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

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

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

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

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

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

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

neutral way. 

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

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

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

identity in different scientific, cultural, and social environments. 

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

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

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

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

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

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

studying of modern issues and finding solutions to them. 
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ABSTRACT 

The importance of this topic (the role of contemporary technology in removing an 

ambiguity from non-present asset) appears for being highlighting some of the modern 

application of the sale of non-present asset from the place of the contract and there is 

no doubt that the early traditional scholars have discussed the issue. Therefore this 

research aims to focus just two type of application of this contract namely: supply 

contract and sale of canned food to examine its permissibility and   how much of 

ambiguity has been embodied with.   

The research has used inductive and analytical approach to deliberate on the various 

juristic opinions and their evidences in these two modern application of this contract  

In addition, some of laws which are relevant to the sale of non-present asset as well 

as the sale of canned food which are applied in some countries have been discussed. 

As part of field study, the research has conducted a library research method to collect 

a various juristic opinions about ambiguity from reliable book of every Mazhab as 

well as many modern references. 

 This study has reached to several significant findings; among them is that there is no 

textual evidence from the Quran that prohibits the ambiguity. However, there are 

many Hadiths of the prophet that touches illegality of any contract that may contain 

an ambiguity, furthermore, a sale of non-present contract and sale of canned food 

have been considered valid although it my intersperses a little matter of an ambiguity 

due to removal of hardship from the Muslims in their dealings. 

Keywords: ambiguity, role of modern technology, non-present asset, contemporary 

application 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 3, 2017 

 
 3 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 خلص  امل

تتجةلى أمهي  هذا املوضوع )دور التقني  املعاصرة يف إزال  الغرر عن بيع العني الغائب ( يف كونه يسةلط الضوء عةلى بعض 
دي  كان املعاصرة يف مسأل  بيع العني الغائب  عن جمةلس العقد، فال ريب يف أن بيع العني الغائب  بصورته التقةلي التطبيقات

ميثالن بيع العني الغائب ، ومها عقدا التوريد وبيع  حمل حبث الفقهاء عةلى مر العصور، ولكننا أوردان تطبيقني معاصرين
عامل ط معين  حىت نتبني مقدار الغرر الذي يشوهبما، وابلتايل هل جيوز التاألغذي  املعةلب ، ومن مث عرضنامها عةلى ضواب

هبما أم ال، واتبعنا يف ذلك املنهج التحةليةلي االستقرائي حيث فصةلنا الكالم يف كال التطبيقني، وذكران آراء بعض الفقهاء 
  املعةلب  وقمنا بتحةليةلها، كما يف بيع األغذياملعاصرين، ابإلضاف  إىل سرد قوانني بعض الدول  املتعةلق  ببيع العني الغائب   

ابإلضاف   ،آراء الفقهاء يف الغرر من الكتب املعتمدة لدى كل مذهب حيث استخرجنا هذا ابإلضاف  إىل املنهج املكتيب
الرغم من عدم وجود  عةلى ، ومن أهم النتائج اليت توصةلنا إليها هو أنهعةليها اعتمدانإىل العديد من املراجع احلديث  اليت 

نص قرآين صريح يف حترمي الغرر بعينه، إال إن أحاديث النيب صةلى هللا عةليه وسةلم وقواعد الشريع  الثابت  اليت تنهى عن 
أكل أموال الناس ابلباطل كافي  لرد الغرر الكثري الذي يفسد العقود، ويؤدي إىل اخلصوم  بني الناس، كما أننا توصةلنا 

بيع التوريد واألغذي  املعةلب  جائزان رغم وجود قةليل غرر فيهما، وقد أجيزا لرفع احلرج عن الناس يف تعامالهتم،  أن عقدا إىل
 إذ إن يف ذلك أيضاً مزيداً من التيسري عةلى الناس يف أمور معيشتهم.

 الكةلمات املفتاحي : الغرر، دور التقني  املعاصرة، العني الغائب ، التطبيقات املعاصرة. 

 

 

 
 
 
 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 3, 2017 

 
 4 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

 .1، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط20/251أبو زكراي حيىي بن شرف النووي، املنهاج شرح صحيح مسةلم بن احلجاج:  1 
 .4، دار الفكر، دمشق، سوري ، ط5/3443وهب  الزحيةلي، الفقه اإلسالمي وأدلته:  2 

 

 املقدمة

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عةلى أشرف األنبياء واملرسةلني سيدان حممد املبعوث رمح  لةلعاملني وعةلى آله
 وبعد:، امليامني رضوان هللا عةليهم أمجعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين وأصحابه الغر  

وقد  ،واليت يؤدي متكنها من العقد إىل بطالنه أال وهو الغررفهذا حبث يف موضوع من أهم موضوعات النهي يف العقود 
رة ابلنهي عنه يف حديث قال فيه اإلمام النووي: إنه أصل عظيم من أصول كتاب البيوع تدخل فيه   املطه  وردت السن  

 1مسائل كثرية غري منحصرة وهو األصل يف أحكام الغرر يف العقود.

