام الذي وعده 
د يوم أن يبعثه املقام احملمو صلى اهلل عليه وسلمفمن املعلوم أن اهلل تعاىل وعد نبيه حممدًا 

 {فتهّجد به نافلة لك عسى أن يبعثك رّبك مقامًا حممودًا ومن الليل}القيامة، قال تعاىل: 
، أرجحها كما نقل (45)[، وقد نقل العلماء املراد باملقام احملمود فبلغت سبعة أقوال92]اإلسراء: 

وقد دّلت على ذلك األحاديث الشريفة، ، (44)احلافظ ابن حجر أن املراد باملقام احملمود: الشفاعة
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وقد سئل عن املقام احملمود الوارد يف اآلية، فقال: "هي  يه وسلمصلى اهلل علمنها قوله 
 .(43)الشفاعة"

يقول: "إن  صلى اهلل عليه وسلم، قال: مسعت رسول اهلل رضي اهلل عنهوعن ابن عمر 
الناس يصريون يوم القيامة جثا كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فالن اشفع لنا، حتى تنتهي الشفاعة 

، وأخرج أمحد وابن جرير واحلاكم وصححه عن كعب بن مالك (46)إلّي فذلك املقام احملمود"
تل،  ميت علىقال: "يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأ صلى اهلل عليه وسلمعن رسول اهلل 

، (49)ويكسوني ربي حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء اهلل أن أقول، فذلك املقام احملمود"
وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: إّن الناس يصريون يوم القيامة جثًا، كل 

صلى اهلل نيب لأمة تتبع نبيها يقولون: يا فالن اشفع، يا فالن اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إىل ا
 .(48)، فذلك يوم يبعثه اهلل املقام احملمودعليه وسلم

ويف حديثه عن املقام احملمود، قال احلافظ ابن حجر: "واجلمهور على أن املراد به الشفاعة، 
وبالغ الواحدي فنقل فيه اإلمجاع...، وقال الطربي: قال أكثر أهل التأويل: املقام احملمود هو 

لريحيهم من كرب املوقف، ثم أخرج عدة أحاديث يف  لى اهلل عليه وسلمصالذي يقدمه النيب 
بعضها التصريح بذلك، ويف بعضها مطلق الشفاعة...، وأشار احلافظ إىل بعض تلك األحاديث، 

َوِمَن }يف قوله تعاىل:  رضي اهلل عنهولعّل أصرحها احلديث املتقدم، وكذا حديث أبي هريرة 
[، قال: سئل عنها 92راء: ]اإلس {َناِفَلًة َلَك َعَسى َأْن َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما َمْحُموًدا اللَّْيِل َفَتَهجَّْد ِبِه

، وكذا ورد ذلك عن عدد كبري من الصحابة (42)، فقال: هي الشفاعةصلى اهلل عليه وسلمالنيب 
 .(51)والتابعني

 يف أهل اجلنة أن يدخلوها: صلى اهلل عليه وسلمثانيًا: شفاعته 
ا : "أنا أول الناس يشفع يف اجلنة، وأنصلى اهلل عليه وسلملدليل على هذه الشفاعة قوله وا

 .(50)أكثر األنبياء تبعًا"
ومن املعلوم أن املؤمنني إذا عربوا الصراط، حبسوا بقنطرة بني اجلنة النار، فيقتص 

، (58)"ضها ببعضلبعضهم من بعض، واملراد بهذا القصاص "تنبع ما بينهم من املظامل وإسقاط بع
: "إذا خلص املؤمنون من النار صلى اهلل عليه وسلمفإذا ما هذِّبوا أذن هلم يف دخول اجلنة، قال 

حبسوا بقنطرة بني اجلنة والنار، فيتقاصون مظامل كانت بينهم يف الدنيا، حتى إذا نقوا وهّذبوا 
، قال (55)م"، وحبسوا بقنطرة: مكان، "واملراد باملؤمنني هنا بعضه(54)... (53)ُأذن هلم بدخول اجلنة"

القرطيب: هؤالء املؤمنون هم الذين علم اهلل أّن القصاص ال يستنفذ حسناتهم...، وخرج من 
 .(56)هذا صنفان من املؤمنني: من دخل اجلنة بغري حساب، ومن أوبقة عمله"
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 يف عمه أبي طالب يف ختفيف العذاب عنه: صلى اهلل عليه وسلمثالثًا: شفاعته 
مات على الكفر، فعن سعيد بن  صلى اهلل عليه وسلممن املعلوم أن أبا طالب عّم النيب 

 ،صلى اهلل عليه وسلماملسيب عن أبيه، قال: ملا حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول اهلل 
فوجد عنده أبا جهل وعبد اهلل بن أبي أمية بن املغرية، فقال: "أي عمِّ، قل ال إله إال اهلل، كلمة 

اّج لك بها عند اهلل"، فقال أبو جهل وعبد اهلل بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد املطلب، فلم أح
يعرضها عليه، ويعيدانه بتلك املقالة، حتى قال أبو طالب  صلى اهلل عليه وسلميزل رسول اهلل 

ى صل آخر ما كّلمهم، على ملة عبد املطلب، وأبى أن يقول: ال إله إال اهلل، قال: قال رسول اهلل
 آَمُنوا َأْن َما َكاَن ِللنَِّبيِّ َوالَِّذيَن}: واهلل ألستغفرن لك ما مل ُأنه عنك"، فأنزل اهلل: اهلل عليه وسلم

]التوبة:  {َيْسَتْغِفُروا ِلْلُمْشِرِكنَي َوَلْو َكاُنوا ُأوِلي ُقْرَبى ِمنْ َبْعِد َما َتَبيََّن َلُهْم َأنَُّهمْ َأْصَحاُب اْلَجِحيِم
ي َمْن ِإنََّك َلا َتْهِد}: صلى اهلل عليه وسلم، وأنزل اهلل يف أبي طالب، فقال لرسول اهلل [003

 .(59)[56]القصص:  {َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللََّه َيْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن
وحيسن  ،ليه وسلمصلى اهلل عومن املعلوم أن أبا طالب كان كثرياً ما ينافح عن رسول اهلل 

إليه، ألنه كان صاحب حظوة وجاه يف قومه، فكان ُيحرتم وُيقّدر وُتسمع كلمته من قريش 
 لذلك.

يعيش يف كنف عمه أبي طالب، فإّن األيدي اآلمثة  صلى اهلل عليه وسلموملا كان الرسول 
ه  عليصلى اهللما كانت لتطاله، حيث كان حيميه من أذى قريش، وألجل ما فعله مع الرسول 

أن يشفع فيه مع أنه كافر...، فعن أبي سعيد  صلى اهلل عليه وسلمفقد أذن اهلل لرسوله  وسلم
، وذكر عنده عمه فقال: "لعله تنفعه شفاعيت يوم صلى اهلل عليه وسلماخلدرّي أنه مسع النيب 

ام ابن ، قال اإلم(52)، من النار يبلغ كعبه، يغلي منه دماغه"(61)القيامة، فُيجعل يف ضحضاح
تيمية: "فهذا نّص صحيح صريح لشفاعته يف بعض الكفار أن خيفف عنه العذاب، بل يف أن 

صلى اهلل عليه ُيجعل أهون أهل النار عذابًا، كما يف الصحيح عن ابن عباس: أن رسول اهلل 
، وعن (58): قال: "أهون أهل النار عذابًا أبو طالب وهو منتعل بنعلني يغلي منهما دماغه"وسلم

: ما أغنيت عن عمك، فإنه كان صلى اهلل عليه وسلملعباس بن عبد املطلب، أنه قال للنيب ا
حيوطك ويغضب لك؟ قال: "هو يف ضحضاح من نار، ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من 

َفَما َتْنَفُعُهْم }، (60)، ويف رواية مسلم: "وجدته يف غمرات من النار فأخرجته إىل ضحضاح"(60)النار"
 ، إذ الصلى اهلل عليه وسلم[، وهذه الشفاعة من خصائص النيب 48]املدثر:  {َشَفاَعُة الشَّاِفِعنَي

ُعُهْم َفَما َتْنَف}، "فإن قيل: فقد قال اهلل تعاىل: (68)صلى اهلل عليه وسلميشفع أحد يف كافر غري النيب 
يل له: ال تنفعه يف اخلروج من النار كعصاة املوحدين الذين ، ق[48]املدثر:  {َشَفاَعُة الشَّاِفِعنَي
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من أجل ختفيف العذاب عن  صلى اهلل عليه وسلم، فشفاعته (63)خيرجون منها ويدخلون اجلنة"
عمه، وليست من أجل إخراجه من النار، وهي ليست ثوابًا للكافر، وإمنا هي نوع من أنواع 

 .مصلى اهلل عليه وسلالتطييب لقلب الشافع 
يف قوم استوجبوا النار بأعماهلم فيشفع فيهم فال  صلى اهلل عليه وسلمرابعًا: شفاعته 

 يدخلونها:
قال صاحب اإلحتافات السنية: "وهذه الشفاعة له ولسائر النبيني والصديقني وغريهم، 
مبعنى أنها غري خاصة به، بل تكون للنبيني، حيث يشفعون يف عصاة قومهم، وللصديقني يشفعون 

عصاة أقاربهم وغريهم من املؤمنني، وكذلك لغريهم من الصاحلني، حتى يشفع الرجل يف  يف
 أهله ويف جريانه، وفيما أشبه ذلك، ولكن ال بّد يف هذه الشفاعة من ثالثة شروط:

 الشرط األول: إذن اهلل تعاىل فيها.
 الشرط الثاني: رضاه عن الشافع.

 الشرط الثالث: رضاه عن املشفوع له.
ْغِني َوَكْم ِمْن َمَلٍك ِفي السََّماَواِت َلا ُت}جتمعت هذه الشروط الثالثة يف قوله تعاىل: وقد ا

، وكذلك جزم (64)[86]النجم:  {َشَفاَعُتُهْم َشْيًئا ِإلَّا ِمْن َبْعِد َأْن َيْأَذَن اللَُّه ِلَمْن َيَشاُء َوَيْرَضى
، قال ، وترّدد النووي يف ذلكوسلمصلى اهلل عليه القاضي وابن السبكي بعدم اختصاصها به 

السبكي: ألنه مل يرد نّص صريح بثبوت االختصاص وال بنفيه، وجزم يف األمنوذج )السيوطي( 
، وقد استدل احلـافظ ابن حجر هلذا النوع من (65)صلى اهلل عليه وسلمبأنها من خصائصه 

شفاعة قد ُتستفاد من دعاء ، وهذه ال(66)الشفاعة حبديث: ونبّيكم على الصراط يقول: رب سلِّم"
للمؤمنني باملغفرة والرمحة على جنائزهم، فإنه من الزم ذلك أن  صلى اهلل عليه وسلمالرسول 

: "اللهم اغفر ألبي سلمة وارفع درجته يف صلى اهلل عليه وسلمال يدخل النار، كما قال النيب 
: "ما من رجل مسلم ميوت وسلم صلى اهلل عليه، وُتستفاد أيضًا من قوله (69)املهديني.. احلديث"

. لكن بشرط إذن (68)فيقوم على جنازته أربعون رجاًل، ال يشركون باهلل شيئًا إال شفعهم اهلل فيه"
 اهلل ورضاه عن الشافع واملشفوع، كما تقدم.

 فيمن دخل النار من املذنبني أن خيرج منها: صلى اهلل عليه وسلمخامسًا: شفاعته 
 : شفاعيت ألهلصلى اهلل عليه وسلمعة كثرية، من أشهرها قوله واألدلة على هذه الشفا

، وقد أسلفنا عن مجع كثري من العلماء أنهم نّصوا على أن األحاديث الدالة (62)الكبائر من أميت"
 على هذه الشفاعة بلغت مبلغ التواتر املعنوي.
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 ة الشفاعة يفقال اإلمام النووي: "وقد جاءت اآلثار اليت بلغت مبجموعها التواتر بصح
اآلخرة ملذنيب املؤمنني، فأمجع السلف واخللف ومن بعدهم من أهل السنة عليها، ومنعت 
اخلوارج وبعض املعتزلة منها، وتعلقوا مبذاهبهم يف ختليد املذنبني يف النار، واحتجوا بقوله تعاىل: 

َما ِللظَّاِلِمنَي ِمْن َحِميٍم َوَلا َشِفيٍع }: [، وقوله تعاىل48]املدثر:  {َفَما َتْنَفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّاِفِعنَي}
، وهذه اآليات يف الكفار، وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها يف زيادة [08]غافر:  {ُيَطاُع

الدرجات فباطل، وألفاظ األحاديث يف الكتاب وغريه صرحية يف بطالن مذهبهم وإخراج من 
 .(91)استوجب النار"

إّن املكذب بالشفاعة أخطأ يف تأويله خطأ فاحشًا، خرج به عن وقال اإلمام اآلجري: "
الكتاب والسنة، وذلك أنه عمد إىل آيات من القرآن نزلت يف أهل الكفر، أخرب اهلل عز وجل: 
أنهم إذا دخلوا النار أنهم غري خارجني منها، فجعلها املكذب بالشفاعة يف املوحدين، ومل يلتفت 

 يف إثبات الشفاعة، أنها إمنا هي ألهل الكبائر، والقرآن  عليه وسلمصلى اهللإىل أخبار رسول اهلل 
يدل على هذا، فخرج بقوله السوء عن مجلة ما عليه أهل اإلميان، واتبع غري سبيلهم، قال اهلل 

ْلُمْؤِمِننَي ُنَولِِّه َما اَوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُه اْلُهَدى َوَيتَِّبْع َغْيَر َسِبيِل }عز وجل: 
 .(90)["005]النساء:  {َتَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصرًيا

 أدلة القائلني بالشفاعة ألهل الكبائر:
وقد استدّل أهل السنة واجلماعة على هذه الشفاعة، بالعديد من آيات الكتاب العزيز 

 وكذا أحاديث السنة املطهرة، والعقل، من ذلك:
نَّا َربََّنا َربََّنا ِإنََّنا َسِمْعَنا ُمَناِدًيا ُيَناِدي ِلْلِإمَياِن َأْن آِمُنوا ِبَربُِّكْم َفآَم}قوله تعاىل:  -1

 [.023عمران:  ]آل {َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوَكفِّْر َعنَّا َسيَِّئاِتَنا َوَتَوفََّنا َمَع اْلَأْبَراِر
 صلى اهلل عليه وسلما بهذه اآلية على أن شفاعة حممد قال اإلمام الرازي: "احتج أصحابن

يف حق أصحاب الكبائر مقبولة يوم القيامة؛ وذلك ألن هذه اآلية دّلت على أن هؤالء املؤمنني 
طلبوا من اهلل غفران الذنوب مطلقًا من غري أن يقيدوا ذلك بالتوبة، فأجاب اهلل قوهلم وأعطاهم 

ى اهلل عليه صل يف العفو عن الذنب، فألن يقبل شفاعة حمّمد مطلوبهم، فإذا قبل شفاعة املؤمنني
 .(98)فيه كان أوىل" وسلم

ُه َيْعَلُم َفاْعَلْم َأنَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه َواْسَتْغِفْر ِلَذْنِبَك َوِلْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َواللَّ}وقوله:  -8
، قال اإلمام القرطيب يف تفسري قوله تعاىل: "وللمؤمنني [02]حممد:  {ُمَتَقلََّبُكْم َوَمْثَواُكْم

، ومن املعلوم أن مرتكب الكبرية ال يزول (93)واملؤمنات": أي، ولذنوبهم، وهذا أمر بالشفاعة"
عاماً يشمل  {َوِلْلُمْؤِمِننيَ َواْلُمْؤِمَناِت}عنه اإلميان بارتكابها إال أن يستحلها، وملا كان قوله تعاىل: 
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إخراج صاحب الكبرية من هذا العموم خمالفة صرحية للنصّ وروحه، ومن جهة أخرى مجيعهم، ف
بأنه سيعطيه حتى يرضى، قال تعاىل:  صلى اهلل عليه وسلمنعلم أن اهلل تعاىل وعد رسوله 

وواحد  صلى اهلل عليه وسلم[. وُمحال أن يرضى 5]الضحى:  {َوَلَسْوفَ ُيْعِطيكَ َربُّكَ َفَتْرَضى}
 ن يف النار.من املوحدي

قال: [ 5حى: ]الض {َوَلَسْوفَ ُيْعِطيكَ َربَُّك َفَتْرَضى}روي عن احلسن أنه سئل عن قوله: 
، وعنه (95)، وعن ابن عباس، قال: ال يرضى حممد، وواحد من أمته يف النار(94)هي الشفاعة

خراج صاحب ؛ وعليه، فاآلية ُتحمل على عمومها، وإ(96)أيضًا: رضاه أن تدخل أمته اجلنة كلهم
 الكبرية من هذا العموم خمالفة صرحية لروح النص ومنطوقه.

آيات عديدة يف كتاب اهلل تعاىل دلت مبنطوقها على جواز الشفاعة ألهل الكبائر،  -3
وبالشروط اليت ذكرتها اآليات الكرميات، ولو كانت الشفاعة يف حق أصحاب الكبائر غري 
املستحلني هلا مستحيلة، ملا قيدت باإلذن من اهلل تعاىل؛ ألن األمر املستحيل ال يكون امكنًا حبال، 

 {ُه َقْوًلاَيْوَمِئٍذ َلا َتْنَفُع الشََّفاَعُة ِإلَّا َمْن َأِذَن َلُه الرَّْحَمُن َوَرِضَي َل}ك اآليات: قوله تعاىل: ومن تل
[، لو كانت 83]سبأ:  {َوَلا َتْنَفُع الشََّفاَعُة ِعْنَدُه ِإلَّا ِلَمْن َأِذَن َلُه}؛ وقوله تعاىل: [012]طه: 

لصّح أن نكون شافعني  -كما ذهب املعتزلة–وعلو الدرجات الشفاعة من أجل زيادة احلسنات 
حني نطلب من اهلل تعاىل له الدرجة الرفيعة والفضيلة  صلى اهلل عليه وسلميف النيب 
، وهذا باطل من القول؛ ألن من شرط الشافع أن يكون مقامه ورتبته ودرجته أعلى (99)والوسيلة

 التالي باطل، فاملقدم مثله. من درجة ورتبة ومكانة املشفوع له، وإذا كان
واستدّل أهل السنة على إثبات الشفاعة ألهل الكبائر كذلك مبجموعة كبرية من 

 األحاديث الشريفة اليت بلغت مبجموعها حّد التواتر املعنوي، ومن أشهرها:
–، واحلديث (98): "شفاعيت ألهل الكبائر من أميت"صلى اهلل عليه وسلمقوله   -1

جاء من عدة طرق، وهو نّص صريح يف أن الشفاعة تطال أهل  -التخريجكما ترى يف 
 الكبائر من املسلمني.

قال اإلمام ابن خزمية: "فأما قوله: "شفاعيت ألهل الكبائر من أميت"، فإمنا أراد: شفاعيت بعد 
 اهذه الشفاعة اليت عّمت مجيع املسلمني هي شفاعة ملن قد أدخل النار من املؤمنني بذنوب وخطاي

لى اهلل عليه صقد ارتكبوها مل يغفرها اهلل هلم يف الدنيا فيخرجوا من النار بشفاعته، فمعنى قوله 
: "شفاعيت ألهل الكبائر" أي من ارتكب من الذنوب الكبائر فأدخلوا النار بالكبائر، إذ إن وسلم

 ".(92)اهلل عز وجل وعد تكفري الذنوب الصغائر باجتناب الكبائر
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ة للمؤمن التائب املطيع املقلع عن احملرمات، امللتزم بأداء الطاعات ولو كانت الشفاع
والعبادات، مل يكن لشفاعته معنى إال الرغبة إىل اهلل عز وجل يف أن ال يظلمه وال جيوز عليه 
وال يسفه بعقابه، وذلك ألن عقاب من هذا شأنه وديدنه ظلم وسفه على حّد زعم املعتزلة، 

أجّل عند اهلل تعاىل وأعظم من أن  -عليهم أفضل الصالة والسالم–كة وخطرات األنبياء واملالئ
 .(81)يتوسلوا يف أن ال يظلم عبده وال جيوز يف حكمه

 : "أما أهلصلى اهلل عليه وسلموعن أبي سعيد اخلدري، قال: قال رسول اهلل  -2
ذنوبهم ر بالنار الذين هم أهلها، فإنهم ال ميوتون فيها وال حييون، ولكن ناس أصابتهم النا

)أو قال خبطاياهم( فأماتهم إماتة، حتى إذا كانوا فحمًا، أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر 
، فبثوا على أنهار اجلنة، ثم قيل: يا أهل اجلنة أفيضوا عليهم، فينبتون (80)ضبائر جنائر

 .(80)نبات احلبة تكون يف محيل السيل"
: "إني ألعلم آخر أهل وسلم صلى اهلل عليهوعن أبي ذر، قال: قال رسول اهلل  -3

اجلنة دخواًل اجلنة، وآخر أهل النار خروجًا منها، رجل ُيؤتى به يوم القيامة، فُيقال: 
اعرضوا عليه صغار ذنوبه، وارفعوا عنه كبارها، فُتعرض عليه صغار ذنوبه، فُيقال: عملت 

 يستطيع أن يوم كذا وكذا، كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا، كذا وكذا، فيقول: نعم، ال
ينكر، وهو ُمشفق من كبار ذنوبه أن ُتعرض عليه، فُيقال له: فإن لك مكان كل سيئة 

صلى اهلل حسنة، فيقول: رّب قد عملت أشياء ال أراها ها هنا"، فلقد رأيت رسول اهلل 
 .(88)ضحك حتى بدت نواجذه" عليه وسلم
ًا خيرجون من : "إن قومصلى اهلل عليه وسلموعن جابر قال: قال رسول اهلل  -4

 .(83)النار حيرتقون فيها، إال دارات وجوههم، حتى يدخلون اجلنة"
قال: "خيرج قوم من النار بعدما  صلى اهلل عليه وسلموعن أنس عن النيب  -5

، واألحاديث يف (84)مّسهم منها َسْفٌع، فيدخلون اجلنة، فيسميهم أهل اجلنة: اجلهنميني"
 هذا املعنى كثرية. 
يف رفع درجات بعض أهل اجلنة فوق ما كان  صلى اهلل عليه وسلمسادسًا: شفاعته 
 يقتضيه ثواب أعماهلم:

 عليه صلى اهلل، قال: ملا فرغ النيب رضي اهلل عنهروى الشيخان بسندهما عن أبي موسى 
، فلقي دريد بن الصّمة، فُقتل دريد (86)على جيش إىل أوطاس (85)من ُحنني بعث أبا عامر وسلم

وهزم اهلل أصحابه، قال أبو موسى: وبعثين مع أبي عامر، فُرمي أبو عامر يف ركبته، رماه ُجشمي 
لسهم فأثبته يف ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عم من رماك؟ فأشار إىل أبي موسى فقال: ذاك 

د. عبداهلل الربابعة و د.عبداهلل اخلشاشنةعقيدة أهل السنة واجلماعة يف حقيقة األقوال يف الشفاعة



العدد األول | متوز ٢٠١٩مجلة الفتوى والدراسات اإلسالمية 81

تحي، ى، فاتبعته وجعلت أقول له: أال تسقاتلي الذي رماني، فقصدت إليه فلحقته، فلما رآني وّل
أال تثبت، فكّف، فاختلفنا ضربتني بالسيف فقتلته، ثم قلت ألبي عامر، قتل اهلل صاحبك، قال: 

 صلى اهلل عليه وسلمفانزع هذا السهم، فنزعته فنزا منه املاء، قال: يا ابن أخي اقرئ النيب 
 على الناس، فمكث يسريًا ثم مات، فرجعتالسالم، وقل له: استغفر لي، واستخلفين أبو عامر 

يف بيته على سرير مرحل وعليه فراش، قد أّثر رمال  صلى اهلل عليه وسلمفدخلت على النيب 
السرير بظهره وجنبيه، فأخربته خبربنا وخرب أبي عامر، وقال: قل له استغفر لي، فدعا مباء فتوضأ، 

. ورأيت بياض إبطيه، ثم قال: "اللهم اجعله (89)ثم رفع يديه فقال: "اللهم اغفر لعبيد أبي عامر"
يوم القيامة فوق كثري من خلقك من الناس" فقلت: ولي فاستغفر، فقال: "اللهم اغفر لعبد اهلل 
بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخاًل كرميًا" قال أبو بردة: إحداهما ألبي عامر، واألخرى 

 .(89)ألبي موسى"
ألبي سلمة، حيث قال:  صلى اهلل عليه وسلماعة، دعاء النيب ويدخل يف إطار هذه الشف

اللهم اغفر ألبي سلمة، وارفع درجته يف املهديني، واخلفه يف عقبه يف الغابرين، واغفر لنا وله 
ما جاء  -أيضًا–، ويدخل ضمن هذا اإلطار (88)يا رب العاملني، وافسح له يف قربه، ونّور له فيه"

: "ما من رجل مسلم ميوت فيقوم على جنازته أربعون رجاًل، ال سلمصلى اهلل عليه ويف قوله 
 .(82)يشركون باهلل شيئًا إال شّفعهم اهلل فيه"

ودعاء األخ ألخيه نوع من الشفاعة فيه عند اهلل، سواء كان ذلك يف الدنيا من احلي للحي، 
دعاء اخللق بعضهم أو من احلي للميت أو كان ذلك يوم القيامة، قال ابن تيمية: "وال ريب أن 

لبعض نافع، واهلل قد أمر بذلك، لكن الداعي شافع؛ ليس له أن يدعو ويشفع إال بإذن اهلل له 
َما }يف ذلك، فال يشفع شفاعة نهى عنها، كالشفاعة للمشركني والدعاء هلم باملغفرة، قال تعاىل: 

ْن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُهْم َأنَُّهْم ِرِكنَي َوَلْو َكاُنوا ُأوِلي ُقْرَبى ِمَكاَن ِللنَِّبيِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْن َيْسَتْغِفُروا ِلْلُمْش
َن َلُه َأنَُّه َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإْبَراِهيَم ِلَأِبيِه ِإلَّا َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها ِإيَّاُه َفَلمَّا َتَبيَّ *َأْصَحاُب اْلَجِحيِم

[، وقال تعاىل يف حق املنافقني: 004، 003]التوبة:  {ُه ِإنَّ ِإْبَراِهيَم َلَأوَّاٌه َحِليٌمَعُدوٌّ ِللَِّه َتَبرََّأ ِمْن
ْلَقْوَم ا َسَواٌء َعَلْيِهْم َأْسَتْغَفْرَت َلُهْم َأْم َلْم َتْسَتْغِفْر َلُهْم َلْن َيْغِفَر اللَُّه َلُهْم ِإنَّ اللََّه َلا َيْهِدي}

فالشفيع الذي أذن اهلل له يف الشفاعة: شفاعته يف الدعاء الذي ليس ، [6]املنافقون:  {اْلَفاِسِقنَي
 .(21)فيه عدوان...

فيها  ، بل يشاركهصلى اهلل عليه وسلمليست خاصة بالنيب  -كما ترى–وهذه الشفاعة 
غريه من املؤمنني، والسؤال هنا: هل يعترب دعاء املؤمن ألخيه من باب الشفاعة؟ وكيف ذاك 

د. عبداهلل الربابعة و د.عبداهلل اخلشاشنةعقيدة أهل السنة واجلماعة يف حقيقة األقوال يف الشفاعة



العدد األول | متوز ٢٠١٩مجلة الفتوى والدراسات اإلسالمية 82

ن إال بإذنه، وهو مل يستأذن من ربه؟ واجلواب: إن اهلل تعاىل أمرنا وحّبب إلينا والشفاعة ال تكو
 الدعاء للميت، واألمر بذلك هو من قبيل اإلذن، واهلل أعلم.

 يف أهل األعراف أن يدخلوا اجلنة: صلى اهلل عليه وسلمسابعًا: شفاعته 
يئاته استوت حسناته وسقال احلافظ: "ظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى، وهي الشفاعة فيمن 

فأهل األعراف: قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، ، وهم أهل األعراف...، (20)أيدخل اجلنة
، وهذا أرجح األقـوال (28)غادرت بهم سيئاتهم عن النار، وقصرت بهم سيئاتهم عن اجلنة

، "... وحيتمل أن يكون أصحاب األعراف من األمة (23)فيهم، كما قال احلافظ ابن حجر
اإلسالمية خاصة، وحيتمل أن يكونوا من سائر األمم املؤمنني برسلهم، وأيًا ما كان فاملقصود 

 .(24)من هذه اآليات هم من كان من األمة احملمدية"
وقد استدل احلافظ ابن حجر هلذه الشفاعة مبا أخرجه الطرباني عن ابن عباس قال: 

سه وأهل دخل اجلنة برمحة اهلل، والظامل لنفالسابق باخلريات يدخل اجلنة بغري حساب، واملقتصد ي
 .(25)صلى اهلل عليه وسلماألعراف يدخلون اجلنة بشفاعة حممد 

، قال: أصحاب األعراف قوم جتاوزت رضي اهلل عنهوروى احلاكم بسنده عن حذيفة 
بهم حسناتهم النار وقصرت بهم سيئاتهم عن اجلنة، فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار 

: ربنا ال جتعلنا مع القوم الظاملني، فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك، قال: قوموا ادخلوا قالوا
، قلت: وال تعارض بني هذا األثر وسابقه، ألنهم ال يدخلون اجلنة (26)اجلنة فإني قد غفرت لكم

 فيهم، قال اإلمام صلى اهلل عليه وسلمإال برمحة اهلل تعاىل وإذنه وقبوله شفاعة الرسول 
 ، واهلل أعلم.(29)البيهقي: "فإذا أراد اهلل دخوهلم اجلنة، أمرهم بدخوهلا برمحته أو بشفاعة الشفعاء"

 يف أقوام أن يدخلوا اجلنة بغري حساب: صلى اهلل عليه وسلمثامنًا: شفاعته 
ه صلى اهلل عليروى الشيخان بسندهما عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال النيب 

عليَّ األمم، فأجد النيّب ميرُّ معه األمة، والنيب ميّر معه النفر، والنيب ميّر معه : "ُعرضت وسلم
العشرة، والنيب ميّر معه اخلمسة، والنيب ميّر وحده، فنظرت فإذا سواد كثري، قلت: يا جربيل، 
 هؤالء أميت؟ قال: ال، ولكن انظر إىل األفق، فنظرت فإذا سواد كثري، قال: هؤالء ُأمتك، وهؤالء
سبعون ألفًا قدامهم ال حساب عليهم وال عذاب، قلت: ومل؟ قال: هؤالء كانوا ال يكتوون، وال 
يسرتقون، وال يتطريون، وعلى ربهم يتوكلون"، فقام إليه عكاشة بن حمصن فقال: ادُع اهلل أن 

م، جيعلين منهم، قال: "اللهم اجعله منهم"، ثم قام إليه رجل آخر قال: ادع اهلل أن جيعلين منه
ى صل، وهؤالء السبعون ألفًا دخلوا اجلنة بشفاعة، وسؤال الرسول (28)قال: "سبقك بها عكاشة"

ى اهلل صلربه، فقد روى أمحد يف مسنده بسنده إىل أبي هريرة عن رسول اهلل  اهلل عليه وسلم
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أنه قال: "سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل اجلنة من أميت سبعني ألفًا على  عليه وسلم
، قال: مسعت رسول اهلل رضي اهلل عنه، وعن أبي أمامة (22)ة القمر ليلة البدر... احلديث"صور

يقول: "وعدني ربي أن يدخل اجلنة من أميت سبعني ألفًا ال حساب عليهم  صلى اهلل عليه وسلم
، قال اإلمام السندي (011)وال عذاب مع كل ألف سبعون ألفًا، وثالث حثيات من حثيات ربي"

لسنن ابن ماجه: قوله: "وثالث حثيات، قال السيوطي: قال يف النهاية: هو كناية عن  يف شرحه
ا َوَم}املبالغة عن الكثرة وإال فال كف وال حثي، جّل عن ذلك وعّز. وقال السندي: وقد جاء: 

]الزمر:  {ِويَّاٌت ِبَيِميِنِهاَواُت َمْطَقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدِرِه َواْلَأْرُض َجِميًعا َقْبَضُتُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوالسََّم
[، فهذه مثل ذلك احلديث، وال خيفى أن هذه اآلية تقتضي أن حثيه واحدة تكفي لتمام 69

 .(010)األمة، فلعل يف تعدد احلثيات تشريفًا لألمة، واهلل أعلم"
 

 املبحث السابع
 للشفاعة ألهل الكبائر ومناقشتها أدلة النافني

استدّل املعتزلة واخلوارج واإلمامية ومن معهم على نفي الشفاعة ألهل الكبائر بعدة أدلة 
 من الكتاب والسنة، من أهمها:

 أواًل: األدلة من الكتاب العزيز:
، [88]األنبياء:  {َوَلا َيْشَفُعونَ ِإلَّا ِلَمنِ اْرَتَضى َوُهمْ ِمنْ َخْشَيِتهِ ُمْشِفُقوَن}قوله تعاىل:   -1

الستدالل بهذه اآلية أن اهلل تعاىل نفى أن يكون للظاملني شفيع البتة، ولو كان النيب ووجه ا
 .(018)شفيعًا للظلمة لكان ال أجّل من الظامل وال أعظم منه

على أن  {وال يشفعون إال ملن ارتضى}قال اإلمام الرازي: "احتجت املعتزلة بقوله تعاىل: 
 ر؛ ألنه ال يقال يف أهل الكبائر: إن اهلل يرتضيهم.الشفاعة يف اآلخرة ال تكون ألهل الكبائ

أي ملن قال ال  {إال ملن ارتضى}واجلواب: قال ابن عباس رضي اهلل عنهما والضحاك: 
، واعلم أن هذه اآلية من أقوى الدالئل لنا يف إثبات الشفاعة ألهل الكبائر، (013)إله إال اهلل"

ارتضاه تعاىل يف ذلك، ومتى صدق عليه أنه ارتضاه وتقريره هو أن من قال ال إله إال اهلل فقد 
اهلل تعاىل يف ذلك فقد صدق عليه أنه ارتضاه اهلل، ألن املركب متى صدق فقد صدق ال حمالة 
كل واحد من أجزائه، وإذا ثبت أن اهلل قد ارتضاه وجب اندراجه حتت هذه اآلية، فثبت بالتقرير 

 .(014)"رضي اهلل عنهل لنا على ما قرره ابن عباس الذي ذكرناه أن هذه اآلية من أقوى الدالئ
وأكد اإلمام الباقالني على أن اآلية ترّد على من أنكر أصل الشفاعة، حيث "أخرب تعاىل 
أن ثّم شفاعة، لكن ملن أراد تعاىل أن يشفع له وأذن يف ذلك، ومل يرد إال ملن رضي سائر عمله؛ 
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ْرَتَضى َوَلا َيْشَفُعوَن ِإلَّا ِلَمِن ا}ألن من رضي سائر عمله ال حيتاج إىل شفاعة، وحيتمل أن يكون 
يعين ملن كان معه مرتضى، واملؤمن معه أفضل [، 88]األنبياء:  {َوُهْم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقوَن

، قوله: ال إله إال اهللاألعمال اليت ترضى، وإن كان عاصيًا فاسقًا، وهو التوحيد والتصديق، و
 .(015)والذي ال يرضى عمله أمجع هو الكافر، فصّح ما قلناه"

 "فإن قيل: الكالم على هذا االستدالل من وجهني:
: أن الفاسق ليس مبرتضى فوجب أن ال يكون أهاًل لشفاعة املالئكة، وإذا مل الوجه األول

 .صلى اهلل عليه وسلمعة حممد يكن أهاًل لشفاعة املالئكة وجب أن ال يكون أهاًل لشفا
اْرَتَضى  َوَلا َيْشَفُعوَن ِإلَّا ِلَمِن}: أّن االستدالل باآلية إمنا يتّم لو كان قوله: الوجه الثاني

[، حممواًل على أن املراد منه: وال يشفعون إال ملن 88]األنبياء:  {َوُهْم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقوَن
أن املراد منه: وال يشفعون إال ملن ارتضى اهلل منه شفاعته، فحينئذ  ارتضاه اهلل، أما لو محلناه على

 ال تدل اآلية إال إذا ثبت أن اهلل تعاىل ارتضى شفاعة صاحب الكبرية، وهذا أول املسألة.
: أنه ثبت يف العلوم املنطقية أن املهملتني ال يتناقضان، فقولنا: زيد واجلواب عن األول
تناقضان الحتمال أن يكون املراد: زيد عامل بالفقه، زيد ليس بعامل عامل، زيد ليس بعامل، ال ي

بالكالم، وإذا ثبت هذا فكذا قولنا: صاحب الكبرية مرتضى، صاحب الكبرية ليس مبرتضى، ال 
يتناقضان، الحتمال أن يقال: إنه مرتضى حبسب دينه ليس مبرتضى حبسب فسقه، وأيضًا فمتى 

مسمى كونه مرتضى، وإذا كان املستثنى هو جمرد كونه ثبت أنه مرتضى حبسب إسالمه ثبت 
مرتضى، وجمرد كونه مرتضى حبسب إميانه وجب دخوله حتت االستثناء وخروجه عن املستثنى 

 منه، ومتى كان كذلك ثبت أنه من أهل الشفاعة.
: فجوابه أّن محل اآلية على أن يكون معناها: وال يشفعون إال ملن وأما السؤال الثاني

اهلل أوىل من محلها على أن املراد: وال يشفعون إال ملن ارتضى اهلل شفاعته، ألّن على  ارتضاه
التقدير األول تفيد اآلية الرتغيب والتحريض على طلب مرضاة اهلل عز وجل واالحرتاز عن 
معاصيه، وعلى التقدير الثاني ال تفيد اآلية ذلك، وال شك أن تفسري كالم اهلل تعاىل مبا كان 

، فاآلية "ال تدّل على أكثر من أن ال يشفعوا ملن ال ترتضى الشفاعة له، مع (016)ائدة أوىل"أكثر ف
 .(019)أن عدم شفاعة املالئكة ال تدل على عدم شفاعة غريهم"

 َوَأْنِذْرُهْم َيْوَم اْلآِزَفِة ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدى اْلَحَناِجِر َكاِظِمنَي َما ِللظَّاِلِمنَي}وقوله تعاىل:   -2
[، قالوا: واآلية تنفي أن يكون للظاملني شفيع البتة، 08]غافر:  {ْن َحِميٍم َوَلا َشِفيعٍ ُيَطاُعِم

، واجلواب على ذلك: ال يصّح االستدالل بهذه (018)فوجب أن حيصل هلم هذا الشفيع
 اآلية على نفي الشفاعة عن مرتكب الكبرية، وذلك لـ:
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 َقاَل َوِإْذ}ية إمنا هو الشرك والكفر، قال تعاىل: : ألن املقصود بالظلم الوارد يف اآلأواًل
، والشرك ال [03]لقمان:  {ُلْقَماُن ِلاْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه َيا ُبَنيَّ َلا ُتْشِرْك ِباللَِّه ِإنَّ الشِّْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم

ه إن هذتنفع معه طاعة فضاًل عن شفاعة، أما مرتكب الكبرية، فبعيد عن ذلك؛ ألنه مؤمن ثم "
اُهْم َكُبَر الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِت اللَِّه ِبَغْيِر ُسْلَطاٍن َأَت}اآلية وردت يف زجر الكفار، قال تعاىل: 

[، 35]غافر:  {َمْقًتا ِعْنَد اللَِّه َوِعْنَد الَِّذيَن آَمُنوا َكَذِلَك َيْطَبُع اللَُّه َعَلى ُكلِّ َقْلِب ُمَتَكبٍِّر َجبَّاٍر
 .(012)أن يكون خمتصًا بهم" فوجب

: أن اهلل تعاىل نفى أن حيصل هلم "شفيع ُيطاع"، وهذا ال يدّل على نفي الشفيع، أال ثانيًا
ترى أنك إذا قلت: ما عندي كتاب ُيباع فهذا يقتضي نفي كتاب ُيباع وال يقتضي نفي الكتاب. 

عه اهلل، م القيامة شفيع يطيولفظ الطاعة يقتضي حصول املرتبة، فهذا يدّل على أنه ليس هلم يو
 ألنه ليس يف الوجود أحٌد أعلى حااًل من اهلل تعاىل حتى يقال إن اهلل يطيعه.