لوه سةلفاً كما أن الفقهاء تناو   ،يث إن أسباب فساد العقود يرجع أكثرها إىل الغرروإن هذا املوضوع من األمهي  مبكان ح
ولكن الذي الحظته أثناء حبثي أن السةلف الذين تكةلموا يف الغرر إمنا تناولوه يف أبواب متفرق  منثورة  ،وخةلفًا ابلدراس 

 ،وجزئيات هذا املوضوع توعب  جلميع صوريف حني أن اخلةلف الذين حبثوا فيه مل تكن حبوثهم مس ،بني طيات كتب الفقه
 ه يف بعض العقود،املعقود عةليحيث جاءت هذه البحوث قاصرة عن تناول التقدم العةلمي والتقين ودوره يف إزال  الغرر عن 

 بيع فقد رأيت أن أكتب حبثاً يتناول أثر التقني  املعاصرة يف إزال  الغرر عن املعقود عةليه يف ومع هذا التقدم العةلمي اهلائل 
 منه التوفيق والسداد يف الرأي. وراجياً  ،حبول هللا وقوته مستعيناً العني الغائب ، 

 متهيد: لقد قمنا بتقسيم البحث إىل مطخلبني رئيسيني:
 ائب ، وبيان حكمها عند فقهاء املذاهب، وأوجه اختالفهم وأدلتهم، أما يفففي املطةلب األول قمنا بتعريف العني الغ

ذي  املطةلب الثاين فقد تكةلمنا عن أثر التقني  املعاصرة عن املعقود عةليه يف صور وتطبيقات لةلعني الغائب  كبيع التوريد واألغ
 املعةلب ، وذلك كما أييت:

 :: تعريف العني الغائب  وحكمها الشرعياملطخلب األول
 أواًل: بيع العني الغائبة

، وصورته أن يبيع شخص ما آلخر 2هي العني املمةلوك  لةلبائع املوجودة يف الواقع، ولكنها غري مرئي  :تعريف العني الغائب 
 سةلع  من غري رؤي  وال وصف.
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 ، دار الفكر، د ط.1/337كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي، فتح القدير:   3 
 .1، دار الكتب العةلمي ، ط5/213أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع:  4 
، السنن الكربى، وقال فيه حديث مرسل، كتاب البيوع، 3، ط، دار الكتب العةلمي ، بريوت، لبنان5/434أمحد بن احلسني بن عةلي أبو بكر البيهقي:  5 

، 1305، أبو احلسن عةلي بن عمر الدارقطين، سنن الدار قطين، كتاب البيوع، رقم احلديث: 20415ابب من قال جيوز بيع العني الغائب ، رقم احلديث: 
 .2، مؤسس  الرسال ، بريوت، لبنان، ط1/331
 .1/313ابن اهلمام، فتح القدير:  6 
 .3، دار الفكر، ط4/141مشس الدين حممد بن حممد الطرابةلسي، مواهب اجلةليل يف شرح خمتصر خةليل:  7 

 
 حكم بيع العني الغائبة.: اثنياً 

 ذلك مذاهب شىت أذكرها فيما أييت:يف الواقع لقد اختةلف الفقهاء يف حكم بيع الغائب ، وذهبوا يف 
وهو مذهب احلنفي : حيث ذهبوا إىل القول بصح  هذا البيع من غري رؤي  وال وصف، ولةلمشرتي اخليار  املذهب األول:

مطةلقًا إذا رأى املبيع، فإن شاء رده، وإن شاء أنفذ البيع، وكذلك املبيع عةلى الصف  يثبت فيه خيار الرؤي  لةلمشرتي، 
 3عةلى الصف  اليت عينها البائع، كأن يشرتي أمتع  يف صندوق. حىت وإن جاء

 ومما استدلوا به عةلى صح  البيع يف كةلتا احلالتني:
إذا ثبت لةلمشرتي خيار الرؤي ؛ فإن ذلك يؤدي إىل انتفاء الغرر، وبذلك ترتفع عنه اجلهال  املفضي  إىل النزاع مادام -2

 4خيار الرؤي  اثبتاً لةلمشرتي.
أيضًا حبديث لةلنيب عةليه الصالة والسالم: من اشرتى شيئًا مل يره فهو ابخليار إذا رآه إن شاء أخذه، وإن واستدلوا -1

 5شاء تركه.
 6ففي هذا احلديث دالل  واضح  عةلى ثبوت خيار الرؤي  يف حق املشرتي.

من أن تتغري صفته بتها مما يؤ وهو مذهب املالكي  الذين ذهبوا إىل صح  بيع العني الغائب ، إذا كانت غي املذهب الثاين:
قبل القبض، فإذا جاءت عةلى الصف  اليت وصفت هبا، ينعقد العقد ويصبح الزماً، إذ إن الغرر الذي كان موجوداً قبل 
رؤي  العني كان غررًا يسرياً، ووصفها ينوب عن مشاهدهتا بسبب غيبته، أو املشق  اليت قد حتصل يف إظهاره، وما قد 

تيج  تكرار عرضه ونشره، فينعقد العقد بذلك هذا إذا كان مطابقاً لةلوصف متاماً، أما إذا كانت العني يصيبه من الفساد ن
 7خمالفً  لةلوصف الذي وصفت به، فإن لةلمشرتي اخليار واحلال  هذه، فإن شاء أنفذ البيع، وإن شاء فسخه.
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 سبق خترجيه. 8 
، دار الفكر، د ط، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين، مغين احملتاج إىل معرف  معاين ألفاظ 4/302أبو زكراي حيىي بن شرف النووي، اجملموع شرح املهذب:  9 

 .2، دار الكتب العةلمي ، ط1/357اج: املنه
 ، مكتب  القاهرة، د ط.3/444عبد هللا بن أمحد بن قدام  املقدسي، املغين:  10 
، الكمال بن اهلمام، فتح 2بوالق، القاهرة، ط-، املطبع  الكربى األمريي  4/17عثمان بن عةلي بن حمجن الزيةلعي، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق:  11 

 .1/345القدير: 
 ، دار الفكر، د ط.3/231أمحد بن عرف  الدسوقي، حاشي  الدسوقي عةلى الشرح الكبري:  12 
، مصر، املكتب  التجاري  الكربى، د ط، منصور بن يونس بن إدريس البهويت،  4/414أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي، حتف  احملتاج يف شرح املنهاج:  13 

 الكتب العةلمي . ، دار3/211كشاف القناع عن منت اإلقناع: 

 
مشرتي حىت ولو مل يكن هبوا إىل إثبات خيار الرؤي  لةلويتجةلى الفرق بني املذهبني احلنفي واملالكي، يف أن فقهاء احلنفي  ذ

 مشروطاً يف العقد، بينما ذهب فقهاء املالكي  إىل وجوب اشرتاط خيار الرؤي  لةلمشرتي عند إبرام العقد.
هو مذهب الشافعي  الذين ذهبوا إىل القول ببطالن بيع الغائب الذي مل يره املتعاقدان أو أحدمها؛ حىت  املذهب الثالث:

وإن كان املبيع حمددًا عند العقد، وقالوا ببطالنه عةلى اإلطالق؛ وذلك ملا يغشاه من الغرر املنهي عنه يف حديث النيب 
صةلى هللا عةليه وسةلم، ويف بيع مامل يعرف جنسه أو نوعه أو قدره غرر كبري، وقالوا أبن حديث خيار الرؤي : )من اشرتى 

 9ف لذلك ال يصةلح حجً  عةلى خيار الرؤي .هو حديث ضعي 8شيئاً مل يره فهو ابخليار(
وهو مذهب احلنابةل  الذين قالوا مثل احلنفي  واملالكي  عةلى األظهر عندهم بصح  بيع الغائب املوصوف  املذهب الرابع:

 10يف الذم ، أما كان غري موصوف فإنه ال يصح عندهم كما قال به الشافعي .
ومن أبرز تطبيقات اليت كانت حمل خالف بني املذاهب الفقهي  مسأل  بيع املغيبات اليت تكمن يف ابطن األرض  

 البطاطا(؛ فقد اختةلف يف حكمها الفقهاء: –الةلفت  –كاخلضروات )الفجل 
 11فقال احلنفي  جبواز بيعها وحاهلا كحال العني الغائب .

 12املبيع يف هذه احلال  معةلوم يف العادة وما فيه من غرر فإنه يسري مغتفر.وقال املالكي  أيضاً جبواز بيعها؛ ألن 
 13وقال الشافعي  واحلنابةل  أبنه ابطل؛ ألنه ال ميكن وصفه فيكون الغرر فيه حمققاً وهو منهي عنه شرعاً.