: أّن لفظ الظاملني، إما أن يفيد االستغراق، وإما أن ال يفيد، فإن أفاد االستغراق كان ثالثًا
ر، وعندنا أنه ليس املراد من الظاملني جمموعهم ومجلتهم، ويدخل يف جمموع هذا الكالم الكفا

هلذا اجملموع شفيع؛ ألّن بعض هذا اجملموع هم الكفار، وليس هلم شفيع فحينئٍذ ال يكون هلذا 
اجملموع شفيع، وإن مل يفد االستغراق كان املراد من الظاملني بعض من كان موصوفاً بهذه الصفة، 

 .(001)وعندنا أّن بعض املوصوفني بهذه الصفة ليس هلم شفيع وهم الكفار
[ نقيض لقولنا: 08]غافر:  {َما ِللظَّاِلِمنَي ِمْن َحِميٍم َوَلا َشِفيٍع ُيَطاُع}ثّم إّن قوله تعاىل: 

للظاملني محيم وشفيع، لكن قولنا: للظاملني محيم وشفيع موجبة كلية، ونقيض املوجبة الكلية 
تاج فيه إىل حي سالبة جزئية، والسالبة يكفي يف صدقها حتقق ذلك السلب يف بعض الصور، وال

حتقق ذلك الّسلب يف مجيع الصور، وعلى هذا فنحن نقول مبوجبه ألن عندنا أن ليس لبعض 
الظاملني محيم وال شفيع جياب وهم الكفار، فأما أن حيكم على كل واحد منهم بسلب احلميم 

ى ، ولو سلما أنها جاءت على سبيل العموم فهي خمتصة باآليات الدالة عل(000)والشفيع فال
يف أصحاب املعاصي، ثم ذكر اإلمام  صلى اهلل عليه وسلمثبوت الشفاعة حلضرة الرسول 

 .(008)الرازي اعرتاض القوم على هذه الوجوه وعمد إىل تفنيدها واحدًا واحدًا
قالوا: إن ناصر اإلنسان [، 891]البقرة:  {َوَما ِللظَّاِلِمنَي ِمْن َأْنَصاٍر}وقوله تعاىل:   -3

هو من يدفع عنه الضرر، فلو اندفعت العقوبة عنهم بشفاعة الشفعاء لكان أولئك أنصارًا 
: واجلواب، (003)[891]البقرة:  {َوَما ِللظَّاِلِمنَي ِمْن َأْنَصاٍر}هلم، وذلك يبطل قوله تعاىل: 

ليه، فالظلم هنا هو أّن اآلية جاءت يف سياق من مينعون حقوق الفقراء واملساكني؛ وع
ظلمهم للفقراء واملساكني مبنعهم حقوقهم، وقد أجاب اإلمام الرازي على استدالهلم 
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باآلية بعدة أجوبة، قال: اعلم أّن العرف ال يسمي الشفيع ناصرًا، بدليل قوله تعاىل: 
ٌة َوَلا ُيْؤَخُذ ِمْنَها َعْدٌل َوَلا َشَفاَع َواتَُّقوا َيْوًما َلا َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيًئا َوَلا ُيْقَبُل ِمْنَها}

[، ففّرق تعاىل بني الشفيع والناصر، فال يلزم من نفي األنصار 48]البقرة:  {ُهْم ُيْنَصُروَن
 نفي الشفيع.

: أّن هذا الدليل النايف للشفاعة عاّم يف حّق الكل، ويف كل األوقات، واجلواب الثاني
 يف حّق البعض ويف بعض األوقات، واخلاّص مقدم على العاّم.والدليل املثبت للشفاعة خاّص 

: أّن اللفظ العام ال يكون قاطعًا يف االستغراق، بل ظاهرًا على سبيل واجلواب الثالث
 .(004)الظن القوي فصار الدليل ظنيًا، واملسألة ليست ظنية، فكان التمسك بها ساقطًا

، نقيض لقولنا: للظاملني [891]البقرة:  {ِمْن َأْنَصاٍرَوَما ِللظَّاِلِمنَي }ثّم إّن قوله تعاىل: 
، سالبة جزئية، [891]البقرة:  {َوَما ِللظَّاِلِمنَي ِمْن َأْنَصاٍر}أنصار، وهذا موجبة كلية، فقوله 

 .(005)فيكون مدلوله سلب العموم، وسلب العموم ال يفيد عموم السلب
 [.48]املدثر:  {شَّاِفِعنَيَفَما َتْنَفُعُهْم َشَفاَعُة ال}وقوله تعاىل:  -4

، واحلقّ أن هذه اآلية حّجة للمثبتني (006)قالوا: واآلية نصّ صريح يف نفي شفاعة الشافعني
ال للنافني؛ ذلك أن "ختصيص هؤالء بأنهم ال تنفعهم شفاعة الشافعني يدّل على أن غريهم 

هم( راجع إىل الكفار، بدليل ثم إّن الضمري يف قوله تعاىل: )تنفع، (009)تنفعهم شفاعة الشافعني"
َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر، َقاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِّنَي، َوَلْم َنُك }ما قبلها من اآليات، قال تعاىل: 

َفَما  نُيُنْطِعُم اْلِمْسِكنَي، َوُكنَّا َنُخوُض َمَع اْلَخاِئِضنَي، َوُكنَّا ُنَكذُِّب ِبَيْوِم الدِّيِن، َحتَّى َأَتاَنا اْلَيِق
["، فصّح أن ال شفاعة هلم ألجل كفرهم، وصارت 49-48]املدثر:  {َتْنَفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّاِفِعنَي

يف النار، وجدًا هلم ألجل كفرهم، وصارت اآلية إىل آخره حجة عليهم، إال أن اهلل تعاىل أخرب 
دل على ال تنفع للكافرين، ف أن ثّم شفاعة، وأنتم تقولون أن ال شفاعة، غري أنه تعاىل أخرب أنها

، ولو مل تكن الشفاعة واقعة لعصاة املؤمنني، مل يبق بينهم وبني الكافرين (008)أنها تنفع املؤمنني"
، وباجلملة فاآليات املتقدمة اليت استدل بها املعتزلة على ما ذهبوا إليه من نفي (002)مثة فرق

ر مبدأ الشفاعة مع شروطها من اإلذن الشفاعة عن العصاة، فإنه يقابلها آيات عديدة تقر
والرضى، وبذلك ميكن محل اآليات النافية مطلقًا على اآليات املثبتة مع هذه القيود، من باب 

 محل املطلق على املقيد، وبالتالي فال تعود هذه اآليات صاحلة لالستدالل على مّدعاهم.
 ثانيًا: األدلة من السنة املطهرة:

 شفاعة يف حق أهل الكبائر بعدد من األحاديث، منها:كما استدلوا على نفي ال
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، وهو نص صريح (081): "ال تنال شفاعيت ألهل الكبار من أميت"صلى اهلل عليه وسلمقوله 
 يف نفي الشفاعة عندهم ألهل الكبائر.

ومن الغريب أن حمقق كتاب مشارق أنوار العقول ذكر أن احلديث الذي استشهدوا به 
وإسناده صحيح ورجاله ثقات!!، وهذا إمعان منهم يف التدليس  ،(080)رواه ابن ماجه

، فاحلديث ال أصل له يف املرفوع، بل احلديث الذي أشار إليه احملقق ليس إال (088)والتعمية"
 احلديث الذي يقّرر الشفاعة ألهل الكبائر، وقد أجاب اإلمام الباقالني على استدالهلم فقال:

هذا عن احلسن مل يصح، ومل يرد يف خرب صحيح وال  "اجلواب من وجهني: أحدهما: أن
يف سقيم، وإمنا هو اختالق وكذب، وال يعارض اآلثار الصحاح املتفق على صحتها، ثم لو جاز 
أن يكون قد روي فلم يسقط الصحيح اجملمع على صحته بالضعيف السقيم الذي ال أصل له، 

اح األخبار على ما قلنا، وحيمل هذا مع إمكان اجلمع بني الكل واستعمال اجلميع، فتحمل صح
 .(083)اخلرب على أنه أراد به الكبائر اليت خترج عن اإلسالم"

قلت: ومبا أّن احلديث الذي استدلوا به على مذهبهم باطل بداية، وال أصل له يف املرفوع، 
 فاألصل أن ال ُيلجأ لتأويله، وال يصار إىل اجلمع بينه وبني غريه من الصحاح.

: "ال يدخل اجلنة مّنام وال صلى اهلل عليه وسلماديث اليت استدلوا بها، قوله ومن األح
: "من حتّسى مسًا وقتل نفسه فهو يتحساه صلى اهلل عليه وسلم، وقوله (084)مدمن مخر وال عاق"

، وغريها اما مياثلها من األخبار، قالوا: فهذه األخبار معارضة (085)يف نار جهنم خالدًا فيها أبدًا"
، واجلواب عن هذه األخبار: "أن منها ما صّح ومنها ما مل يصّح، وُيجمع (086)خبار الشفاعةأل

بني الكّل، فُتحمل هذه األخبار على من فعل ذلك مستحاًل لفعله، أو فعله على وجه التكذيب 
لى صللصادق فيما أخرب به أن هذا الفعل كبرية حرام، وحنو ذلك، وهذا صحيح؛ ألّن الرسول 

قال: "من قال ال إله إال اهلل دخل اجلنة"، فقال أبو ذر: "وإن زنا، وإن سرق؟ فقال:  ليه وسلماهلل ع
 ، فصّح ما قلناه.(089)وإن زنا، وسرق، وقتل، وشرب اخلمر، وإن رغم أنف أبي ذر"

ال يشفع إال يف مؤمن، وقد  صلى اهلل عليه وسلمفإن قيل: أليس عندكم أن الرسول 
، وكذلك روي (088)زني الزاني وهو مؤمن، وال يسرق السارق وهو مؤمن"وردت الروايات: "ال ي

، إىل غري ذلك، فكيف يشفع (031)، و"ال إميان ملن ال أمانة له"(082)أنه قال: "من غشنا فليس منا"
 الرسول عليه السالم فيمن ليس مبؤمن؟

شفاعة، فإنها فاجلواب: أن ُيقال هلم: هذه األخبار ال ُحجة فيها وال ُتعارض أخبار ال
 حمتملة لوجوه إذا ُصرفت إليها صّحت، ومل تكن معارضة ألخبار الشفاعة.
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أحدها: أن يكون املراد: ال يزني وال يسرق حني يفعل ذلك، وهو مؤمن: أي مستحل 
ال : "من قال ال إله إصلى اهلل عليه وسلملذلك، حتى يصح اجلمع بني هذه األخبار وبني قوله 

، أو يكون أراد بذلك إذا فعله على وجه (030)سرق وإن زنا وشرب اخلمر"اهلل دخل اجلنة وإن 
التكذيب لتحريم هذه األشياء، واهلل تعاىل مل حيرمها، أو يكون املراد: ليس مبؤمن كإميان املؤمن 
الذي مل يكن منه سرقه، وال زنا، وال شرب مخر، أي يف الرب، والطهارة، والعفة، وحنو ذلك، 

 .(033)،  أراد الكمال(038)"ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد" وتصري هذه كقوله:
ي اهلل رضوقد يستدّل القائلون بعدم خروج أصحاب الكبائر من النار حبديث أبي هريرة 

مرفوعًا: "إذا ُصيِّر أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف النار أتى باملوت ملبيًا، فيوقف على  عنه
ة داخل النار، ثم يقال يا أهل اجلنة، فيطلعون خائفني، ثم يقال: يا السور الذي بني أهل اجلن

أهل النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة، فيقال ألهل اجلنة وألهل النار: تعرفون هذا؟ 
فيقولون: هؤالء وهؤالء، قد عرفناه هو املوت الذي وكل بنا فيضجع فيذبح ذحبًا على السور، 

، واحلديث يدّل بظاهره (034)ود ال موت، ويا أهل النار خلود ال موت"ثم يقال: يا أهل اجلنة خل
 على أن من دخل النار قضي عليه باخللود فيها أبدًا.

واجلواب أن ذبح املوت يكون بعد الشفاعات، وبعد أن خرج من النار املوحدون ملا رواه 
ة اجلنة، وأهل النار النار أنه قال: "إذا دخل أهل اجلن صلى اهلل عليه وسلمأبو هريرة عن النيب 

 .(035)نادى مناد، يا أهل اجلنة خلود فال موت فيه، ويا أهل النار خلود فال موت فيه"
َوَمْن }ومن األدلة اليت استدلوا بها: النصوص الدالة على اخللود يف النار كقوله تعاىل: 

 {َلُه َعَذاًبا َعِظيًما َها َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدََّيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًِّدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفي
َوَلُه  َوَمْن َيْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َناًرا َخاِلًدا ِفيَها}[، وقوله تعاىل: 23]النساء: 

ُأوَلِئَك َكَسَب َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت ِبِه َخِطيَئُتُه َفَبَلى َمْن }[، وقوله تعاىل: 04]النساء:  {َعَذاٌب ُمِهنٌي
[، واجلواب على هذا االستدالل: أن قاتل املؤمن 80]البقرة:  {َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن

لكونه مؤمنًا ال يكون إال كافرًا، وكذا من تعّدى مجع احلدود، وكذا من أحاطت به خطيئة 
، ولو سلم فاخللود قد يستعمل يف املكث الطويل، كقوهلم: سجن خملد، ومشلته من كل جانب

، وأن العذاب الدائم خمتص بالكافر، (036)ولو سلم فمعارض بالنصوص الدالة على عدم اخللود
َلا }[، وقوله: 48]طه:  {ِإنَّا َقْد ُأوِحَي ِإَلْيَنا َأنَّ اْلَعَذاَب َعَلى َمْن َكذََّب َوَتَولَّى}لقوله تعاىل: 

فاآليات اليت جاءت بتخليد صاحب [، 06، 05]الليل:  {َيْصَلاَها ِإلَّا اْلَأْشَقى، الَِّذي َكذَّبَ َوَتَولَّى
الكبرية من املؤمنني يف النار إمنا جاءت على سبيل التغليظ واملبالغة يف الزجر عن املعاصي؛ ألّن 

اْلُمْؤِمِننَي  َوِإْن َطاِئَفَتاِن ِمَن}تعاىل: الفاسق ال خيرج بفسقه عن اإلميان ما مل يستحّل ذلك، قال 
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يَء ِإَلى َأْمِر اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما َفِإْن َبَغْت ِإْحَداُهَما َعَلى اْلُأْخَرى َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِف
[، 2]احلجرات:  {نَيا ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطاللَِّه َفِإْن َفاَءْت َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل َوَأْقِسُطو

ْيًئا َوَلا َواتَُّقوا َيْوًما َلا َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َش}واآليات يف هذا املعنى كثرية...، وقوله تعاىل: 
[، قال املعتزلة: وهذه اآلية 48]البقرة:  {ُيْقَبُل ِمْنَها َشَفاَعٌة َوَلا ُيْؤَخُذ ِمْنَها َعْدٌل َوَلا ُهْم ُيْنَصُروَن

 تدّل على نفي الشفاعة من ثالثة أوجه:
سقاط ، ولو أثرت الشفاعة يف إ{َلا َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيًئا}: قوله تعاىل: األول

 العقاب لكان قد أجزت نفس عن نفس شيئًا.
عم مجيع أنواع يف سياق النفي فتوهذه نكرة ، {َوَلا ُيْقَبُل ِمْنَها َشَفاَعٌة}: قوله تعاىل: الثاني

 الشفاعة.
ولو كان حممد شفيعًا ألحد من العصاة لكان  {َوَلا ُهْم ُيْنَصُروَن}: قوله تعاىل: والثالث

، وقد أجاب العلماء على هذه الوجوه، وبينوا أن سياق (039)ناصرًا له، وذلك على خالف اآلية
م" أي اليهود؛ ألن اخلطاب هل–اشا: "وإمنا قنَّطهم الكالم يف اآلية يقصد به اليهود، قال ابن كمال ب

اإلقناط الكلي؛ ألن اليهود كانوا يزعمون أن آباءهم األنبياء يشفعون هلم، وملا كان اخلطاب 
لليهود، كان تقديره: ال جتزي نفس ما منكم عن نفس ما منكم، فال داللة فيه على أن الشفاعة 

ية نفي أن يرفع العذاب أحٌد عن أحد من كل وجه ال تقبل للعصاة مطلقًا، كأنه ُأريد باآل
 .(038)حمتمل"

وقال اإلمام الرازي يف جوابه على أوجه استدالل املعتزلة ومن وافقهم بهذه اآلية: إن 
ظاهر اآلية يقتضي نفي الشفاعة مطلقًا، إال أنا أمجعنا على تطرق التخصيص إليه يف حق زيادة 

صه يف حّق املسلم صاحب الكبرية بالدالئل اليت نذكرها، الثواب ألهل الطاعة، فنحن أيضًا خن
ألنا جنيب عن األول: بأن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، وعن الثاني: أنه ال جيوز أن 
يكون املراد من اآلية نفي الشفاعة يف زيادة املنافع، ألنه تعاىل حذر من ذلك اليوم بأنه ال تنفع 

ذير إذا رجع نفي الشفاعة إىل حتصيل زيادة النفع؛ ألّن عدم فيه شفاعة، وليس حيصل التح
حصول زيادة النفع ليس فيه خطر وال ضرر، يبني ذلك أنه تعاىل لو قال: اتقوا يومًا ال أزيد فيه 
املستحق للثواب بشفاعة أحد مل حيصل بذلك زجر عن املعاصي، ولو قال: اتقوا يومًا ال أسقط 

اعة شفيع كان ذلك زجرًا عن املعاصي، فثبت أن املقصود من فيه عقاب املستحق للعقاب بشف
، ثم لو قلنا بأن (032)اآلية نفي تأثري الشفاعة يف إسقاط العقاب، ال نفي تأثريها يف زيادة املنافع"

العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، إال أن ختصيص مثل هذا العام بذلك السبب 
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امت الدالئل الدالة على وجود الشفاعة وجب املصري املخصوص يكفي فيه أدنى دليل، فإذا ق
 .(041)إىل ختصيصها

قال اإلمام األلوسي: "وأجيب بالتخصيص من وجهني، األول حبسب املكان والزمان، فإن 
مواقف القيامة ومقدار زمانها فيها سعة طول، ولعّل هذه احلالة يف ابتداء وقوعها وشدته ثم 

َلا َأْنَساَب ِإَذا ُنِفَخ ِفي الصُّوِر َف}لك يف اجلمع بني قوله تعاىل: يأذن بالشفاعة، وقد قيل: مثل ذ
 {َوَأْقَبَل َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض َيَتَساَءُلوَن}[ وقوله: 010]املؤمنون:  {َبْيَنُهْم َيْوَمِئٍذ َوَلا َيَتَساَءُلوَن

ألشخاص إذ ال بد [، وكون مقام الوعيد يأبى عنه غري مسّلم، والثاني حبسب ا89]الصافات: 
هلم من التخصيص يف غري العصاة ملزيد الدرجات، فليس العام باقيًا على عمومه عندهم، وإال 
اقتضى نفي زيادة املنافع وهم ال يقولون به، وحنن خنصص يف العصاة باألحاديث الصحيحة 

إلذن، االبالغة حد التواتر، وحيث فتح باب التخصيص نقول أيضًا: ذلك النفي خمصص مبا قبل 
[، وهو ختصيص له دليل، 83]سبأ:  {َوَلا َتْنَفُع الشََّفاَعُة ِعْنَدُه ِإلَّا ِلَمْن َأِذَن َلُه}لقوله تعاىل: 

وختصيصهم ال يظهر له دليل، على أن الشفاعة بزيادة املنافع يكاد أن ال تكون شفاعة، وإال لكنا 
أن اإلمجاع وقع منا ومنهم على أنه عند الصالة عليه، مع  صلى اهلل عليه وسلمشفعاء الرسول 

ُمْؤِمِننَي َفاْعَلْم َأنَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه َواْسَتْغِفْر ِلَذْنِبَك َوِلْل}هو الشفيع، وأيضًا يف قوله تعاىل: 
يت ندعيها، [، ما يشري إىل الشفاعة ال02]حممد:  {َواْلُمْؤِمَناِت َواللَُّه َيْعَلُم ُمَتَقلََّبُكْم َوَمْثَواُكْم 

 .(040)وحيث على التخصيص الذي نذهب إليه"
وبناء على ما سبق؛ تبني لي أن هناك أثرًا إجيابيًا وسلبيًا على سلوك الفرد يف موضوع 
الشفاعة، أما األثر اإلجيابي فيتلخص يف أّن العبد الذي يعمل الصاحلات تناله شفاعة النيب صلى 

اعة انعكس هذا على سلوك العبد وفرح بها ورضي بها اهلل عليه وسلم، فإذا نالت العبد الشف
كذلك، وإذا مل حيّصل العبد الشفاعة ناله الضيق واحلرج والتعب، وانعكس هذا على سلوكه 
من الناحية السلبية فصار يشكوا ويتأمل، وقد يؤدي هذا إىل إحلاق الضرر بالغري، وهذا سلوك 

 سليب ينعكس على الفرد، وقد يؤدي إىل اهلالك.
 تنبيه: شرط املشفوع فيه

إّن اآليات السالفة الذكر تصّرح بوجود شفيع غري اهلل سبحانه وأن شفاعته تقبل عند اهلل 
تعاىل يف إطار خاص وشرائط معّينة يف الشفيع واملشفوع له. وهذه اآليات وإن مل تتضمن أمساء 

 :د واردة يف اآلياتالشفعاء، أو أصناف املشفوع هلم، إاّل أّنها حتّدد كالًّ منهما حبدو
 [.855]البقرة: } من ذا الذي يشفع عنده إاّل بإذنه{ أ ـ

 [.3]يونس: } ما من شفيع إاّل من بعد إذنه{ ب ـ
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[، والضمري يف 89]مريم: } ال ميلكون الشفاعة إاّل من اّتخذ عند الرمحن عهدًا{ ج ـ
واّتخذوا من }يف قوله سبحانه:  يرجع إىل اآلهلة اليت كانت تعبد، وُأشري إليه {ال ميلكون} قوله:

-80]مريم:  {دون اهلل آهلًة ليكونوا هلم عّزًا، كاّل سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضّدًا
88.] 

 [.012]طه:  {يومئذ ال تنفع الشفاعة إاّل من أذن له الرمحن ورضي له قواًل{ د ـ
قلوبهم قالوا ماذا قال  وال تنفع الشفاعة عنده إاّل ملن أذن له حتى إذا فّزع عن} هـ ـ

 [.83]سبأ:  {رّبكم قالوا احلّق وهو العلي الكبري
 {وال ميلك الذين يدعون من دونه الشفاعة إاّل من شهد باحلّق وهم يعلمون} و ـ

يرجع إىل اآلهلة الكاذبة كاألصنام، فهؤالء ال  يدعون [. والضمري املّتصل يف86]الزخرف: 
ق وهم يعلمون، أي شهد بعبودّية ووحدانّيته كاملالئكة ميلكون الشفاعة إاّل من شهد باحل

 واملسيح.
 :ويستفاد من هذه اآليات اأُلمور التالية

إّن هذه اآليات تصّرح بوجود شفعاء يوم القيامة يشفعون بشروط خاصة وإن مل  -0
 تصّرح بأمسائهم وسائر خصوصياتهم.

 .{بإذنه إاّل}إّن شفاعتهم مشروطة بإذنه سبحانه، حيث يقول:  -8
يشرتط يف الشفيع أن يكون اّمن يشهد باحلق، أي يشهد باهلل سبحانه ووحدانيته وسائر  -3

 .صفاته
أن ال يظهر الشفيع كالمًا يبعث غضب اهلل سبحانه، بل يقول قوال مرضيًا عنده،  -4

 .{ورضي له قواًل}ويدل عليه قوله: 
إاّل من اختذ عند الرمحن }وله: أن يعهد اهلل سبحانه له بالشفاعة كما يشري إليه ق -5

، ثم إّن هناك سؤااًل يطرح يف هذا املقام، وهو كيف يصح اجلمع بني هذا الصنف من {عهدًا
 اآليات اليت تثبت الشفاعة لغريه سبحانه، والصنف اخلامس الذي خيّصها باهلل سبحانه؟

نفس لهناك سلوك إجيابي وسلوك سليب يف موضوع الشفاعة ينعكس على طبيعة ا -6
 البشرية.
 

 اخلامتة
 بعد هذا التطواف يف رياض كتب أهل العلم يف موضوع الشفاعة خنلص إىل النتائج التالية:

الشفاعة واقعة يوم القيامة بإذنه تعاىل للشافع ورضاه عن الشافع واملشفوع  -1
 له.
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األدلة القطعية دلت على أن طائفة من املؤمنني يعذبون ثم خيرجون من النار  -2
 بالشفاعة.
 املعتزلة واخلوارج أنكروا إخراج من ُأدخل النار من املذنبني. -3
هي يف إراحة الناس من هول  صلى اهلل عليه وسلمالشفاعة العظمى للرسول  -4

ْبَعَثَك َوِمَن اللَّْيِل َفَتَهجَّْد ِبِه َناِفَلًة َلَك َعَسى َأْن َي}املوقف، وهي املقصودة بقوله تعاىل: 
 [.92]اإلسراء:  {َربَُّك َمَقاًما َمْحُموًدا

لك بلغت مثانية أنواع، ذ صلى اهلل عليه وسلمالشفاعات اخلاصة برسول اهلل  -5
يشفع يف اخللق إلراحتهم من هول املوقف، ويشفع يف بعض   عليه وسلمصلى اهللأنه 

الكفار بتخفيف العذاب عنهم، ويشفع يف بعض املؤمنني بإخراجهم من النار بعد أن 
دخلوها، ويف بعضهم بعدم دخوهلا بعد أن استوجبوا دخوهلا، ويف بعضهم بدخول اجلنة 

خاله من استوت حسناته وسيئاته بإدبغري حساب، ويف بعضهم برفع درجاتهم فيها، وفي
 واحلمد اهلل رب العاملني اجلنة، وشفاعته فيمن قال ال إله إال اهلل ومل يعمل خريًا قط.

 
 املصادر واملراجع

 القرآن الكريم. -1
دار  القاهرة، ،اإلبانة، هـ(384)ت األشعريعلي بن إمساعيل بن إسحاق  -2

 .(0)ط ،م0299األنصار، 
يبة دار ط الرياض، ،اإلحتافات السنية شرح الواسطيةحممد بن صاحل العثيمني،  -3

 هـ.0430للنشر والتوزيع، 
، األربعني يف أصول الدين ،م( 0000/هـ  515 )تويف أبو حامد، حممد الغزالي -4

 مكتبة الكليات األزهرية،القاهرة، 
مكتبة اخلاجني، القاهرة،  ،اإلرشاد، م( 0185 /هـ  498)تويف حممد اجلويين -5

 .(3، )طم8118
دار ، ، بريوتأصول الدين، م( 0688 /هـ  0123 تويف) عبدالقاهر البغدادي -6

 (.3، )طم0280الكتب العلمية، 
 م( 0405 /هـ  809 تويف) جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادي -7

األعلى  النجار، اجمللسحتقيق، حممد علي بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، 
 .جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي ، القاهرة،للشئون اإلسالمية
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التذكرة بأحوال ،  م(0893/هـ،690)تويفحممد بن أمحد بن أبي بكر القرطيب  -8
، الرياضحتقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن حممد بن إبراهيم،  ،املوتى وأمور اآلخرة

 .(0هـ،)ط0485والتوزيع، مكتبة دار املنهاج للنشر 
، التعريفات، م(0110 /هـ328 تويف)علي بن حممد بن علي الزين اجلرجاني  -9

 دار الكتب العلمية ، لبنان،  حتقيق: ضبطه وصححه مجاعة من العلماء بإشراف الناشر،
 .(0، )طهـ0413لبنان، 
 ،ريمفاتيح الغيب التفسري الكبهـ(، 616حممد بن عمر بن احلسن الرازي )توفى:  -11

 (.3)ط، هـ0481 -دار إحياء الرتاث العربي، بريوت، 
حتقيق:  ،جامع البيان يف تأويل القرآنهـ(، 301وفى تحممد بن جرير الطربي ) -11

 .(0)ط، هـ0481مؤسسة الرسالة، بريوت، أمحد حممد شاكر، 
حتقيق: أمحد  ،اجلامع ألحكام القرآنهـ(، 690حممد بن أمحد القرطيب )توفى  -12

 .(8)ط، م0264 -هـ 0384دار الكتب املصرية،  القاهرة، وإبراهيم أطفيش،الربدوني 
شركة مصر، القاهرة، ، تفسري املراغيهـ(، 0390حممد بن مصطفى املراغي )توفى  -13

 .(0)ط، م0246 -هـ 0365مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احلليب وأوالده مبصر، 
 لقاهرة،ا ،تهذيب الكالم تقريب املرام يف شرحعبدالقادر السنجري، الكردستاني،  -14

 (.0، )طم8116دار البصائر، 
بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي النيسابوري  خزمية حممد بن إسحاق بن -15

  ،، حتقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، السعودية، الرياضالتوحيدهـ(، 300)توفى: 
 (.5، )طم0224 -هـ 0404مكتبة الرشد، 

الدر املنثور يف هـ(، 200توفى ) السيوطي جالل الدينعبد الرمحن بن أبي بكر،  -16
 (.0)ط م.8110بريوت،  دار الفكر، دار إحياء الرتاث العربي،بريوت،  التفسري باملأثور،

، روح هـ(0891شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيين األلوسي )املتوفى:  -17
دار  وت،بري اري عطية،، علي عبد الباملعاني يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاني

 .(0)ط ،هـ 0405بريوت،  –الكتب العلمية 
 م.0226، 0، بيت األفكار الدولية، الرياض، طسنن أبي داود -18
 م.0226، 0، بيت األفكار الدولية، الرياض، طسنن ابن ماجه -19
 م.0229، 8، دار املعرفة، بريوت، طسنن ابن ماجه بشرح السندي -21
 م.0226، 0بريوت، ط، دار الكتب العلمية، سنن الدارمي -21
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 م.0226، 0، بيت األفكار الدولية، الرياض، طسنن النسائي -22
شرح األصول اخلمسة القاضي  ،م( 0185 /هـ  405) تويف  عبداجلبار املعتزلي -23

 م.0221دار الكتب العلمية،  بريوت، ،عبد اجلبار
 (، شرح أصولهـ408أبو القاسم هبة اهلل بن احلسن بن منصور الاللكائي )توفى:  -24

 املكتبة اإلسالمية. ،القاهرة ،اعتقاد أهل السنة واجلماعة
، دار شرح اخلريدة يف علم التوحيدأمحد بن حممد العدوي الشهري بالدردير،  -25

 .(0، )طم8114البريوتي، 
املكتب اإلسالمي،  ،بريوت ،، شرح الطحاويةاحلنفي ابن أبي العز -26

 .(6،)طم0411
شرح الطييب على مشكاة الدين،  احلسني بن عبد اهلل بن حممد الطييب شرف -27

 .(0،)طم8110دار الكتب العلمية، ، بريوت املصابيح،
دار عمان، -األردن، شرح الفقه األكرب ، منح الروض األزهرعلي القاري -28

 .(0، )طم0229النفائس، 
شرح املقاصد هـ(، 920التفتازاني )توفى  سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهلل -29

 .(0،)طم0282عامل الكتب، ، ، بريوتيف علم الكالم
، دار الشريعة، (ه361توفى: )اآلُجرِّيُّ،  أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد اهلل -31

 .(0،)طم0226الكتاب العربي، بريوت، 
، دار الفكر، بريوت، شعب اإلميان ،هـ(458تويف)، البيهقيحممد بن أمحد  -31

 .(0،)طم8114
 ، القاضيبتعريف حقوق املصطفىالشفا ، هـ(544تويفالقاضي عياض اليحصيب ) -32

 م.0290دار الكتب العلمية، ، عياض، بريوت، لبنان
مؤسسة ، ، بريوتصحيح ابن حّبان ،م(265/هـ 354)تويف حممد بن حبان -33

 .(3،)طم0229الرسالة، 
، الرياض، صحيح البخاري ،م(891/هـ856)تويفحممد بن إمساعيل البخاري -34

 .(0،)طم0228
 .(0،)طم0228، الرياض، الدوليةبيت األفكار صحيح مسلم،  -35
 دار مناهل الفرقان. ،بريوت صحيح مسلم بشرح النووي، -36
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فتح الباري شرح صحيح  ،م(0448 /هـ، 858 )تويف ابن حجر العسقالني -37
 .(0،)ط، دار الفكر، بريوتالبخاري

 ،فتح القديرهـ(، 0851حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاني )توفى:  -38
 .(0)طهـ،0404 ،دار ابن كثري ،بريوت، والطيبدمشق، دار الكلم 

 هـ(،538أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار اهلل )توفى:  -39
 .(3)ط،هـ0419دار الكتاب العربي،  ،، بريوتالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

دار  ،بريوت ،لسان العربهـ(، 900حممد بن مكرم بن على، ابن منظور )توفى:  -41
 .(0)ط،هـ0404صادر، 

لوامع األنوار البهية هـ(، 0088حممد بن أمحد بن سامل السفاريين احلنبلي )توفى:  -41
سة مؤس ،دمشق وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية،

 .(0)ط،م0288 -هـ  0418اخلافقني ومكتبتها، 
جممع الزوائد هـ(، 819نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان اهليثمي )توفى:  -42

دار الكتب  ،لبنان، بريوت، حتقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، ومنبع الفوائد
 م.0224هـ،  0404 العلمية،

حتقيق: جمموع الفتاوى،  هـ(،988أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراني )توفى:  -43
ك فهد جممع املل ،ن بن حممد بن قاسم، املدينة النبوية، اململكة العربية السعوديةعبدالرمح

 .045، ص8لطباعة املصحف الشريف، ج
املستدرك هـ(، 415حممد بن عبد اهلل بن حممد بن النيسابوري املعروف )توفى:  -44

دار الكتب العلمية، ، ، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بريوتعلى الصحيحني
 .(0)ط ،هـ0400

 .(0)ط ،م0228أمحد بن حنبل، مسند أمحد، الرياض،  -45
مشارق هـ(، 544عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب، )توفى:  -46

، املكتبة العتيقة ودار الرتاث، الساملي، مكتبة االستقامة، األنوار على صحاح اآلثار
 .(8)ط ،م8113

معجم  م(،0114 /هـ،325تويف) أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، -47
 .م0292دار الفكر، ، ، حتقيق، عبدالسالم هارون، بريوت مقاييس اللغة
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املفردات يف هـ(، 518حسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاني )توفى:  -48
 -دار القلم، الدار الشامية ، ، حتقيق: صفوان عدنان الداودي، بريوتغريب القرآن

 ـ.(3،)طه0408
نهاية  هـ(:548ن أبي بكر أمحد الشهرستاني )توفى: حممد بن عبد الكريم ب -49

 ،م8114دار الكتب العلمية،  ،بريوت ، حتقيق: أمحد فريد املزيدي،علم الكالم يف اإلقدام
 .(0)ط
النهاية يف غريب هـ(، 616جمد الدين أبو السعادات املبارك ابن األثري )توفى:  -51

املكتبة ، بريوت ،حممد الطناحي حممود -حتقيق: طاهر أمحد الزاوي احلديث واألثر،
 .م0292 -هـ 0322العلمية، 

 النهاية يف الفنت واملالحم،هـ(، 994الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري )توفى: أبو  -51
 .م0288 - هـ 0418دار اجليل،  ،لبنان –بريوت  حتقيق: حممد أمحد عبد العزيز،

والدرر يف شرح خنبة ليواقيت هـ(، ا0130عبد الرؤوف بن علي املناوي )توفى:  -52
 .(0)ط ،م0222مكتبة الرشد،  ،، حتقيق: املرتضي الزين أمحد، الرياضابن حجر

 
 اهلوامش

عبدالسالم هارون، ، حتقيق معجم مقاييس اللغة م(،0114هـ،325تويف) أمحد بن فارس بن الرازي،( 0)
 .810/ص3، ج8ط م،0292بريوت، دار الفكر،

يق، حتقبصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، هـ(، 809توفى: حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ) (8)
 .388/ص3ج  حممد علي النجار، اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، القاهرة، جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي،

-8/333هـ ط 0404، بريوت، دار صادر، لسان العربهـ(، 900توفى: مكرم ابن منظور ) ( حممد بن3)
 .55، ص3، مادة: شفع، ج334

، حتقيق: صفوان عدنان الداودي، املفردات القرآنيةهـ(، 518توفى: ني بن حممد الراغب األصفهاني )( احلس4)
بصائر ذوي وانظر: الفريوزأبادي، ، 891، ص0ط هـ،0408-دمشق، بريوت، دار القلم، الدار الشامية، 

 .388/ص3، جالتمييز
لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح هـ(، 0088توفى: د بن أمحد بن سامل السفاريين )حمم (5)

، ج 8م،ط0288 -هـ  0418-دمشق، مؤسسة اخلافقني ومكتبتها،  الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية،
 .814/ص8
 ، حتقيق: أشرفملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشادهـ( 0480توفى: بن صاحل بن حممد العثيمني )مد ( حم6)

 .088، ص4ط م،0225-هـ0405بن عبد املقصود بن عبد الرحيم، الرياض، مكتبة أضواء السلف، ،
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 ، دار إحياءبريوت مفاتيح الغيب التفسري الكبري،هـ(، 616حممد بن عمر بن احلسن الرازي )املتوفى:  (9)

 .58/ص3،  تفسري الرازي ج3هـ، ط0481 -الرتاث العربي،
، حتقيق: ضبطه وصححه مجاعة من العلماء بإشراف التعريفات هـ(،806توفى: جلرجاني )( علي بن حممد ا8)

 .030، ص3م، ط0283-هـ 0413الناشر، بريوت، دار الكتب العلمية، 
حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد »تحرير والتنوير لهـ(، ا0323توفى ( حممد الطاهر بن عاشور )8)

 .018/ص3، ج3هـ، ط 0284الدار التونسية للنشر، سنة النشر: تونس،  ،«من تفسري الكتاب اجمليد
 –حتقيق: أمحد الربدوني وإبراهيم أطفيش، ،اجلامع ألحكام القرآنهـ(، 690توفى: ( حممد بن أمحد القرطيب )2)

، 85/035، وانظر:  تفسري الطربي 06/088، 8م ،ط 0264 -هـ 0384القاهرة، دار الكتب املصرية، 
 .050/ص0وجمموع فتاوى ابن تيمية ج

، 844فما بعدها، أصول الدين للبغدادي، ص 689( القاضي عبداجلباري، شرح األصول اخلمسة، ص01)
 .53-85/ص3، تفسري الرازي ج0/81 ، البحر الزخار البن املرتضى394مشارق أنوار العقول، ص

فما بعدها، أصول الدين للبغدادي،  689اجلبار، شرح األصول اخلمسة، ص ( انظر: القاضي عبد00)
-58، ص3، تفسري الرازي ج0/81، البحر الزخار البن املرتضى 394، مشارق أنوار العقول، ص844ص
53. 