ا بينهم إىل جميز هلذا مكما يدلل عةلى اخلالف بني الفقهاء يف بيع العني الغائب ، مسأل  بيع األعمى إذ أهنم انقسموا في
 البيع ومانع له كما أييت:

رفاته، فقد ذهب اجلمهور إىل صح  بيع األعمى ورهنه وهبته وكل تص مذهب اجلمهور من احلنفية واملالكية احلنابخلة:-2
 وأثبتوا له اخليار فيما يفيد معرفته مبحل العقد كالةلمس والشم والذوق، وكل ما يقوم مقام الرؤي ، وكذلك 
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، دار الفكر، د ط، حممد بن حممد الطرابةلسي، مواهب اجلةليل يف شرح خمتصر خةليل: 1/343حممد بن حممد بن حممود البابريت، العناي  شرح اهلداي :  14 
لقاهرة، مجهوري  مصر العربي ، ، هجر لةلطباع  والنشر، ا22/202، أبو احلسن عةلي بن سةليمان املرداوي، اإلنصاف يف معرف  الراجح من اخلالف: 5/223

 .4/253، ابن قدام  املقدسي، املغين: 2حتقيق الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي والدكتور عبد الفتاح حممد احلةلو، ط
، دار إحياء الكتب 1235يث: أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، سنن ابن ماجه، وقال فيه صحيح لغريه، كتاب التجارات، ابب بيع اخليار، رقم احلد 15 

، البيهقي، السنن الكربى، كتاب البيوع، ابب ما جاء يف بيع املضطر وبيع املكره، رقم 3/305فيصل عيسى البايب احلةليب، حتقيق: فؤاد عبد الباقي: -العربي 
 .1/14، 22075احلديث: 

 ، حتقيق: قاسم حممد النوري.2دار املنهاج، جدة، ط ،5/31حيىي بن أيب اخلري العمراين، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي:  16 

 
العتماد عةلى أوصاف حمل العقد، سواء كان مبيعاً أو مرهوانً أو موهوابً، وذلك مثل وصف الثمار عةلى رؤوس األشجار، اب

 وقد استدلوا عةلى مذهبهم: 14وكذلك وصف العقارات وغريها،
أي غرر وقد رضي األعمى ابلعقد، ورضاؤه سةليم ال يشوبه  15قول النيب عةليه الصالة والسالم: )إمنا البيع عن تراض(-

أو جهل، مع كونه ابلغاً عاقاًل مثةله يف ذلك مثل البصري، وقد سبق أن ذكران أن اجلمهور يثبتون لألعمى ما يقوم مقام 
خيار الرؤي  من الةلمس والذوق والشم؛ األمر الذي ميكنه من معرف  املبيع أو املرهون أو املوهوب بسهول ، وإذا كانت 

نطقه يف صح  انعقاد العقد؛ فإن شم األعمى وملسه وذوقه كاف النعقاده عةلى حد إشارة األخرس املفهم  قائم  مقام 
 سواء.

قال الشافعي  ال يصح بيع األعمى وال شراؤه إال يف حال  واحدة، وهي أن يكون األعمى قد رأى  مذهب الشافعية:-1
يصح العقد  وه(، فقط يف هذه احلال شيئاً قبل العمى، وكان هذا الشيء مما ال يتغري عةلى األغةلب كاملعادن )احلديد وحن

منه، وحجتهم عةلى ما ذهبوا إليه هي أن األعمى إدراكه قاصر عن معرف  الشيء اجليد والشيء الرديء، فيبقى حمل العقد 
 16يف حقه جمهواًل، ويقع يف الغرر املنهي عنه يف الشرع.

مهور فيما ذهبوا برز تطبيقاهتا، فإنين أرجح مذهب اجلوبعد استعراض آراء الفقهاء وأدلتهم يف مسأل  بيع العني الغائب  وأ
إليه من صح  بيع املغيبات، واألشياء الكامن  يف األرض، وكذلك صح  العقود اليت يربمها األعمى مثةله يف ذلك مثل 

و هالبصري، وأرى رجحان أدلتهم يف حال ثبوت خيار الرؤي  عةلى أدل  الشافعي ؛ إذ إن مذهبهم حياكي واقع احلال، و 
أكثر مالئم  حلياة الناس يف وقتنا احلاضر، فمنع الناس من إبرام العقود إال بوجوب وجود املبيع وقت انعقاد العقد يوقعهم 

 يف مشق  وضنك، وهو األمر الذي ترفضه الشريع  االسالمي  اليت جاءت ابلتيسري ورفع احلرج عن الناس.
ن املقصود ابلعني : قد أشران فيما سبق إىل ألغرر عن بيع العني الغائبةدور التقنية املعاصرة عن إزالة ا املطخلب الثاين:

 الغائب  هو العني الغائب  عن جمةلس العقد وقت إبرامه، وذكران حكمها عند مجهور الفقهاء، وهنا نبني جانباً من 
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 ، حتقيق: يوسف الشيخ حممد.5صيدا، ط-الدار النموذجي ، بريوت-، املكتب  العصري 2/331أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر الرازي، خمتار الصحاح:  17 
 http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4883حبث منشور عةلى شبك  اإلنرتنت: -18

حبث منشور عةلى شبك  االنرتنت: -16
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=284227 

، املعهد اإلسالمي 211العياشي فداد، البيع عةلى الصف  لةلعني الغائب  وما يثبت يف الذم  مع اإلشارة إىل التطبيقات املعاصرة يف املعامالت املالي :  20 
 لةلبحوث والتدريب، جدة، د ط.

 
كيف أن الفقهاء   ن نوضحتطبيقاهتا يف العقود املعاصرة اليت برزت يف ساح  املعامالت املالي  املستحدث ، وحناول أ

املعاصرين حاولوا تكييفها فقهياً، وإجياد خمارج هلا بناء عةلى الرتاث الفقهي الضخم الذي خةلفه الفقهاء األوائل، وابلنظر 
 يف تطبيقات بيع العني الغائب  يف العقود املعاصرة جند أن من أبرز هذه التطبيقات هي:

 .بيع التوريد: التطبيق األول
 توريد لغ  واصطالحاً، ومث أنيت إىل بيان صورة عقد التوريد، وتكييفه الفقهي.هنا نعرف ال

 17تعريف التوريد لغ : ورد يرِد ابلكسر )وروداً(: حضر، و)أورده( غريه و)استورده( أحضره.-
 وهبذا يتبني أن التوريد لغ  يتضمن معىن جةلب الشي، وإحضاره.

 التوريد من العقود املعاصرة؛ لذا جند من الفقهاء املعاصرين من عرفه، واستفاضتعريف التوريد اصطالحاً: مبا أن عقد -
 يف الكالم عنه، وهنا أسوق بعضاَ من هذه التعريفات، وأحاول بيان أوجه اخلالف بينها إن ُوِجَد.

ين ، بصف  ععرف الدكتور رفيق يونس املصري التوريد أبنه: عقد يتعهد مبقتضاه شخص أبن يسةل م بضائع، أو خدمات م
 18دوري  أو منتظم ، خالل فرتة معين  لشخص آخر نظري مبةلغ معني.

وعرفه جممع الفقه اإلسالمي الدويل أبنه: عقد يتعهد مبقتضاه طرف أول أبن يسةلم سةلعًا معةلوم  مؤجةل  بصف  دوري  
 19خالل فرتة معين  لطرف آخر مقابل مبةلغ معني مؤجل كةله أو بعضه.

يم بضائع د أن االثنني يتشاهبان إىل حد كبري، من حيث وجود عقد بني طرفني يتعهد أحدمها بتسةلوابلنظر يف التعريفني جن
 معين  خالل فرتة معةلوم  لقاء مبةلغ معني من املال يتفقان عةليه حني إبرام العقد.

لصف  يف ا صورة عقد التوريد: تطةلق عقود التوريد لتدل عةلى معىن فضفاض، يشمل كل ما ميكن أن يكون مبيعاً عةلى-
الذم ، مع أتجيل العوضني يف العقد، ومها السةلع  والثمن، وهذا هو أساس التعاقد يف عقد التوريد؛ حيث يةلتزم أحد 
طريف العقد بتسةليم كمي  معين  من سةلع  موصوف  يف الذم ، عةلى أن يةلتزم الطرف اآلخر بتسةليم الثمن دفع  واحدة يف 

 20فاق بني الطرفني.الوقت احملدد، أو عةلى دفعات حسب االت

http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4883
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=284227
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 .3/444، ابن قدام  املقدسي، املغين: 4/444، احلطاب املالكي، مواهب اجلةليل يف شرح خمتصر خةليل: 1،337ن اهلمام، فتح القدير: اب 21 
 .4/302النووي، اجملموع شرح املهذب:  22 

ي لةلبحوث والتدريب، جدة، املمةلك  العربي  ، حبث مقدم لةلمعهد اإلسالم34الصديق حممد أمني الضرير، الغرر يف العقود وآاثره يف التطبيقات املعاصرة:  23
 السعودي ، د ط.

 .134/135هيئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسسات املالي  اإلسالمي ، املعايري الشرعي :  24 

 
لذا أرى أن صورة عقد التوريد كما تظهر، هي عبارة عن اتفاق بني طرفني عةلى توريد طرف لآلخر سةلع  معةلوم ، حبيث 
يسةلمه السةلع  املتعاقد عةليها دفع  واحدة يف األجل احملدد، بينما يستةلم هو الثمن، أو يكون تسةليم السةلع  عةلى دفعات، 

 من أيضاً مقسطاً عةلى دفعات.ويف هذه احلال  يكون الث
التكييف الفقهي لعقد التوريد عند الفقهاء املعاصرين: ابلنظر إىل طبيع  التوريد وشروطه، من حيث وجود املبيع -

ومعةلوميته وتعيينه، أو حال كونه موصوفًا يف الذم ، وكذلك األمر ابلنسب  لةلثمن من حيث معةلوميته وتعجيةله كةله أو 
إن التكييف الفقهي له هو أنه إذا كان عقد التوريد واردًا عةلى بضاع  معين  بذاهتا، وموجودة أتجيةله عةلى دفعات؛ ف

ممةلوك  لةلبائع، ولكنها غائب  عن جمةلس العقد، حبيث ال يراها املشرتي فإن عقد التوريد أيخذ واحلال  هذه حكم بيع العني 
ازوا بيع هور الفقهاء من احلنفي  واملالكي  واحلنابةل  الذين أجالغائب  متاماً، وهنا يذكر اخلالف الذي مر ذكره آنفاً بني مج

 21الغائب عةلى الصف ، وهذا من جانب.
 22ومن جانب آخر مذهب الشافعي  الذين مينعون بيع العني الغائب  يف األصل عندهم.

مث نعرضه عةلى ضوابط  ومن وحني ننظر يف عقد التوريد )وهو بال شك من العقود املستحدث  اليت أفرزهتا احلياة املعاصرة(،
، فإننا نتبني من ذلك مدى مشروعيته 23الغرر اليت وضعها فقهاؤان املعاصرون كما فعل الشيخ الصديق حممد أمني الضرير

 أو ال، تبعاَ لةلغرر الذي قد يشوبه.
يد؛ جند أن ما ر فالضابط األول من هذه الضوابط هو أن يكون الغرر كثرياً: من خالل تطبيق هذا الضابط عةلى عقد التو 

قد يعرتيه من غرر هو ليس بذاك الغرر الكثري؛ الذي من شأنه أن يفسد هذا العقد، فكما سبق القول إنه يف عقد التوريد 
ينبغي أن يكون االتفاق بني الطرفني واضحاً ليس فيه غموض من انحي  معةلومي  السةلع  املور دة وأن تكون ممةلوك  لةلبائع 

معينًا وذلك ببيان كامل صفاهتا وزمان قبضها، ابإلضاف  إىل معةلومي  جنس الثمن، ومقداره حقاً، كما جيب أن تكون 
، وهكذا نرى أن الغرر يكاد يكون معدوماً 24وزمان قبضه كأن يكون حااًل أو الحقاً يف وقت حمدد يتفق عةليه الطرفان

 يف هذا العقد وفقاً هلذا الضابط.
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ور حاج  مةلح  : فكما نرى إن عقد التوريد من العقود اليت حيتاجها الناس؛ نتيج  لتطالضابط الثاين وهو أال  تدعو لةلعقد 

احلياة االقتصادي ، اليت فرضت عةلى الناس أساليب جديدة مل تكن معهودة فيما سبق، فأصبحت احلاج  شديدة إىل 
شتهم، ومن عقود تيسر هلم أمور معيحري  التعاقد مامل يضر  ابملصةلح  اخلاص  أو العام ، فالناس أبمس احلاج  إىل هكذا 

دوهنا يقعون يف مشق  وضنك شديدين، ومن مقاصد الشريع  اإلسالمي  رفع احلرج عن الناس؛ لذا أابحت هلم كل ما 
 حيتاجونه يف إطار قواعد عام  وأسس اثبت ، تكفل مصاحل الناس واجملتمع عةلى حد  سواء.

 عاوضات املالي : وهذا الضابط رخرج عقود التربعات من دائرة أتثريالضابط الثالث وهو أن يكون يف عقد من عقود امل
الغرر، ومعةلوم أن عقد التوريد من العقود املالي  اليت يف فيها عوضان )السةلع  والثمن(؛ لذا فإن احتمال وجود الغرر فيه 

الغرر فيه قةليل  فإن احتمال بقاءموجود ولكن ابلشروط اليت وضعها الفقهاء املعاصرون )معةلومي  املبيع والثمن واألجل(، 
 وهو ما رخرجه من دائرة الغرر املؤث ر الذي يفسد العقود ويةلحقه ابلغرر اليسري غري املؤث ر.