، مشارق أنوار 844الدين للبغدادي، ص فما بعدها، أصول 689( انظر: شرح األصول اخلمسة، ص08)
 .53-58، ص3، تفسري الرازي ج0/81، البحر الزخار البن املرتضى 394العقول، ص

 .068( اإلنصاف للباقالني، ص03)
، اإلرشاد 354، نهاية اإلقدام يف علم الكالم، ص5/058، شرح املقاصد 8/340( انظر: شرح املواقف 04)

، اإلنصاف، 840، اإلبانة عن أصول الديانة، ص088ئد النسفية، ص، شرح العقا324-323للجويين، ص
، األربعني يف أصول الدين للرازي 0/018، جمموع فتاوى ابن تيمية 8/808، لوامع األنوار 068ص

، 00/486، فتح الباري 8/091، اليواقيت واجلواهر 8/894، تقريب املرام يف شرح تهذيب الكالم 8/846
 .52، 53ص ،8، تفسري الرازي ج488

حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم،  جمموع الفتاوى،هـ( 988توفى: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية )( 05)
. وهنا 0/308،  3، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية ، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، ط

لغت ألهل الكبائر ب صلى اهلل عليه وسلمدة يف شفاعته أقول: من العلماء الذين نصوا على أن األحاديث الوار
، ابن كثري يف النهاية يف 3/35مبلغ التواتر املعنوي: عياض والنووي كما يف صحيح مسلم بشرح النووي 

، 5/058، التفتازاني يف شرح املقاصد 029، علي القاري يف شرح الفقه األكرب، ص8/812الفنت واملالحم 
، الزبيدي يف 310، الكتاني يف نظم املتناثر، ص0/018بن تيمية يف جمموع الفتاوى ، ا084شرح النسفية، ص

، السفاريين يف لوامع األنوار 008برقم  313، السيوطي يف قطف األزهار، ص95الآللئ املتناثرة، ص
 ، وغريهم كثري .....0/854، األلوسي يف روح املعاني 369، الباقالني يف التمهيد، ص8/818
لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة  اريين احلنبلي،( السف06)

 .818، ص8ج املرضية،
 .308/ص0ج جمموع الفتاوى، ( ابن تيمية،09)
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، وانظر لالستزادة: الشريعة لآلجري، 848-840، ص، اإلبانة عن أصول الديانة( أبو احلسن األشعري08)

 .343ص
 -حتقيق: أسعد حممد الطيب ،تفسري القرآن العظيمهـ(، 389توفى: مد عبد الرمحن ابن أبي حامت )( حم02)

، السيوطي 03635برقم  8/8442، 3هـ، ط 0402 -اململكة العربية السعودية، مكتبة نزار مصطفى الباز،
 وزاد نسبته إىل ابن املنذر والبيهقي يف البعث. 542/ص5يف الدر املنثور ج

حتقيق: أمحد حممد شاكر،  ،جامع البيان يف تأويل القرآنهـ(، 301( حممد بن جرير الطربي )املتوفى: 81)
 .08586برقم  83/ص09، ج4م ،ط 8111 -هـ  0481بريوت، لبنان، مؤسسة الرسالة،

 .09/014، اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب، 80
 .069، ص0(، ج318)( أخرجه مسلم، باب معرفة طريق الرؤية، حديث رقم88)
 .069، ص0(، ج318( أخرجه مسلم، باب معرفة طريق الرؤية، حديث رقم)83)
، 018، كتاب التوحيد، باب: وجوه يومئذ ناضرة، مسلم، ص9432برقم  0402( أخرجه البخاري، ص04)

 ، كتاب اإلميان، باب: إثبات الشفاعة، واللفظ له.083برقم 
 .069، ص0(، ج318لرؤية، حديث رقم)( أخرجه مسلم، باب معرفة طريق ا83)
 .8/812( لوامع األنوار 09)
، باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة، ابن ماجه، 352( أخرجه اآلجري يف الشريعة، ص06)

، كتاب اجلهاد، باب فضل الشهادة يف سبيل اهلل، )وبداًل من تسع خصال، ذكر ست 8922برقم  316ص
، كتاب فضائل اجلهاد، باب يف ثواب الشهيد، )وذكر ست خصال(، 0863برقم  888خصال(، الرتمذي، ص

 .09304برقم  0881وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، أمحد، ص
، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل 8136برقم  0/941( أخرجه احلاكم يف املستدرك 08)

برقم  01/514، وذكره اهليثمي يف اجملمع 6686برقم  495خيرجاه، ووافقه الذهيب، أمحد يف املسند، ص
: رواه أمحد والطرباني يف الكبري، ورجاله حمتج بهم يف 8/84، وقال: املنذري يف الرتغيب والرتهيب 08543

 الصحيح. ورواه ابن أبي الدنيا يف كتاب اجلوع، وغريه بإسناد حسن.
، عارف فيما ملواسم العام من الوظائفلطائف املهـ(، 925توفى: الَسالمي، ) د الرمحن بن أمحد( عب02)

 .088، ص4م، ط8114هـ/0484بريوت، دار ابن حزم للطباعة والنشر، 
 .013/ص3، وانظر: تفسري الرازي ج06/084 ، التحرير والتنوير( ابن عاشور88)
 (، قال األلباني: صحيح، ورواه عن جابر4932( أخرجه أبو داود يف السنن، باب: يف الشفاعة برقم )82)

برقم  0/041، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، احلاكم يف املستدرك 8436برقم  322الرتمذي، ص
 0/835، البيهقي يف الشعب 920برقم  346، اآلجري يف الشريعة، ص890، ابن خزمية يف التوحيد، ص830
 صلى اهلل عليه وسلم ، وقال: وكذلك رواه الوليد بن مسلم عن زهري بن حممد، وزاد: أن رسول اهلل300برقم 

(، فقال: شفاعيت ألهل الكبائر من أميت، وصحح هذه 88تال قوله: )وال يشفعون إال ملن ارتضى( )األنبياء: 
. ورواه عن أنس: أمحد 6469برقم  04/386الرواية الشيخ شعيب األرناؤوط يف خترجيه لصحيح ابن حبان 

، وقال، 3435برقم  322، الرتمذي، ص4932برقم  506، أبو داود، ص03854برقم  212يف املسند، ص
برقم  8/362، 8508برقم  6/815هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، الطرباني يف األوسط 
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شاهد صحيح على شرط مسلم، البيهقي يف  ، وقـال: وله831برقم  0/041تدرك ، احلاكم يف املس3566

برقم  346لشريعة، ص، اآلجري يف ا890، ابن خزمية يف التوحيد، ص301برقم  0/835شعب اإلميان 
، وقال: رواه البزار والطرباني يف الصغري واألوسط. 08580برقم  01/422، وذكره اهليثمي يف اجملمع 924

 .6468برقم  04/389وصحح هذه الرواية الشيخ شعيب يف خترجيه لصحيح ابن حبان 
ة ومطبعة مصطفى ، مصر، شركة مكتبتفسري املراغيهـ(، 0390توفى: حممد بن مصطفى املراغي ) (31)

 .88/ص9، ج0ط م، 0246-هـ  0365البابى احلليب وأوالده مبصر، 
، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، وقال 3448برقم  8/404( أخرجه احلاكم 30)

 .6، برقم 55الذهيب: على شرط مسلم، البيهقي يف البعث والنشور، ص
ن كثري، دار الكلم ، دمشق، بريوت، دار ابفتح القديرهـ(، 0851توفى: ( حممد بن علي الشوكاني )38)

 .0439، ص8، طهـ 0404الطيب 
لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد  ( انظر: السفاريين احلنبلي،33)

، شرح املشكاة للطييب 8/619، التذكرة للقرطيب 8/818، النهاية يف الفنت واملالحم 8/800 الفرقة املرضية
، الشفا للقاضي 853، شرح العقيدة الطحاوية البن أبي العز، ص058، شرح اخلريدة البهية، 841/ 01

، فتح 8/090فما بعدها، اليواقيت واجلواهر  848فما بعدها، التوحيد البن خزمية، ص 8/484عياض 
 .488/ص00الباري ج

، النهاية يف الفنت واملالحم 853، صالعقيدة الطحاويةشرح ( انظر: عبد الرمحن بن ناصر الرباك، 34)
 .8/619، التذكرة 8/818
حتقيق: الصادق  ،التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرةهـ(، 690توفى: بن أمحد القرطيب )حممد  ( انظر:35)

النهاية يف ، 619/ص8ج ،0ط ،هـ 0485املنهاج للنشر والتوزيع، بن حممد بن إبراهيم، الرياض، مكتبة دار 
، صحيح مسلم بشرح النووي 488، فتح الباري 859، شرح العقيدة الطحاوية، ص8/819الفنت واملالحم 

 .058، شرح اخلريدة، ص3/35
حتقيق: حممد  النهاية يف الفنت واملالحم،هـ(، 994توفى: فداء إمساعيل بن عمر بن كثري )أبو ال ( انظر:36)

، شرح املشكاة للطييب 8/819،  8ط ،م0288 - هـ0418ار اجليل، لبنان، د –أمحد عبد العزيز، بريوت 
، شرح العقيدة 8/800، لوامع األنور 058، شرح اخلريدة ص8/091، اليواقيت واجلواهر 01/841

 .8/430، الشفا 3/35، صحيح مسلم بشرح النووي 859الطحاوية، ص
، الشريعة 8/800، لوامع األنور 8/091، اليواقيت واجلواهر 852، صشرح العقيدة الطحاوية( الرباك، 39)

، 01/841، شرح املشكاة للطييب 8/619، التذكرة 8/812، النهاية يف الفنت واملالحم 346لآلجري، ص
 .858، التوحيد البن خزمية، ص8/430، الشفا 00/488، فتح الباري 058شرح اخلريدة، ص

، 859، شرح الطحاوية البن أبي العز، ص8/800، لوامع األنوار 01/841( انظر: شرح املشكاة للطييب 38)
، شرح اخلريدة 8/091، اليواقيت واجلواهر 00/488، فتح الباري 8/816النهاية يف الفنت واملالحم 

 .36/ص3، صحيح مسلم بشرح النووي ج058ص
 .436/ص00، فتح الباري ج814/ص8، النهاية يف الفنت واملالحم ج859( انظر: شرح الطحاوية، ص32)
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، اليواقيت 8/800، لوامع األنوار، 8/819، النهاية يف الفنت واملالحم، 8/619( انظر: التذكرة 41)

، شرح 8/419، الشفا 058، شرح اخلريدة، ص859، شرح العقيدة الطحاوية، ص8/091واجلواهر، 
 .841/ص01املشكاة للطييب ج

حتقيق: عبد اهلل بن عمر بن سليمان الدميجي،  ،الشريعةهـ( 361توفى: حممد بن احلسني اآلُجرِّيُّ ) (40)
 .058/ص5، وانظر شرح املقاصد ج341، ص8م، ط0222-هـ 0481الرياض / السعودية، دار الوطن، 

 012، كتاب التفسري، باب )ذرية من محلنا نوح(، مسلم، ص4908برقم  216( أخرجه البخاري، ص48)
 لة فيها، واللفظ له.، كتاب اإلميان، باب أدنى أهل اجلنة منز024برقم 

، بريوت، دار املعرفة، فتح الباري، م(0448 /هـ، 858 تويف) أمحد بن علي بن حجر العسقالني (45)
، تفسري 616-8/614، وانظر: التذكرة، 00/489رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي  ،0321

 .308-01/312القرطيب ج
 .819، لوامع األنوار البهية، ص432-0/438، وانظر: فتح الباري 8/611 التذكرة( القرطيب، 44)
، كتاب الدعوات، باب لكل نيب دعوة مستجابة، مسلم، 6314برقم  0803( أخرجه البخاري، ص43)

 دعوة الشفاعة ألمته. صلى اهلل عليه وسلم، كتاب اإلميان، باب اختباء النيب 028برقم  000ص
 .00/489( املرجع السابق 46)
، كتاب تفسري القرآن، باب )ومن 3039برقم  428، الرتمذي، ص2933برقم  699( أخرجه أمحد، ص49)

، الطربي يف 822برقم  0/331سورة بين إسرائيل(، وقال: هذا حديث حسن، البيهقي يف شعب اإلميان 
 .8126برقم  6/481، الاللكائي يف االعتقاد 09612برقم  05/088تفسريه 

، كتاب التفسري، البخاري موقوفًا على ابن عمر، 00825برقم  6/380نسائي يف الكربى ( أخرجه ال48)
 ، كتاب التفسري، باب: عسى أن يبعثك ربك مقامًا حممودًا.4908برقم  219ص

وقال: هذا حديث  3383برقم  8/325، احلاكم يف املستدرك 05895برقم  0121( أخرجه أمحد، ص42)
برقم  05/088رجاه، ووافقه الذهيب، ابن جرير الطربي يف التفسري صحيح على شرط الشيخني ومل خي

، وقال: رواه أمحد 00036برقم  9/011، وذكره اهليثمي يف اجملمع 02/98، الطرباني يف الكبري 09190
 ورجاله رجال الصحيح.

 ًا(.، كتاب التفسري، باب )عسى أن يبعثك ربك مقامًا حممود4908برقم  219( أخرجه البخاري، ص51)
، وقال: هذا حديث 3039برقم  428، واحلديث أخرجه الرتمذي، ص489-00/486( فتح الباري 50)

 حسن.
 .080-05/092، جامع البيان عن تأويل آي القرآن( الطربي، 58)
 : "أنا أولصلى اهلل عليه وسلم، كتاب اإلميان، باب يف قول النيب 026برقم  000( أخرجه مسلم، ص53)

 جلنة".الناس يشفع يف ا
 .5/26، فتح الباري( ابن حجر العسقالني، 54)
( قال احلافظ ابن حجر: "قوله )بقنطرة( الذي يظهر انها طرف الصراط اما يلي اجلنة، وحيتمل أن تكون 55)

 .00/322، 5/26من غريه بني الصراط واجلنة" انظر: فتح الباري 
 قصاص املظامل. ، كتاب املظامل، باب8441برقم  401( أخرجه البخاري، ص56)
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 .5/26( فتح الباري 59)
( الضحضاح يف األصل: ما رّق من املاء على وجه األرض ما يبلغ الكعبني، فاستعاره للنار. انظر: النهاية 61)

 .8/90يف غريب احلديث واألثر 
، كتاب التفسري، باب: إنك ال تهدي من أحببت ولكن اهلل 4998برقم  231( أخرجه البخاري، ص52)

 ، كتاب اإلميان، باب صحة إسالم من حضره املوت.84برقم  44من يشاء، مسلم، صيهدي 
 (.368( أخرجه مسلم، باب أهون أهل النار عذابا، برقم)58)
 005، كتاب مناقب األنصار، باب قصة أبي طالب، مسلم، ص3885برقم  936( أخرجه البخاري، ص60)

 ألبي طالب.  عليه وسلمصلى اهلل، كتاب اإلميان، باب شفاعة النيب 801برقم 
 (.358( أخرجه مسلم باب: شفاعة النيب صلى اهلل عليه وسلم، برقم)68)
حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم،  جمموع الفتاوى، هـ(،988( أمحد بن عبد احلليم بن تيمية )املتوفى: 68)

، 045ص ،8، ج8املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، ط
وقال: هذا حديث على شرط مسلم ومل خيرجاه وسكت عنه  8935برقم  4/685واحلديث أخرجه احلاكم 

 الذهيب.
 004، كتاب مناقب األنصار، باب قصة أبي طالب، مسلم، ص3883برقم  936( أخرجه البخاري، ص63)

 ألبي طالب. صلى اهلل عليه وسلم، كتاب اإلميان، باب شفاعة النيب 812برقم 
 ب.ألبي طال صلى اهلل عليه وسلم، كتاب اإلميان، باب شفاعة النيب 812برقم  004( أخرجه مسلم، ص64)
 .8/618( التذكرة 65)
، وانظر: اإلحتافات السنية شرح 634، ص8يف إغماض امليت والدعاء له، ج( أخرجه مسلم، باب: 66)

 .8/521الواسطية 
 .634، ص8( أخرجه مسلم، باب: يف إغماض امليت والدعاء له، ج 69)
 (.248برقم ) 655، ص8( أخرجه مسلم، باب: من صلى عليه أربعون شفعوا، ج68)
، كتاب اجلنائز، باب: 281برقم  359جه مسلم، ص، واحلديث أخر8/582( انظر: اإلحتافات السنية 62)

، وقال: هذا حديث 8436برقم  322يف إغماض امليت والدعاء له إذا حضر. ورواه عن جابر الرتمذي، ص
، اآلجري يف 890، ابن خزمية يف التوحيد، ص830برقم  0/041غريب من هذا الوجه، احلاكم يف املستدرك 

، وقال: وكذلك رواه الوليد بن مسلم 300برقم  0/835يف الشعب ، البيهقي 920برقم  346الشريعة، ص
األنبياء: ) يشفعون إال ملن ارتضى( والتال قوله: ) صلى اهلل عليه وسلمعن زهري بن حممد، وزاد: أن رسول اهلل 

( فقال: شفاعيت ألهل الكبائر من أميت، وصحح هذه الرواية الشيخ شعيب األرناؤوط يف خترجيه لصحيح 88
 .6469برقم  04/386حبان  ابن

 ، كتاب اجلنائز، باب إغماض امليت.248برقم  368، صشرح النووي على مسلم( أنظر: 91)
 ،352( أخرجه اآلجري يف الشريعة، ص90)
 .2/002( تفسري الرازي 98)
 .8/618، التذكرة 01/301 تفسري القرطيب( انظر: 93)
 .8/618، التذكرة 01/301 تفسري القرطيب( أنظر 94)
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 .8/845، وانظر: األربعني يف أصول الدين للرازي 06/848، اجلامع ألحكام القران( القرطيب، 95)
 .8/028، السيوطي يف الدر املنثور 02396برقم  01/3443 ابن أبي حامت يف التفسري( أخرجه 96)
 .8/428 السيوطي يف الدر( أخرجه 99)
برقم  034يف: البخاري، ص صلى اهلل عليه وسلم( انظر أحاديث طلب الوسيلة والفضيلة لرسول اهلل 98)

، كتاب الصالة، باب استحباب 384برقم  065، كتاب اآلذان، باب الدعاء عند النداء، مسلم، ص604
 القول مثل قول املؤذن ملن مسعه.

، 4903برقم  3/302اس: الطرباني يف األوسط ( ورد هذا احلديث من عدة طرق: ورواه عن ابن عب92)
، وقال: رواه الطرباني يف األوسط، وفيه حرب بن سريج 08588برقم  01/422وذكره اهليثمي يف اجملمع 

وقد وثقه غري واحد، وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح. وباجلملة فاحلديث صحيح بطرقه وشواهده 
... 

 .898( التوحيد البن خزمية، ص81)
 .3/38 صحيح مسلم بشرح النووي( قال النووي: قال أهل اللغة: الضبائر مجاعات يف تفرقة. انظر 80)
 .384، 393، صالتمهيد للباقالني( انظر: 80)
 ، كتاب اإلميان، باب: إثبات الشفاعة.085برقم  013( أخرجه مسلم، ص88)
 اجلنة منزلة منها.، كتاب اإلميان، باب: أدنى أهل 021برقم  015( أخرجه مسلم، ص83)
 ، كتاب اإلميان، باب: أدنى أهل اجلنة منزلة منها.021برقم  016( أخرجه مسلم، ص84)
 ، كتاب اإلميان، باب: صفة اجلنة والنار.6552برقم  0885( أخرجه مسلم، ص85)
 .8/48( أوطاس: واد يف ديار هوازن. انظر: فتح الباري 86)
 .8/48ي، وهو عم أبي موسى. انظر: فتح الباري ( هو عبيد بن سليم بن حضار األشعر89)
 ، كتاب اجلنائز، باب: يف إغماض امليت والدعاء له إذا حضر.281برقم  359( أخرجه مسلم، ص89)
برقم  0103، كتاب املغازي، باب: غزوة أوطاس، مسلم، ص4383برقم  806( أخرجه البخاري، ص88)

 موسى وأبي عامر األشعريني. ، كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي8428
 ، كتاب اجلنائز، باب: من صلى عليه أربعون شفعوا فيه.248برقم  368( أخرجه مسلم، ص82)
 .0/031 جمموع فتاوى( انظر: 21)
 .00/488 فتح الباري ( العسقالني،20)
بعدها، فما  3/481( وهذا مروي عن ابن عباس وابن مسعود وحذيفة، وغريهم. انظر: الدر املنثور 28)

 فما بعدها. 8/851تفسري الطربي 
 .00/488 فتح الباري( انظر: العسقالني، 23)
 .8/001 ، التحرير والتنوير( ابن عاشور24)
 .00454برقم  00/082يف الكبري  الطرباني( أخرجه 25)
، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل 3849برقم  8/351( أخرجه احلاكم يف املستدرك 26)

 .8422برقم  5/0485خيرجاه، ووافقه الذهيب، ابن أبي حامت يف التفسري 
 .0/821( شعب اإلميان 29)
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ري حساب، ، كتاب الرقاق، باب: يدخل اجلنة سبعون ألفًا بغ6540برقم  0853( أخرجه البخاري، ص28)

، كتاب اإلميان، باب: الدليل على دخول طوائف من املسلمني اجلنة بغري حساب 881برقم  09مسلم، ص
 وال عذاب.

 وسنده جيد. ،00/401، وقال احلافظ يف الفتح 8628برقم  604( أخرجه أمحد، ص22)
ة، وقال: هذا ، كتاب صفة القيامة، باب ما جاء يف الشفاع8439برقم  322( أخرجه الرتمذي، ص011)

صلى اهلل عليه ، كتاب الزهد، باب صفة أمة حممد 4886برقم  468حديث حسن غريب، ابن ماجه، ص
 ، وصحح الشيخ شعيب األرناؤوط إسناده يف خترجيه9846برقم  06/831، ابن حبان يف صحيحه وسلم

 .00/401لصحيح ابن حّبان، وذكر احلافظ يف الفتح أن إسناده جيد. انظر فتح الباري 
 .4/500( انظر: سنن ابن ماجه بشرح السندي 010)
 .8/562، الكشاف 681، صشرح األصول اخلمسة( 018)
، 08585برقم  09/83، الطربي يف التفسري 03635برقم  8/8442( أخرجه ابن أبي حامت يف التفسري 013)

 حامت والبيهقي يف البعث.، وقال: أخرجه ابن جرير وابن املنذر وابن أبي 5/542السيوطي يف الدر املنثور 
 .59-56، 3/54، وانظر تفسري الرازي أيضًا 00/032مفاتيح الغيب التفسري الكبري،( الرازي، 014)
 .069( اإلنصاف، ص015)
 .3/59مفاتيح الغيب )التفسري الكبري(، ( الرازي، 016)
 القرآن العظيم والسبع املثاني،روح املعاني يف تفسري هـ(، 0891توفى: ( شهاب الدين حممود األلوسي )019)

 .2/38، 8هـ، ط 0405حتقيق: علي عبد الباري عطية، بريوت، دار الكتب العلمية، 
، تفسري 3/480، الكشاف 8/842، األربعني يف أصول الدين 682( انظر: شرح األصول اخلمسة، ص018)

 .394، مشارق أنوار العقول، ص89/45الرازي 
 .068-069، وانظر: اإلنصاف للباقالني، ص89/45 التفسري الكبري مفاتيح الغيب( الرازي، 012)
 .89/45 مفاتيح الغيب التفسري الكبري( الرازي، 001)
 .3/60 مفاتيح الغيب التفسري الكبري( الرازي، 000)
 .46-89/45 لتفسري الكبريامفاتيح الغيب ( الرازي، 008)
 .9/68 مفاتيح الغيب التفسري الكبري( انظر الرازي، 003)
، 54/ 3ببعض التصرف، وانظر: تفسري الرازي  9/68 مفاتيح الغيب التفسري الكبري( الرازي، 004)
2/009. 
 .3/60 مفاتيح الغيب التفسري الكبري( الرازي، 005)
، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلهـ(، 538توفى: لزخمشري )أبو القاسم حممود بن عمرو ا (006)

 .068، اإلنصاف، ص4/089، 3هـ، ط 0419-العربي، بريوت، دار الكتاب 
 .31/086 مفاتيح الغيب، التفسري الكبري( الرازي، 009)
اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني هـ(، 599توفى: حممد بن عبيد اهلل األنباري ) عبد الرمحن بن (008)

 .068، ص4م ، ط8113 -هـ0484املكتبة العصرية، بريوت،  البصريني والكوفيني،
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، اجلامع ألحكام 6/382، التفسري الكبري للطرباني 82/315، ، التحرير والتنوير( انظر: ابن عاشور002)

 .31/086، 3/68، تفسري الرازي 02/86القرآن 
(، هذا ليس حبديث 066( قال حممد درويش يف كتابه: أسنى املطالب يف أحاديث خمتلفة املراتب )ص: 081)

 ن أكاذيب اْلُمْعَتزَلة.بل ومل َيصح َوُهَو م
 ، كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة.4300( رواه ابن ماجه برقم 080)
 .064، وانظر اهلامش، اإلنصاف للباقالني، ص395( انظر: مشارق أنوار العقول، ص088)
، كتاب الزهد، 4300برقم  464، وانظر: سنن ابن ماجه، ص065-064( اإلنصاف للباقالني، ص083)

 فاعة.باب ذكر الش
كتاب اإلميان، باب:  015برقم  68، مسلم، ص83904برقم  09090( أخرجه أمحد يف املسند، ص084)

 بيان غلظ حتريم النميمة، وكالهما روياه بغري اللفظ املشار إليه.
 .01028برقم  918( أخرجه أمحد، ص085)
 .066، اإلنصاف، ص620( انظر: شرح األصول اخلمسة، ص086)
برقم  64، كتاب بدء اخللق، باب: ذكر املالئكة، مسلم، ص3888برقم  602اري، ص( أخرجه البخ089)

، كتاب 8644برقم  488، كتاب اإلميان، باب: من مات ال يشرك باهلل شيئًا دخل اجلنة، الرتمذي، ص24
 .80694برقم  0555اإلميان، باب: ما جاء يف افرتاق هذه األمة، أمحد يف املسند، ص

، كتاب األشربة، باب: قول اهلل تعاىل: إمنا اخلمر وامليسر 5998برقم  0122ي، ص( أخرجه البخار088)
برقم  8/28، كتاب اإلميان، باب: نقصان اإلميان باملعاصي، الدارمي 59برقم  55واألنصاب، مسلم، ص

، كتاب الفنت: 3236برقم  384، ابن ماجه، ص30138برقم  01/019، ابن أبي شيبة يف املصنف 8016
 .01881برقم  913نهي عن النهبة، أمحد يف املسند، صباب ال

: "من غشنا صلى اهلل عليه وسلم، كتاب اإلميان، باب: قول النيب 010برقم  69( أخرجه مسلم، ص082)
، كتاب البيوع، باب: ما جاء يف كراهية 0305برقم  80، الرتمذي، ص5003برقم  386فليس منا"، أمحد، ص

، كتاب 8884برقم  841ّش( وقال: هذا حديث حسن صحيح، ابن ماجه، صالغش يف البيوع، بلفظ )من غ
 8/00، احلاكم يف املستدرك 8361برقم  6/061التجارات، باب: النهي عن الغش، الطرباني يف األوسط 

 وصححه ووافقه الذهيب. 8055برقم 
ه اهليثمي يف ، وذكر8828برقم  0/686، الطرباني يف األوسط 08401برقم  850( أخرجه أمحد، ص031)

 وزاد نسبته للطرباني يف الصغري. 0604برقم  8/2اجملمع 
، كتاب األشربة، باب: قول اهلل تعاىل: إمنا اخلمر وامليسر 5998برقم  0122( أخرجه البخاري، ص030)

برقم  8/28، كتاب اإلميان، باب: نقصان اإلميان باملعاصي، الدارمي 59برقم  55واألنصاب، مسلم، ص
، كتاب الفنت: 3236برقم  384، ابن ماجه، ص30138برقم  01/019أبي شيبة يف املصنف  ، ابن8016

 .01881برقم  913باب النهي عن النهبة، أمحد يف املسند، ص
، قال حمقق املصنف: يف إسناده سعيد بن حيان 3428برقم  8/839( أخرجه ابن أبي شيبة يف املصنف 038)

يف التساهل كابن حبان، لذا فقول ابن القطان عنه جمهول صحيح، وليس والد أبي حيان، وثقه العجلي، وهو 
 .86124برقم  8/863إغفااًل لتوثيق العجلي كما ذهب احلافظ ابن حجر، وذكره السيوطي يف مجع اجلوامع 
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 .3/68، وانظر: تفسري الرازي 069-066( اإلنصاف للباقالني، ص033)
، كتاب صفة اجلنة، 3559برقم  405، الرتمذي، ص8813برقم  680( أخرجه أمحد يف املسند، ص034)

 باب: ما جاء يف خلود أهل اجلنة وأهل النار، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
، وصحح إسناده الشيخ شعيب األرناؤوط يف خترجيه 8506برقم  614( أخرجه أمحد يف املسند ص035)

، كتاب الرقاق، باب: 6545برقم  0853، ورواه البخاري، ص9442برقم  06/486لصحيح ابن حبان 
 يدخل اجلنة سبعون ألفًا بغري حساب.

 .086( انظر: شرح العقائد النسفية، ص036)
، الكشاف 682، شرح األصول اخلمسة، ص3/53 مفاتيح الغيب التفسري الكبري( انظر: الرازي، 039)
-8/848دين للرازي ، األربعني يف أصول ال834-833، طوالع األنوار من مطالع األنظار، ص0/892

842. 
 ،ابن كمال باشا وآراؤه االعتقاديةهـ(، 241( أمحد بن سليمان بن كمال باشا، مشس الدين )املتوفى: 038)

العدد  - 33املؤلف: عبد اخلالق بن مساعد الزهراني، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، املدينة املنورة، السنة 
 .496هـ، ص0480( 003)
 .3/53 مفاتيح الغيب التفسري الكبريزي، ( الرا032)
 .3/60 مفاتيح الغيب التفسري الكبري( الرازي، 041)
 فما بعدها. 0/042، وانظر: جمموع فتاوى ابن تيمية 854-0/853 روح املعاني( األلوسي، 040)
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 * د. أمحد اخلطيب، مفيت حمافظة املفرق، دكتوراه يف الفقه وأصوله
 

 املقدمة
والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آل بيته األطهار وصحابته  ،احلمد هلل رب العاملني

 ومن اتبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد. ،األخيار

 األردنية  الغرامة املالية وتطبيقاتها يف احملاكم الشرعية

 * اخلطيب غالب أمحدد. 

 م7/1/8162تاريخ قبول البحث:    م61/5/8162تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

ردنية ا احملاكم الشرعية يف اململكة األتهدف هذه الدراسة إىل بيان احلكم الشرعي يف الغرامة املالية اليت تفرضه  
 وبيان أدلة كل مذهب، ومناقشة األدلة وبيان الراجح. لغة واصطالحا وبيان أهميتها، وعرض آراء الفقهاء فيها،

وقد سلطت الدراسة الضوء على أبرز تطبيقات الغرامة املالية يف احملاكم الشرعية األردنية، ومدى موافقتها 
 للشرع احلنيف.

واعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي يف تعريف الغرامة وبيان أهميتها، وحكمها الشرعي، 
 ائي يف تتبع آراء الفقهاء، واملنهج االستداللي يف االستدالل على رأي كل فريق وفق هذا املنهج. واالستقر

وتوصلت هذه الدراسة اىل بيان مدى مسو الفقه السياسي اإلسالمي يف مرونته وتعامله مع املستجدات من 
 ية األردنية.خالل العديد من التطبيقات القضائية وخصوصا منها ما هو متعلق باحملاكم الشرع

 .العقوبة، املال، الغرامة: الكلمات املفتاحية
 

Abstract 

This study is entitled "The Judgment of Financial Sanctions" and some of its 
applications in the Sharia Courts. The aim was to present the doctrines of the jurists 
in the financial penalties and to show the evidence of each sect. The study was then 
weighted after presenting the evidence and discussing it. 
The study dealt with some applications of financial fines in Jordanian Sharia courts, 
and the extent of their approval of the Sharia. 
The study concluded that it is permissible to work with financial sanctions; and there 
are many judicial applications within the Jordanian Sharia courts. 
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وحتقيق أقصى درجات العدل  ،د ومصاحلهم الدينية والدنيويةجاء اإلسالم حلفظ حقوق العبا
ومن  ،والطمأنينة والسالم واالستقرارجمتمع خال من اجلرمية يسوده األمن يف العيش هلم ليتسنى  ،بينهم

 ،أجل حتقيق ذلك شرع اإلسالم نظاما رادعًا من ارتكاب اجلرمية يف اجملتمع مبا يعرف بنظام العقوبات
ولقد كان للتعازير؛ وهي  ،رائم احلدود والقصا  والتعازيرالعقوبات املختصة جبه الذي يندرج حتت

نظرا  ،النصيب األكرب من هذا النظام ،اجلرائم غري املقدرة اليت  ترك اهلل عز وجل  أمر تقديرها للقاضي
عقوبة املناسبة لتطور احلياة املستمر وظهور أشكال متعددة من اجلرائم اليت البد من النظر فيها وإقامة ال

اليت أّولت هلا القوانني الوضعية اهتمامًا  ،ومن العقوبات التابعة للتعازير؛ العقوبات املالية بأنواعها ،هلا
كبريًا وفّعلتها يف تشريعاتها وال سيما الغرامة املالية؛ ولذلك جاءت هذه الدراسة لتبني حكم الغرامة 

ومدى تفعيلها يف  ،حبسب احلاجة يان الراجح من تلك األقوالوب هاوآراء الفقهاء في ،املالية يف اإلسالم
 احملاكم الشرعية.

 :مشكلة الدراسة
العقوبات املالية بني جميز الغرامة باملال واليت هي نوع من اختلفت آراء الفقهاء يف مشروعية 

الدراسة  هذه جاءت عند فقهاء االسالم األدلة يف هذا املوضوعلظهور التعارض بني  ونظرًا ،ومانع
 :اآلتيلتجيب عن 

 ما أبرز تطبيقات الغرامة املالية يف احملاكم الشرعية؟
 ؟هل تتناسب مع طبيعة املخالفة املرتكبةو ؟ومدى مشروعية هذه الغرامة

 :هذا جمموعة من التساؤالتويتفرع عن 
 ما تعريف الغرامة املالية لغة واصطالحا؟ .6
 بأخذ املال وأدلتهم؟ما آراء الفقهاء يف مشروعية العقوبة  .8

 :أهداف الدراسة
 تهدف الدراسة إىل حتقيق األهداف الرئيسة اآلتية:

 .أبرز تطبيقات الغرامة يف احملاكم الشرعيةبيان  .6
 مقدار تناسبها مع طبيعة املخالفة املرتكبة.و مشروعيتها.بيان  .8

 ويتفرع عن ذلك األهداف الفرعية اآلتية:
 غة واصطالحا.بيان معنى الغرامة املالية ل . 6
 آراء الفقهاء يف العقوبات املالية. ذكر . 8
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 :أهمية الدراسة
اليت تفرضها احملاكم  تظهر أهمية الدراسة يف احلاجة إىل وجود دراسة تأصيلية للعقوبات املالية

 .يجمال التقنني الشرعن يف والعاملأهل العلم ومع عرض ألبرز تطبيقاتها؛ أماًل بأن يستفيد منها  الشرعية
 :منهج الدراسة
 ،يف تتبع أقوال الفقهاء املختلفة يف العقوبات املالية االستقرائيالدراسة على املنهج هذه اعتمدت 

واستقراء نصو  قانون األحوال الشخصية األردني وأصول احملاكمات الشرعية للوقوف على أهم 
واملنهج الوصفي  ،عة اإلسالمية منهاوموقف الشري ،تطبيقات العقوبات املالية يف قوانني احملاكم الشرعية

 واالستنباطي االستدالليباإلضافة للمنهج  ،وتطبيقاتها يف احملاكم الشرعية، يف التعريف بالعقوبة واملال
 يف املناقشة وإقامة األدلة على األحكام اليت خلصت إليها.

 :حدود الدراسة
ء من احلنفية واملالكية والشافعية الفقهانصو   املسائل الفقهية من اقتصرت الدراسة على تناول

وبيان أهم تطبيقات الغرامة املالية يف احملاكم  والزيدية )الصنعاني والشوكاني(، والظاهرية واحلنابلة
 ومدى تالئمها مع الشريعة اإلسالمية. ،الشرعية األردنية

 :الدراسات السابقة
إعداد: عبد العزيز بن زيد بن  ،رسالة ماجستري: التعزيرات املادية يف الشريعة اإلسالمية .6
 م.6221 ،جامعة اإلمام حممد بن سعود ،عبد اهلل

ثم أفرد فصال كامال للحديث عن التعزير باملال  ،وقد عرض الباحث فيها موضوع التعزير بأنواعه
 .ومشروعيته وآراء الفقهاء يف املسألة وأدلتهم

 م.6221 ،ماجد أبو رخية ،حبث مطبوع: حكم التعزير بأخذ املال .8
عرض فيه الباحث معنى التعزير باملال وأنواعه ومذاهب الفقهاء يف مسألة التغريم بالذات 

 وأدلتهم ومناقشتها ورجح قول املانعني للعقوبات املالية.
 ،حكم التعزير باملال ،سامسون ،تركيا ،حبث منشور يف جملة األحباث القانونية اإلسالمية .1

  .8166 ،أمحد حممد سعيد السعدي
عرض الباحث فيه مفهوم التعزير باملال ومشروعيته وبيان أقوال الفقهاء فيه وأدلتهم وبني أنواع 

 .ورجح جواز التعزير باملال وأهميته يف التطبيقات املعاصرة ةالعقوبات املالي
العقوبات املالية يف الشريعة والقانون اليمين  ،بورملكواال ،جامعة ماليا ،رسالة ماجستري .4
 م.8165 ،عبده عبد اهلل صومعة ،ا القضائيةوتطبيقاته
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وأبرز  ،عرض الباحث فيها حكم التعزير باملال وآراء الفقهاء فيها وأنواع العقوبات املالية
 التطبيقات القضائية هلا يف القضاء اليمين.

)دراسة مقارنة بني  التعزير باملال يف قوانني املرور ،جامعة اجلزائر ،رسالة ماجستري .5
  .8165/8161 ،رابح بن عمور ،)اجلزائر أمنوذجا( لقانون الوضعي(الشريعة وا

ثم  ،تكلم الباحث فيها عن التعزير بشكل عام مفهومه والفرق بينه وبني احلد ومشروعيته وأنواعه
ويف الفصل األخري حتدث الباحث عن مفهوم قوانني املرور  ،عن التعزير باملال ومشروعيته وأنواعه

 شروعيتها ودورها يف ردع املخالفني.ونشأتها وأهميتها وم
بعض من اجلوانب التطبيقية للعقوبات املالية  ،ولقد أضافت الدراسة احلالية إىل الدراسات السابقة

كما أن بعض الرسائل بينت التطبيقات  ،يف قانون أصول احملاكمات الشرعية وقانون األحوال الشخصية
أما هذا البحث فتحدث عن التطبيقات القضائية  ،خرىالقانونية للعقوبات املالية يف القوانني األ

 للعقوبات املالية املعمول بها يف احملاكم الشرعية األردنية.
 :خطة البحث

 املطلب األول: تعريف الغرامة ومقدارها وأهميتها
 الفرع األول: تعريف الغرامة لغة واصطالحا

 الفرع الثاني: مقدار الغرامة
 مة يف التطبيقات القضائيةالفرع الثالث: أهمية الغرا

 مشروعية املعاقبة بأخذ املالاملطلب الثاني: 
 الفرع األول: مذهب املانعني وأدلتهم
 الفرع الثاني: مذهب اجمليزين وأدلتهم

 الفرع الثالث: سبب اخلالف
 الفرع الرابع: املناقشة والرتجيح

 : تطبيقات الغرامة املالية يف احملاكم الشرعيةالثالثاملطلب 
 : غرامة إجراء العقد خارج احملاكم الشرعيةفرع األولال

 لألصول ًا: غرامة على احملضر إذا مل يكن التبليغ موافقالفرع الثاني
 : غرامة من تطلبه احملكمة ويتخلف عن احلضورالفرع الثالث
 : غرامة انتهاك حرمة احملكمةالفرع الرابع
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 املطلب األول
 تعريف الغرامة ومقدارها وأهميتها

 وبيان مقدارها يف قانون العقوبات األردنية ،ويتناول هذا املطلب تعريف الغرامة لغة واصطالحًا
 :؛ وفيما يلي بيان ذلكوأهميتها

 ول: تعريف الغرامة لغة واصطالحًاالفرع األ
غرميا للزومه وإحلاحه.  الغريم ومسي، الغرامة لغة: مصدر من َغَرَم وتعين اللزوم واملالزة

 .(6)[15]الفرقان: {ِإنَّ َعَذاَبَها َكاَن َغَراًما}عذاب الالزم، يف قول اهلل تعاىل: والغرام: ال
 ورجل مغرم: من الغرم والدين.
 وقد أغرم بالشيء أي أولع به. 

 .(8)يلزم أداؤه الغرامة: ما قال ابن منظور:
واملالزة واإلحلاح ومن خالل ما تقدم يتبني أن الغرامة يف اللغة تدور يف املعاني اآلتية: اللزوم 

الغرامة ما يلزم أداؤه كما  :والولع بالشيء. وأقرب املعاني اللغوية للمعنى االصطالحي قول ابن منظور
 سيأتي بيانه يف الفرع القادم. 

 :الغرامة اصطالحًا ثانيا:
نها لقد ذكر العلماء الغرامة خالل حديثهم عن العقوبة باملال؛ فقد عرف احلنفية العقوبة باملال بأ

"أخذ احلاكم املال فرتة من الزمان ثم يرجعها إىل صاحبها إن ظهرت توبته، ويف حالة عدم رجاء توبته 
 .(1)فإن للحاكم أن يصرفه فيما يرى فيه مصلحة"

. أي العقوبة (5). قال ابن القيم بأنها " التغريم باملال"(4)وعرفها احلنابلة أيضا "أخذ املال أو إتالفه"
ل هذه التعريفات يتبني أن الغرامة بأخذ املال هي مرادفة للعقوبات املالية وهي مقسمة املالية، ومن خال
 إىل أربعة أقسام:

عقوبة اإلتالف: وهي أن حيكم على شخص بإفساد ماله كليا أو جزئيا أو تغيري هيئته  .6
له؛ تكسري ؛ ومثا(1)التعليماتوصورته تعزيرًا له على خمالفته للشرع أو لولي األمر فيما أصدر من 

 .(7)اخلمور، حتريق الصناعات املغشوشة من ألبسة ومأكوالت وأدوية فاسدة، وإراقة اللنب املغشوش
عقوبة املصادرة: هي أخذ األموال اليت تكون مع اجلاني أثناء جرميته وغالبا ما تتعلق  .8

الوالية؛ كوالية  ، ومن األموال اليت تؤخذ مصادرة املال الذي ُأخذ من الناس جباه(2)باجلرمية نفسها
النواب، والوالة، والقضاة، وأرباب املناصب. إذ لوال املناصب ملا حصلت ويدخل يف هذا هدية الناس 
للوالة القضاة والنواب؛ فيجوز للسلطان أن يأخذ ذلك املال، ويضعه يف بيت املال ومن األموال اليت 

 .(2)جيوز مصادرتها مصادرة مال أهل البغي حتى يرجعوا إىل رشدهم
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عقوبة احلرمان: وهي حرمان اجملرم من بعض احلقوق املقررة له شرعًا، كحرمانه من  .1
 (.61)تولي الوظائف، ومن أداء الشهادة، واحلرمان من سهم الغنيمة، وإسقاط النفقة للنشوز

 .(66)يلزم أداؤه تأديبا أو تعويضا" عقوبة التغريم: ولقد جاء يف معجم لغة الفقهاء بأنها "ما .4
 .(68)ضا بأنها "عقوبة يقضي بها لصاحل اخلزانة العامة"وعرفت أي

أما قانون العقوبات االردني فذهب إىل أن الغرامة: إلزام احملكوم عليه بأن يدفع إىل خزينة 
 .(61)احلكومة املبلغ املقدر يف احلكم

قوبًة ومن خالل ما تقدم فيمكن القول بأن الغرامة "أن تأخذ الدولة جزًءا من مال احملكوم عليه ع
 له الرتكاب أمر حمرم ليس فيه عقوبة مقدرة من الشرع".

وتعترب الغرامة إحدى العقوبات اليت نص القانون عليها وهي إما أن تكون عقوبة أصلية يف جرائم 
 .(64)وعقوبة تكميلية توجد جبوار العقوبة األصلية
 .(65)ردنيالفرع الثاني: مقدار الغرامة يف القانون األ

"الغرامة ترتاوح بني مخسة دنانري  ان وعشرون من قانون العقوبات األردني على أننصت املادة اثن
 ومائيت دينار إال إذا نص القانون على خالف ذلك:

ذا مل يؤد احملكوم عليه بالغرامة املبلغ احملكوم به عليه، حيبس يف مقابل كل دينارين أو إ .6
 ذه احلالة سنة واحدة.كسورهما يوما واحدا على أن ال تتجاوز مدة احلبس يف ه

عندما تصدر احملكمة قرارا بفرض غرامة ينص يف القرار املذكور نفسه على وجوب    .8
حبس احملكوم عليه املدة اليت تقابل الغرامة املفروضة بالنسبة املقررة يف الفقرة السابقة عند عدم تأديتها 

 امة.ويف حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خا  تصدره النيابة الع
حيسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة اليت حددها احلكم كما ورد يف الفقرة األوىل من   .1

 .هذه املادة، كل أداء جزئي قبل احلبس أو يف أثنائه وكل مبلغ مت حتصيله"
ومن هنا نرى أن القانون األردني قام بتحديد احلد األدنى للغرامة وهو مخسة دنانري واحلد األعلى 

 ائيت دينار، وهذا أمر مهم لضبط املسألة ومنع ظلم الناس وأكل أمواهلم بالباطل.للغرامة وهي م
 الفرع الثالث: أهمية الغرامة يف التطبيقات القضائية.

أسهمت الغرامة إىل حد كبري يف ختفيف املصاريف اليت تصرفها الدولة على املساجني، باعتبارها 
 اليوم موردًا مهما من موارد خزينة الدولة. العقوبة البديلة للسجن، وتعد الغرامة املالية

وهي عقوبة مناسبة زاجرة لكثري من احملرمات كمخالفة القوانني املعمول بها داخل الدولة أو 
 .(61)خمالفة النظام العام والعرف السائد
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 املطلب الثاني
 مشروعية املعاقبة بالغرامة املالية

الفقهية هلا عدة مسميات منها التعزير باملال أو ذكر العلماء العقوبة بالغرامة وكانت نصوصهم 
التغريم باملال، لقد اختلف الفقهاء يف حكم الغرامة املالية؛ فمنهم من رأى اجلواز مطلقًا ومنهم من رأى 
احلرمة مطلقًا، ومنهم من رأى جواز اإلتالف ومنع التغريم، لكن آرائهم يف املسألة مل خترج عن فريقني 

ولكل من الفريقني أدلتهم  ،وفريق ثاٍن قال جبواز العقوبات املالية ،وبات املاليةفريق رأى منع العق
 ومناقشاتهم اليت سنعرضها يف هذا البحث إن شاء اهلل تعاىل.

 الفرع األول: مذهب املانعني للعقوبات املالية وأدلتهم.
، إىل أنه ال جيوز (81)، واحلنابلة(62)، والشافعي يف اجلديد(62)، واملالكية(67)ذهب مجهور احلنفية

وإمنا  ،ال يعاقب رجل يف ماله وإمنا يعاقب يف بدنه"،  قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل: (86)التعزير باملال
. وقال ابن (88)"فأما على األموال فال عقوبة عليها ،جعل اهلل احلدود على األبدان وكذلك العقوبات

وحيرم تعزير بأخذ مال أو إتالفه "وقال البهوتي:  ،(81)""واحلاصل أن املذهب عدم التعزير بأخذ املال :جنيم
مل خيتلف مذهب "كاآلتي:  . وعبارة القرطيب رمحه اهلل(84)"ألن الشرع مل يرد بشيء من ذلك عمن يقتدى به

مالك يف العقوبة على البدن، فأما يف املال فقال يف الذمي يبيع اخلمر من املسلم: تراق اخلمر على املسلم، 
من من الذمي عقوبة له، لئال يبيع اخلمر من املسلمني. فعلى هذا جيوز أن يقال: جتوز العقوبة وينزع الث

 .(85)"يف املال. وقد أراق عمر رضي اهلل عنه لبنا شيب مباء
 ن الكريم والسنة النبوية واملعقول ودعوى النسخ؛ ومنها:آولقد استدلوا على ذلك بأدلة من القر

ُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها ِإَلى اْلُحكَّاِم ِلَتْأُكُلوا َفِريًقا ِمْن َأْمَواِل َوَلا َتْأ} ىل:قول اهلل تعا
َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم  َيا} :وبقوله جل وعال ،[622]البقرة:  {النَّاِس ِباْلِإْثِم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن

 [.82]النساء:  {ْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإلَّا َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْمَب
 .(81))كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه( :وبقول النيب صلى اهلل عليه وسلم

)إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم  :وقوله صلى اهلل عليه وسلم يف حجة الوداع
  .(87) ا يف شهركم هذا(هذ

ووجه الداللة من اآليات واألحاديث السابقة أنها مجيعها حترم أكل أموال الناس بالباطل جبميع 
صوره، وأخذ املال من اجلاني الرتكابه اجلرمية صورة من صور أكل مال الناس بالباطل، وأخذها من 

 .(82)غري رضا منهم وفيه نوع من غصب القوي ملال الضعيف
النيب صلى اهلل وا باحلديث الذي يرويه ابن ماجة عن فاطمة بنت قيس، أنها مسعته تعين واستدل

 . (82)(ليس يف املال حق سوى الزكاة)عليه وسلم يقول: 
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ووجه الداللة من احلديث أن الصورة الوحيدة املشروعة ألخذ املال من الناس هي الزكاة فقط 
 وغري ذلك إمثا يأكله صاحبه وعدوانا.

 ا باملعقول اآلتي:واستدلو
 .(11)للظلمة على أخذ أموال الناس بالباطل ًاإن يف فرض العقوبات املالية تسليط  .6
فالغين يستطيع أن يدفع الغرامة خبالف  ،بني الغين والفقري ًاإن يف العقوبات املالية متيز  .8

 .(16) الفقري
؛ ألن العقوبة املالية ةنسوخثم إنهم ادعوا أن األدلة اليت جاءت تبني مشروعية العقوبات املالية م

وحديث:  ،كانت يف بداية اإلسالم ثم نسخت باآليات واألحاديث اليت حترم أكل أموال الناس بالباطل
إن العقوبات قبل احلدود كانت بالغرامات، فلما "قال املاوردي:  (18)(ليس يف املال حق سوى الزكاة)

 .(11)"فرضت احلدود سقط الغرم
 يزين وأدلتهم.الفرع الثاني: مذهب اجمل

وابن ( 17)ابن القيمو، (11)ابن تيميةو، (15)الشافعي يف القديمو، (14)ذهب أبو يوسف من احلنفية
 إىل القول جبواز العقوبات املالية على املخالف. (12)حزم

 واستدل أصحاب هذا القول باألحاديث اليت تنص صراحة على مشروعية املعاقبة باملال ومنها:  
ن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر بتحريق مسجد ضرار وذلك بعد نزول قول ما ثبت من سريته أ

َوالَِّذيَن اتََّخُذوا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُكْفًرا َوَتْفِريًقا َبْيَن اْلُمْؤِمِننَي َوِإْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب اللََّه }: اهلل تعاىل
 .[617]التوبة:  {ِإلَّا اْلُحْسَنى َواللَُّه َيْشَهُد ِإنَُّهْم َلَكاِذُبوَن َوَرُسوَلُه ِمْن َقْبُل َوَلَيْحِلُفنَّ ِإْن َأَرْدَنا

ولقد جاء يف سبب نزول هذه اآلية أن أصحاب مسجد ضرار أتوا إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم 
إنا وهو يتجهز إىل تبوك فقالوا: يا رسول اهلل إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة واحلاجة والليلة املطرية، و

حنب أن تأتينا فتصلي فيه وتدعوا لنا بالربكة فوعدهم. ثم أتاه خرب السماء فأمر أصحابه بهدمه 
 والتحريق دليل على جواز العقوبة املالية.، (12)وحتريقه

وما رواه البخاري يف صحيحه عن سلمة بن األكوع رضي اهلل عنه: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
اكسروها، )قالوا على احلمر اإلنسية، قال:  (على ما توقد هذه النريان؟) قال:رأى نريانا توقد يوم خيرب، 

 .(41)(اغسلوا)، قالوا: أال نهريقها، ونغسلها، قال: (وأهرقوها
ووجه الداللة من احلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر أصحابه، بإتالف حلوم احلمر وكسر 

للحمري، واإلتالف نوع من أنواع العقوبات املالية يقول  القدور اليت طبخت بها عقوبة هلم على ذحبهم
 .(46)املال" جواز العقوبة يف "وهذه القصة أصل يف: ابن بطال
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وكذلك ما رواه مسلم يف صحيحه عن عبد اهلل بن عمرو، قال: رأى النيب صلى اهلل عليه وسلم 
 .(48)(بل احرقهما) قلُت: أغسلهما، قال: (أأمك أمرتك بهذا؟)فقال:  علّي ثوبني معصفرين،

ووجه الداللة من احلديث أن األمر بإحراق الثياب املعصفرة دليل صحيح صريح يف جواز 
قوله صلى اهلل عليه وسلم )أأمك أمرتك بهذا( معناه أن هذا من "يقول اإلمام النووي:  ،العقوبات املالية

 .(41)"ة وتغليظ لزجرهوأما األمر بإحراقهما فقيل هو عقوب ،لباس النساء وزيهنَّ وأخالقهن
"وفيه حجة على العقوبة بإتالف املال، وهو أي أمر ابن عمرو : يقول الصنعاني يف سبل السالم

 .(44)بتحريقها"
وقد روى أبو داوود يف سننه عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤجترا بها يف كل سائمة إبل يف أربعني بنت لبون، وال )وسلم قال: 
فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس آلل حممد منها 

. ووجه الداللة من احلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم توعد مانعي الزكاة بأخذ الزكاة (45)(ءيش
 دليل على جواز أخذ املال عقوبة للعاصي على خمالفته.، وهذا (41)مع شطر ماهلماملستحقة عليهم 

واستدلوا حبديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اهلل بن عمرو بن العا ، عن رسول 
من أصاب بفيه من ذي حاجة غري متخذ )اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه سئل عن الثمر املعلق؟ فقال: 

عليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن خبنة فال شيء عليه، ومن خرج بشيء منه ف
  .(47)(يؤويه اجلرين فبلغ مثن اجملن فعليه القطع

 ووجه الداللة من احلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم جعل عقوبة من سرق من الثمر املعلق
(، ة)غرامة مثلي :وذلك بقوله ،زال على الشجر( وخيرج ومعه شيء منه فعليه عقوبة مالية )الثمر ما

 .(42)مبعنى إذا كان قيمة الثمر الذي سرقه عشرة دنانري فتكون عقوبته عشرين دينار ليس
واستدل اجمليزون للعقوبات املالية على فعل الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم كأمر عمر بن 

 أبير سعد بن وأمر عمر بتحريق قص ،اخلطاب وعلي بن أبي طالب بتحريق املكان الذي يباع فيه اخلمر
 .(42)وقا  الذي بناه حتى ال حيتجب فيه عن الناس

ومن اآلثار الثابتة عن الصحابة رضوان اهلل عنهم، ما أخرجه اإلمام مالك يف موطئه بسند صحيح 
فرفع ذلك  ،عن حييى بن عبد الرمحن بن حاطب أن رفقاء حلاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها

 عنه فأمر كثري بن الصلت أن تقطع أيديهم. ثم قال عمر: إني أراك جتيعهم لعمر بن اخلطاب رضي اهلل
فواهلل ألغرمنك ُغرمًا يشق عليك، ثم قال للمزني: كم مثن ناقتك؟ فقال أربع مئة درهم. قال عمر: 

واملتأمل هلذه القصة يرى أن سيدنا عمر بن اخلطاب جعل حاطب يدفع قيمة  .(51)أعطه مثاني مئة درهم
 مضاعفًة عقوبة له على جتويعه لغلمانه.   الناقه
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واستدلوا باملعقول مبا فرضه اهلل عز وجل من الكفارات املالية على فعل بعض املخالفات؛ 
، يقول املناوي يف (56)فالرجل املظاهر من امرأته، واحلانث بيمينه، خمالفات شرعية يكفر عنها باملال

 .(58)"ا منه وقع، وزجرا عن مثلهما وجب على اجلاني جربا مل"تعريف الكفارة: 
وإذا شرعت العقوبة املالية يف حق اهلل الذي مساحمته به أكثر من استيفائه فألن "يقول ابن القيم: 

 .(51)"تشرع يف حق العبد الشحيح أوىل وأحرى
 الفرع الثالث: سبب اخلالف

 : (54)يرجع اخلالف بني الفقهاء يف هذه املسألة إىل األسباب اآلتية
 ة الواردة يف املسألة أدلة ظنية وتتسع للرأي والرأي األخر.األدل  .1
 ادعاء النسخ وأن مجيع األدلة القائلة باجلواز هي منسوخة. .2
تطبيق قاعدة سد الذرائع على مسألة العقوبات املالية؛ فمن رأى املنع سدا لذريعة أكل  .3

وبالتالي ال  ،ليس على اإلطالقأموال الناس بالباطل، ومن رأى بأن أكل أموال الناس بالباطل نادرا و
  .حاجة إلعمال قاعدة سد الذرائع

 الفرع الرابع: املناقشة والرتجيح 
 أوال: مناقشة أدلة املانعني 

إن األخذ بعموم اآليات واألحاديث اليت تأمر بعدم أكل أموال الناس بالباطل من التكلف مبكان 
ه وسلم الصحيحة الصرحية بأنه أمر بإنزال عن الرسول صلى اهلل علي ةخصوصا مع األحاديث الوارد

العقوبات املالية على املخالفني ومرتكيب املنهيات، عدا على أن األحاديث اليت أوردها اجمليزون ختصص 
 تقول: اخلا  يقدم على العام. ةوالقاعدة األصولي ،اآليات العامة

نفس منهم، فهذا هو ما  والقول بأن املال املأخوذ ليس من باب أخذ مال الناس عن رضا وطيب
بل جزاء ما اقرتفوه  ،يتحصل به الزجر والردع للمخالف، واألخذ ال يعد أكال ألموال الناس بالباطل

 من حمرمات ونواهي استحقوا هذا العقاب املالي. 
)ليس يف املال حق سوى الزكاة(. فاحلديث  :وأما استدالهلم حبديث النيب صلى اهلل عليه وسلم

، ثم إن (55)"لست َأحفظ فيه ِإسناًدا" :، يقول اإلمام البيهقي رمحه اهلل يف هذا احلديثخمتلف يف صحته
 . (51)(يف املال حق سوى الزكاة) :البن ماجه جاءت بلفظ روايةهناك 

 وأما القول بأن العقوبات املالية فيها تسليط للظلمة على أموال الناس، فريد عليه؛ بأمرين اثنني: 
د دولة حتكمها القوانني واألنظمة كفيلة بأن متنع وقوع الظلم على العباد األمر األول: إن وجو

فالدولة اليت ال يقام فيها العدل لن يقف األمر بها على أكل أموال الناس بل رمبا  ،وحتقيق العدل بينهم
 ظل فالشارع عندما أجاز العقوبات املالية أجازها يف ،وصل بها األمر إىل القتل والتشريد بغري وجه حق
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دولة تأمر بالعدل واإلحسان وتنفذ شرع اهلل تعاىل، وما دفع العلماء إىل القول بذلك إال لوجود الظلمة 
فمنعهم كان لزمان  ،يف عصرهم الذين كانوا يتجاوزون حدود اهلل تعاىل ويأكلون أموال الناس بالباطل

 .(57)خمصو  وليس على وجه اإلطالق
ه خزينة الدولة كاملة، وإن كان ميااًل للظلم، فاألوىل أن ال األمر الثاني: إن احلاكم حتت إمرت

 .(52)ترضوا به حاكما إذا ال تأمنوه على أموالكم وال حتتكموا إىل قضاته ابتداًء
بأن العقوبات املالية  :أما احتجاجهم بأن الغرامات املالية فيها متييز للغين عن الضعيف فريد عليه

ديرها مرتوكة للقاضي فال يصدرها القاضي إال بعد دراسة عميقة واقعة حتت باب التعزير، فأمر تق
؛ فيفرض على الفقري غرامة منخفضة، والغين غرامة عالية حبيث ةلواقع املخالفني وما يناسبه من عقوب

ال تردع الغين يستبدهلا بعقوبة يراها القاضي  ةتكون زاجرة لكليهما، وإذا رأى القاضي أن العقوبة املالي
 .(52)ه كاحلبس وغريهامناسبة ل

ثم إن العقوبة املالية على الغين قد توقع أثرا نفسيا بالغا أكثر من الفقري؛ فبعض البشر كلما زاد 
 ماله زاد حرصه عليه، فاألمر نسيب وليس على اإلطالق لكي يكون حجة ملنع العقوبات املالية.

لعقوبات املالية بإتالف األموال وأما ادعائهم النسخ فريد عليها ابن رجب يف قوله: "دعوى نسخ ا
ال تصح، والشريعة طافحة جبواز ذلك، كأمره صلى اهلل عليه وسلم بتحريق الثوب املعصفر بالنار، 
وأمره بتحريق متاع الغال، وأمره بكسر القدور اليت طبخ فيها حلوم احلمر األهلية، وحرق عمر بيت 

 .(11)مخار"
ينسخ نصوصا خاصة يف املوضوع عمل بها النيب  ومن جهة أخرى كيف ميكن لنص عام جممل أن

 .(16)صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه من بعده
 وبناء على ما تقدم يتبني أن دعوى النسخ باطلة؛ لآلتي: 

 . عدم وجود دليل قطعي على النسخ.6
 . اآلثار املروية عن الصحابة رضوان اهلل تعاىل عنهم دليل على بطالن دعوى النسخ.8

 شة أدلة اجمليزين.مناقثانيا: 
حديث الثياب املعصفرة، أجاب املانعون: بأن األمر باإلحراق من باب الزجر والنكري  .6

واستدلوا بالرواية اليت يرويها ابن ماجة يف سننه وفيها أن ابن عمر: أتى أهله وهم  ،دون حقيقة اإلحراق
د اهلل ما فعلت؟ فأخربه. فقال: أفال يسجرون التنور فقذفها فيه، ثم ملا كان من الغد أتاه فقال له: يا عب

هذا احلديث على العقوبة وعليه فال دليل يف  (18)كسوتهما بعض أهلك، فإنه ال بأس بهما للنساء؟
 .املالية
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والرد عليهم يف ذلك مبا قاله الصنعاني: "إنه صلى اهلل عليه وسلم أمر أوال بإحراقها ندبا ثم ملا 
لو كسوتها بعض أهلك إعالما له بأن هذا كان كافيا عن إحراقها  أحرقها قال له صلى اهلل عليه وسلم:

أمره صلى اهلل عليه وسلم بإحراقها  :لو فعله، وأن األمر للندب، وقال القاضي عياض يف شرح مسلم
 ، وبناء على ما تقدم يكون هذا احلديث دليال على جواز العقوبة باملال.(11)من باب التغليظ أو العقوبة"

أخذ عليه املانعون مآخذ عديدة األوىل  ،)إنا آخذوه وشطر ماله( :حكيمحديث بهز بن  .8
 يف سند احلديث فقالوا: إن بهز بن حكيم ليس مبشهور وال حيتج بقوله وقاموا بتضعيف بهز وأبيه. 

ولقد روى عنه الكثري من األئمة كاإلمام  ،وأجيب عليهم بأن كثريا من أهل العلم قاموا بتوثيقه
ولقد عد الكثري من العلماء ومنهم ابن األثري رواية بهز  ،(14)بن حنبل وإسحاق بن حبانالبخاري وأمحد 

 .(15)بن حكيم عن أبيه عن جده، وجده: معاوية بن َحيدة الُقشريي، من الروايات املتفق على صحتها
ل املال خذ الثاني قالوا بأن الراوي َوِهَم يف الرواية فاألصل )إنا أخذوها من شطر ماله: أي جيعأامل

. واجلواب عن ذلك بأن اإلمام الشافعي روى الرواية يف (11) شطرين فيؤخذ من خريهما أما زيادة فال(
ويف ذلك رد على من قال بأن الرواية فيها تغليط ووهم فإن  ،القديم ثم ذهب إىل نسخها باجلديد
األول أن تكون  :حتماالن. فإن قلنا جبعل املال شطرين فهناك ا(17)الشافعي جعلها حجة ملذهبة القديم"

وهذا االحتمال يعين  ،وإما أن تكون أعلى من القيمة املستحقة ،من قيمة الزكاة املستحقة وهذا ال جيوز
 .(12) القول بالعقوبة املالية

ما استدلوا به من أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بكسر األواني اليت طبخت بها احلمر،   .1
 صلى اهلل عليه وسلم اجتهد برأيه ثم تغري اجتهاده بدليل أنهم عندما فيقول اإلمام النووي: "إن النيب

 .  (12)فوافقهم على ذلك صلى اهلل عليه وسلم" ،سألوا النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يغسلوها فقط
 . (71)وأجيب عنه مع قوة استدالل النووي رمحه اهلل تعاىل بأن املشروعية ظاهرة بداللة اإلشارة

 الرتجيح واألسباب الفرع اخلامس:
 والذي اختاره يف هذه املسألة مذهب اجمليزين؛ وذلك لألسباب اآلتية:

صحة األدلة اليت استدل بها اجمليزون وبطالن دعوى النسخ، وقد رّد اإلمام النووي  .6
حدهما: إن ما ادعوه من كون العقوبة كانت أجواب النسخ بقوله: "إن هذا اجلواب ضعيف لوجهني؛ 

والثاني: إن النسخ إمنا يصار إليه إذا علم التاريخ  ،أول اإلسالم ليس بثابت وال معروفباألموال يف 
 .(76)وليس هنا علم بذلك"

إن تأثري العقوبة املالية على النفس البشرية قد تكون أكثر تأثريًا يف النفوس من الضرب   .8
 . (78)واحلبس وغريها من العقوبات
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لف باختالف األعصار واألمصار فرب تعزير يف بلد يكون "التعزير خيت يقول القرايف رمحه اهلل:
وكشف الرأس عند األندلس ليس  ،ويف الشام إكرام ،إكراما يف بلد آخر كقلع الطيلسان مبصر تعزير

والتعزير ال خيتص بالسوط واليد واحلبس، وإمنا ". قال ابن فرحون: (71)"وبالعراق ومصر هوان ،هوانا
 .(74)"ذلك موكول إىل اجتهاد اإلمام

وجود اجلرائم املالية كالنصب واالحتيال والتزوير يتطلب وجود العقاب املالي وأن  .1
 .(75)يعاقب اجلاني فيها جبنس ما ارتكب من اجلرمية

 لكن ال بد للمسألة من ضوابط:
أن يكون مقصودها املنع من اخلطأ أو تكراره؛ وإال صارت العقوبة جباية. قال الفيومي  .1

 .(71)"اجلباية؛ كل ما يأخذه أعوان لسلطان ظلما عند البيع والشراء"يف املصباح املنري: 
وأن يكون احلد األدنى للغرامة منخفضا  ،(77)أن تتناسب العقوبة مع قدر اخلطأ املرتكب .2

وط الواجب توافرها يقول الشيخ أبو زهرة يف حديثه عن الشر .(72)حتى ال تكون عبئا ثقيال على الفقراء
وأن تكون حامسة ملادة  ،الباعث على تشريعها املصاحل اإلسالمية ال الشهوات أن يكون" يف التعزيرات:

 .(72)"وأن حتصل املناسبة بني العقوبة واجلرمية ،الشر
 

 املطلب الثالث
 تطبيقات الغرامة املالية يف احملاكم الشرعية األردنية
 شرعية. الفرع األول: الغرامة املالية على من مل يوثق عقد الزواج يف احملكمة ال

، للمحافظة على حقوق الزوجني واألوالد (21)يعد توثيق عقد الزواج أمرا ضروريا ال بد منه
واملتمثلة باملرياث واملهر والنسب والنفقة واحلضانة وما أشبه ذلك، خصوصا وحنن نعيش يف جو َبُعد 

واملكر، قال ابن تيمية:  ديعِةالناس  فيه عن الدين و َكُثر فيه ضعاف النفوس وأهُل االدعاء الكاذِب واخل
"صداقات" ألنهم مل يكونوا يتزوجون على مؤخر؛ بل يعجلون املهر، وإن أخروه  ومل يكن الصحابة يكتبون"

فهو معروف؛ فلما صار الناس يتزوجون على املؤخر واملدة تطول وينسى: صاروا يكتبون املؤخر، 
 .(26)"وصار ذلك حجة يف إثبات الصداق؛ ويف أنها زوجة له

ولقد رتبت احملكمة على الزوج الذي ال يثبت عقده يف احملكمة الشرعية غرامة مالية قد تصل إىل 
ألف دينار أردني موزعة على كل من الزوجني والشاهدين والولي، إضافة إىل العقوبة املنصو  عليها 

 .(28)يف قانون العقوبات األردني
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إذا أجري عقد زواج " :ية األردني على أنهفقرة ج من قانون األحوال الشخص( 11)جاء يف املادة 
 ،ومل يوثق رمسيا يعاقب كل من العاقد والزوجني والشهود بالعقوبة املنصو  عليها يف قانون العقوبات

 .(21)"وتغرم احملكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار
ستحقة على من مل لكن اخلالف حاصل يف الغرامة امل ،وال خالف على ضرورة التوثيق وأهميته

يوثق عقد زواجه لظروف طارئة، كأن يكون يف مكان حرب ومل يستطع التوثيق، وكحاالت اللجوء 
وراق ها عدم وجود األالسوري حيث إنهم ال يقومون بتوثيق العقود بسبب ظروفهم املعقدة ومن أبرز

إجراء العقد من غري توثيق مع  الثبوتية أو أنه ال يؤذن له باإلقامة يف البلد الذي هو فيه، فيحتاج إىل
 .(24)حضور الشهود والولي وتوافر كامل أركان عقد الزواج الصحيح

ومن األمثلة على ذلك أيضًا أهل البادية حيث حيتاجون اىل الزواج وال يلتفتون اىل التوثيق 
خالل وأهميته خصوصا مع البعد واملشقة، ثم إنهم بعد ذلك يقومون بتسجيل العقد يف احملكمة، من 

حجة التصادق على الزواج وحيضرون الشهود ويثبتون للمحكمة حصول عقد الزواج الشرعي املكتمل 
فتقوم احملكمة يف إطار  ،الشروط واألركان وأنه قد تولد لديهم على فراش الزوجية الصحيح أوالد

بغرامة قد تصل معاقبة الشخص الذي ال يلتزم بتشريعات االحوال الشخصية من ناحية التثبيت مبعاقبته 
 إىل ألف دينار، فهل حكمهم بهذه الغرامة إجراء صحيح؟ ولبيان ذلك ال بد من ذكر النقاط اآلتية: 

 أوال: حكم توثيق عقد الزواج؟
إن اشرتاط تسجيل العقد ال أثر له يف صحة عقد الزواج ونفاذه ولزومه شرعا ما دام أنه كان 

مجيع أثاره وأحكامه وإن مل توجد وثيقة رمسية، ألن  ، بل يرتتب عليه(25)مستكمال لشروطه وأركانه
صحة العقد ال ترتتب على وجود الوثيقة الرمسية،  فلم يكن على عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

 ، حلفظ حقوق املتعاقدين.(27). فتسجيل العقد أمر إداري(21)وثائق رمسية لعقود الزواج
 ثانيا: هل هذه الغرامة من باب سد الذريعة؟

توثيق العقد يف احملكمة الشرعية هو سد لذريعة إنكار احلقوق، لكن فرض الغرامة العالية حمل 
ال يكون متهما بالكذب أو التحايل أة راغبا يف توثيق العقد، فينبغي ىل احملكمإوذلك أن الزوج أتى  ؛نظر

 ن مراعاة عذره. على القانون، وذلك أنه مل يستطع أن يوثق ألمر طارئ منعه من التوثيق فال بد م
وإن إجبار احملكمة العاقد على دفع غرامة مبقدار ألف دينار قد يؤدي إىل إحجام البعض عن 
التوثيق كون الغرامة ال تتناسب طرديا مع قدر املخالفة، وكما تبني سابقا أن من شروط الغرامة أن 

ا جلميع شروطه وأركانه، ومسألة تتناسب مع قدر املخالفة املرتكبة، والعاقد قد أمت العقد كامال مستوفي
 التوثيق جمرد أمر إداري ال يرقى إىل فرض عقوبة مالية كبرية عليه.

  :احللول واالقرتاحات
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أن تقوم احملكمة بدراسة حال املتقدم بطلب تسجيل عقد الزواج؛ فإذا تبني أن هذا الزوج قد منعه 
منطقة نزاعات وحروب، أو بعده عن  ظرف طارئ من عدم التوثيق؛ كعدم توفر املال، أو وجوده يف

ألن هذا  ؛احلاضرة وعدم علمه باإلجراءات التنظيمية املتبعة مت إعفاؤه من الغرامة وتسجيل زواجه
مصلحة عامة للدولة يف إجراء اإلحصاءات، وبيان أعداد املتزوجني وأعداد املواليد اجلدد، ويسهم تبعا 

ة، واإلصالحية، أضف إىل ذلك ضرورة إلزامهم حبضور يف توضيح الرؤية املستقبلية للخطط التنموي
. فال بد (22)عامة بقانون األحوال الشخصية وحقوق وواجبات األزواج واألوالد ةتثقيفي ةدورات تأهيلي

من مطالبة دائرة قاضي القضاة يف إعادة النظر يف هذه املادة وإلغاء الغرامة والقيام حبمالت توعية يف كافة 
ووجود مكاتب فرعية للتوثيق يف املناطق النائية  ،ثقيف الناس بأهمية توثيق العقدأرجاء اململكة لت
 وخميمات الالجئني.

 لألصول. ًاإذا مل يكن التبليغ موافقامُلْحِضر الفرع الثاني: غرامة على 
"للمحكمة احلكم على  :من قانون أصول احملاكمات الشرعية االردني على أن (85)نصت املادة 

امة ال تتجاوز عشرين دينارا إذا مل يكن التبليغ موافقا لألصول أو إذا مل يقع أصال بسبب احملضر بغر
 .(22")إهماله أو تقصريه ويعترب قرارها بهذا الشأن قطعيا

وامُلْحِضر: هو موظف يف احملكمة وهو من أعوان القاضي، يقوم بتبليغ وإعالن األوراق القضائية 
 .(21)إىل اخلصوم، ويسمى أيضا املبلِّغ

 :(26)وتنحصر وظيفة احملضر يف أمرين
تبليغ األوراق القضائية إىل أصحاب الشأن حسب ما يأمر به القاضي، وتشمل األوراق  .6

خر ترى احملكمة إبالغه آكام الصادرة من القضاة، وأي أمر القضائية: الدعوة حلضور احملاكمة، واألح
 .ألصحاب الشأن

نقل األوراق وغري ذلك من األعمال الداخلية يف خدمة احملكمة، كاملناداة على اخلصوم و .8
 احملكمة حتت إشراف القاضي ورئيس الكتاب.

 ،وللمبلِّغ دور مهم يف تبليغ جمريات الدعوى وغريها من األمور اليت ختص املدعى عليه أو الشاهد
 ويلزم املبلِّغ أن يوصل التبليغ كما هو من غري زيادة وال نقصان.

فإنه يغرم بالغرامة املنصو  عليها  ،التبليغ أو أنه مل يبلغ كما أمرته احملكمةفإذا تقاعس املبلغ عن 
 بالقانون املذكور. فهل يشرع تغرميه باملال عقوبة له؟ 

واجلواب عن أهمية العمل بها ما رواه الرتمذي عن علي رضي اهلل عنه قال لي رسول اهلل صلى 
. وهذا احلديث (28)ض لألول حتى تسمع كالم اآلخر""إذا تقاضى إليك رجالن، فال تق :اهلل عليه وسلم
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دليل على ضرورة وجود كال املتخاصمني يف جملس القضاء، وهذا يستدعي وجود احملضر الصادق الذي 
 يبلغ املدعى عليه للحضور إىل احملكمة، وال يغري وال يبدل. 

ليغه ومتت معاقبته على ر املبلغ بتبوبناء على ما تقدم من مشروعية العقوبات املالية، فإذا قّص
خصوصا أن املبلغ يأخذ راتبه على  ،فإن هذا األمر جائز ومشروع كونه يسهم يف حتقيق العدالة ،التقصري
 فإذا أخلَّ بالتبليغ جاز تغرميه لعدم قيامه بالواجب. ،تبليغه

 الفرع الثالث: غرامة من تطلبه احملكمة ويتخلف عن احلضور.
للمحكمة أو النيابة العامة الشرعية أن " :صول احملاكمات الشرعيةأمن  (أ)فقرة  (16)تنص املادة 

فإن ختلف عن احلضور دون مسوغ جيوز  ،تستدعي من ترى فائدة يف مساع أقواله يف كل حتقيق جتريه
 ."عفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذرا مقبوالإاحلكم عليه بغرامة ال تزيد على مخسني دينارا وهلا 

فمن تطلبه احملكمة يتوجب عليه احلضور،  ،ملادة تبني أهمية الرضوخ ألمر احملكمةلقد جاءت هذه ا
وعدا ذلك فقد أوجبت احملكمة الغرامة ملن يتخلف عن احلضور إىل احملكمة من غري عذر مقبول كمرض 

للحقوق  ّاألن يف امتناعه عن احلضور تضييع ؛أو سفر، وما رتبته املادة من عقوبة  مناسبة ومالئمة
َوِإْن  *َوِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم ِإَذا َفِريٌق ِمْنُهْم ُمْعِرُضوَن} :هلا. قال اهلل تعاىل تعطياّلو

يَف اللَُّه َعَلْيِهْم َأِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َأِم اْرَتاُبوا َأْم َيَخاُفوَن َأْن َيِح *َيُكْن َلُهُم اْلَحقُّ َيْأُتوا ِإَلْيِه ُمْذِعِننَي
 .[51 - 42]النور:  {َوَرُسوُلُه َبْل ُأوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن

ووجه الداللة من اآليات أن اهلل تعاىل وصف املمتنعني عن احلضور بأنهم ظاملون والظامل مستحق 
ذا البحث من وقد جاءت هذه العقوبة املنصو  عليها يف القانون متوافقة مع ما توصل إليه ه ،للعقوبة

 .(21)مشروعية العقوبة باملال وملتزمة بضوابطها الشرعية 
واملالحظ أن هذه الغرامة كان معمواًل بها يف الفقه احلنفي وقوانني الدولة العثمانية؛ جاء يف شرح 

وكانت أصول هذه الدعوى يف األوائل أن يرسل احملضر إىل املدعى عليه فيبلغه شفهيا، " :جملة األحكام
فإذا مل جيب املدعى عليه الدعوة اليت تبلغها من احملضر املرسل من  ،اخلصم إىل جملس القاضي وحيضر

أما يف زماننا فدعوة اخلصم إىل احملاكمة حتصل  ،قبل القاضي فيصبح ذلك املدعى عليه مستحقا للتعزير
 (.24)بإرسال ورقة تدعى )تبليغ( إىل املدعى عليه بواسطة احملضر"

لقاضي يرسل ابتداء حمضرًا للمدعى عليه فيدعوه للمحاكمة وأجرة هذا احملضر "أن ا :وجاء أيضا
 ،فإذا مترد املدعى عليه عن احلضور للمحكمة وامتنع عن ذلك فيجري اإلشهاد على مترده ،تلزم املدعي

ه فإذا أرسل القاضي بعد ذلك احملضر ثانيا فتلزم أجرة احملضر يف املرة الثانية على املدعى عليه لتمرد
 . وحتميل املدعى عليه تكاليف احلضور تأتي من باب العقوبات املالية.(25)استحسانا للزجر"

 الفرع الرابع: غرامة انتهاك حرمة احملكمة. 
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" كل من أتى بعمل أو قول يعترب انتهاكا  :من أصول احملاكمات الشرعية على أن (47)نصت املادة 
سبوع أو بغرامة ال تتجاوز اخلمسة أه فورا ملدة أقصاها أن تأمر حببسحلرمة احملكمة فللمحكمة حينئذ 

 .(21)دنانري دون أن يكون له حق االعرتاض واالستئناف" 
"جيب على القاضي أن يوجد لديه أثناء املرافعة خدمة؛ ليمنعوا ": الدرر شرح جملة األحكام"جاء يف 

قضاء؛ ألن التكلم بأمور غري الزمة الناس من الكالم غري الالزم، ومن إجراء أعمال خملة بآداب جملس ال
"ليس : . وجاء يف موضع آخر(27)يف حضور القاضي يكسر حرمة القاضي، وصيانة ماء وجهه واجبة"

أما إذا جترأ أحد اخلصمني على إساءة األدب فللقاضي تأديبه  ،للقاضي أن يصيح يف وجه أحد اخلصمني
ضي ومل ينتهيا بنهيه فالقاضي خمري إن شاء حبسهما وتعزيره حتى أنه إذا تشامت املتخاصمان يف حضور القا

 .(22)تعزيرا وإن شاء عفا عنهما"
لكن املالحظ يف هذه املادة أن الغرامة املوضوعة غري كافية وال تتناسب مع من يتعدى على حرمة 

وبالتالي عطل مصاحل الناس والفصل يف  ،احملكمة؛ ويسيء إىل هيبة القضاء ورمبا عّطل أحكام القاضي
وبناء على ذلك فاملطلوب من احملكمة إعادة دراسة املادة ووضع الغرامة املالية الرادعة  .قضاياهم

  املتوافقة مع مقدار املخالفة.
 هذا واحلمد هلل رب العاملني يف بدأ ويف ختم.

 
 النتائج 

 ممنوع أن تأخذ الدولة جزءا من مال احملكوم عليه عقوبة له الرتكاب أمر املالية: الغرامةتعرف  .6
 .ليس فيه عقوبة مقدرة من الشرع

 يرتجح لدى الباحث مشروعية املعاقبة بالغرامة املالية ولكن بشرط أن يكون اهلدف منها .8
 .موالاألن ال يكون هدفها جمرد حتصيل أو ،ومتناسبة معه الفعل اخلاطئالردع عن 

يف الكثري من  فات وذلكة لبعض املخالعقوببالغرامة املالية كأخذت احملاكم الشرعية األردنية  .1
مبالغ  الغرامة املفروضة على عدم توثيق عقد الزواجولكن يظهر للباحث أن  ،وهذا أمر جيد ،تطبيقاتها

 .الزواج فيها وال بد من مراعاة املناسبة مع حجم املخالفة والظروف اليت مت بها إجراء عقد
فتحتاج هذه  ،مع عظم املخالفة الغرامة على انتهاك حرمة احملكمة ال تتناسبيرى الباحث أن   .4

 .زيادةالغرامة إىل 
 احملضر الذي خيل باملطلوب يستحق عقوبة التغريم.يرى الباحث أن  .5
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 التوصيات
ؤمتر علمي ملعاجلة مل والتحضري ،وتطبيقية ميدانية إجراء دراساتبضرورة حث ايوصي الب

ومدى توافقها  ،املفروضة على املخالفني ردنية تتناول الغراماتحملاكم الشرعية األإشكاالت التنفيذ يف ا
 اإلجرائية اخلاصة القواننيبعض تعديل ب التوصية هذه الدراسة يتم وبناء على ،مع الشريعة اإلسالمية

 . والواقعية فافيةبالشبهدف الوصول إىل منظومة قانونية متتاز  ،الشرعيةقانون أصول احملاكمات ب
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ة والقانون أكادميية الدراسات ، حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه قسم الشريعوتطبيقاتها القضائية
 .م8165بور ملاالسالمية، جامعة ماليزيا، كواال

، حتفة الرتك فيما جيب أن يعمل يف امللكهـ(، 752الطرسوسي، إبراهيم بن علي بن أمحد)ت .54
 ، د.ت، د.م.8حتقيق: عبد الكريم حممد مطيع احلمداوي، ط

 الفكر العربي. ، دارالتعزير يف الشريعة اإلسالميةعامر، عبد العزيز،  .55
 .6ردن، طقصى، األ، مكتبة األسالمامللكية يف اإلالعبادي، عبد السالم،  .51
، تعليق: طه عبد الرؤوف، مكتبة قواعد األحكام يف مصاحل األنامالعز، بن عبد السالم،  .57

 م.6226هـ، 6464الكليات األزهرية، القاهرة، 
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، حبث مقدم ملادية يف الشريعة اإلسالميةالتعزيرات االعميقان، عبد العزيز بن زيد بن عبد اهلل،  .52
 هـ.6415لنيل درجة املاجستري، جامعة اإلمام حممد بن سعود، اململكة العربية السعودية، 

 ، دار الكاتب العربي، د.ط، د.ت.سالميالتشريع اجلنائي اإلعودة، عبد القادر،  .52
الرتاث العربي،  ، دار إحياءعمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو حممد حممود، العيين .11

 .بريوت
، حتقيق: أبو املنذر خالد بن شرح سنن أبي داوودالعيين، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى،  .16

 م.6222-هـ  6481، 6إبراهيم املصري، مكتبة الرشد، الرياض، ط
، املكتبة العلمية، املصباح املنريهـ(، 771)ت الفيومي، أبو العباس أمحد بن حممد بن علي .18

 بريوت.
. دائرة قاضي 8161وتعديالته حتى عام 6252 ( لعام16صول احملاكمات الشرعية رقم)أانون ق .11

 القضاة.
 .8161لسنة  11ردني، رقم قانون االحوال الشخصية األ .14
واملعدل بآخر قانون رقم  6211/ 61قانون العقوبات رقم ، قانون العقوبات االردني .15

2/8166. 
 .51ادة ، امل6271القانون املدني األردني لسنة  .11
 ، عامل الكتب، د.ط، د.ت. الفروقهـ(، 124القرايف، أمحد بن إدريس)ت .17
 ، دار الفنون.ةأحكام احلسب معامل القربى يفهـ(، 782القرشي، حممد بن حممد بن أمحد )ت  .12
 م.6221-هـ6461، 86، مؤسسة الرسالة، طفقه الزكاةالقرضاوي، يوسف،  .12
 .ردنيحوال الشخصية األن األالوايف يف شرح قانوالقضاة، حممد بن أمحد،  .71
 هـ.6412، 8، دار النفائس، طمعجم لغة الفقهاءقلعجي، حممد رواس، قنييب، حامد صادق،  .76
، املنشأة العامة للنشر والتوزيع العقوبات املالية بني الشريعة والقانونالقماطي، محيد حممد،  .78

 واإلعالن، طرابلس، ليبيا.
حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العربي، ، حتقيق: موطأ اإلمام مالكمالك، أنس،  .71

 م.  6225-هـ  6411بريوت، لبنان،
هـ(، 451)ت  املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي .74

 القاهرة. –دار احلديث  ،األحكام السلطانية

د. أمحد غالب اخلطيبالغرامة املالية وتطبيقاهتا يف املحاكم الشرعية األردنية



العدد األول | متوز ٢٠١٩مجلة الفتوى والدراسات اإلسالمية 128

 

 

 
 

أمحد، دار الكتب  ، حتقيق: علي حممد وعادلاحلاوياملاوردي، أبو احلسن علي بن حممد،  .75
 م. 6222هـ،  6462، 6العلمية، بريوت، لبنان، ط

، حتقيق: طالل اهلداية يف شرح بداية املبتدي علي بن أبي بكر بن عبد اجلليل،، املرغيناني .71
 يوسف، دار احياء الرتاث العربي، بريوت، لبنان.

الباقي، دار ، حتقيق: حممد فؤاد عبد صحيح مسلمهـ(، 816مسلم، احلجاج النيسابوري )ت .77
 بريوت. –إحياء الرتاث العربي 

، 6، مؤسسة الرسالة، بريوت، طقيود امللكية اخلاصةاملصلح، عبد اهلل بن عبد العزيز،  .72
 هـ. 6161، 6املطبعة الكربى األمريية، بوالق، القاهرة، ط م،6222هـ، 6412
، 8بريوت، ط، دار إحياء الرتاث العربي، شرح صحيح مسلمالنووي، حميي الدين بن شرف،  .72
 هـ.6128
 ، دار الفكر، د.ت، د.ط. اجملموعهـ(، 171النووي، حميي الدين حييى بن شرف)ت .21
، دار السالسل 8، طاملوسوعة الفقهية الكويتيةوزارة األوقاف والشؤون واملقدسات االسالمية،  .26

 هـ. 6414الكويت، 
 :املواقع اإللكرتونية

حبث منشور على موقع دائرة اإلفتاء األردني،  ،الزواج العريف صوره وأحكامهاحلسنات، أمحد،  .1
https://www.aliftaa.jo/Article.aspx?ArticleId=651.Wez5GI2jTIU 

يا احلق هل تؤيد الغرامة عقوبة بديلة عن السجن يف قضا :مقالة يف صحيفة الرياض بعنوان .2
 /157872http://www.alriyadh.com ، حتقيق: سعد العبد اهللالعام
 

 اهلوامش
                                                           

 .462،  4( انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج6)
هـ(، خمتار 111)ت  ، الرازي، حممد بن أبي بكر بن عبد القادر411،  68( انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج8)

م، 6222هـ / 6481، 5الدار النموذجية، بريوت، صيدا، ط- حتقيق: يوسف الشيخ حممد، املكتبة العصرية الصحاح،
 .881،  6ج
 . 44  ،5، د.ت، ج8، طانظر: ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، البحر الرائق، دار الكتاب اإلسالمي (1)
 .111،  1هـ، ج6464، 6(، دقائق أولي النهى، عامل الكتب، ط6156( انظر، البهوتي، منصور بن يونس )ت4)
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( انظر: ابن القيم، حممد بن أبي بكر بن أيوب، إعالم املوقعني عن رب العاملني، حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم، 5)

 .75،  8م، ج6226هـ، 6466، 6ريوت، طبدار الكتب العلمية، 
 81( انظر: احملاريف، سامل بن مبارك، العقوبة بإتالف املال، رسالة ماجستري،  1)
 .662-661،  82ية، جمموع الفتاوى، جانظر: ابن تيم( 7)
جة حبث مقدم لنيل در ( انظر: العميقان، عبد العزيز بن زيد بن عبد اهلل، التعزيرات املادية يف الشريعة اإلسالمية،2)

 .651هـ،  6415املاجستري، جامعة اإلمام حممد بن سعود، اململكة العربية السعودية، 
هـ(، حتفة الرتك فيما جيب أن يعمل يف امللك، حتقيق: عبد الكريم 752)ت ( الطرسوسي، إبراهيم بن علي بن أمحد2)

 .54/11،  6، ج8حممد مطيع، ط
 .715،  6( عودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي، ج61)
 .182،  6هـ، ج6412، 8( قلعجي، حممد رواس، قنييب، حامد صادق، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، ط66)
 .78( القماطي، العقوبات املالية،  68)
 .2/8166واملعدل بآخر قانون رقم  6211/ 61، قانون العقوبات االردني، قانون العقوبات رقم 88املادة  (61)
ألردني. انظر: البدر، عبد الرزاق حممد سليمان، عقوبة املصادرة يف الشريعة والنظام انظر قانون العقوبات ا (64)

م، 8111هـ، 6486اهلل املطلق، الرياض،  وتطبيقاتها يف اململكة العربية السعودية، رسالة ماجستري، إشراف: عبد
 14. 
 .88، قانون العقوبات االردني، املادة 88املادة  (65)
 بدياًل عن السجن يف قضايا احلق العام؟، « الغرامة املالية»رة يف صحيفة الرياض، هل تؤيد ( انظر: مقالة منشو61)
م، 8166غسطس أ 2-هـ  6418رمضان  2حتقيق: سعد بن عبد اهلل، االثنني  

http://www.alriyadh.com/157872 
، 4ن عابدين، رد احملتار، ج، اب44،  5( انظر: ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، البحر الرائق، ج67)
 11. 
دار الغرب اإلسالمي،  هـ(، حتقيق: د حممد حجي وآخرون،581( انظر: ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد )ت 62)

، أبي القاسم، حممد بن يوسف، التاج واإلكليل، دار الكتب 162،  2م، ج6222-هـ 6412، 8بريوت، لبنان، ط
 .811،  4، القرطيب، تفسري القرطيب، ج628،  1م، ج6224هـ، 6461، 6العلمية، ط

اإلمام الشافعي، دار  ههـ(، املهذب يف فق471( انظر: الشريازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف )ت 62)
هـ، اجملموع، دار الفكر، باب صدقة 171. النووي، حميي الدين حييى بن شرف النووي ت818،  6الكتب العلمية، ج
 .117،  5املواشي، ج

م، 6212هـ، 6122( انظر: ابن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد، املغين، مكتبة القاهرة، 81)
، 1هـ، ج6464، 6ط (، دقائق أولي النهى، عامل الكتب،6156. البهوتي، منصور بن يونس )ت482،  8ج
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م، باب التعزير، 6224هـ، 6465، 8مي، ط، بن عبده، مصطفى بن سعد، مطالب أولي النهى، املكتب اإلسال111 
 . 884،  1ج
 ( يطلق على العقوبات املالية التعزير باملال وذلك ألنها تقع حتت باب العقوبات التعزيرية.86)
 .851،  4( انظر: الشافعي، االم، ج88)
 .44،  5( انظر: ابن جنيم، البحر الرائق، ج81)
 .111،  1( انظر: البهوتي، دقائق أولي النهى، ج84)
( انظر: القرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد، تفسري القرطيب، حتقيق: أمحد الربدوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب 85)

 .811،  4، ج616املصرية، القاهرة، تفسري سورة آل عمران، أية
 .م 6214-هـ 6124الطبعة: الثانية، 

قيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث هـ(، صحيح مسلم، حت816مسلم، بن احلجاج النيسابوري )ت (81)
 .6221،  4بريوت، باب حتريم ظلم اإلنسان، ج –العربي 
 .221،  8صحيح مسلم، باب حجة الوداع، ج (87)
عبد الرمحن حتقيق:  تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، ( انظر: السعدي، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل،82)

 .22،  6م، ج8111-هـ6481، 6وحيق، مؤسسة الرسالة، طبن معال الل
 .627،  8هـ، ج 6224تونس،  –ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر 

هـ(، سنن ابن ماجة، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار 871ابن ماجة، ابو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، )ت  (82)
، 4. قال البيهقي: لست أحفظ فيه إسنادا. ينظر: البيهقي، السنن الكربى، ج571،  6ياء الكتب العربية، جإح
 648. 
-هـ 6468، 8ط بريوت،-ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز، رد احملتار على الدر املختار، دار الفكر (11)

درر احلكام شرح غرر األحكام، حممد بن فرامرز بن علي ، حاشية الشرنباللي، ملحق مع كتاب 16،  4م.، ج6228
 . 75،  ، 8هـ(، دار إحياء الكتب العربية، د.ط، د.ت، ج225الشهري مبال خسرو )ت 

 .715،  6( عودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي مقارنة بالقانون الوضعي، ج16)
د وعادل أمحد، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ( املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد، احلاوي، حتقيق: علي حمم18)
. السيوطي، عبد الرمحن بن أبي بكر، 818،  6. الشريازي، املهذب، ج624،  61م، ج 6222هـ،  6462، 6ط

 .61،  5هـ، ج6411، 8حاشية السندي على شرح النسائي، مكتب املطبوعات االسالمية، حلب، ط
 .141،  61املاوردي، احلاوي، ج (11)
، 5د.ط، د.ت، ج هـ(، فتح القدير، دار الفكر،216)ت انظر: ابن اهلمام، كمال الدين حممد بن عبد الواحد (14)
 145 . 
أحكام  هـ(، معامل القربى يف782. القرشي، حممد بن حممد بن أمحد )ت 818،  6انظر: الشريازي، املهذب، ج (15)

 .624، دار الفنون،  ةاحلسب
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 . 42،  6هـ، احلسبة يف اإلسالم، دار الكتب العلمية، ط782بن عبد احلليم تانظر: ابن تيمية، أمحد  (11)
، 884هـ، الطرق احلكمية، حتقيق، بشري حممد عيون، مكتبة املؤيد،  756انظر: ابن القيم، أبو عبد اهلل حممد ت (17)

 .75،  8إعالم املوقعني، ج
، 68ثار، دار الفكر، بريوت، د.ط، د.ت، جباآلاحمللى  انظر: ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد، (12)
 117 . 
هـ(، تفسري القران الكريم، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، 774انظر: ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر )ت  (12)

 .868،  4م، ج 6222-هـ 6481، 8دار طيبة، ط
، 6ط دار طوق النجاة، ناصر الناصر، ( البخاري، حممد بن إمساعيل، صحيح البخاري، حتقق: حممد زهري بن41)

 .611،  1، ج8477هـ، باب هل تكسر الدنان اليت فيها مخر، رقم احلديث 6488
، حتقيق: أبو متيم ياسر بن إبراهيم، مكتبة يهـ، شرح صحيح البخار442( ابن بطال، أبو احلسن علي بن خلف ت 46)

 .817،  5م، ج8111-هـ 6481، 8الرشد، الرياض، ط
 .6147،  1مسلم، باب نهي الرجل عن لبس الثوب املعصفر، ج ( صحيح48)

 الثياب املعصفرة: املصبوغة بالعصفر وهو نبات يصبغ صباغا أصفر بصبغة محراء.
 وجاء النهي عنها ملا فيها من تشبه الرجال بالنساء. 
 .55،  64، ج( النووي، حميي الدين بن شرف، شرح صحيح مسلم، باب نهي الرجل عن لبس الثوب املعصفر41)

 الثياب املعصفرة: املصبوغة بالعصفر وهو نبات يصبغ صباغا أصفر بصبغة محراء
 وجاء النهي عنها ملا فيها من تشبه الرجال بالنساء. 
 .416،  6( الصنعاني، حممد بن إمساعيل، سبل السالم، دار احلديث، د.ط، د.ت، ج44)
اود، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، هـ، سنن أبي د875سليمان بن األشعث ت ( أبو داود،45)

إسناد صحيح. ينظر: ابن امللقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن  .616،  8بريوت، باب زكاة السائمة، ج –صيدا 
هـ(، حتقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد اهلل بن سليمان وياسر بن كمال، دار 214علي بن أمحد الشافعي املصري )ت: 

 .421،  5م، ج8114-هـ6485، 6اهلجرة، الرياض، السعودية، ط
 ( الشطر: النصف.41)
هـ، سنن أبي داود، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، 875( أبو داود، سليمان بن األشعث ت47)

الرتمذي، حممد بن .أخرجه الرتمذي فقال حديث حسن، انظر: 611،  8بريوت، باب التعريف باللقطة، ج –صيدا 
-هـ  6125، 8ط هـ(، سنن الرتمذي، حممد فؤاد عبد الباقي، مطبعة مصطفى البابي، مصر،872)ت  عيسى بن َسْورة

ال بد من حتقق احلرز يف القطع. )مثن  . )اجلرين( موضع التمر الذي جيفف فيه. واملقصود أنه571،  1م، ج6275
شاة اليت يدركها لليل قبل أن تصل إىل مراحها. )النكال( العقوبة. )املراح( املوضع اجملن( املراد به ربع دينار. )احلريسة( ال

الذي تروح إليه املاشية أي تأوى إليه ليال. انظر: السندي، حممد بن عبد اهلادي، حاشية السندي على سنن ابن ماجه، 
 .687،  8دار اجليل، بريوت، د.ط، ج
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 .882،  6( ابن القيم، الطرق احلكمية، ج42)
، عامر، عبد العزيز، التعزير يف الشريعة اإلسالمية، دار الفكر العربي، 51  احلسبة يف اإلسالم، ( ابن تيمية،42)
 122. 
( مالك، مالك بن أنس، موطأ اإلمام مالك، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العربي، بريوت، 51)

 يخ احملقق.: صححه الش742،  8م، ج 6225، هـ6411 لبنان،
 .61( السعدي، أمحد حممد سعيد، حكم التعزير باملال، حبث منشور يف اجمللة االسالمية القانونية، تركيا،  56)
، 6هـ، ج6461، 6( املناوي، عبد الرؤوف بن علي، التوقيف على مهمات التعاريف، عامل الكتب، القاهرة، ط58)
 828 . 
الم املوقعني عن رب العاملني، حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم، دار (، إع756( ابن القيم، حممد بن أبي بكر)ت51)

 847،  6م، ج6226-هـ 6466، 6ريوت، طبالكتب العلمية، 
( قنن، خليل حممد، مصادرة األموال يف الفقه اإلسالمي، رسالة ماجستري، جامعه اإلسالمية، غزة، إشراف الدكتور: 54)

 .16م،  8111مازن هنية، 
أمحد بن احلسني بن علي، السنن الكربى، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت،  ( البيهقي،55)

 .648،  4م، ج8111هـ، 6484، 1لبنان، ط
)ت  بدر الدين العيين ياحلنف يبن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاب( انظر: العيين، أبو حممد حممود بن أمحد 51)

، 2بريوت، باب وجوب الزكاة، ج –ح البخاري، دار إحياء الرتاث العربي عمدة القاري شرح صحي، هـ(255
 817. 
( انظر: القماطي، محيد حممد، العقوبات املالية بني الشريعة والقانون، املنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن، 57)

 .17طرابلس، ليبيا،  
م، 6222هـ، 6412، 6خلاصة، مؤسسة الرسالة، بريوت، طاملصلح، عبد اهلل بن عبد العزيز، قيود امللكية ا: ( انظر52)
 441. 
 .711  ،6( انظر: عودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي مقارنا بالوضعي، ج52)
، املدينة مكتبة الغرباء األثرية ( ابن رجب، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد، فتح الباري شرح صحيح البخاري،11)

 م6221هـ  6467، 6ط النبوية.
 .645هـ،   6462، 8، ج6( ابن تيمية، املستدر ك على جمموع الفتاوى، دار الكتب العلمية، ط16)
، ابن ماجه، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد 8771،  7( مرقاة املفاتيح، ج18)

 .6626،  8عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، ج
 . 418،  6مد بن إمساعيل، سبل السالم، دار احلديث، ج( الصنعاني، حم11)
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، انظر: العيين، أبو حممد حممود بن أمحد بن 422-427،  5( ابن امللقن، أبو حفص عمر بن علي، البدر املنري، ج14)

، 1م، ج 6222-هـ  6481، 6موسى، شرح سنن أبي داوود، حتقيق: خالد بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط
 816. 
ه(، جامع األصول 111( ابن األثري، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكريم)ت15)

 .611،  6، ج6يف أحاديث الرسول، حتقيق: عبد القادر األرنؤوط، مكتبة احللواني، ط
هـ. 6462، 6ط الرافعي الكبري،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد، التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث  ( ابن حجر،11)

، السيوطي، عبد الرمحن بن أبي بكر، حاشية السندي على شرح النسائي، مكتب املطبوعات 175،  8م.، ج6222
 .61  ،5هـ، ج6411، 8االسالمية، حلب، ط

ري، حتقيق: ابن امللقن، أبو حفص عمر بن علي، البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الشرح الكب (17)
، 5م، ج8114-هـ6485، 6مصطفى أبو الغيط وعبد اهلل بن سليمان وياسر بن كمال، دار اهلجرة الرياض، ط

 422. 
 . 72،  6م، ج6221، 86( القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط12)
 .612،  68( النووي، شرح صحيح مسلم، ج12)
 .881،  6هـ(، الطرق احلكمية، مكتبة دار البيان، د.ط، د.ت، ج756كر )ت( أنظر ابن القيم، حممد بن أبي ب71)
 .114،  5هـ(، اجملموع، دار الفكر، د.ط، د.ت، ج171( النووي، أبو زكريا حييى بن شرف)ت76)
 . 72،  6م، ج6221، 86( القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط78)
 . 621،  4هـ(، الفروق، عامل الكتب، د.ط، د.ت، ج124( القرايف، أمحد بن إدريس)ت71)
 .826،  8( ابن فرحون، تبصرة احلكام، ج74)
 .57،  6( ابن تيمية، احلسبة يف اإلسالم، ج75)
 –هـ(، املكتبة العلمية 771انظر: املصباح املنري، أمحد بن حممد بن علي الفيومي ثم احلموي، أبو العباس )ت  (71)

 .577،  8بريوت، ج
، أبو زهرة، 822،  8هـ، ج6411ن فرحون، إبراهيم بن علي بن حممد، تبصرة احلكام، الكليات األزهرية، اب (77)

 .77حممد، اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي،  
 .618بني الشريعة والقانون،   ( القماطي، محيد حممد، العقوبات املالية72)
 .77ي،  ( أبو زهرة، اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالم72)
( يتكون السجل الرمسي لعقد الزواج من ثالث نسخ واحدة تسمى قسيمة الزوج وتسلم له بعد ختمها من احملكمة 21)

الشرعية والثانية قسيمة الزوجة وتسلم هلا أو لوليها والثالثة تبقى يف السجل وحتفظ يف احملكمة الشرعية التابع هلا املأذون. 
ط، 6222حوال الشخصية االردني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، التكروري، عثمان، شرح قانون اال

 76. 
 .626،  1هـ، ج6412، 6( ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، الفتاوى الكربى، دار الكتب العلمية، ط26)
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اسيم بصورة جرى مراسيم زواج او كان طرفا يف اجراء تلك املريعاقب باحلبس من شهر اىل ستة أشهر كل من أ( "28)

الفقرة 872ال تتفق مع أحكام قانون األحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة"قانون العقوبات االردني املادة 
 .6رقم 
 ، الفصل الثالث، توثيق العقد.8161لسنة  11، رقم ( قانون االحوال الشخصية األردني21)
، 8161، لعام 11انون االحوال الشخصية االردني رقم( انظر: االشقر، عمر سليمان عبد اهلل، الواضح يف شرح ق24)

 .651،  8166ردن، األ دار النفائس، عمان،
. 8 . تعيني الزوجني6: ختلفوا فيه ومنها ما اتفقوا عليهلقد وضع فقهاؤنا شروطا عديدة لصحة النكاح منها ما ا (25)

اليت متنع صحة النكاح من نسب ومصاهرة . خلو الزوجني من املوانع 5. النكاح على مهر4. الولي 1 رضا الزوجني
. اإلشهاد على العقد 7.صيغة اإلجياب والقبول بلفظ النكاح والتزويج وهذا شرط عند الشافعية واحلنابلة. 1وإرضاع

، 4هـ، ج6411، 6وهو خمتلف فيه. التوجيري، حممد بن إبراهيم، موسوعة الفكر اإلسالمي، بيت االفكار الدولية، ط
 .51-47مد بن أمحد، الوايف يف شرح قانون االحوال الشخصية االردني،  ، القضاة، حم81 
انظر: التكروري، عثمان، شرح قانون االحوال الشخصية االردني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  (21)

 .76ط،  6222
، 67هـ، املادة 6416، 8طانظر: السرطاوي، حممود علي، شرح قانون األحوال الشخصية االردني، دار الفكر  (27)
 قبل التعديل.8161.قانون24 
انظر: احلسنات، أمحد، الزواج العريف صوره وأحكامه، حبث منشور على موقع دائرة اإلفتاء األردني،  (22)

https://www.aliftaa.jo/Article.aspx?ArticleId=651.Wez5GI2jTIU 
 رعية.الفقرة ج من قانون أصول احملاكمات الش 85( املادة 22)
 .76م،  8115( أبو البصل، عبد الناصر، شرح قانون أصول احملاكمات الشرعية، دار الثقافة، 21)
 .78( أبو البصل، عبد الناصر، شرح قانون أصول احملاكمات الشرعية،  26)
( رواه الرتمذي، كتاب األحكام باب ما جاء يف القاضي ال يقضي بني اخلصمني حتى يسمع كالمهما حديث رقم 28)

: بعثين ، ورواه ابن ماجه هكذاواحلديث رواه الرتمذي، هكذا خمتصرا . وقال: حديث حسن.161،  1ج 6116
؟ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل اليمن فقلت: يا رسول اهلل بعثتين، وأنا شاب أقضي بينهم، وال أدري ما القضاء

قال فما شككت بعد يف قضاء بني اثنني، ورواه أبو  ، ثم قال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانهقال فضرب بيده يف صدري
داود حنو ذلك. قوله: )هذا حديث حسن( وأخرجه أبو داود، وابن ماجه ونقل املنذري حتسني الرتمذي وأقره أنظر 

 عارضة األحوذي على الرتمذي يف نفس املوضع لإلمام ابن العربي رمحه اهلل تعاىل.
 .647،  4( الزيلعي، تبني احلقائق، ج21)
 .112،  4( حيدر، درر احلكام شرح جملة األحكام، ج24)
 .171،  4( حيدر، درر احلكام شرح جملة األحكام، ج25)
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. دائرة قاضي القضاة، عدلت 8161وتعديالته حتى عام 6252 ( لعام16صول احملاكمات الشرعية رقم)أ( قانون 21)

 .8161لسنة 66هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم
م، 6226-هـ 6466، 6علي، درر احلكام يف شرح جملة األحكام، تعريب: فهمي احلسيين، دار اجليل، ط حيدر، (27)
 .524،  4ج
م، 6226-هـ 6466، 6حيدر، علي، درر احلكام يف شرح جملة األحكام، تعريب: فهمي احلسيين، دار اجليل، ط (22)
 .524،  4ج
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د. محزة عدنان مشوقةالنقود الرقمية من منظور اقتصادي إسالمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 محزة مشوقة، باحث يف دائرة اإلفتاء، دكتوراه يف االقتصاد اإلسالمي د.* 

 املقدمة
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه، وبعد:

على  ّرمن أبرز مظاهر التطور العلمي الذي متعترب الثورة الرقمية اليت نعيشها اليوم إن ف
تاريخ البشرية؛ فقد سهلت التكنولوجيا الرقمية انتقال املعلومات بني العامل بشكل سريع 

 وآمن، حتى جعل العامل كقرية صغرية.
التطور يف وسائل الدفع الرقمية أو ما يسمى بالنقود الرقمية أبرز تطور شهدته  ويعّد

لتقليدية اليت تطلبها البنوك من الثورة الرقمية، مما ساعد على اختصار كثري من العمليات ا

 النقود الرقمية من منظور اقتصادي إسالمي
 البتكوين أمنوذجًا 

 * مشوقة عدنان محزةد. 

 م12/6/2019تاريخ قبول البحث:    م8/5/2018: تاريخ وصول البحث
 ملخص

ضجة كبرية مؤخرًا يف األوساط الشرعية والقانونية والسياسية،  (Bitcoinأثارت النقود الرقمية "البتكوين" )
 توصلت الدراسة، ووقد هدفت هذه الدراسة إىل حبث املسألة من املنظور االقتصادي والشرعي بطريقة علمية دقيقة

وبالرجوع إىل للنقود، وإمنا أكد على ضرورة حتقيق وظائفها بشكل كامل،  معينًا اإلسالم مل يشرتط شكاًلإىل أن 
املعايري االقتصادية الضابطة لكفاءة النقد تبني أن البتكوين مل ُتحصِّل شروط الكفاءة النقدية، وتوصلت الدراسة أيضًا 

والتعامل بها، فإنه ال مينع من وجود نقود رقمية حتقق شروط  إىل أن املوقف الفقهي من البتكوين إذ مينع تعدينها
 الكفاءة النقدية، وأوصت الدراسة بضرورة وجود عمالت رقمية تصدر من سلطات مركزية. 

 

Abstract 

The digital money "Bitcoin" has caused a great stir recently in the legal and political 
circles. This study aimed to examine the issue in the economic and Shari'a 
perspective in a precise scientific way. The study concluded that Islam did not 
require a specific form of money, but stressed the need to achieve its functions The 
study also found that the jurisprudential position of the formative, as it prevents 
mining and dealing with it, does not prevent the existence of digital money that 
meets the conditions of monetary efficiency, and recommended that the study be 
necessary The existence of digital currencies issued by central authorities. 
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حضور للمودع وإيداع مبالغ نقدية يف احلساب، إضافة إىل توفري بعض التكاليف اليت تتطلبها 
 عمليات اإليداع واحلوالة والصرف.

، واليت أثارت ضجة كبرية (Bitcoinومن أبرز النقود الرقمية اليت ظهرت "البتكوين" )
الفتاوى يف  ب تناقضًاوالقانون واالقتصاد حوهلا، مما سّب، واختلفت آراء أهل الفقه مؤخرًا

 التشريعات الدولية.يف  واضطرابًا
ويهدف الباحث إىل دراسة "البتكوين" يف املنظور االقتصادي والشرعي بطريقة علمية 

 دقيقة.
وتتمثل مشكلة البحث يف اإلجابة عن السؤال اآلتي: كيف ميكن دراسة قضية مستجدة 

 كوين؟ ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة اآلتية:كلية مثل البت
 للنقد؟ معينًا ما هي املعايري االقتصادية للنقد؟ وهل حدد اإلسالم شكاًل

 ؟يف الواقع االقتصادي املعاصر حقيقة البتكوين وما
 من الناحية االقتصادية؟ وهل ميكن اعتبار البتكوين نقدًا

 وكيف نفهم موقف الفقه اإلسالمي من البتكوين؟
 وقد قام الباحث بتقسيم البحث كما يأتي:

 التعريف بالنقود الرقمية )البتكوين(: مبحث متهيدي
 الرقمية نقوداملطلب األول: مفهوم ال

 املطلب الثاني: مفهوم البتكوين
 املبحث األول: النقود يف املنظور الفقهي واالقتصادي

 املطلب األول: النقود يف املفهوم االقتصادي
 ي: املوقف الفقهي من حقيقة النقود وتطورهاملطلب الثان

 املطلب الثالث: كفاءة النظام النقدي من منظور إسالمي
 البتكوين يف الواقع االقتصادي: ثانياملبحث ال

 بالبتكوين حجم التعامالت واملضاربات املاليةاملطلب األول: 
 املطلب الثاني: خماطر البتكوين االقتصادية

 للبتكوين تصادي إسالمياقتقدير املبحث الثالث: 
 االجتاهات املعاصرة يف حكم البتكويناملطلب األول: 
 شرعي للبتكويناقتصادي تقدير املطلب الثاني: 
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 بحث متهيديامل
 عريف بالنقود الرقمية )البتكوين(الت

 الرقمية: نقودول: مفهوم الاملطلب األ
 الرقمية: نقود: تعريف الأواًل

الرقمية، مثل  نقودكثر من مصطلح للتعبري عن الشاع عند املتخصصني استخدام أ
والتعبري بالنقود الرقمية أو الرقمية،  عملةلكرتونية، واللكرتونية، والنقود اإلالعملة اإل

من مصطلح العملة، فالعملة هي نقد يكتسب قيمته من االعرتاف القانوني  لكرتونية أدّقاإل
 ،(1)للتبادل أو إلبراء الديون"  النا  وسيطًابني عامًا يالقي قبواًل شيء كل"به، والنقود هي 
 من العمالت. أعّمبذلك فتكون النقود 

قيمة نقدية خمزنة على وسيلة فيمكن تعريفه بأنه "الرقمية كلقب  نقودأما مصطلح الو
إلكرتونية مدفوعة مقدمًا وغري مرتبطة حبساب بنكي، وحتظى بقبول واسع من غري من قام 

 "، وميتاز هذا التعريف بكونه جامعًاداة للدفع لتحقيق أغراض خمتلفةبإصدارها، وتستعمل كأ
 .2من دخول غريها ألفراد النقود الرقمية ومانعًا

 الرقمية: نقودالخصائص : ثانيًا
 :3وهي ،الرقمية نقودميكن مالحظة جمموعة من األسس اليت يقوم عليها مفهوم ال

ادرة على يمة مالية ققيمتها النقدية، فهي تشمُل وحداٍت نقدية هلا ق -1
، وهذا مييزها عن الوحدات اليت حتمل قيمة عينية لنوع معني شراء السّْلع واخلدماِت

من السلع واخلدمات، فهذه الوحدات النقدية اليت حتمل قيمة عينية ال ميكن اعتبارها 
 ،عمالت رقمية؛ ألنها غري قادرة على شراء سوى نوع معني من السلع واخلدمات

 االتصال اهلاتفي أو البطاقات التموينية. مثل بطاقات
شحن القيمة النقدية بطريقة  ، حيث يتّملكرتونيةإخمزنة على وسيلة  -2

إلكرتونية على بطاقة بالستيكية أو على القرص الصلب، وهذا مييزها عن النقود 
 وحدات نقدية مصكوكة أو مطبوعة. القانونية واالئتمانية اليت تعّد

، فالنقود الرقمية شأنها شأن النقود القانونية ّيغري مرتبطة حبساب بنك -3
لكرتوني ال حتتاج لوساطة البنوك للتعامل فيها، وهذا مييزها عن وسائل الدفع اإل

 األخرى اليت تتيح شراء السلع واخلدمات عن طريق البنك.
حتظى بقبول واسع، حيث يعترب القبول العام من أهم خصائص  -4

 من أنواع النقود.  ية نوعًاالنقود، وجيعل من النقود الرقم
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 الرقمية: نقود: أنواع الثالثًا
يرى البعض وجود نوع مستقل من النقود الرقمية تسمى بالنقود املشفرة، حيث يفرتقان 

وال يتم  ،غري خاضعة ألي سلطة مركزيةأي  ،شفرة المركزيةالنقود املن أبعن بعضهما 
عمالت مركزية  قود الرقمية غري املشفرة فهيأما النجل إدارتها، وأعتماد على الوسطاء من اال

، فتكون النقود املشفرة يتم تداوهلا رقميا وعلى اإلنرتنت، ونظامها مركزي خاضع للوسطاء
 .4من مفهوم النقود الرقمية عموما جزءًا

عملة رقمية، وحبسب  (ألف)وأما خبصوص النقود الرقمية املنتشرة، فقد جتاوز عددها 
 1599عنها  يوميًا " يبلغ عدد العمالت الرقمية اليت تنشر حتلياًلcoinmarketcapموقع "

 .5عملة رقمية
 البتكوين: مفهوم لثانياملطلب ا

 : تعريف البتكوينأواًل
د للبتكوين، ولكن جوهرها متشابه، فمن أبرز هذه مل يتفق الباحثون على تعريف حمّد

 التعريفات:
مادية، أو حسية،  وحدات رقمية مشفرة، ليس هلا طبيعة"البتكوين  -1

ذاتية، ولكن مبا ثبت هلا يف الواقع من منفعة تبادلية ورواج  وليس هلا قيمة أو منفعة
 .6"متقومًا مااًل يف العديد من البلدان تعدُّ نسيّب

عملة معماة ونظام دفع عاملي ميكن مقارنتها بالعمالت "هي البتكوين  -2
ق أساسية، من أبرزها أن هذه مثل الدوالر أو اليورو، لكن مع عدة فوار ،األخرى

العملة هي عملة إلكرتونية بشكل كامل تتداول عرب اإلنرتنت فقط من دون وجود 
 .7"فيزيائي هلا

إلكرتونية  ًاللدفع ونقود ًاجديد ًاشبكة جامعة توفر نظام"البتكوين هو  -3
 .8"بشكل كامل

قها تنصرف إىل فاالختالف بني هذه التعريفات يرجع إىل أن عبارة البتكوين عند إطال
الشبكة اإلنرتنتية "الربوتوكول" اليت "، وBTCوهي: وحدة العملة ويرمز هلا بـ" ،ثالثة أمور

 .9الربامج املساعدة يف التعامل بها، وتعتمدها هذه العملة يف اإلنتاج والتعامل
والذي يظهر للباحث أن البتكوين هي وحدات رقمية مشفرة غري خاضعة لسلطة 

ويتحدد  ،ظام دفع عاملي تعتمد قيمتها على خصائص الربجمة والرياضياتوتوفر ن ،مركزية



العدد األول | متوز ٢٠١٩مجلة الفتوى والدراسات اإلسالمية 140

د. محزة عدنان مشوقةالنقود الرقمية من منظور اقتصادي إسالمي

سعرها بالقيمة التبادلية، وسيأتي شرح مفردات هذا التعريف عند احلديث عن خصائص 
 البتكوين. 

شخص أطلق على نفسه االسم الرمزي  هاطرحوتعترب البتكوين أول عملة رقمية 
، ووصفها بأنها نظام نقدي 2008حبثية يف عام  للمرة األوىل يف ورقة "ساتوشي ناكاموتو"

(، وهو مصطلح Peer-to-Peer) للنّد إلكرتوني يعتمد يف التعامالت املالية على مبدأ النّد
دون  قام برتك املشروع ، ثّميعين التعامل املباشر بني مستخدم وآخر دون وجود وسيط تقيّن

 .10توضيح األسباب
 ن: خصائص البتكويثانيًا

سواء  ،بتكوين مبجموعة من اخلصائص اليت متيزها عن غريها من العمالتتتمتع ال
 :11أكانت عمالت حقيقية أم عمالت افرتاضية، ومن هذه اخلصائص

نرتنت، وليس له وجود فيزيائي على أرض نقد افرتاضي يتداول عن طريق اإل -1
 الواقع.

لية من نقد معمى يعتمد على التشفري من مجيع جوانبها، فهي تتمتع بدرجة عا -2
 األمان.

، وال ميكن ختصيص قواعد وال غري خاضع ألي سلطة مركزيةنقد ال مركزي  -3
عتماد على الوسطاء من ال يتم االكما  مزايا ضمن قواعد شبكة البتكوين احلالية،

 .جل إدارتهاأ
بل يتم التحكم بها من قبل ال يوجد من يتحكم فيها أو يغري من بروتوكالته،  -4

ن بتحسني الربنامج، ون من مجيع أحناء العامل، بينما يقوم املطورمجيع مستخدمي البتكوي
ألن مجيع املستخدمني لديهم مطلق  ،ال ميكنهم فرض تغيري يف بروتوكول البتكوينو

بروتوكول ، وال ميكن تعديل 12إصدار ميكنهم استخدامه وأاحلرية الختيار أي برنامج 
 .ين تقريبًاالبتكوين نفسه بدون مشاركة مجيع مستخدمي البتكو

بتكوين جديد يتم إصداره وفق جدول زمين منتظم ميكن  فكّلكميتها حمدودة،  -5
مليون عملة سوف يتوقف  21يصل العدد اإلمجالي للبتكوين إىل  ، ومبجرد أنّْهالتنبؤ ب

 إصداره إىل األبد.
 ية، فال ميكن ألحد أن يراقب تعامالت مستخدمي البتكوين.السّر -6
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أحد يف العامل التعامل بها، وال ترتكز مبنطقة جغرافية  العاملية، فهي تتيح ألّي -7
 معينة.
 على خصائص الربجمة والرياضيات، أي أّن الية البتكوينقيمتها املتعتمد  -8

)الصمود، القابلية للحمل، التبادلية، الندرة، القابلية البتكوين هلا خصائص األموال 
رامج تعتمد على معادالت ، وهذه اخلصائص توفرها بللقسمة وسهولة التعامل به(

فهي ختتلف عن الذهب والفضة يف اعتمادهما على خصائصهما املادية،  ،رياضية
عن العمالت الورقية يف اعتمادها على الوثوق بالسلطات املصدرة،  وختتلف أيضًا

 .بالطلب والعرض يف األسواق العاملية البتكوين د سعرويتحّد
 

 ولاألبحث امل
 قهي واالقتصاديالنقود يف املنظور الف

 يف املفهوم االقتصادي معيار النقود املطلب األول:
بني  عامًا يالقي قبواًل شيء كّل بأنها االقتصاد يف النقود فيتعرصني اشتهر بني املتخّص

 .13للتبادل أو إلبراء الديون النا  وسيطًا
 الديون، من ةالذم إبراء على قانونيًا القدرة له شيء أّي ابأنه النقود القانونيون وعرف
 هذا ظهر وقد الديون، من الذمم إبراء خباصية النقود تتمتع أن يشرتطوا مل فاالقتصاديون

 ،النقد بوظائف تتمتع اليت الكتابية النقود أو الودائع نقود ظهور مع احلديث العصر يف اخلالف
، ولذلك ونالدي من الذمم إبراء يف قانونيًا ملزمة تكن فلم ذلك ومع العام، القبول وتلقى

النا  قد يتوافقون على نقد ومل  عند االقتصاديني؛ ألّن فالتعريف القانوني ليس مقبواًل
 .14ه القانونالتعامل بنقد أقّر نيعرتف به القانون كالودائع املصرفية، وقد يرفضو

 وأما الثاني، من مشواًل أكثر فاألول العملة، ومفهوم النقد مفهوم ظهر فقد ولذلك
 .القانون إلزام من دعمه ستمديو ،نقدًا القانون يعتربها و مفه الثاني

والذي يظهر للباحث أن النقود هي كل ما يتمتع بالقبول العام يف سداد املدفوعات، 
واملدفوعات تشمل قيم السلع واخلدمات احلاضرة واملؤجلة، وبذلك يدخل مفهوم النقود 

، وأما القبول العام فيشمل ما يتعارف الورقية والودائع حتت الطلب والذهب يف مفهوم النقود
 عليه النا  أو حيدده القانون أو القيمة الذاتية.

 وهي ،وقد اصطلح االقتصاديون على جمموعة وظائف أساسية ينبغي أن تتوافر يف النقد
15: 
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يف  عامًا قبواًلفوظيفة النقود تتحقق بواسطة أي شيء يلقى : للتبادل وسيط -1
 هو االستعداد التاّم دمات، واملطلوب من الشيء الذي يسمى نقدًااملبادلة مقابل السلع واخل

 لألفراد لقبول هذا الشيء يف املبادلة.
قيا  قيم بواسطتها فالوحدة النقدية تستخدم كوحدة ميكن : للقيم مقيا  -2

وتتضح أهمية النقود كمقيا  للقيمة من خالل الصعوبات اليت واجهت السلع واخلدمات، 
قايضة، إذ مل يكن يتوافر وحدة مشرتكة يعتمد عليها معيار لقيا  قيم التعامل بأسلوب امل

 اعتمادها أساسًا السلع واخلدمات املختلفة، وبعد استخدام النقود يف التداول متكن النا  من
 يتم مبوجبه حتديد األمثان والقيم، باإلضافة إىل أنها تسهل عملية احملاسبة.

لقوة شرائية عامة يستطيع أن ينفقها  ماًلفحامل النقود يعترب حا: للقيم خمزن -3
عرب الزمن، وذلك للحصول على السلع اليت يرغب يف شرائها يف الوقت املناسب، وهو يعلم 

وعلى ذلك فالنقود خمزن جيد للقيمة، مما جيعل منها أداة أنها ستكون مقبولة يف أي وقت، 
قيمة  اأن تشمل أي أصل ذخار، وال تقتصر هذه الوظيفة على النقود، فيمكن مهمة لالّد

 كاألسهم والسندات.
 للقيمة ووسيطًا فعندما تصبح النقود مقياسًا: اآلجلة للمدفوعات وسيلة -4
 .فإن ال ميكن جتنب أن تصبح وسيلة للمدفوعات اآلجلة أو الدفع يف املستقبل، للتبادل

ت بنشأة فالوظيفة األوىل والثانية تعتربان وظائف رئيسية للنقد؛ من حيث إنها ارتبط
النقود، ومت التغلب بواسطتها على صعوبات املقايضة، وتعمل على تسيري احلياة االقتصادية، 
وأما الوظيفة الثالثة والرابعة فتعتربان وظائف ثانوية، من حيث إنها تؤثر على مستوى النشاط 

 .16االقتصادي ومستويات منوه
 د وتطورهواملطلب الثاني: املوقف الفقهي من حقيقة النق

جاء اإلسالم باألحكام الشرعية اليت تنظم حياة اجملتمعات وترشدهم إىل طريق اهلدى 
والرشاد، وكانت النقود اليت يتعامل فيها النا  آنذاك الذهب والفضة، ولذلك جاءت 
النصوص الشرعية لتضبط التعامل بهذه النقود مبا يضمن حتقيق العدل ومنع الظلم، فأوجب 

َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب }؛ قال تعاىل: معينًا هب والفضة إذا بلغا نصابًااإلسالم الزكاة على الذ
، وحرم الربا يف مبادلة [34]التوبة:  {َواْلِفضََّة َوَلا ُينِّْفُقوَنَها ِفي َسِبيِل اللَِّه َفَبشِّرُّْهمّْ ِبَعَذاٍب َأِليٍم

اَل َتِبيُعوا الذََّهَب ليه وسلم: )الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة؛ قال رسول اهلل صلى اهلل ع
ِفضََّة ِبالذََّهِب ِإلَّا َسَواًء ِبَسَواٍء، َوالِفضََّة ِبالِفضَِّة ِإلَّا َسَواًء ِبَسَواٍء، َوِبيُعوا الذََّهَب ِبالِفضَِّة، َوال

 .17(ِبالذََّهِب َكيَّْف ِشئُّْتمّْ
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يد من النقد وهي ويف العصر اإلسالمي الذي تال عصر الوحي والتشريع ظهر نوع جد
الفلو ، ومل يكن النا  يتعاملون بها كالذهب والفضة، وإمنا كانت وسيلة لتبادل السلع 

يرى  –ومنهم املالكية والشافعية–احملقرة، وقد اختلف الفقهاء يف حكمها، فكان كثري منهم 
بالعلة قصر النقدية على الذهب والفضة، ومسوهما جبوهر األمثان، ومسوا علة النقدية فيهما 

وهو قول مقابل –، وذهب بعضهم ، ورأوا أن الفلو  عروض وليست أمثانًا18القاصرة
قلت: ؛ جاء يف املدونة على مذهب اإلمام مالك: )إىل اعتبارها نقدًا –املشهور عند املالكية

بدراهم فافرتقنا قبل أن نتقابض قال: ال يصلح هذا يف قول مالك  أرأيت إن اشرتيت فلوسًا
قال لي مالك يف الفلو : ال خري فيها نظرة بالذهب وال بالورق، ولو أن النا   وهذا فاسد،

، 19(أجازوا بينهم اجللود حتى تكون هلا سكة وعني لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة
وباجلملة فالفلو  مل تكن عملة تضاهي النقود الذهبية والفضية يف ذلك الوقت، وال جمال 

 النقدية على الفلو . للحديث عن قيا  األوراق
كانت صكوك ففي البدايات وقد ظهر يف العصور احلديثة ما يسمى باألوراق النقدية، 

الصيارفة، وملا ازدادت ثقة النا  وعند الصاغة  مودعةمعدنية )الذهب والفضة(  متثل نقودًا
ا يف من املعادن النفيسة مل بهذه الصكوك أصبح املودعون يتداولون صكوك الصيارفة بداًل

ملا كثر تداول هذه الصكوك يف السوق تطورت هذه األوراق إىل  ثّم محلها من مشقة وخطر،
صورة البنكنوت، فكانت البنوك تصدرها بغطاء كامل من الذهب، وتتعهد بدفع قيمتها من 

عن انفصال األوراق النقدية عن  أخريًاحتى مت اإلعالن  ثم تطور األمر عما كان عليهالذهب، 
ميثل قوة شرائية  مستقاًل م، وأصبحت األوراق النقدية نقدًا1971لذهيب يف سنة الغطاء ا

واجملمع  20جممع الفقه اإلسالمي الدولي ومنهم -إلزامية، وقد استقر عند الفقهاء اليوم 
ري عليه جت مستقاًل أن األوراق النقدية تعترب نقدًا - 21الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي

؛ ألن النا  اليوم قد تعارفوا على اعتبار ااملعدنية من الربا والزكاة وغريهأحكام النقود 
، وال جمال للحديث عن قيا  األوراق النقدية على الفلو ؛ حقيقية األوراق النقدية نقودًا

الفلو  مل تكن تضاهي الذهب والفضة، وأما األوراق النقدية اليوم فقد راجت على  ألّن
تخدامهما حمصورا يف الوقت احلاضر، فالفتوى بعدم ربوية الذهب والفضة، وأصبح اس

األوراق النقدية يفتح باب مفاسد الربا ويعطل أحكام الزكاة، فتكون األوراق النقدية على 
القول بأن علة الربا جوهرية األمثان أمثانا ملحقة بالذهب والفضة، وتكون على القول بعلة 

 ا، والذي مييل إليه الباحث القول الثاني.ذاته مستقلة حبّد مطلق الثمنية أمثانًا
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وقد ظهر يف العصر احلديث نوع من النقود يسمى بنقود الودائع أو النقود الكتابية، 
 وهي مكونة من الودائع اجلارية والودائع حتت الطلب يف البنوك، وهي متثل تعهدًا بالدفع نقدًا

تزام البنك بدفع مبلغ معني من يف صورة قيد كتابي أو دفرتي يف سجالت البنك، يتضمن ال
 ، ومن ثّم22النقود الورقية يقوم املستفيد بإيداع قيمتها على شكل رصيد يف احلساب اجلاري

على عرف –لكرتونية يتم تداول هذه النقود عن طريق الشيكات املصرفية والتحويالت اإل
فإن أهل االقتصاد  ها نقدًاالقوانني مل تعترب ، ومع أّن-كثري من الدول اليت مل تعترب الشيك نقدًا

، وقد ذهب عدد كبري من الباحثني يف االقتصاد اإلسالمي حقيقيًا يعتربون هذه الودائع نقدًا
 .23ومنهم جملس الفكر اإلسالمي بباكستان إىل أن نقود الودائع ال تتعارض مع اإلسالم
، بل ترك نًامعي وبذلك يتبني أن اإلسالم مل يأت بنظام نقدي جديد، ومل يشرتط شكاًل

 لتؤدي دورها االقتصادي بكفاءة.خاصة ذلك لعرف النا ، وإمنا ضبط دور النقود يف أحكام 
  املطلب الثالث: كفاءة النقود يف النظام اإلسالمي

كفاءة النقود يف النظام ، ولذلك ف-تقدم ذكرها–وظائف معينة لتحقيق تعترب النقود أداة 
، 24منا ترد كفاءة النقود إىل أداء وظائفها بشكل كامل، وإمعينًا اإلسالمي ال تتطلب شكاًل
أي  –خلقهمامن الغزالي وابن تيمية، فيقول حجة اإلسالم الغزالي: " ويؤكد هذا املعنى كّل

وحلكمة  ،تعاىل لتتداوهلما األيدي ويكونا حاكمني بني األموال بالعدل اهلُل –الذهب والفضة
وأما الدرهم والدينار ويقول اإلمام ابن تيمية: "، 25"أخرى وهي التوسل بهما إىل سائر األشياء

بل مرجعه إىل العادة واالصطالح؛ وذلك ألنه يف  ،طبعي وال شرعي يعرف له حّدال فما 
 .26"ملا يتعاملون به بل الغرض أن يكون معيارًا ،األصل ال يتعلق املقصود به

، فمقصد مةجيب أن تكون مستقرة القيبشكل كامل ولكي تؤدي النقود وظائفها 
هو مطلب شرعي أكيد من احملافظة على قيمة النقد كما يقول الدكتور عبد اجلبار السبهاني 

استقرارية  أّن فاهلل سبحانه وتعاىل أمر بالعدل، وما من شّك ،الناحية احلقوقية واالقتصادية
فهو أمر  -توقيفّي وإن مل يرد به نّص-قيمة الوحدة النقدية، شرط للعدل يف املعامالت، وهذا 

 .27الواجب )العدل( إال به فهو واجب مدرك عقاًل، وما ال يتّم
الدراهم والدنانري أمثان املبيعات، والثمن هو املعيار الذي  فإّن يقول اإلمام ابن القيم: "

ال يرتفع وال ينخفض؛ إذ لو كان  مضبوطًا به يعرف تقويم األموال، فيجب أن يكون حمدودًا
لسلع مل يكن لنا مثن نعترب به املبيعات، بل اجلميع سلع، وحاجة الثمن يرتفع وينخفض كا

النا  إىل مثن يعتربون به املبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك ال ميكن إال بسعر تعرف به 
 .28"م به األشياء، ويستمر على حالة واحدةالقيمة، وذلك ال يكون إال بثمن تقّو



العدد األول | متوز ٢٠١٩مجلة الفتوى والدراسات اإلسالمية 145

د. محزة عدنان مشوقةالنقود الرقمية من منظور اقتصادي إسالمي

رار النقد، بل أوكل مهمة إصدار النقد ومل يكتَف اإلسالم بوجوب احملافظة على استق
أن مسؤولية الدولة عن  واحلّق؛ يقول الدكتور عبد اجلبار السبهاني: "والرقابة عليه إىل الدولة

توقيفي، فهو من باب املصاحل املرسلة اليت ال  إصدار النقد وإدارته، حتى وإن مل يسنده نّص
 .29"ُيستغنى فيها عن الدولة أبًدا
جاء يف كتاب مجاهري الفقهاء إىل حصر اإلصدار النقدي باحلاكم،  ولذلك فقد اجته

تكون بقيمة  لرعايا فلوسًالينبغي للسلطان أن يضرب " :" على املذهب احلنبليكشاف القناع"
وقال أمحد يف رواية  ...ملعاشهم عليهم، وتيسريًا العدل يف معامالتهم من غري ظلم هلم تسهياًل

ألن النا  إن  ؛الدراهم إال يف دار الضرب بإذن السلطان ال يصلح ضرب :جعفر بن حممد
فقد منع من الضرب بغري إذن  :قال القاضي يف األحكام السلطانية ،رخص هلم ركبوا العظائم

 .30"ملا فيه من االفتيات عليه ؛السلطان
الّنظر يف الّنقود املتعامل بها بني وهي –وقد اعترب العالمة ابن خلدون وظيفة السكة 

 النقد إذ بها يتمّيز ملوك والدول؛وظيفة ضرورّية لل –ا  وحفظها مّما يداخلها من الغّشالّن
اخلالص من املغشوش بني الّنا  يف الّنقود عند املعامالت ويّتقون يف سالمتها الغّش خبتم 

 .31الّسلطان عليها بتلك الّنقوش املعروفة
مصارف اإلسالمية بإصدار وقد اختلف الباحثون املعاصرون يف مسألة إذن الدولة لل

نقود الودائع، وكان رأي كثري منهم جوازه يف إطار السياسة النقدية ورقابة الدولة؛ واستندوا 
الدولة يف إصدار النقد عند مجهور الفقهاء بيد الدولة أو من تأذن له الدولة  حّق يف ذلك إىل أّن

 يتعارض مع قيام املصارف ر عند الفقهاء الالدولة املقّر ولو كانت مؤسسات خاصة، فحّق
بإصدار نقود الودائع، بينما ذهب البعض إىل حصر إصدار النقد بالدولة أو مؤسسات الدولة 

تطفيف قيمة النقود املتاحة يف اإلصدار لغري الدولة يعين  متليك حّق كالبنك املركزي؛ ألّن
رض مع مقصد ، وهذا يتعاحجم النقود مقابل حجم الناتج مبعنى زيادةحميط التداول، 
 .32استقرار قيمة النقد

ل من خماطر توليد طبيعة النظام االقتصادي اإلسالمي تقّل والذي يظهر للباحث أّن
النقود االئتمانية، فالنشاط اإلقراضي حمدود النطاق لعدم وجود فوائد ربوية، وأما األنشطة 

التحفظات  وبالتالي فإّنالتمويلية واالستثمارية فهي توازن بني التدفقات السلعية والنقدية، 
اليت قيلت عن السماح للمصارف اإلسالمية بتوليد نقود الودائع تنبع من مشاهدة اآلثار اليت 

 .33خلفها النظام االقتصادي الربوي
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كفاءة النظام النقدي يف اإلسالم يتطلب احملافظة على استقرار  وبذلك يتبني للباحث أّن
 لة أو من تأذن له يف إطار الرقابة والسياسات النقدية.إصدار النقد بيد الدو النقد وحصر حّق

 
 املبحث الثاني

 البتكوين من منظور اقتصادي
  لبتكوينبا املاليةضاربات املالتعامالت و حجم :ولاأل املطلب

 : طرق احلصول على البتكوينأوال
 :34ميكن لكل فرد احلصول على البتكوين عن طريق الوسائل اآلتية

 منصات التداول.شراء البتكوين من  -1
 مبادلة البتكوين مع شخص آخر ميلكها. -2
 للمنتجات واخلدمات. قبول البتكوين مثنًا -3
 ".Miningالتنقيب عن البتكوين " -4

فالوسائل الثالثة األوىل هي وسائل متاحة معروفة ملستخدمي الشبكة العنكبوتية منذ 
 زمن، والذي يعنينا يف هذا املقام الكالم عن مصطلح التنقيب.

تنقيب أو ما يسمى بالتعدين ميكن تعريفه باختصار أنه عملية استخدام قدرة فال
على  الكمبيوتر إلنشاء عمالت بتكوين جديدة، فهو يتطلب برنامج تشغيل يتم تنزيله جمانًا

مواصفات عالية، ويقوم الربنامج بالتنقيب عن البتكوين عن طريق  اتأجهزة متخصصة ذ
الكثري من األلغاز واملعادالت  اسوب املعاجل، وتتطلب حّلبرجمة معينة تعتمد على قوة احل

لكشف سلسلة طويلة من األرقام واحلروف إلصدار البتكوين، وكلما زادت عمليات التنقيب 
 كلما أصبحت األلغاز أصعب.

"، والذي يضم معلومات Block Chainيسمى " ويتم تسجيل كل عملية يف سجل عاّم
ا يف التنقيب والتبادل وعدد وحدات البتكوين اليت مت تبادهلا، عن احلسابات اليت مت استخدامه

الوحدات نفسها بشكل باملتعاملني ال يتعاملون  وذلك لتحليل املعلومات والتأكد من أّن
 مستمر.

إضافة  اليت مت إنتاجها يف احملفظة اخلاصة لكل مستخدم، كما يتم بتكوينويتم ختزين ال
من قبل النظام  يل، وبعد دقائق قليلة يتم التحقق من العمليةتوقيع إلكرتوني إىل عملية التحو

 .35اخلاص بها، ثم يتم ختزينها بشكل مشفر جمهول يف شبكة البتكوين
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، وما زالت العملية مستمرة حتى نفاذ الكمية حتصل عملية تنقيب كل عشر دقائق تقريبًا
شخص أن يقوم  مليون وحدة بتكوين، وميكن ألي 21القصوى احملددة للبتكوين وهي 

بالتنقيب، وال حتتاج إىل أي جهة خاصة لتقوم بعمل الوسيط، كما ال يوجد جهة حكومية أو 
دولية تقوم بإصدار البتكوين، وتتطلب عملية التنقيب تكاليف مرتفعة متمثلة يف قيمة األجهزة 

 .36والطاقة املبذولة وحجم اجلهد الذي حيتاج إىل إصدار وحدة البتكوين
 بالبتكوين: التجاريةالتعامالت ثانيا: حجم 

بل تأخر م، ٢009عام  هاعلى أرض الواقع مع بدء إنتاج البتكوينمل يتم استعمال 
 10بقيمة  ، حيث كانت أول عملية حقيقية للشراء هي شراء "بيتزا"م2010العمل بها إىل عام 

 .37اآلونة األخريةآالف بتكوين، ثم توالت التعامالت بشكل مكثف يف 
 وبايبال( Dell) ديل مثل ،شركات كبرية باعتماد البتكوين كوسيلة دفع وقد قامت

(PayPal ) ووردبر (WordPress )وشوبيفاي (Shopify )الشهية املطاعم وسلسلة 
أكثر من مائة ألف متجر حول العامل تقبل  ذكرت بعض املواقع أّن، و38ذلك وغري وي صب

( خريطة للشركات اليت تقبل بالدفع insusebitcoيقدم موقع )، و39الدفع بالنقود الرقمية
 .40بالنقود الرقمية حول العامل

لدفع عند كثري لالبتكوين قد أصبحت وسيلة مقبولة  فيمكن أن نستنتج من ذلك كله أّن
لكرتوني، ومبا أن لسهولة استخدامها وحتويلها على السوق اإل من الشركات العاملية؛ نظرًا

على  كبريذلك أثر لكل كبري يف اآلونة األخرية، فقد كان لكرتوني قد كرب حجمه بشالسوق اإل
 اعتماد البتكوين كوسيلة دفع.

  : املضاربات املالية بالبتكوين:ثالثًا
من أبرز استخدامات البتكوين األكثر شعبية اليوم هو استخدامها ألغراض التداول 

كوين، ويبني منصة لتداول البت coinmarketcap.com "400 واملضاربة، وحيصي موقع "
 :41الشكل اجملاور حجم التداول على البتكوين
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، ويبني اجلدول اجملاور جدًا كبريًا واملتابع ألسعار البتكوين وحجمها السوقي يرى تذبذبًا

 :42أبرز موجات اهلبوط احلادة اليت تعرضت هلا البتكوين
 

معدل 
 اهلبوط

 السبب الفرتة الزمنية

وهي  – MtGox  صةبداية تعرض من م2011 يونيو 94 %
  –املنصة العاملية الرئيسية للتداول البتكوين 

 لالخرتاق.
 لالخرتاق "Linode " تعرض منصة م2012 يناير 36 %

شركة الوساطة املالية  "Paxum"توقف 
 عن دعم بتكوين.

 مار  25 %
 م2013

، بشكل غري Fork  انقسام بتكوين
 متوقع.

عن العمل بشكل  "MtGox" توقف منصة م2013بريلأ 79 %
 غري متوقع.

لالخرتاق مبوجة  "MtGox" تعرض منصة م2014 فرباير 49 %
 أكرب من األوىل.

 ،Fork  انتشار أخبار انقسام بتكوين م2017 يونيو 36 %
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 . Bitcoin Cashمتهيدًا لظهور بتكوين كاش 
اإلعالن عن حزمة من التشريعات  م2017سبتمرب 40 %

ل بتكوين والعمالت الصينية اليت حتد من تداو
 الرقمية.

قامت كوريا اجلنوبية حبظر تداول  م2018 يناير 48 %
العمالت الرقمية، وأصدرت الصني املزيد من 

 التشريعات.
 

فهذه الصورة العامة ألسعار وحدة البتكوين السوقية وحجمها يف التداول، فهي شديدة 
لب الدول من التعامل بها، كما سيأتي التذبذب وتثري الريبة والقلق اجتاهها، وهلذا منعت أغ

 للقيم. أمينًا يف الفصل القادم، وبهذا ميكن القول بأن البتكوين ليست خمزنًا
 االقتصادية البتكوين خماطر :نيالثا املطلب

يرتتب على التعامل بالبتكوين كثري من املخاطر؛ وذلك لعدم وجود جهة تضمن 
 استعراض أهم املخاطر فيما يأتي: خماطرها أو تتحكم فيها على األقل، وميكن

 : عدم استقرار قيمة البتكوينأواًل
د سعر البتكوين بالعرض والطلب، فال يوجد قيمة ذاتية للبتكوين، وتشكل يتحّد

 22أمام انتشارها ورواجها، ففي  كبريًا التقلبات الكبرية يف سعر البتكوين يف قيمتها عائقًا
 .43ب ثلث قيمتها يف مخسة أيام فقطخسرت البتكوين ما يقار 2017ديسمرب 

البتكوين مسار أن  أستاذ املاليات جبامعة "ديوك" بالواليات املتحدة، ،كامبل هاريف"ويرى "
حيدث يف  إىل أن التقلب مثاًل لتفقد كل شيء، مشريًا مضاربات حبت، ينبغي أن تكون مستعدًا

 .44خر من األصولمن أي نوع آ ، ولكن البتكوين أكثر تقلبًاسوق األسهم أيضًا
ينيس فاروفاكيس "البتكوين" بفقاعة "التوليب" اليت  سابقاليوناني ال وزير املاليةوشبه 

، وأزمة التوليب كانت قد حدثت يف هولندا وتسببت يف خسائر كبرية 17حدثت يف القرن الـ
 ثم اخنفضت يف العام نفسه ،ضعفًا 20يف القرن السابع عشر وارتفعت فيها أسعار الزهور 

 .45%99بنسبة 
 : ارتباطها بأعمال غري مشروعةثانيًا

تعترب البتكوين مالذا لإلرهابيني والعصابات وأصحاب األعمال املشبوهة للقيام بأعمال 
جم وزادت التهديدات بشأن إمكانية ارتفاع ححتويل األموال يف ظل عدم وجود رقابة عليها، 
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إمكانية أن يتسبب انتشار البتكوين دون وحيذر اخلرباء من ، ًاعمليات غسيل األموال عاملي
رقابة البنوك املركزية إىل زيادة عمليات غسيل األموال والتسبب يف عمليات احتيالية 

 .46ضخمة
طريق " سمانرتنت عن طريق املوقع املعروف بحققت سوق جتارة املخدرات عرب اإلكما 
ستخدم مسجل؛ وذلك ألف م 200مليار دوالر، وجذبت حنو  1,2إيرادات قدرها  "احلرير

قرار مكتب ، حتى جاء من خالل استخدامها البتكوين على مدار عامني من التشغيل
بتهمة اإلجتار باملخدرات غري  2014التحقيقات الفيدرالي األمريكي بإغالقه يف أكتوبر 

فيما أكدت الدائرة الفيدرالية الروسية ملكافحة املخدرات أن عصابات جتارة ، املشروعة
كوين( يف تاالفرتاضية اإللكرتونية )ب نقودت أصبحت تعتمد على نطاق واسع على الاملخدرا

 .47حساباتها املتعلقة بتجارة املخدرات
 "بتكوين وصدقة اجلهادفقد صدر عن تنظيم داعش بيان " ؛وأما خبصوص متويل اإلرهاب

 الوثيقة أن لتمويل األنشطة اجلهادية، وجاء يف البتكوين ضرورة استعمالالذي شدد فيه على 
 هاللتغلب على األنظمة املالية للحكومات، وشرحت كيفية استخدام عمليًا البتكوين متثل حاًل

 .48وإنشاء احلسابات املالية على اإلنرتنت، ونقل األموال دون لفت انتباه أي أحد
 لكرتونية: التعرض للقرصنة اإلثالثًا

، حبيث ال يستطيع اجملين عليه لكرتونية أحد أكرب خماطر البتكوينمتثل القرصنة اإل
موال املسروقة، أو السعي بإجراءات قانونية جراء ذلك، وقد أظهرت دراسة اسرتداد األ
عام  مار  شهر وحتى 2009أنه منذ نشأة البتكوين عام  جامعة "كارينجي ميلتون"صادرة عن 
من مجيع تبادالت البتكوين التشغيلية يف تلك الفرتة تعرضت لالخرتاق  %33فإن  2015

 .49والسرقة اإللكرتونيني
 : خطر البتكوين على االقتصاد العامليرابعًا

 ،تزيد خماطر البتكوين على االقتصاد العاملي بسبب انفصاهلا عن أية سياسة نقدية رشيدة
ق مصاحل اجملتمع، ويرسخ فلسفة سوء توزيع الثروات يف بقدرة الدول على حتقي مما يضّر

فاروفاكيس أن الفلسفة األساسية اليت يقوم العامل، ولذلك يرى وزير املالية اليوناني السابق 
بتكوين، وهي حتديد كمية املعروض من املال مسبًقا دون النظر إىل دورة األعمال أو العليها 

 .50ترّسخ وتؤّكد على عدم املساواة يف الثروة هايرى أن حالة االقتصاد أو العملية السياسية،
زيادة املضاربات الوهمية عليها بشكل كبري مقارنة حبجم التبادالت كما تعمل 

فاروفاكيس ذلك ، ويفسر بني االقتصاد احلقيقي والوهمي عميقًا لكرتونية احلقيقية انفصااًلاإل
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مسني بيانيَّني: األول يعبِّر عن قيمة البتكوين قائًلا: كل ما عليك فعله هو أن ُتلقي نظرة على ر
بالدوالر مبرور الوقت واليت تشهد تزايًدا ُأسيًّا، والثاني يوضِّح عدد املعامالت اليت تتّم 

بتكوين الواخلدمات والسلع اليت يتم شراؤها باستخدام بتكوين، مشرًيا إىل تضّخم سعر 
 .51ا هي إال فقاعة بدون شكبتكوين م، ولذلك فالمقارنًة باستخدامه الفعلي

 عدم اعرتاف أغلب دول العامل بها :خامسًا
تباينت مواقف البنوك املركزية العاملية ما بني أكثرية معارضة وأقلية مؤيدة، وقد حذر 
البنك األوروبي املركزي والفرنسي والياباني واهلولندي والروسي والنيوزلندي واالسرتالي 

مبنع التعامل  2014ن البنك املركزي األردني تعميم عام ومؤسسة النقد السعودي، وصدر ع
 .52بالبتكوين

 فوجود التشريعات والقوانني الناظمة للعملة تزيد من كفاءتها وجتعل رواجها منتشرًا
للقيم، من خالل محايتها من  أمينًا بشكل أكرب يف التبادالت احلاضرة واآلجلة، كما جتعلها خمزنًا

النزاعات الواقعة بني أطراف املتعاملني بها والتحكم يف    وفّضحماوالت السرقة واالختال
 استقرارها.

، يف سويسرا BISبنك التسويات الدولي  حول العمالت الرقمية عن تقرير وقد صدر
العمالت وقد وصف التقرير البنك املركزي العاملي للبنوك املركزية الوطنية، والذي يعترب 

وإيثريوم واليتكوين وغريها بأنها خطرة وضارة وعدمية القيمة الرقمية االفرتاضية مثل بتكوين 
وأشار التقرير إىل أن العمالت الرقمية تصبح بال قيمة من ، ووسيلة النهيار قيمة األصول

ما يتم التداول فيها عرب صناديق وهمية  وغالبًا ،خالل عمليات الغش أو االخرتاق الرقمي
تلك العمالت وتداوهلا ال  وألّن، د التعامل الرمسيةعن قواع تودي بثروة املواطنني بعيدًا

خيضع ألي قواعد، فال يوجد أي سند هلا يف حال خسارة املتعامل لثروته وهو خطر حقيقي 
، وخلص مع وجود آخرين لديهم مهارات اخرتاق أوسع متكنهم من خطف ثروة غريهم

لتكنولوجيا من ناحية األمان أو مشكلة العمالت الرقمية االفرتاضية ليست يف ا أّنالتقرير إىل 
سهولة االخرتاق، ولكنها مشكلة بنيوية باألسا  يصعب حلها بإخضاعها للقواعد أو 

 .53التنظيم
 
 
 
 



العدد األول | متوز ٢٠١٩مجلة الفتوى والدراسات اإلسالمية 152

د. محزة عدنان مشوقةالنقود الرقمية من منظور اقتصادي إسالمي

 املبحث الثالث
 البتكوين تقدير اقتصادي إسالمي

 عرض االجتاهات املعاصرة يف حكم البتكوين: ولاملطلب األ
حدثة عرض اآلراء العلمية املتعلقة تقتضي األمانة العلمية يف دراسة املسائل املست

باملسألة، وألن اآلراء قد تكثر وبعضها قد يكون اجتهادات فردية، فسيكتفي الباحث بعرض 
الفتاوى اجلماعية ألهميتها ورواجها، وفيما يأتي بيان ألهم الفتاوى اليت صدرت خبصوص 

 البتكوين:
 رئاسة الشؤون الدينية الرتكيةفتوى : أواًل

تصدر فتوى يف موضوع  شرعيةالشؤون الدينية الرتكية أول مؤسسة  تعترب رئاسة
من املعروف أن هذه العمالت املشفرة ليست حتت سلطة البتكوين، وقد ورد يف مقدمة الفتوى "

وبالتالي فإنها ال تقع حتت ضمانة الدولة، ويف هذا السياق فإنه ميكن استعماهلا يف  ،مركزية
"، وعللت الفتوى ل، مما جيعل من غري املناسب التعامل بهاعمليات املضاربة وغسيل األموا

واملضاربات  عمال غري مشروعةأحكم التحريم بكونها مل تصدر عن جهة حكومية وارتباطها ب
 .54اليت جتري عليها

 فتوى دار اإلفتاء الفلسطينية :ثانيًا
كية؛ حيث جاء من الفتوى الرت وأما دار اإلفتاء الفلسطينية فكانت فتواها أكثر تفصياًل

مقدمة الفتوى تعريف البتكوين وشرح عن عملية التعدين وخصائص البتكوين، ورأت يف 
الفتوى أن البتكوين مل يتوافر فيها شروط النقد الشرعي؛ بسبب وجود فروق بني البتكوين 

جمهولة، كما ال والنقد الشرعي، فيجب أن يكون النقد الشرعي قد صدر عن سلطة معلومة 
للسلع واخلدمات، والبتكوين مل تعرتف به أكثر  عامًا ون النقد الشرعي مقياسًاجيب أن يك
 املؤسسات.

ثم عرضت الفتوى للحكم الشرعي بناء على ما سبق؛ حيث جاء يف نهاية الفتوى ما 
، يرى جملس اإلفتاء األعلى حتريم تعدين البتكوين... الحتوائه على الغرر الفاحشنصه: "

 عملة جمهولة املصدر، وال زالؤه، ألنه ما را، كما ال جيوز بيعه وال شوتضمنه معنى املقامرة
 ضامن هلا، وألنها شديدة التقلب، واملخاطرة، والتأثر بالسطو على مفاتيحها، وألنها تتيح

 وال وال بيعًا للنصب واالحتيال واملخادعات... فال جيوز التعامل بها ال تعدينًا ًاكبري جمااًل
 .55راًء"ش
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 فتوى دار اإلفتاء املصرية :ثالثًا
جاءت فتوى دار اإلفتاء املصرية مطولة أكثر من سابقتيها، كما متيزت باالستعانة بآراء 

الفتوى بعد  ، وقد جاء يف نّصأهل اخلربة واالقتصاد، وكان التخريج الفقهي فيها غنيًا
 عملة "البتكوين" وعلى هذا مل تتوفر يفاستعراض أهم السلبيات االقتصادية للبتكوين ما نصه: "

هذا باإلضافة إىل أن التعاُمَل بهذه ، ...الشروُط والضوابُط الالزمُة يف اعتبار العملة وتداوهلا
العملة يرتتَُّب عليه أضراٌر شديدٌة وخماطُر عاليٌة؛ الشتماله على الغرر والضَّرر يف أشدِّ 

 .56"صورهما
شرًعا تداول عملة "البتكوين" والتعامل وبناًء على ذلك: فال جيوز وورد يف نهاية الفتوى: "

من خالهلا بالبيِع والشراِء واإلجارِة وغريها، بل ُيمنع من االشرتاِك فيها؛ لعدِم اعتباِرها 
كوسيٍط مقبوٍل للتبادِل من اجلهاِت املُختصَِّة، وِلَما تشتمل عليه من الضرِر الناشئ عن الغرِر 

رها وِقيمتها، فضًلا عما تؤدي إليه ممارسُتها من خماطَر عاليٍة واجلهالِة والغشِّ يف َمصِّْرفها وِمعّْيا
 ."على األفراد والدول

 عة االقتصاد اإلسالمي على الواتسبيان البتكوين الصادر عن جممو :رابعًا
تعترب جمموعة االقتصاد اإلسالمي على الواتس جمموعة حوارية تتناقش يف كثري من 

موعة من املتخصصني يف االقتصاد اإلسالمي من خمتلف مسائل االقتصاد اإلسالمي، وتضم جم
أطراف العامل، ومل يستهدف بيان البتكوين إصدار فتوى، وإمنا كان القصد حترير حمل النزاع يف 
 املوضوع، وقد انتقى الباحث هذا البيان وضمه إىل الفتاوى اجلماعية السابقة ألهميته وشهرته.

يف البداية األوصاف الفنية للبتكوين  مستعرضًا ،جاء البيان يف ثالثني صفحة تقريبًا
بصورة دقيقة وموضوعية، كما استعرض البيان الفتاوى الرمسية الصادرة يف املوضوع، ثم 
انتهى خبالصة األوصاف الشرعية املؤثرة يف حكم البتكوين، حيث حصر القائمون على البيان 

، جهالة مستقبل العملة، وة املصدرجهالأهم األوصاف املؤثرة يف حكم البتكوين يف اآلتي: 
كثرة ، وجهات التنظيم والرقابة من قبل احلكومة، وغياب جهة اإلصدار أو اجلهة الضامنةو

حتقق ، وعدم كثرة االستعماالت غري القانونية، والنسيب يف القيمة راراملضاربات وعدم االستق
 .57املاليَّة والنَّقدية والثَّمنيَّة يف البتكوين يف الواقع
 وانتهى القائمون على البيان إىل رأيني:

 يرى أن األوصاف املؤثرة السابقة هي مناط احلكم الكلي للتحريم. :القول األول
يرى أن البتكوين قد حققت مناط النقدية باعتبار ما آلت إليه يف الواقع  :القول الثاني

دم إصدارها من من القدرة على متلك العمالت، وحتقيق وظائف النقود يف اجلملة رغم ع



العدد األول | متوز ٢٠١٩مجلة الفتوى والدراسات اإلسالمية 154

د. محزة عدنان مشوقةالنقود الرقمية من منظور اقتصادي إسالمي

األوصاف املؤثرة السابقة  شرعي أو اقتصادي مينع ذلك، وأّن جهة حكومية، وال يوجد حّد
، والذي يظهر من متابعة البيان واحد منها حكم جزئّي خارجة عن ماهية البتكوين ولكّل

 املذكور أنه كان أميل إىل القول باجلواز.
موضوع البتكوين، سيقوم الباحث وبعد العرض السابق ألهم الفتاوى اجلماعية يف 

 موقف الفقه اإلسالمي من البتكوين. بإبداء رأيه خبصوص
 املطلب الثاني: تقدير اقتصادي شرعي للبتكوين

 : تقدير اقتصادي للبتكوينأواًل
 لعدم بعملة؛ ليس البتكوين أّن للباحث يظهر االقتصادية املعايري استعراض خالل من
 أدائه على يتوقف فهذا نقدًا كونه خبصوص اوأّم به، لتعاملبا يلزم قانوني اعتماد وجود
 .النقود لوظائف

 السلعة البائع فينقل بها، يعرتف من عنداحلاضر  للتبادل كوسيلة تستخدم قد فالبتكوين
وقد سبق الكالم عن أكثر من مائة ألف شركة  للبائع، النقدية القيمة املشرتي وينقل للمشرتي،

 .عامًا فيمكن الكالم عن كونها حققت قبواًل تتعامل بها، وبالتالي
اتساع التعامل بها، فال يقدح يف ذلك عدم قبوهلا يف كثري من أحناء  واملراد بالقبول العاّم

النقود الورقية اخلاصة بكل دولة ال تقبل خارج إطار بلدها، وحتتاج إىل الصرافة  العامل، فإّن
 .58سواق خيتلف باختالف الزمان واملكانمن قبل الصرافني، ومن املعلوم أن تطور األ

 دام فما للتبادل، كأداة وظيفتها يتبع فهذا، هلا وخمزنًا للقيم مقياسًا كونها خبصوص اأّمو
 ميكن كما واخلدمات السلع أمثان حتدد فهي -حمدودًا كان ولو- القبول إطار يف بها التعامل
 فتسارع، االعرتاض يشوبها الوظيفة ذهه أن واملالحظ الزمن، من لفرتة فيها قيمتها تكتنز أن

 .للقيمأمني  كمخزن دورها يهلهل واخنفاضها أسعارها ارتفاع
ة يف إطار ما زالت ضيق الوظيفة فهذه ،املؤجلة املدفوعات لتسوية وسيلة كونها اوأّم

 .وقبلتها كوسيلة لتسوية االلتزامات احلكوميةالدول اليت اعرتفت بها، 
كوسيلة على الرغم من جريان التعامل بها –لبتكوين والذي يظهر للباحث أن ا

، وبالتالي فال يوجد مسوغ اقتصادي للدفاع ق وظائف النقد بكفاءةمل حتّق –للتبادالت احلاضرة
عن البتكوين، وأما النقود الرقمية األخرى فينبغي أن تدر  كل واحدة منها على حدة، 

 .ادية بكفاءة فيمكن اعتباره نقدًاوعلى ذلك فلو ُوجد نقد رقمي حيقق وظائفه االقتص
من املتعاملني يعاملون  ًاكثري فإّن ؛يف األسواق املالية العاملية ا بالنسبة ملكانة البتكوينوأّم

بالرغم من وجود حتذيرات عديدة من مآل البتكوين وحتوهلا إىل فقاعة ، البتكوين كأصل مالي
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ان احلائزان على جائزة نوبل لالقتصاد يرى ريتشارد ثالر وبول كروغميف نهاية األمر، حيث 
، يف حني يرى وزير املالية 59ما هي إال فقاعة من املرجح أن تنهار عاجاًل أم آجاًلالبتكوين أن 

تكوين لن تتسبب يف أزمة مالية ُكربى بالنظر الب فاروفاكيس أنه يف حال انهيار فقاعة اليوناني
، وبالتالي فال ميكن اعتبار 60ألسواق األخرىمقارنة با والذي ما زال ضئياًل إىل حجم سوقها
 .مستقرًا ماليًا البتكوين أصاًل
  لبتكوينل : تقدير شرعّيثانيًا

يظهر للباحث الفهم الدقيق للموقف الفقهي من البتكوين يتأتى من التمييز بني ثالثة 
 وهي: ،مفاهيم

 مرّد ا ، وبالتالي فإّنالنقود اليت يتعامل بها الن األول: نقدية البتكوين: فاإلسالم أقّر
نقدية البتكوين إىل العرف، وقد ضبط علم االقتصاد املعاصر هذا العرف مبجموعة معايري، 
وهي توافر القبول والقيام بوظائف النقد، والقبول العام قد يكون مستنده القيمة الذاتية 

ده تعارف كالذهب، وقد يكون مستنده إلزام القانون كاألوراق النقدية، وقد يكون مستن
 .لت البتكوين مل حتقق وظائف النقدللسلع واخلدمات، وما زا النا  بالتعامل به مثنًا

فاملوقف الفقهي إذ يرفض التعامل بالبتكوين، فإنه ال ميانع وجود عملة رقمية يف 
؛ ألن معيار النقدية العرف، واإلسالم يعرتف املستقبل القريب حتقق شرائط الكفاءة النقدية

 قق شرائطه االقتصادية.بأي نقد ح
الثاني: تعدين البتكوين والسماح بالتعامل به وهذه املسألة تعترب من وظائف الدولة، 
وهي متعلقة بالسياسة الشرعية، وال جيوز للدولة أن تتهاون يف هذا املوضوع؛ ألن االستقرار 

 النقدي هو مفتاح االستقرار االقتصادي.
من املخاطر  –يف الفصل السابق–على البتكوين  وقد سبق عرض أبرز املفاسد املرتتبة

االقتصادية العالية مع عدم وجود رقابة وتشريعات ضابطة لتلك املخاطر، وضعف احللول 
، فال جيوز للدول 61التقنية لشبكة البتكوين اليت تتيح وجود تدخل حكومي لضبط البتكوين

د املرتتبة على التعامل بها أكرب من منح اإلذن للتعامل بالبتكوين يف الوضع احلالي؛ ألن املفاس
 املصاحل املرجوة منها.

يتفرع احلكم على مضاربات البتكوين عن احلكم الثالث: املضاربات على البتكوين: و
تحريم تعدين البتكوين وحتريم اإلذن بضي دين البتكوين، واملوقف الفقهي يقجبواز تع

 كوين.بالتعامل بها، وبناء على ذلك حيرم املضاربة بالبت
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وبهذا التمييز الدقيق بني نقدية البتكوين، وهي مسألة اقتصادية، وترتب عليها ثبوت 
األحكام املتعلقة بالنقد، وبني تعدين البتكوين وموقف الدول والتشريعات يف اإلذن بالتعامل 
 به، وهي مسألة مرتبطة بالسياسة الشرعية )املصاحل واملفاسد(، وبني املضاربة بالبتكوين، وهي

من الفتاوى اليت صدرت يف البتكوين  مسألة متفرعة عن حكم تعدين البتكوين، يظهر أن كثريًا
قد تسرعت بإصدار التحريم املطلق أو اجلواز املطلق، واهلل تعاىل  –من وجهة نظر الباحث–

 أعلم.
 

 والتوصيات النتائج
لبتكوين ملوضوع النقود الرقمية من منظور اقتصادي إسالمي ابعد العرض البحثي 

 ، تبني للباحث النتائج اآلتية:أمنوذجًا
يعترب علم االقتصاد أربع شرائط لتحقق معيار النقدية: وهي كونها وسيلة أواًل: 

للقيم، ووسيلة للمدفوعات اآلجلة، ومل حتقق البتكوين هذه  للقيم، ومقياسًا للتبادل، ومعيارًا
 .نا  بها كوسيلة للتبادالت احلاضرة، ومع ذلك فال ميكن إنكار تعامل الالشرائط األربعة
للنقود، وإمنا أكد على ضرورة حتقيق وظائفها  معينًا مل يشرتط اإلسالم شكاًلثانيًا: 
، وعلى ذلك فاملوقف الفقهي إذ يرفض التعامل بالبتكوين؛ لكونها مل حتقق بشكل كامل

 .ب حتقق كفاءتها النقديةكفاءتها النقدية، فهو ال مينع من وجود عملة رقمية يف املستقبل القري
 بد من التمييز بني ثالثة مفاهيم متعلقة بالبتكوين وهي: ال وصل الباحث إىل أنهتثالثًا: 

 األول: يتعلق بنقدية البتكوين، وهي مسألة اقتصادية، وقد ثبت بعد الدراسة أّن
 وظائف النقد االقتصادية بكفاءة. قالبتكوين مل حتّق

وهي  ،كوين كنقد وجواز التعامل به يف املستوى القطريالثاني: يتعلق بإصدار البت
مسألة تتبع للسياسة الشرعية، وال جيوز للدول السماح بها يف ظل الوضع الراهن؛ لعظم 

 حجم خماطرها االقتصادية، وصعوبة الرقابة عليها وضبطها يف تشريعات وقوانني.
تتفرع عن حكم تعدين الثالث: يتعلق باملضاربات على البتكوين، وهي مسألة فقهية 

 .للمضاربة عليها ماليًا البتكوين والتعامل بها، وال جيوز اختاذ البتكوين أصاًل
إطالق حكم مطلق على النقود الرقمية بشكل عام، بل يدر  كل نوع  : ال يصّحرابعًا

 .على حدة، ليتبني مصاحل التعامل واملخاطر االقتصادية احملتفة بها
ورة إجياد نقود رقمية تصدر من سلطة مركزية، ووجود : يوصي الباحث بضرخامسًا

 دراسات اقتصادية وقانونية يف إطار هذا املوضوع.
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 دكتوراه يف الفقه وأصوله احلراسيس، مفيت يف دائرة اإلفتاء،أمحد  د.* 
 

 املقدمة
أصحابه ولى  آله و ، م لى  رسوله الررم والصالة والسال ،احلمد هلل رب العاملني

 : وبعد، أمجعني
 ملهمة يف واقعنامن املواضيع ا إن موضوع أسس تنمية املوارد البشرمة يف السنة النبومة

 .اإلسالمي

 أسس تنمية املوارد البشرمة يف املنهج النبوي

 دراسة تأصيىية تطبيقية 

 * احلراسيس ماجد أمحدد. 

  م18/6/2019تارمخ قبول البحث:     م17/5/2018تارمخ وصول البحث: 

 
 مىخص

هدفت هذه الدراسة إىل بيان أسس تنمية املوارد البشرمة يف املنهج النبوي الشرمف، وإبراز هذه األسس من 
 خالل التطبيقات النبومة العمىية هلا. 

 ئي التحىيىي.واستخد م الباحث يف هذه الدراسة املنهج االستقرا
وتوصىت نتائج الدراسة إىل أن املنهج النبوي الشرمف من خالل النصوص والتطبيقات والنماذج العمىية اليت 
دلا إليها كان الرائد يف ترسيخ أسس تنمية املوارد البشرمة، اليت تعترب ركيزة يف حتقيق قي  العدالة والرفاءة واملسؤولية 

 ف العامة واخلاصة.وترافؤ الفرص والتمّيز يف الوظائ
 

Abstract 
Foundations of Human Resources Development in the Prophetic Approach: An 
Applied Study 
This study aims to clarify the foundations of human resources development and their 
application in the Prophetic approach. The researcher has adopted the inductive 
analytical methodology. The study concluded that the Prophetic approach-through its 
texts, practical applications and models-pioneered the consolidation of human 
resources development foundations, which are the corner stone for achieving values of 
efficiency, equity, accountability and equality of opportunity in public and private 
employment. 
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منوذج النبوي الشرمف يف وذلك من خالل بيان األ ،ية تطبيقيةيىتأصوحيتاج اىل دراسة 
 سالمية.الدولة اإلادارة موارد سس وترسيخها يف بناء تىك األ

ة واملعاصرة واليت حيتاجها دالقضاما املستج يلتأصوتبدو أهمية البحث يف كونه حماولة ل
وبيان سبق التشرمع االسالمي لىرقي ، ني من خالل ربطها بالسنة املطهرةنسااجملتمع اإل

وبيان السبل العمىية  ،والتطور يف جمال تنمية املورد البشري واالهتما م به وتعظي  تطومره
 لذلك.

الطاقات واخلربات  وأصحاب ،كما تربز الدراسة لنامة السنة املطهرة بالعنصر البشري
 يزها بشت  االنواع والطرق.واملهارات املتميزة وحتف

 : لدراسة وأسئىتهامشرىة ا
ن الشرمعة اإلسالمية أو ،قضية املوارد البشرمة قضية مستحدثة أنمظن بعض املعاصرمن 

تنمية املوارد البشرمة، ولرننا  ألسسمل تهت  بهذا املوضوع ومل مرن لدى املسىمني تصورًا دقيقًا 
ولبيان ذلك ومة اليت تظهر جبالء العنامة بهذا املوضوع، من النصوص والتطبيقات النب جند كثريًا

 : لن أسئىة الدراسة التالية فإن هذه الدراسة ستجيب
 تنمية املوارد البشرمة يف املنهج النبوي؟ سسما أ: السؤال األول
 تنمية املوارد البشرمة؟ سسما التطبيقات النبومة أل: السؤال الثاني

 : تهاراأهداف الدراسة ومرب
النبوي الشرمف، تنمية املوارد البشرمة يف املنهج  إىل بيان أسسالدراسة هذه  فدته

النبومة لتنمية  مة العمىية هلا، حيث تعترب األسسمن خالل التطبيقات النبو وإبراز هذه األسس
 ،املوارد البشرمة وتطبيقاتها ركيزة يف حتقيق قي  العدالة والرفاءة واملسؤولية وترافؤ الفرص

 ز يف الوظائف العامة واخلاصة.والتمّي
 : البحث منهج

 استخد م الباحث يف هذه الدراسة املنهج االستقرائي التحىيىي.
 :الطرمقة واإلجراءات

النبومة يف  سساليت تناولت األ قا م الباحث باستخراج األحادمث النبومة الشرمفة -1
 من كتب احلدمث املعتربة لند العىماء. تنمية املوارد البشرمة

 قا م الباحث بالرجوع إىل أقوال العىماء يف شرح األحادمث مبا مفيد الدراسة. -2
 قا م الباحث بتخرمج األحادمث النبومة الشرمفة من مظانها. –3
النبومة يف تنمية املوارد البشرمة من األحادمث النبومة  سسقا م الباحث باستنباط األ -4
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 الشرمفة اليت رجع إليها. 
لتطبيقات النبومة املنهجية املتعىقة بتنمية املوارد البشرمة من قا م الباحث جبمع ا -5
 مظانها.

 :خطة البحث
 : املقدمة، وتشمل

 .خطة البحث راتها، منهجية البحث،أهداف الدراسة ومرب متهيد، مشرىة الدراسة،
 مقدمات يف تنمية املوارد البشرمة: حث األول )التمهيدي(بامل

 ارد البشرمة.مفهو م تنمية املو: املطىب األول
 لمارة األرض مفهو م إسالمي أصيل.: املطىب الثاني
 لى  االقتصاد وإدارة املوارد سىوك حياتي ونشاط إنساني.: املطىب الثالث
 البشرمة يف السنة النبومة واردأسس تنمية امل: املبحث الثاني

 .التخطيط والتدرمب والتأهيل
 .التعىي  واكتساب املعارف واخلربات

 .سس االختيار والتقيي القيادة وأ
 أمنوذجًا -الوظائف يف العهد النبوي: املبحث الثالث
 .احلر  ومتعىقاته

 .وظائف متعىقة بالشعائر وفض اخلصومات
 : وتقس  إىل: ئف املتعىقة باملالالوظا

 واحلرف.التجارات والصنالات 
 .الوظائف اجلبائية
 النتائج والتوصيات.: اخلامتة، وتتضمن
 جعاملصادر واملرا

 
 ول )التمهيدي(املبحث األ

 مقدمات يف تنمية املوارد البشرمة
 مفهو م تنمية املوارد البشرمة: املطىب األول
 : التنمية لغة

ومنيت الشيء ، من  ومنيا أي زاد وكثر، خوذة من الفعل من  من النماء أي الزمادةأم
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وانتم  إليه أي  إليه،لرجل اىل أبيه لزوته ونسبته ومنيت ا، ومنيته جعىته ناميا أي رفعته
 .(1)نسان أي مسنومنا اإل، انتسب

 : التنمية يف االصطالح
معد مصطىح التنمية البشرمة من املصطىحات احلادثة واملستجدة لى  املصادر اإلسالمية 

 النبومة. ةمبعناه احلدمث لى  رغ  من مفهومه بصورة واسعة يف القرآن الررم  والسن
لمىية ": عاصرة ملصطىح تنمية املوارد البشرمة، ومن ذلكلذا نذكر بعض التعرمفات امل

 .ة"توسيع اخليارات االقتصادمة واالجتمالية والسياسية والثقافي
مسالدة العامىني لى  مواجهة التحدمات اليت توجدها التطورات ": وتعين أمضًا

اء املتطىبات زإى  التريف ومعاونته  ل ،الترنولوجية وغريها من أنواع التطور يف بيئة العمل
 .(2)"ظ لى  القدرة التنافسيةلتحقيق مستومات االداء املطىوب لىبقاء واحلفا اجلدمدة،

 ،جتماليس املال االأتوزمع خيارات الناس وقدراته  من خالل تقوم  ر": وتعرف أمضا
 .(3)"ةحبيث مت  تىبية االحتياجات بعدالة دون املساس باحتياجات األجيال القادم

 : ن التنمية تتضمنأذا التعرمف ومستنتج من ه
 ألفراد من خالل توفري بيئة مثاليةوجعىها يف متناول ا، إتاحة خيارات متعددة -أ

 لتحقيق األهداف.
 ،من خالل حتسني املستومات لرافة جوانب احلياة ،حتفيز القدرات الفردمة -ب

 .(4)لىوصول لتحقيق الرفاهية
جملمولة العمىيات  ،ها حترمك لمىي خمططبأن": ولرفت التنمية البشرمة كعى  مستقل

لتحقيق التغيري بغية االنتقال من حالة غري مرغوب فيها  ،االجتمالية من خالل لقيدة معينة
 .(5)إىل حالة مرغوب فيها"

وال بد من التنبيه أن القرآن الررم  والسنة املطهرة مل مستخدما مصطىح النمو أو 
إلمار األرض، : ىحات اليت تدل لى  التنمية مثلالتنمية، ولرن هناك العدمد من املصط

 رض، التمرني.رض، إصالح األالسعي يف األ
 .(6)ومعد مصطىح اإللمار من أدق املصطىحات تعبريًا لن مفهو م التنمية

 لمارة األرض مصطىح إسالمي أصيل: املطىب الثاني
 ،الغربي لقد جاء مفهو م العمارة كمصطىح قرآني أصيل متجاوز القصور يف املصطىح

وخيتل فيها التوزمع  وتغفل احلاجات الروحية،حيث تنحصر التنمية يف إنتاج اجلوانب املادمة 
 .(7)وال متمتع كل األفراد حبد الرفامة يف الدخل
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وبرل صورة من صور  لامرة بالبناء والغرس والزرع هاجعىلمارة األرض ومعن  
 .(8)ه بسعادة وطمأنينةاحلضارة واالزدهار الذي ميرن اإلنسان من ليش حيات

 : وميرن تأسيس مفهو م العمارة يف اإلسال م من خالل احملاور اآلتية
 ارتباط العمارة بالوجود اإلنساني: أواًل

هو {: القرآن الررم  ولنون هلذا املصطىح يف أكثر من موضع، قال اهلل تعاىل وقد نّص
 [.61: ]هود }أنشأك  من األرض واستعمرك  فيها

وبناؤها واستغالل خرياتها وما أودع فيها من منظور قرآني مهدف إىل  فعمارة األرض
فرانت هل  منافع من األرض ": قال ابن لاشورليت وجد اإلنسان من أجىها، حتقيق الغامة ا

تناسب نعمة إنشائه  من األرض فألجل منافعه  يف األرض قيدت نعمة اخلىق بأنها من 
 .(9)ىيه واستعمرك  فيها"األرض اليت أنشئوا منها، ولذلك لطف ل

هي حتقيق ومن جانب آخر؛ ترتبط العمارة يف اإلسال م بغامة الوجود اإلنساني و
قال صاحب  ستعباد الناس واستضعافه ،العبودمة هلل تعاىل، وليست العمارة يف اإلسال م ال

ني واستعمل االستعمار يف لصرنا مبعن  استيالء الدول القومة لى  بالد املستضعف": املنار
بأسباب  والذي ميدك واستثمارها واستعباد أهىها ملصاحله ، واملراد أنه هو املنشئ خلىقر  

 .(10)ألنه هو صاحب الفضل كىه" ؛العمران والنع  فيها، فال مصح أن تعبدوا فيها غريه
 
 غامة لمارة األرض هي حتقيق االستخالف : ثانيًا

وإذ قال ربك لىمآلئرة {:  تعاىلوواجب العمارة نابع من واجب االستخالف، قال اهلل
َوُهَو الَِّذي َجَعَىُرْ  َخَىاِئَف {: [، وقال سبحانه30: البقرة] }ل يف األرض خىيفةإني جال

ُه اْلَأْرِض َوَرَفَع َبْعَضُرْ  َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت ِلَيْبُىَوُكْ  ِفي َما آَتاُكْ  ِإنَّ َربََّك َسِرمُع اْلِعَقاِب َوِإنَّ
 .[165: ]األنعا م }ٌر َرِحيٌ َلَغُفو

ألنه  خىفوا األم  يف السرن  يف األرض...،  أي خيىف بعضر  بعضًا": قال ابن جزي
املتقدمة َوَرَفَع َبْعَضُرْ  لمو م يف املال واجلاه والقوة والعىو م وغري ذلك مما وقع فيه التفضيل 

ا ألطاك ، وألمالر  فيما مرنر  بني العباد ِلَيْبُىَوُكْ  ِفي ما آتاُكْ  ليخترب شررك  لى  م
 .(11)فيه"

 العالقة بني املسؤولية ومفهو م العمارة: ثالثًا
: خالف الواجب، قال اهلل تعاىلتث  ركز لى  املسؤولية ليتحصل اإللمار واالس

 [.12: ]اجلاثية }رض فينظر كيف تعمىوناألومستخىفر  يف {
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لبثيًا، بل له غامة ترون بعده،  املتأمل يف هذه اآلمة مالحظ أن االستخالف ليس أمرًا
قال وهي مبثابة العىة والغامة املرجوة منه يف حق اإلنسان، فرل مترني متىوه حماسبة ومسؤولية، 

أن أموالر   معين ،الدنيا جالىر  خىفاء يف ين اهلل مستخىفر  فيها أوأ": مفسرًا الربوسوي
ظر انف ،التصرف فيها مبنزلة الوكالء وإمنا هي هلل تعاىل جعىر  يف ،ليست هي يف احلقيقة لر 
ما يف أمدمه   خىفاء ممن كان قبىر  ومعطي معناه جالىر : قيل ،كيف تعمىون أي تتصرفون

 .(12)فناظر هل تعتربون حباهل  وتتدبرون يف مآهل " ،إماك 
َسِمْعُت َرُسوَل : من حدمث ابن لمر رضي اهلل لنهما أنه قال جاء يف صحيح البخاري

ُكىُُّرْ  َراٍع، َوُكىُُّرْ  َمْسُئوٌل َلْن َرِليَِّتِه، اإِلَما ُم َراٍع َوَمْسُئوٌل ): ىَّ  اهلُل َلَىْيِه َوَسىََّ  َمُقوُلالىَِّه َص
ا َلْن َرِليَِّتِه، َوالرَُّجُل َراٍع ِفي َأْهِىِه َوُهَو َمْسُئوٌل َلْن َرِليَِّتِه، َوامَلْرَأُة َراِلَيٌة ِفي َبْيِت َزْوِجَه

َوَحِسْبُت َأْن َقْد -: َقاَل (ْسُئوَلٌة َلْن َرِليَِّتَها، َواخَلاِد ُم َراٍع ِفي َماِل َسيِِّدِه َوَمْسُئوٌل َلْن َرِليَِّتِهَوَم
 .(13)َوالرَُّجُل َراٍع ِفي َماِل َأِبيِه َوَمْسُئوٌل َلْن َرِليَِّتِه، َوُكىُُّرْ  َراٍع َوَمْسُئوٌل َلْن َرِليَِّتِه() -َقاَل

معن  الرالي ههنا احلافظ املؤمتن لى  ما مىيه مأمره  بالنصيحة فيما ": اخلطابي قال
مىونه وحيذره  أن خيونوا فيما وكل إليه  منه أو مضيعوا وأخرب أنه  مسؤولون لنه 

 .(14)ومؤاخذون به"
 اإلنسان هو حمور العمارة: رابعًا

، إذ ال ميرن أن تت  ساناإلنولمارة األرض تتطىب لنصرًا فالال وذا تأثري فالل وهو 
إمرانية االلمار والبناء إال بواسطته، وبالتالي جيب أن تتوافر فيه جممولة صفات، كالقدرة 

 واملهارة وسالح اإلميان والعى  والفرر.
ولرن يف اإلنسان ما جيعىه جدمرا باخلالفة يف األرض ليبىوه فيما آتاه اهلل ": قال أبو زهرة

ه ومعىمه ، ومعى  اجلدمر منه  بأن جيعىه يف األرض، ولذلك قال تعاىل من خريها، فهو معىم
 .(15)ألى  اجلدمر مبا ألط  وغري اجلدمر" }ِإنِّي َأْلَىُ  َما َلا َتْعَىموَن{: تعاىل ردا الستغرابه  بقوله

مرسخ اجلانب ، ومصادره أصولهيف متضح أن اإلسال م  ؛ومن خالل ما سبق من احملاور
وذلك من خالل ربطها حبقيقة الوجود اإلنساني والغامة من وجوده،  املعنوي لعمارة األرض

 .ومسؤوليته اليت حياسب لىيها
 القي  ولمارة األرض: خامسا

وإمنا تعد املفهو م ، مل تقتصر لمارة األرض يف اإلسال م لى  احلضارة املادمة واجلمالية
من شان اإلنسان املسى   اإلسالمي لعمارة األرض ليشمل القي  واألخالق احلميدة اليت ترفع
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لى  وجه اخلصوص واإلنسان بشرل لا م لتحقيق معن  االستخالف مبفهومه الشامل املادي 
 واملعنوي.
سان إن أهمية القي  تربز يف قدرتها لى  حتقيق الترامل واالتزان يف سىوك اإلنو

امة لى  الشخصية، ومصىحة اجملتمع، وتقدم  املصاحل الع هوتربيته، والتوازن بني مصاحل
املصىحة اخلاصة، والقي  حتول اجملتمع من جمتمع له حدود جغرافية إىل جمتمع ميثل البشر 

 .(16)مجيعًا
وإن لمارة األرض بالقي  واألخالق احلميدة اليت دلا إليها اإلسال م بدأت منذ مطىع 

دث الدلوة اإلسالمية يف املنهج النبوي الشرمف، فقد لرض هذه القي  سفري اإلسال م املتح
باس  املهاجرمن من مرة املررمة إىل احلبشة جعفر بن أبي طالب، لندما خاطب مىك احلبشة 

أمها املىك، كنا قومًا أهل جاهىية، نعبد األصنا م، ونأكل امليتة، ونأتي الفواحش، ونقطع ": بقوله
األرحا م، ونسيء اجلوار، ومأكل القوي منا الضعيف، فرنا لى  ذلك حت  بعث اهلل إلينا 

واًل نعرف نسبه وصدقه وأمانته ولفافه، فدلانا إىل اهلل لنوحده ونعبده، وخنىع ما كنا نعبد رس
حنن وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان، وأمرنا بصدق احلدمث، وأداء األمانة، وصىة 
الرح ، وحسن اجلوار، والرف لن احملار م والدماء، ونهانا لن الفواحش، وقول الزور، وأكل 

تي ، وقذف احملصنة، وأمرنا أن نعبد اهلل وحده ال نشرك به شيئًا، وأمرنا بالصالة مال الي
والزكاة والصيا م، تقول السيدة أ م سىمة رضي اهلل لنها فعدد لىيه أمور اإلسال م، وحرمنا ما 
حر م لىينا، وأحىىنا ما أحل لنا، فعدا لىينا قومنا، فعذبونا وفتنونا لن دمننا، لريدونا إىل لبادة 

ألوثان من لبادة اهلل، وأن نستحل ما كنا نستحل من اخلبائث، فىما قهرونا وظىمونا وشقوا ا
لىينا، وحالوا بيننا وبني دمننا، خرجنا إىل بىدك، واخرتناك لى  من سواك، ورغبنا يف جوارك، 

 .(17)"ورجونا أن ال نظى  لندك
 ولالقته باملوارد البشرمةلى  االقتصاد : املطىب الثالث

واالقتصاد متقاربان لىغامة، فمن الناحية التارخيية جند أن لىماء االقتصاد يف  الدمن
الغرب كانوا من طبقات الرهبان ولىماء الالهوت، وقد جاء بعى  االقتصاد السروالسيت يف 

 توماس أكو مياس وأوغسطني وغريهما.: العصور الوسط  يف أوروبا رجال الرنيسة، مثل
بدأ لىماء االقتصاد حياولون فصل دراسته  وأحباثه  لن  ومع حدوث الثورة الصنالية

دائرة الدمن، وكان هذا الواقع مرتبط بتارمخ أوروبا الواقعي والسياسي يف تىك الفرتة لتأثره 
 بثورة اخلروج لى  الرنيسة وحتجي  نفوذها.



العدد األول | متوز ٢٠١٩مجلة الفتوى والدراسات اإلسالمية 170

د. أمحد ماجد احلراسيسأسس تنمية املوارد البشرية يف املنهج النبوي

تس  بالصبغة الدمنية م ومدرك لىماء االقتصاد اإلسالمي أن لعى  االقتصاد إطارًا
ألخالقية واإلنسانية، وأن إنرار العالقة بني االقتصاد والقي  الدمنية واألخالقية معد فشال وا

ومؤكد العدمد من لىماء االقتصاد الغربي أنه من  ،أو خطأ من لىماء االقتصاد األوروبي
املستحيل اقرتاح إمرانية فصل لى  االقتصاد لن األحرا م القيمية اخلاصة بالبشر، سواء 

 .(18)ضاء يف جمتمع أو لىماء اقتصادبصفته  أل
من السىوك  ًافإن السىوك الذي مدرسه لى  االقتصاد ليس إال جزء ؛وخالصة القول

ري مالذي مدخل يف دائرة الدمن، ولعل ذلك هو السبب فيما ورد من إدانة القرآن الررم  لىمعا
ومل {: ل اهلل تعاىلومن ذلك قو ،اليت كانت سائدة يف اجلاهىية لند نزول الوحي ةاالقتصادم
[، وذلك كان الرتاض قو م شعيب لىيه السال م لندما وجهه  لرتك 1: ]املطففني }لىمطففني

 الغش والتاللب باالقتصاد.
 

 املبحث الثاني
 املنهج النبويتنمية املوارد البشرمة يف  أسس

لنبومة جتد وبتتبع السنة ا ،تقو م التنمية البشرمة يف إدارة املوارد احلدمثة لى  أسس لدمدة
سبقها هلذه األسس والتمادها، ومظهر ذلك جىيا من خالل املمارسة العمىية من لدن رسول 

 لشؤون الدولة. سس وترسيخها يف إدارتهاهلل صى  اهلل لىيه وسى  هلذه األ
وأحاول هنا أن أذكر بعض النماذج النبومة لتىك األسس املعتمدة يف املعامري اإلدارمة 

 : الدولية
 التخطيط : األول األساس

إن املنهج النبوي استخد م أسىوب التخطيط يف العدمد من اجملاالت التنمومة لىموارد 
نه صى  اهلل لىيه وسى  استخد م أثىة والتطبيقات العمىية لى  ذلك ومن األم ،البشرمة

وذلك من خالل ما مطىق لىيه يف العصر احلدمث  ،أسـىوب اإلحصـاء لىموارد البشرمة
اْكُتُبوا ): َقاَل النَِّبيُّ َصىَّ  اهلُل َلَىْيِه َوَسىََّ : سراني، فَعْن ُحَذْمَفَة َرِضَي الىَُّه َلْنُه، َقاَلالتعداد ال

َنَخاُف َوَنْحُن ": َفَرَتْبَنا َلُه َأْلًفا َوَخْمَس ِماَئِة َرُجٍل، َفُقْىَنا ،(ِلي َمْن َتَىفََّظ ِباإِلْساَل ِم ِمَن النَّاِس
 .(19)"ُس ِماَئٍة، َفَىَقْد َرَأْمُتَنا اْبُتِىيَنا، َحتَّ  ِإنَّ الرَُّجَل َلُيَصىِّي َوْحَدُه َوُهَو َخاِئٌفَأْلٌف َوَخْم

صى  اهلل لىيه فيه أن كتابة اإلما م الناس سنة من النيب : قال املهىب": قال ابن بطال
 .(20)"لند احلاجة إىل الدفع لن املسىمني وسى 
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َمْن َمْشَتِري ِبْئَر ): َقاَل النَِّبيُّ َصىَّ  اهلُل َلَىْيِه َوَسىََّ : فعن ُلْثَماُن ويف جمال املوارد املائية
 (.21) َفاْشَتَراَها ُلْثَماُن َرِضَي الىَُّه َلْنُه (،رومه، َفَيُروُن َدْلُوُه ِفيَها َكِداَلِء امُلْسِىِمنَي

لىيها القفل ومغيب، وأما بئر رومه فإنها كانت ليهودي، وكان مضرب ": قال ابن بطال
 (.22)"فيأتي املسىمون ليشربوا منها املاء فال جيدونه حاضًرا

 ،ويف جمال املوارد االقتصادمة قا م النيب صى  اهلل لىيه وسى  ببناء سوق يف املدمنة املنورة
وهو السوق الذي معرف باس  )املناخة( حيث  ،ولذلك لنمو االقتصاد يف اجملتمع اإلسالمي

 .(23)  اهلل لىيه وسى  بنفسهالنيب صى أسسه
 القيادة وأسس االختيار: الثاني األساس

إن املتتبع ألسس املوارد البشرمة يف االقتصاد اإلسالمي واملتفق مع لى  اإلدارة 
احلدمث، جيد الرتابط بني تىك األسس، فإن التخطيط ال مرون فعاال إال إذا مت إخراجه من 

تؤهىها لتطبيق ما خطط له، وهذا التخطيط  قبل شخصيات مميزة، وأصحاب صفات خاصة
 التطور والرقي واالزدهار. إىلاملترامىة مؤدي  القيادةالناتج لن 

هلذا اهتمت السنة النبومة بصنالة الشخصية القيادمة وإبرازها، واوجب هلا صفات 
 .وميزات لتحقيق النجاح لىوصول لثقافة التميز

 [.26: ]القصص }من استأجرت القوي األمني خري إنستئجره ما أبت ا{: قال اهلل تعاىل
وما مدرمك ما قوته وأمانته، : قال أبوها": وجاء يف تفسري الطربي لن ابن لباس قال

أما قوته مما رأمت منه حيث سق  لنا، مل أر رجال قط أقوى يف ذلك السقي منه، وأما : قالت
أة صوب رأسه فى  مرفعه إليه وشخصت له، فىما لى  أني امر أقبىتأمانته فإنه نظر حيث 

 .(24)حت  بىغته رسالتك" إليومل منظر 
لذا مشرتط يف القائد أو املسؤول واملوظف بشرل لا م أن متصف بالقوة واألمانة وال 
ميرن فصىهما، فإن حتصىت القوة دون األمانة كان البطش وأكل األموال الناس بالباطل، وان 

 وجدت األمانة وسىبت القوة ضاع احلق.
اءت األحادمث النبومة تبني أهمية االتصاف بالقوة ومدل لى  ذلك ما أخرجه وقد ج

قىت لرسول اهلل صى  اهلل لىيه ": رضي اهلل لنه أنه قال مسى  يف صحيحه من حدمث أبي ذر
مو م القيامة  وإنهانك رجل ضعيف )إ :ال تستعمىين، قال فضرب لى  منريب وقالأ: وسى 

 .(25)(ا وأدى الذي لىيه فيهامن أخذها حبقه إالخزي وندامة، 
ما أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، ال تأمرن ): ويف روامة قال

 .(26)(لى  اثنني وال تولني لى  مال متي 
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فهذا أصل لظي  يف اجتناب الوالمات، ال سيما ملن كان فيه ضعف لن ": قال النووي
لندامة فهو حق ملن مل مرن أهال هلا، أو كان أهال القيا م بوظائف تىك الوالمة، وأما اخلزي وا

ومل معدل فيها، وأما من كان أهال لىوالمة ولدل فيها فىه فضل لظي  تظاهرت به األحادمث 
 .(27)(سبعة مظىه  اهلل يف ظىه): الصحيحة كحدمث

د تولي أمور الناس وذلك ويف احلدمث السابق داللة واضحة لى  اشرتاط القوة ملن أرا
 صالح الدنيا واآلخرة. -أي القوة- هاملا في

ووجه ضعف أبي ذر لن ذلك أن الغالب لىيه ": وقد بني لىة ضعف أبي ذر، حيث قال
الدنيا واليت مبرالاتها تنتظ  مصاحل الدمن ومت  أمره، فىما لى  النيب منه  واحتقاركان الزهد 

ني أحب لك ما أحب إو": هذه احلالة نصحه ونهاه لن األمارة والوالمة وأكد نصحه بقوله
وإنها خزي وندامة" أي فضيحة قبيحة لى  من مل مؤد يف األمانة ": لنفسي"، وغىظ الوليد بقوله

 .(28)حقها، ومل مق  لرلامته برلامتها، وندامة لى  من تقىدها، ولى  التفرمط بها"
يف  ألنها توجد نقىة نولية ومن هنا تعد القيادة من أه  أسس تنمية املوارد البشرمة؛
 إدارة العمل واملال، والذي مدل  االقتصاد العا م يف نهامة املطاف.

والعنصر الثاني من لناصر القيادة األمانة ومرالاة حق اهلل تعاىل وحقوق العباد، لذا 
: ]املؤمنون }والذمن ه  ألماناته  ولهده  رالون{ :امتدح اهلل سبحانه أهل األمانة حيث قال

8.] 
لىيها مبا أمره  به ونهاه ، ولهود  ائتمنر   ألمانات اهلل اليت الذمن ه": قال الطربي

لباده اليت ائتمنه  لىيها، ولهوده اليت ألطاه  لى  ما لقده هل  لى  نفسه مرقبون ذلك 
وحيفظونه وال مضيعونه، ولرنه  مؤدونها ومعتادونها لى  ما ألزمه  اهلل وأوجب لىيه  

 .(29")حفظها
واألمانة والعهد جتمع كل ما حيمىه ": ألمانة حيث قالونبه القرطيب لى  تعرمف ا

اإلنسان من أمر دمنه ودنياه، قوال وفعال، وهذا مع  معاشرة الناس واملواليد وغري ذلك، 
 .(30)وغامة ذلك حفظه والقيا م به، واألمانة أل  من العهد وكل لهد فهو أمانة"
لامة يف املسى  مبعناها  وقد جاءت األحادمث النبومة شاهدة لى  لظ  األمانة كصفة

: كيف اضالتها قال: إذا أضيعت األمانة فانتظر السالة، قيل": ومن تىك األحادمث ،الشامل
 .(31)إذا وسد األمر إىل غري أهىه فانتظر السالة"

أجاب لن كيفية اإلضالة مبا مدل لى  الزمان، واملراد من األمر جنس ": قال الررماني
إىل غري أهىه : اخلالفة واإلمارة والقضاء واإلفتاء وغري ذلك، وقولهاألمور اليت تتعىق بالدمن ك
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أي أن األئمة قد ائتمنه  اهلل لى  لباده، وفرض لىيه  النصيحة هل  فينبغي هل  تولية أهل 
 .(32)األمانة اليت قىده  اهلل تعاىل إماها" ضيعواالدمن، فإذا قىدوا غري أهل الدمن فقد 
فقد كانت  ،مرال  لند االختيار مرالاة التخصص وجيدر بالذكر أنه ال بد أن

االختيارات النبومة لعمالة قائمة لى  معيار الرفاءة، وكان مرالي اخلربات والتخصصية يف 
 : الشخص، ومن ذلك

اهلل بن زمد كىمات األذان يف رؤما وأخربها النيب  حادثة تشرمع األذان، لندما رأى لبد
فق  مع بالل فألق لىيه ما رأمت  ،شاء اهلل إنلرؤما حق  إنها): صى  اهلل لىيه وسى  فقال

 .(33)، فقمت مع بالل فجعىت القيه لىيه ومؤذن به(نه أندى صوتا منكإفىيؤذن به، ف
وأما : فىيؤذن به فإنه أندى صوتا منك"، قال الشراح": اهلل بن زمد والشاهد أنه قال لعبد

معناه أرفع صوتا، وقيل أطيب فيؤخذ منه : فقد قيل واإللال مالسبب يف ختصيص بالل بالنداء 
لو وجدنا مؤذنا  :استحباب كون املؤذن رفيع الصوت وحسنه وهذا متفق لىيه، حت  قالوا

حسن الصوت مطىب الرزق لى  أذانه، وآخر متربع باألذان لرنه غري حسن الصوت فأمهما 
 .(34)مرزق حسن الصوت وهو قول شرمح": أصحهما: مؤخذ، فيها وجهان

ألرفر  باحلالل واحلرا م معاذ بن جبل، وأفرضر  زمد، وأمني ": لشواهد أمضاومن ا
الىه  فقهه يف الدمن ولىمه التأومل"، فإذا اختىفوا يف ": هذه األمة أبو لبيدة" وقال البن لباس

فرمضة املرياث فاملقد م رأي زمد، بالرغ  أن فيه  أبو برر ولمر، وه  أفضل منه، لرنه خمتص 
 .(35)و اختىفوا يف حالل أو حرا م فرأي معاذ مرجع"بذلك، وكذلك ل

 التعى  واكتساب املعارف واخلرباتو التدرمب والتأهيلالتطومر ب: لثاألساس الثا
حرص املنهج النبوي من خالل تأصيىه وتطبيقاته العمىية لى  العنامة بتطومر املوارد 

ب والتأهيل لتحقيق البشرمة وإكسابه  املعارف واملهارات واخلربات من خالل التدرم
 ومواكبة التنمية املستدامة.

تعمل وفقه اإلدارة احلدمثة يف املؤسسات والشركات من الذي وهذا هو املنهج املعاصر 
، مبا ؤسسي يف القطاع العا م واخلاصلىتدرمب والتطومر امل خالل استحداث أقسا م ومراكز

 معود بالنفع لى  االقتصاد الوطين.
 : ومن األمثىة لى  ذلك

أمرني رسول اهلل صى  اهلل لىيه ": ما روي لن زمد بن ثابت رضي اهلل لنه أنه قال
إني واهلل ما آمن مهود لى  كتاب، قال فما مر بي نصف : وسى  أن أتعى  كتاب مهود. وقال
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فىما تعىمته كان إذا كتب إىل مهود وكتبت إليه  وإذا كتبوا إليه : شهر حت  تعىمته له، قال
 .(36)حسن صحيح: "، قال الرتمذيقرأت له كتابه 

ستخالف ولمارة األرض اليت كىف وشرف احلق ذكرنا يف التمهيد أن واجب اال وقد
لتحقيق هذا  ةواخلرب ةستخالف العى  واملعرفوأن من لواز م هذا اال ،سبحانه بها البشر

دمث لذا تعاضدت اآلمات الررمية واألحا ،االستخالف ملا مصىح لىناس أمور دمنه  ودنياه 
: النبومة آمرة بالعى  والتعى ، فقد كانت أول آمة نزلت لى  رسول اهلل صى  اهلل لىيه وسى 

 [.1: ]العىق }اقرأ باس  ربك الذي خىق{
ث  ذكر القرآن أدوات التعىي ، ومنها القى ، ولوال ذلك مل مت  دمن ومل مصىح ليش مدّل 

ونبه ر العى ، ون إىلاجلهل  ه  من ظىمةونقى، الى  لباده مامل معىمو لى  كرمه سبحانه، بأنه
وما دونت العىو م وال  ،هو إالاليت ال حييطها  لى  فضل لى  الرتابة ملا فيه من املنافع العظيمة

 .(37)بالرتابة إالاألولني ومقاالته  وال كتب اهلل املنزلة  أخبار تقيدت احلر  وال ضبط
منا ملا إلذاته ورفع شأن العىماء ال  ،أما السنة النبومة فاألحادمث شاهدة لى  لظ  العى 

]سورة  }إمنا خيش  اهلل من لباده العىماء{: قال اهلل تعاىل ،موصل إليه من خشية اهلل سبحانه
 [.28: فاطر

أنه جعل  ،وإن من أول الشواهد لى  اهتما م الرسول صى  اهلل لىيه وسى  بالعى 
وذلك بدل الفداء  ،القراءة والرتابةفراك أسرى بدر مقابل تعىي  لشرة من أبناء املسىمني 
 ةىل العى  واملعرفإسال م يف نظرته باملال مع شدة حاجته  لىمال، وهذا مبني لنا مسو اإل

 .(38)و األميةالسعي حملو
سىوب أوإن الناظر يف السنة ليجد أن رسول اهلل صى  اهلل لىيه وسى  كان منوع يف 

خذ أساليب خمتىفة، ومغرس القي ، ومؤسس إكساب املهارات لىصحابة رضي اهلل لىيه ، ومت
 .مميزةدارة نبومة إل

أن األساليب النبومة يف إكساب املهارة واخلربة كانت سابقة ومتقدمة اىل وال بد أن أشري 
أن النيب ومن تىك األساليب  ،مثة يف التعىي دارمة احلدلى  كثري من األساليب الرتبومة واإل
 ،منا كان مفصل بني الرال م ليفه  السامعإ ،الرال م سردا صى  اهلل لىيه وسى  كان ال مسرد
فقد جاء يف احلدمث الذي مرومه أنس رضي اهلل لنه لن  ،وكان معيد الرىمة أكثر من مرة

وإذا ترى  برىمة ألادها ثالثا حت   ،ذا سى  سى  ثالثاإأنه كان ": النيب صى  اهلل لىيه وسى 
 .(39)تفه  لنه"
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دها ثالثا، قد بني املراد بذلك يف نفس احلدمث بقوله حت  لاأوقوله ": قال ابن حجر
 .(40)تفه  لنه"

فتارة مستخد م أسىوب النظر  ،كما أن النيب صى  اهلل لىيه وسى  كان منوع األسىوب
ولد لي  ما رسول اهلل :ىل النيب صى  اهلل لىيه وسى  فقالإأن رجال جاء " والقياس، فقد روي
هل فيها ) :قال ،محر :قال (،لوانهاأما ) :، قال نع ، قال(لهل لك من إب): غال م أسود فقال

فىعل ابنك هذا نزله ) :لعىه نزله لرق، قال: قال ،(فأن  ذلك) :قال ،نع  :قال (،ورقمن أ
 .(41)(لرق

حت  لو  ،ن خالف لونه لونهإذا احلدمث أن الولد مىحق الزوج وويف ه": قال النووي
نه نزله لرق أ حيل له نفيه يف الىون الحتمال قه، والكان األب أبيض والولد أسود ولرسه حل

 .(42)سالفه، وفيه إثبات القياس وااللتبار باألشباه وضرب األمثال"أمن 
كما استخد م تقوم  وتعدمل السىوك بالنقد مع ذكر الصفات اإلجيابية يف املنتقد، ومن 

 : ذلك
نع  الرجل ): قال رسول اهلل صى  اهلل لىيه وسى : لن ابن لمر رضي اهلل لنهما قال

 .(43)اهلل ال منا م من الىيل إال قىيال" فران لبد": قال سامل .(اهلل لو كان مصىي بالىيل لبد
 هواحلدمث دال لى  استجابة ابن لمر لتأومل الرؤما اليت فسرها النيب صى  اهلل لىي

 إال قىيال. فران ال منا م الىيل: وسى ، واتضح ذلك من قول سامل
 .لبد اهللنع  الرجل : فنجد أن النقد املوجه ابتدأ باملدح لينصت إليه حيث قال

 وترافؤ الفرصالعدل : الرابع األساس
ِإنَّ الىََّه َمْأُمُر ِباْلَعْدِل َواْلِإْحَساِن َوِإمَتاِء ِذي اْلُقْرَب  َوَمْنَه  َلِن اْلَفْحَشاِء {: قال اهلل تعاىل

 .[90: ]النحل }اْلَبْغِي َمِعُظُرْ  َلَعىَُّرْ  َتَذكَُّروَنَواْلُمْنَرِر َو
اهلل أن  لن جابر بن لبدا من سنة رسول اهلل صى  اهلل لىيه وسى ، فقد ورد وأّم

واتقوا  ،الظى  ظىمات مو م القيامة اتقوا الظى  فإّن): رسول اهلل صى  اهلل لىيه وسى  قال
لى  أن سفروا دماءه  واستحىوا  الشح فإن الشح أهىك من كان قبىر  محىه 

 .(44)(حمارمه 
وجاء يف احلدمث القدسي فيما رواه أبو ذر، لن النيب صى  اهلل لىيه وسى ، فيما روى 

ما لبادي إني حرمت الظى  لى  نفسي، وجعىته بينر  حمرما، ): وتعاىل أنه قال لن اهلل تبارك
 .(45)(فال تظاملوا...
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العدل يف التعيني وتوزمع الوظائف وأسس  فهذه النصوص تدل لى  أهمية أساس
 اختيار املوظفني، لترون ضمن معامري واضحة حتقق الغامة من الوظيفة.

 الرفاءة الذاتية: األساس اخلامس
يف التنمية، فذكر معامري الرفاءة يف  الررم  إىل أهمية العنصر البشري ه القرآنلقد نّب

: ]القصص }َخْيَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْلَأِمنُي ِإنَّ{: سيدنا موس  لىيه السال م، قال سبحانه
26.] 

َبْيَنَما النَِّبيُّ َصىَّ  : ما رواه أبو ُهَرْمَرَة َقاَلومؤكد هذا األساس من السنة النبومة الشرمفة 
  السَّاَلُة؟ َفَمَض  َرُسوُل َمَت: اهلُل َلَىْيِه َوَسىََّ  ِفي َمْجِىٍس ُمَحدُِّث الَقْو َم، َجاَءُه َأْلَراِبيٌّ َفَقاَل

َسِمَع َما َقاَل َفَرِرَه َما َقاَل. َوَقاَل : الىَِّه َصىَّ  اهلُل َلَىْيِه َوَسىََّ  ُمَحدُِّث، َفَقاَل َبْعُض الَقْو ِم
َها َأَنا : َقاَل (اَلِةالسَّاِئُل َلِن السَّ -َأْمَن ُأَراُه): َبْل َلْ  َمْسَمْع، َحتَّ  ِإَذا َقَض  َحِدمَثُه َقاَل: َبْعُضُهْ 

ِإَذا ): َكْيَف ِإَضاَلُتَها؟ َقاَل: َقاَل ،(َفِإَذا ُضيَِّعِت اأَلَماَنُة َفاْنَتِظِر السَّاَلَة): َما َرُسوَل الىَِّه، َقاَل
  .(46)(ُوسَِّد اأَلْمُر ِإَل  َغْيِر َأْهِىِه َفاْنَتِظِر السَّاَلَة

الرفاءة الذاتية يف تعيني العمال، اجل قضاما وقد رأمنا النيب صى  اهلل لىيه وسى  مع
فضرب بيده لى  منريب، ث  : ما رسول اهلل، أال تستعمىين؟ قال: قىت: لن أبي ذر، قالروي 
ما أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها مو م القيامة خزي وندامة، إال من أخذها ): قال

 .(47)(حبقها، وأدى الذي لىيه فيها
أساس مه  جدًا يف اختيار املوظفني، إذ إنه لنصر الرفاءة الذاتية  ومن هنا متبني أن

 معود بأكرب العائد لى  تنمية املوارد، ومن شأن ذلك أن مؤدي إىل تفعيل اإلنتاج.
 املتابعة والتقيي : األساس السادس

من خالل التطبيقات العمىية يف جىيًا  إن أساس املتابعة والتقيي  يف املنهج النبوي مبدو
األمثىة لى  ذلك حدمث ابن الىتبية، حيث استعمل  ريته صى  اهلل لىيه وسى ، ومنس

الرسول صى  اهلل لىيه وسى  رجاًل من األسد لى  صدقات بين سىي  مدل  ابن الىتبية فىما 
 .(48)جاء حاسبه

فىما قد م قال لىنيب  ،ويف تفصيل الروامة أن الرسول صى  اهلل لىيه وسى  استعمىه
هّىا جىس يف بيت أبيه أو بيت أمه ): . فقال"هذا لر  وهذا ُأهدي لي" :يه وسى صى  اهلل لى

فينظر ُمهدى له أ م ال، والذي نفسي بيده ال مأخذ أحد منه شيئا إال جاء به مو م القيامة حيمىه 
لى  رقبته، إن كان بعريا له رغاء، أو بقرة هلا خوار، أو شاة تيعر، ث  رفع بيده حت  رأمنا 

 .(49)(ه، الىه  هل بىغت الىه  هل بىغت ثالثًالفرة إبطي
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 جواز حماسبة املؤمتن، وأن احملاسبة تصحح أمانته.": قال ابن املهىب
هذا احلدمث هو أصل فعل لمر بن اخلطاب يف مقامسته العمال، وإمنا فعل : وقال غريه

 ذلك من أجل سىطانه ، وسىطانه  إمنا كان باملسىمني، فرآى مقامسة أمواهل  نظرا
أفال جىس يف بيت أبيه" معناه أنه لوال اإلمارة : لىمسىمني، واقتداء بقوله صى  اهلل لىيه وسى 

 مل ُمهد إليه شيء، وهذا اجتهاد من لمر رضي اهلل لنه. 
وفيه جواز توبيخ املخطئ، وجواز تقدم  األدون إىل اإلمارة واألمانة والعمل وَث ِّ من 

اهلل لىيه وسى  قد م ابن الىتبية وث  يف الصحابة من هو هو ألى  منه وأفقه؛ ألن النيب صى  
 .(50)أفضل منه

وفيه بيان أن هداما العمال حرا م وغىول، ألنه خان يف والمته أمانته، ": وقال النووي
 .(51)وهلذا ذكر احلدمث يف لقوبته ومحىه ما أهدي إليه مو م القيامة كما ذكر مثىه يف الغال"

فظ املال الذي به صالح الدنيا وإدارة الدولة، فإن حفظ واألمانة والقوة إمنا جاءت حل
املال من ألظ  مباني املىك وقوالد أصوله؛ ألن املال حصن السىطان ومادة املىك، وتررر 
معن  قوهل  ال مال إال جبند وال جند إال مبال، وهذا القطب حيتاج لترثري املال الذي به 

 .(52)عدلمتحصل به كثرة العمران احملفوظ برلامة ال
كما مظهر لنصر االختبار يف العهد النبوي، حيث كان النيب صى  اهلل لىيه وسى  خيترب 

 : الوالة والقضاة ومن معىمون الناس قبل بعثه  ومن ذلك
: لن معاذ بن جبل، أن رسول اهلل صى  اهلل لىيه وسى  حني بعثه اىل اليمن فقال

فإن مل مرن يف كتاب ) :تاب اهلل، قال، قال أقضي مبا يف ك(كيف تصنع إن لرض لك قضاء)
اجتهد رأمي وال : ، قال(فإن مل مرن يف سنة رسول اهلل) :فبسنة رسول اهلل، قال :، قال(اهلل

اهلل الذي وفق رسول رسول اهلل ملا  احلمد): فضرب رسول اهلل صدري ث  قال :آلو، قال
 .(53)(مرض  رسول اهلل

 
 املبحث الثالث

 تنمية املوارد البشرمة التطبيقات النبومة ألسس
لقد متيزت الدولة اإلسالمية يف العهد النبوي بأنها دولة العدل، ونتج ذلك التميز من 

وقد وجدت الوظائف  ،رئاسة الرسول األلظ  صى  اهلل لىيه وسى  لىدولة يف املدمنة املنورة
 .لعهد النبوي حسب احلاجةيف ا

 : وقد قسمت الوظائف يف العهد النبوي إىل
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 : مؤسسة احلر ، ومندرج حتتها: أواًل
 الوزراء واملستشارون. –.  ب "رئاسة الدولة" اخلالفة –أ 

 : احلر "" أ. رئاسة الدولة
ال مصح أن ختىو دولة أو أمة من  نهأ  مبعن ،تعترب هذه الوظيفة من الوظائف السيادمة

 لىيه  حيث وتظهر أهمية مؤسسة احلر  من خالل فعل الصحابة رضوان اهلل ،الوظيفة هذه
حده  بعد وفاته صى  اهلل لىيه وسى ، ملا مرتتب لى  خىو األمة من احلاك  أىل تولية إلجىوا 

 من شرور وفنت.
وملا بومع ألبي برر يف السقيفة، وكان الغد جىس أبو برر ": قال ابن إسحاق يف السري

مع الناس أبا برر بيعة فبامعوه، فبا افقومو: لى  املنرب، فقا م لمر فترى  قبل أبي برر ث  قال
 .(54)لامة بعد بيعة السقيفة"

 : ب. الوزراء واملستشارون
فقد روى النسائي يف  أهمية الوزمر لىحرا م وذكرت صفاته،نصت السنة النبومة لى  

من ولي ): قال رسول اهلل صى  اهلل لىيه وسى : سننه من حدمث لائشة رضي اهلل لنها قالت
 .(55)(ا جعل له وزمرا صاحلا فإن نسي ذكره، وإن تذكر ألانهمنر  لمال فأراد اهلل به خري

ال بالوزراء واأللوان، وال منفع إال مت  األمر : حنفقال األ": قال صاحب فيض القدمر
لظ  أو ،ي والعفافأال بالرإوالنصيحة وال تنفع املودة والنصيحة  ةال باملودإلوان الوزراء واأل

ن أو ،ن حيرموا صاحل الوزراء واأللوانأالناس لامة األمور ضررا لى  املىوك خاصة ولى  
و أهىك لىوالي من وزمر أ شيءوليس لوانه  غري ذي مروءة وال حياء، أو مرون وزراؤه 

 .(56)صاحب وزمر حيسن القول وال حيسن العمل"
 : إىلاملوظفون، ومقسمون : ثانيًا
 ( وظائف متعىقة بالشعائر وفض اخلصومات.1

ائف هلا لالقة بالفقه أي األمور الفقهية، اليت هلا تعىق بالعبادات وهذه العماالت والوظ
   القرآن، والقضاء، واملؤذن، والرتاب والرسل.يكتعى

 : وأضرب أمثىة لذلك من العصر النبوي
بعث النيب صى  اهلل لىيه وسى  مصعب بن لمري بعد بيعة العقبة األوىل، مع القو م، 

 ،(57)اإلسال م، ومفقهه  يف الدمن وكان مسم  مقرئ املدمنةوأمره أن مقرأه  القرآن، ومعىمه  
كما بعث لمرو بن حز م واستعمىه لى  جنران ليفقه الناس يف الدمن، ومبعث معه كتابا فيه 

 .(58)الفرائض والسنن والصدقات والدمات
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كان لرسول اهلل صى  اهلل لىيه ": اهلل بن لمر رضي اهلل لنهما قال لن لبد: املؤذنأما 
وقد  ،، واملقصود أنه مؤذنان يف املدمنة يف وقت واحد(59) م مرتو م"أبالل وابن : مؤذنانوسى  

كان أبو حمذورة مؤذن لرسول اهلل صى  اهلل لىيه وسى  يف مرة، وسعد القرظ أذن له يف قباء 
 .(60)مرات"

 : الرتاب والرسلأما 
كتاب الوحي فقد كان لىنيب صى  اهلل لىيه وسى  كتاب، وكان لرل اختصاصه، فران 

فإن غابا كتب أبي بن كعب وزمد بن ثابت،  ،ومنه  لثمان بن لفان ولىي بن أبي طالب
بان بن سعيد، والعالء بن أسفيان وخالد بن سعيد بن العاص، ووكتب له معاومة بن أبي 

 بن الربيع. احلضرمي، وحنظىة
  إىل قيصر فقد كتب الرسول صى  اهلل لىيه وسى: أما بعثه الرسل لىمىوك واألمراء

مدلوه اىل اإلسال م، وبعث برتابه مع دحية الرىيب وأمره أن مدفعه اىل لظي  بصرى ليدفعه اىل 
اهلل بن حذافة السهمي إىل كسرى مىك فارس مدفعه اىل لظي  البحرمن  ، وبعث لبد(61)قيصر"

 .(62)فدفعه لظي  البحرمن اىل كسرى 
كانت راجعة لرسول اهلل صى  اهلل  وهي املنوطة بالقضاء فقد فض النزالاتأما وظيفة 

لىيه وسى  ليقضي بني الناس يف اخلصومات، لن أ م سىمة رضي اهلل لنها، أن رسول اهلل 
إمنا أنا بشر مثىر  وإنر  ختتصمون إلي فىعل بعضر  أن مرون ): صى  اهلل لىيه وسى  قال

من حق أخيه، احلن حبجته من بعض فأقضي له لى  حنو ما أمسع منه، فمن قضيت له بشيء 
 .(63)(فال مأخذن منه شيئا فإمنا أقطع له قطعة من النار

لىي بن أبي : كما لني الرسول صى  اهلل لىيه وسى  القضاة وواله  سىطته ومنه 
 :ليقضي بينه ، فقال ما رسول اهللاليمن  إىلطالب حيث بعثه الرسول صى  اهلل لىيه وسى  

: ، وقال لىي(الىه  اهد قىبه، وسدد لسانه): ني ال أدري ما القضاء فضرب صدره وقالإ
موس  األشعري  وأبوكما بعث معاذ بن جبل ، (64)فواهلل ما شررت بعدها يف قضاء بني اثنني"

 .(65) إىل اليمن
 ( الوظائف العسررمة2

معد اجلهاد ذروة سنا م اإلسال م، ولذا تفرع لن اجلهاد لماالت ووظائف لسررمة 
لرض أو ،األمري، واجلنود، واحلرس، وحامل الرامة وغري ذلك متعددة، فهناك قائد اجليوش أو

 : لبعض تىك الوظائف ًاهنا مناذج
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 احلرس -
سار رسول اهلل صى  اهلل لىيه وسى  أول مقدمه ": لن لائشة رضي اهلل لنها قالت

ذ مسعنا خشخشة إفبينا حنن كذلك : ليت رجال صاحلا حيرسين الىيىة، قالت: املدمنة ليال فقال
فقال له رسول اهلل صى  اهلل لىيه  ،سعد بن أبي وقاص: ، قال(من هذا): ، فقالالسالح
فدلا  ،وقع يف نفسي خوف لى  رسول اهلل، فجئت أحرسه: فقال سعد ،(ما جاء بك): وسى 

 .(66)له رسول اهلل صى  اهلل ث  نا م"
 السجان -

حبس فقد روي لن بهز بن حري  لن أبيه لن جده أن النيب صى  اهلل لىيه وسى  
 .(67)رجال يف تهمة"

ن النيب صى  اهلل لىيه وسى  حني نزل قرمظة لى  حرمه أوجاء يف كتب السرية 
ج رسول اهلل صى  اهلل لىيه من بين النجار ث  خرمرأة حبسه  يف املدمنة يف دار بنت احلارث ا

 .(68)"ىل سوق املدمنةإوسى  
 : حامل الرامة -

وقد ورد كل غزوة وكان لامل حلمل الرامة، وكان لىنيب صى  اهلل لىيه وسى  لواء يف 
ملا سار الرسول صى  اهلل لىيه وسى  لا م الفتح فبىغ ذلك قرمشا : منهايف ذلك آثار لدمدة 

خرج أبو سفيان بن حرب وحري  بن حزا م وبدمل بن ورقاء مىتمسون اخلرب، ث  جاءت كتيبة 
لىيه وسى  مع الزبري بن  الرسول صى  اهلل لىيه وسى  وأصحابه، ورامة النيب صى  اهلل

 .(69)العوا م"
حداهما مع إاهلل لىيه وسى  رامتان سوداوان  ما م الرسول صى أويف غزوة بدر كان 

 .مع بعض األنصار وهو سعد بن معاذ لىي بن أبي طالب واألخرى
 : وتقس  إىل ( الوظائف املالية يف العهد النبوي3
 التجارات والصنالات واحلرف. (أ

هتما م النبوي لذا ظهر االنالة لماد االقتصاد القدم  واملعاصر، تعد التجارة والص
باحلرف والصنالات وظهرت يف لهد النبوة لى  مجيع املستومات، وحثت السنة لى  

 االحرتاف والصنالة.
وقد اشتهر العدمد من الصحابة بالتجارة ومن أشهره  أبو برر الصدمق ولمر بن 

الرمحن بن لوف  قد م لبد: نه قالأنس ألن  فقد روي ،اخلطاب ولبد الرمحن بن لوف
املدمنة، فآخ  النيب صى  اهلل لىيه وسى  بينه وبني سعد بن الربيع، وكان سعد ذا غن  فقال 
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بارك اهلل لك يف أهىك ومالك دلوني : أقامسك مالي نصفني وأزوجك، قال :الرمحن لعبد
نزله فمرثنا مسريا، فجاء لى  السوق، فما رجع حت  استفصل اقطا ومسنا، فأت  به أهل م

ما رسول اهلل  :، قال(مهي ) :، فقال له النيب صى  اهلل لىيه وسى ةولىيه وضر من صفر
نواة من الذهب أو وزن نواة من  :، قال(ليهاإما سقت ) :مرأة من األنصار، قالاتزوجت 

 .(70)(أومل ولو بشاة): الذهب قال
روي أن أبا موس  األشعري أستأذن وكذلك لمر رضي اهلل لنه اشتهر بالتجارة، فقد 

 ،اهلل بن قيس صوت لبدمل تسمع أ: فقال لمر ،لى  لمر ثالثا فرأنه وجده مشغوال فرجع
ذا بينة أو نا كنا نؤمر بهذا، قال لتقيمن لى  هإما محىك لى  ما صنعت، قال فدلي له فقال: 

بو سعيد أصغرنا، فقا م أ الإمن األنصار، فقالوا ال مشهد لك  ىل جمىسإألفعىن، فخرج فانطىق 
 .خفي لى  هذا من أمر رسول اهلل صى  اهلل لىيه وسى : كنا نؤمر بهذا فقال لمر: فقال

 .(72)"أي التجارة واملعامىة يف األسواق": قال النووي .(71)أهلاني لنه الصفق يف األسواق"
ولمل بها مجع من  لصراف وكانت معهودة معروفة لنده ،كما ظهرت وظيفة ا

: الرباء بن لازب، وزمد بن أرق  وغريهما، فقد روي لن أبي املنهال قال: ة منه الصحاب
كنا تاجرمن لى  لهد رسول اهلل : سألت الرباء بن لازب وزمد بن أرق  لن الصرف، فقاال"

إن كان مدًا ): صى  اهلل لىيه وسى  فسألنا رسول اهلل صى  اهلل لىيه وسى  لن الصرف فقال
 .(73)(ن نساء فال مصىحبيد فال بأس، وإن كا
لمال احلرفية وان كانت وضيعة يف لرسول صى  اهلل لىيه وسى  لى  األكما شجع ا

قال رسول اهلل : ومن ذلك االحتطاب، روي لن أبي هرمرة رضي اهلل لنه قال ،نظر الناس
حدك  حزمة لى  ظهره خري له من أن مسأل أحدا أألن حيتطب ): صى  اهلل لىيه وسى 

 .(75)، و"احلرفة ههنا التصرف يف املعاش واملتجر"(74)(دلهفيعطيه أو م
لن ابن لباس رضي اهلل : كما لهد يف العهد النبوي وظيفة السمسار، ومن ذلك 

: ن مبيع حاضر لبادأ لىيه وسى  أن متىق  الركبان، ونه  رسول اهلل صى  اهلل": لنهما قال
 .(76) مرون له مسسار"ال: ال مبع حاضر لباد قال: فقالت ما ابن لباس ما قوله

 
 : (77)الوظائف اجلبائية (ب
 : جبامة األلشار -

اهلل لىيه وسى  أتيت النيب صى  : "اهلل بن لمري الثقفي لن جده قال لن حرب بن لبد
سال م، ولىمين كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسى  ث  رجعت إليه فأسىمت ولىمين اال
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إمنا العشر لى  ): لشره  قالادقة أفال الصإحفظت كل ما لىمتين  :فقىت ما رسول اهلل
 .(78)"(اليهود والنصارى

 : جبامة خراج األرض -
أن رسول اهلل صى  اهلل لىيه وسى  بعث ": لن أبي سعيد أبي هرمرة رضي اهلل لنهما

ه رسول اهلل صى  اهلل لىيه سواد بن غزمة وأمره لى  خيرب، فقد م لىيه بتمر جنيب، فقال ل
نا لنشرتي الصاع بالصالني، إال واهلل ما رسول اهلل،  :قال (،كل متر خيرب هرذا)أ :وسى 

ال تفعل ولرن بع هذا ): والصالني بالثالثة آصع من اجلمع، فقال النيب صى  اهلل لىيه وسى 
  .(79)"(واشرت بثمنه من هذا وكذلك امليزان

 
 اخلامتة

 : النتائج والتوصيات
 : لتوصيات اآلتيةوا جتوصل الباحث يف نهامة هذا البحث إىل النتائ

 : النتائج: أواًل
 بيان مفهو م تنمية املوارد البشرمة وأهميتها يف الواقع اإلنساني. -
 همية العنصر البشري يف إدارة املال واأللمال.أ -
 .الشرلي من السنة النبومة ألسس تنمية املوارد البشرمة يلتأصال -
لة واملسؤولية يف الوظائف رتسيخ مبادئ الرفاءة والعدادارة النبومة املطهرة لسبق اإل -

 .العامة واخلاصة
 يةلإلنسان ظهارهإو، اإلسالمي االقتصادب االرتقاءالنموذج النبوي ودوره يف  إبراز -
 .أمنوذجا بوصفه

 : التوصيات: ثانيا
 .ع يف الدراسة التطبيقية لىنماذج النبومة الشرمفة يف مسألة إدارة املال واأللمالالتوس -
ق التخصصي لعىماء الشرمعة اإلسالمية يف موضولات التأكيد لى  زمادة العم -
 واحلمد هلل ربِّ العاملني .التقىيدي االقتصاد
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د. أمحد ماجد احلراسيسأسس تنمية املوارد البشرية يف املنهج النبوي

 
 املصادر واملراجع

 .القرآن الررم  .1
القاهرة  -ن توفيق، مركز اخلربات املهنيةالرمح ، لبدمار البشريتثساسرتاتيجيات اال .2

 . م1966
-جامعة ورقىة 1احلميد القدري، ط لبد ،إشرالية تنمية املوارد البشرمة يف ظل العوملة .3

 . م2004اجلزائر
 .، د، منذر قحفاالقتصاد اإلسالمي لىما ونظاما .4
 1، حممد لجمية ولىي الىيثي، طسياساتها قتصادمة، مفهومها، نظرماتها،التنمية اال .5

  م.1998مصر-دار اجلامعة
الرتب  ط دار، حممد بن أمحد أبي برر بن فرج ،القرطيب ،اجلامع ألحرا م القرآن .6

 ه.1384القاهرة  -املصرمة
  م.1999دمشق  -دار القى  1ط ،د. لبد الررم  برار، مدخل إىل التنمية املترامىة .7
دار إحياء  1ط ،النووي، حيي  بن شرف ،املنهاج يف شرح صحيح مسى  بن احلجاج .8

 هـ.1392بريوت  -الرتاث العربي
 -ه1414مرة  -الباز دار 1، البيهقي، أمحد بن احلسني بن لىي، طالسنن الرربى .9

 . م1994
 .ندلسي، حممد بن لىي بن األزرق األبدائع املسىك يف طبائع املىك .10
ه، حتقيق طه 1411بريوت  -دار اجليل 1، ابن هشا م، لبد املىك، طالسرية النبومة .11

 .سعيد
 .، لىي حممد الصالبيالسرية النبومة، لرض وقائع وحتىيل أحداث .12
، مرتب املطبولات 3محد بن شعيب النسائي، ط، سنن النسائي، أاجملتب  من السنن .13

 . م1986-ه 1406حىب  -اإلسالمية
خترمج الدالالت السمعية لى  ما كان لى  لهد رسول اهلل من احلرف والصنائع  .14

 .، اخلزاليوالعماالت الشرلية
، د، سهيل حممد األمحد، جمىة سالميإتنمية املوارد البشرمة من منظور حبث بعنوان:  .15

 . م2012 -16، جمىدجامعة األقص 
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د. أمحد ماجد احلراسيسأسس تنمية املوارد البشرية يف املنهج النبوي

 .دار هجر 1، الطربي، حممد جرمر، طجامع البيان .16
 .بريوت -دار الرتاب العربي 1ط سىيمان بن األشعث، ،سنن أبي داوود .17
 .الدارقطين، لىي بن لمر، ط مؤسسة الرسالة ،سنن الدارقطين .18
 .، حممد بن مزمد القزومين، ط مؤسسة الرسالةسنن ابن ماجة .19
دار العرب  1، الرتمذي، حممد بن ليس  بن سورة طمذي)اجلامع الربري( سنن الرت .20

1996. 
-مرتبة الرشد 2ط املىك، ، ابن بطال، لىي بن خىف بن لبدشرح صحيح البخاري .21

 .2003 الرماض
 .الرسالة، حتقيق شعيب األرناؤوط 1، ابن حبان، حممد، طصحيح ابن حبان .22
-ه1407قاهرة ال -دار الشعب 1حممد بن امساليل، ط ، البخاري،صحيح البخاري .23

 . م1987
 .بريوت -دار اجليل 1، مسى  بن احلجاج، طصحيح مسى  .24
بريوت  -ابن حجر، أمحد بن لىي، ط دار املعرفة ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري .25

 . م1995
دار الرتب  1حممد بن تاج العارفني، ط ، املناوي،فيض القدمر شرح اجلامع الصغري .26

 .هـ1415بريوت  -العىمية
 .بريوت -دار صادر 1ابن منظور، حممد بن مرر م بن منظور، ط، لسان العرب .27
 .القاهرة -، أمحد بن حنبل، ط قرطبةمسند االما م أمحد .28
-جامعة الدراسات اإلسالمية 1محد بن احلسني، طأ ، البيهقي،معرفة السنن واآلثار .29

 . م1991-ه1412حىب 
 

 اهلوامش
                                                 

 .7-6/  6بن منظور جـ ا ،( لسان العرب1)
 ( اسرتاتيجيات االستثمار البشري. لبد الرمحن توفيق.2)
 ( إشرالية تنمية املوارد البشرمة يف ظل العوملة. لبد احلميد قدري.3)
 لبد احلميد قدري. .ةيف ظل العومل ة( إشرالية تنمية املوارد البشرم4)
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 ( مدخل إىل التنمية املترامىه. د. لبد الررم  برار.5)
 د. سهيل حممد األمحد. من منظور إسالمي. ةاملوارد البشرم تنمية: ( حبث بعنوان6)
 .35ص مفهومها، نظرماتها، سياستها. حممد لجمية ولىي الىيثي.: ( التنمية االقتصادمة7)
 .108، 12التحرمر والتنومر، ج: انظر( 8)
 .108، 12( التحرمر والتنومر، ج9)
 .101، ص12( تفسري املنار، ج10)
 .283، ص1نزمل جالتسهيل لعىو م الت (11)
 .216، ص3( روح البيان، ج12)
 (.893( رواه البخاري رق  )13)
 .2ص ،3ج: ( معامل السنن14)
 .195، ص1( زهرة التفاسري ج15)

 .34يف القصص القرآني، ص ، القي  الرتبومةطهطاوي( (16
 .2/79( ابن هشا م، السرية النبومة، ج(17
 .4( املرجع السابق، ص18)
 .4/729ج إلما م الناس،البخاري، باب كتابة ا (19)

 .5/2229شرح صحيح البخاري البن بطال، ج( (20
 .3/109( البخاري، باب يف الشرب ومن رأى صدقة املاء هبة، ج(21
 .6/491( شرح صحيح البخاري البن بطال، ج(22
نشر يف  -سوق املدمنة )املناخة( أسسه رسول اهلل صى  اهلل لىيه. د. تنيضب الفامدي :مقال بعنوان( (23
  م. 18/4/2014اجلمعة  -18622العدد –السعودمة  ةيفة املدمنصح
 12/224ج  .الطربي .( جامع البيان24)
 4823( صحيح مسى  كتاب االمارة. باب كراهية األمارة رق  25)
 4824( صحيح مسى  كتاب االمارة. حدمث رق  26)
 296/ 6ج .( شرح النووي لى  مسى 27)
 77/ 12ج .ى ( املفه  ملا أشرل من ختىيص كتاب مس28)
 277/ 12( تفسري الطربي. ج29)
 102/ 12ج .القرطيب .( اجلامع ألحرا م القرآن30)
 1496. رق  ةباب رفع األمان .( صحيح البخاري. كتاب بدء الوحي31)
 334/ 11( فتح الباري. ج32)
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. سنن أبن 189ذي باب بدء األذان رق  . سنن الرتم499ب كيف األذان رق  ( سنن أبي داوود. با33)
 706اجه، كتاب األذان رق  م
 2/100( شرح النووي لى  مسى . ج34)
 ( شرح بىوغ املرا م. حممد سامل. باب مشرولية توزمع االختصاصات وترتيب األمور.35)
 2715( سنن الرتمذي باب تعى  السرمانية. حدمث رق  36)
 2/117القرطيب ج. ،( اجلامع ألحرا م القرآن37)
 61/  3ج  .ىيل أحداثع وحتلرض وقائ ة( السرية النبوم38)
 95كتاب بدء الوحي. باب من الاد احلدمث ثاللثا ليفه  رق   .( صحيح البخاري39)
 1/189ابن حجر العقالني ج  .( فتح الباري شرح صحيح البخاري40)
 ذا لرض بقي الولدإ( البخاري. كتاب الطالق. باب 41)
 134/  10( شرح النووي لى  مسى . ج 42)
 .9742رق   .اهلل بن لمر باب من فضائل لبد .فضائل الصحابة( صحيح مسى . كتاب 43)
 .4681مسى ، رق رواه ( 44)
 .2577( رواه مسى ، رق 45)
 .59( رواه البخاري رق  46)
 .1825مسى ، رق  ( رواه 47)
وحماسبة املصدقني مع  (والعامىني لىيها: )كتاب بدء الوحي. باب قوله تعاىل .( صحيح البخاري48)

 1500اإلما م. رق  
باب حترم   كتاب اإلمارة. . صحيح مسى .2597باب من مل مقبل اهلدمة لعىة.رق   .( صحيح البخاري49)

 4843حدمث هداما العمال.
 3/556( شرح صحيح البخاري. ابن بطال. ج50)
 6/304( شرح النووي لى  مسى  ج51)
 1/33( طبائع املىك يف طبائع املىك.حممد بن لىي االندلسي.ج52)
سناده ضعيف إ: . قال شعيب األرناؤوط22060ا م أمحد. حدمث معاذ بن جبل. رق  ( مسند األم53)
بها م أصحاب معاذ وجهالة احلارث بن لمر. وأخرجه أبو داوود يف السنن يف كتاب األقضية، باب اجتهاد إل

 .3594الرأي يف القضاء. حدمث رق  
 6/82أمر سقيفة بين سالدة ج .بن هشا ما .( السرية النبومة54)
باب ذكر وصف الولي الذي  .. صحيح ابن حبان4204حدمث رق   .باب وزمر األما م .سنن النسائي( 55)

 هذا اسناد صحيح: . قال ابن حبان4494مرمد اهلل به خريا. رق  
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 340/ 1ج.( فيض القدمر شرح، اجلامع الصغري. املناوي56)
 319/ 4ج.( معرفة السنن واآلثار.البيهقي57)
 219/ 1ج 436لىي بن لمر. حدمث رق  : قطينراالد .( سنن الدارقطين58)
 859( صحيح مسى . كتاب الصالة. باب استحباب إختاذ مؤذنني لىمسجد. رق  59)
 104/ 2ج.( املنهاج شرح النووي لى  مسى 60)
 5827 .كتاب أهل العى ، بالعى  اىل البىدان حدمث رق  .( سنن النسائي61)
دلوة اليهودي والنصراني ولى  ما مقاتىون لىيه حدمث  باب .( صحيح البخاري. كتاب اجلهاد والسري62)

 2939رق  
 1399( صحيح البخاري. كتاب األقضية. باب الرتغيب يف القضاء باحلق حدمث رق  63)
 2310بن ماجة. كتاب األحرا م، حدمث رق  ا( سنن 64)
 3594حدمث رق .  .( سنن أبي داود. كتاب األقضيه. باب اجتهاد الرأي يف القضاء65)
 6384( صحيح مسى . كتاب فضائل الصحابة. باب يف الفضل سعد بن أبي وقاص. حدمث رق . 66)
 3632باب يف احلبس يف الدمن وغريه. حدمث رق   .( سنن أبي داود. كتاب األقضية67)
 200/ 4بن هشا م. جا( السرية النبومة. 68)
 428 م الفتح. حدمث رق  ( صحيح البخاري. كتاب املبعث النبوي. باب امن ركز النيب الرامة مو69)
 2049( صحيح البخاري. كتاب النراح. باب الوليمة ولو بشاة. حدمث رق  70)
 5757( صحيح مسى . كتاب اآلداب. باب األسئذان. حدمث رق  71)
 8/89( شرح النووي لى  مسى . ج 72)
 2061رق   .كتاب بدء الوحي. باب التجارة يف الرب .( صحيح البخاري73)
 2047ي. كتاب بدء الوحي. باب كسب الرجل ولمىه بيده. رق  ( صحيح البخار74)
 6/209( شرح صحيح البخاري. ابن بطال ج 75)
 2158( صحيح البخاري. باب ال مبيع حاضر لباد بالسمسره. رق  76)
خترمج الدالالت السمعية لى  ما كان لى  لهد رسول اهلل من احلرف والصنائع : ( انظر كتاب77)

 والعماالت الشرلية.
كتاب اجلزمة. باب الذي مسى  فيدفع لنه اجلزمة وال معشر ماله. رق   .هقييالب ،( السنن الرربى78)

18484 
 2201ذا أراد بيع متر بتمر خري منه. رق  إ( صحيح البخاري. كتاب بدء الوحي. باب 79)
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