الضابط الرابع وهو أن يكون الغرر يف املعقود عةليه أصالً : وحني ننظر يف عقد التوريد فإننا جند أن الغرر الذي قد يسري 
ابلتايل ئب  واليت ال ميكن رؤيتها حني انعقاد العقد أو الثمن الذي يتم االتفاق عةليه بني الطرفني و فيه إمنا حمةله السةلع  الغا

 فإن عقد التوريد ميكن أن يكون حماًل لسراين الغرر فيه.
وبعد هذا العرض الوجيز لصورة عقد التوريد، وحكمه الفقهي ومن مث عرضه عةلى ضوابط الغرر أرى أبن عقد التوريد ال 

من وجود قةليل غرر فيه، وهو مرتتب عةلى مسأل  أتجيل البدلني أي السةلع  والثمن، لكنه عةلى األرجح يندرج حتت  رخةلو
 الغرر غري املؤثر، أي اليسري املعفى عنه، والذي أجازته الشريع  نظراً حلاج  الناس إليه، ولرفع املشق  عنهم.

 .التطبيق الثاين: بيع األغذية املعخلبة

من الواضح أن بيع األطعم  املعةلب  من البيوع املستجدة، واليت مل يعرفها الناس من قبل، وقد انتشر بشكل واسع، حيث 
جند الكثري من هذه املعةلبات قد غطت األسواق التجاري  يف وقتنا هذا، ولقيت إقبااًل من مجهور كبري من الناس، ملا يف 

قى استحسااًن لدى الناس، عةلى الرغم مما يرتدد عةلى أمساعهم من مساوئ إعدادها وطبخها من سهول ، مما جيعةلها تةل
تناوهلا وعدم صحيتها، هذا والبد من اإلشارة إىل أن من غري املهم ابلنسب  إلينا يف حبثنا هذا الكالم عن صحي  هذه 

م البقر والدجاج، احلالل كةلحو األطعم  املعةلب ، كما أنه ليس موضوع حبثنا الكالم عما حتتوي عةليه املعةلبات من األطعم  
 أو األطعم  احملر م  تناوهلا كةلحوم اخلنزير ومشتقاته، إذ من املؤكد حرم  تناول اخلنزير يف مجيع األحوال معةلباً كان أم ال، 
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ت، ع  الدول العربي ، بريو ، املركز العريب لةلبحوث القانوني  والقضائي  جام4-3حممد املصطفى موسى، احلماي  القانوني  لةلمستهةلك يف القانون السوداين:  25 
 د ط.

 
وإمنا املهم لنا هو حكم تناول هذه األطعم  من انحي  أخرى أال وهي غياب هذه األطعم  املعةلب  عن جمةلس العقد، أو 

 عدم متكن املشرتي من رؤي  ما هو موجود داخل تةلك العةلب عةلى الرغم من 
م حرام، ي  هل هو حالل أوجودها يف جمةلس العقد، وإذا تساءلنا عن حكم تناول هذه األغذي  املعةلب  من الناحي  الشرع

وكيف ميكن أن حنكم عةلى تناوهلا ابحلرم  فيما لو كانت حراماً، فإننا جند أن موضوع حبثنا وهو الغرر يف املعقود عةليه، 
هو الذي قد يسري إليها فيكون سببًا يف حرمتها، وبيان هذا أن األغذي  املعةلب  تكون مغةلف  أبغةلف ، و موضوع  يف 

شرتي رؤيتها عند شرائها، فينطبق عةليها وصف بيع العني الغائب  وأحكامها، اليت وضعها فقهاؤان عةلب، فال ميكن لةلم
 وال سيما املعاصرون منهم، ملواكب  املستجدات والعقود املستحدث .

وقد سبق أن تكةلمت سابقًا عن الغرر يف العني الغائب ، وعن الضوابط اليت وضعها الفقهاء، واليت من شأهنا أن خترج 
املعقود عةليه من دائرة الغرر فيكون حالاًل، أو قد تكون اجلهال  كثرية يف املعقود عةليه يف بعض احلاالت، فال تستطيع 
هذه الضوابط إخراجه من دائرة الغرر، ونظراً ألمهي  هذا األمر؛ فقد تطرقت قوانني بعض الدول إليه، وتناولت احلديث 

ض التقيد هبا حىت جيوز بيعها وشراؤها  كما يف القانون السوداين الذي عر عن األطعم  املعةلب ، ووضعت مواصفات جيب 
 25ذلك عةلى شكل مواد قانوني  مةلزم  التنفيذ حتت بند )د( عقد البيع وضماانته:

 . شالفاح  ن يكون املبيع معةلوماً عند املشرتى عةلماً انفياً لةلجهالأ( شروط املبيع: يشرتط 2) 274املادة 
 يه.إلارة اإلش يوإذا كان حاضراً تكف ،وأوصافه املميزة له ،عةلوماً عند املشرتى ببيان أحواله( يكون املبيع م1)

 .هوجيب أن يكون املبيع مطابقاً ل ،فيه رؤي  األمنوذج ي( إذا كان البيع ابألمنوذج تكف2البيع بنماذج ) 230املادة 
 ن شاء رده.إو  ،ن شاء قبةلهإ ،ابخليارن املشرتى يكون إف ،( إذا ظهر ان األمنوذج غري مطابق لةلمبيع1)

 والقدمي :  ،ضمان العيوب اخلفي 101املادة 
 ما جرى العرف عةلى التسامح فيه. الإ ،ساس خةلو املبيع من العيوبأ( يعترب البيع منعقداً عةلى 2)
 .مع مراعاة الشروط اآلتي  ،القواعد العام  بشأن خيار العيب عةلى عقد البيع يتسر  (1)

وانني أيضاً جند القانون الكوييت، الذي حبث يف املسأل  بشيء من التفصيل، عةلى شكل مواد قانوني ، وأان ومن هذه الق
بدوري أذكر جانبًا من هذه املواد، وأقوم بعرض املواد القانوني  عةلى ضوابط الغرر الشرعي ؛ ومن مث نستنتج من خالهلا 

 حكم بيع هذه األطعم  املعةلب .
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http://www.gcc-مرسوم يف شأن بيع األغذي  وختزينها واحملالت اخلاص  هبا يف دول  الكويت  26 
legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=3351 

 

 
ه كل ما يتناول  ،ملرسومايقصد ابألغذي  يف تطبيق أحكام هذا : 3ملادة رقم ا 26القانون الكوييت:واآلن إىل عرض مواد 

  .اإلنسان من مأكوالت ومشروابت، فيما عدا املستحضرات الصيدلي
 أو مكوان طبيعيا ألي مادة غذائي ، وتضاف ،يقصد ابإلضافات الغذائي  كل مادة ال تعترب مادة غذائي : 1املادة رقم 

به من  أو ألي غرض مسموح ،أو تثبيت قوامها ،أو حفظها ،إىل األغذي  بقصد تةلوينها أو حتسني مذاقها ونكهتها
 .وتعبئتها ،وحتضريها ،أغراض تصنيعها
 أن تكون ذات قيم  غذائي .-يشرتط يف األغذي  ما أييت: أ: 1املادة رقم 

 ستهالك اآلدمي.  لالأن تكون صاحل-ب
 .أو بطيئاً  أو غري مباشر، سريعاً  أال تكون ضارة ابلصح  سواء كان الضرر مباشراً -جـ
 .أن تكون مباح  شرعاً -د
ة والصناع  ووزارة اليت تقررها البةلدي  ابالتفاق مع وزارة التجار  ،أن تتوافر فيها املواصفات واالشرتاطات الفني  والصحي -هـ

 .الصح  العام 
 ،يكروابتأو كانت مةلوث  مب ،إذا احتوت عةلى مواد سام -تعترب األغذي  ضارة ابلصح  يف احلاالت اآلتي : أ: 4املادة رقم 

 لإلنسان. اً أو طفيةليات تسبب مرض
 .إذا احتوت عةلى مواد غري مسموح ابستخدامها صحياً -ب
 أو انفق. ،إذا كانت انجت  من حيوان مريض-جـ
 أو الشوائب. ،إذا امتزجت ابألترب -د
 إذا تداوهلا شخص مريض أبحد األمراض املعدي .-هـ
 أو بكرتاي قولوني . ،أو حشرات حي  أو ميت  ،أو ديدان ،إذا احتوت عةلى يرقات-و
 .أو لفائفها عةلى مواد ضارة ابلصح  ،إذا احتوت عبواهتا-ز

 تكون مطابق  لةلمواصفات واالشرتاطاتيشرتط يف اإلضافات الغذائي  أال تكون ضارة ابلصح ، وأن : 5املادة رقم 
 .الفني  والصحي  اليت تقررها البةلدي  ابالتفاق مع وزارة التجارة والصناع  ووزارة الصح  العام 

http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=3351
http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=3351
http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=3351
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عن بياهنا  فضالً  تتضمن ،جيب أن يةلصق عةلى األغذي  املعةلب  أو املعبأة أو املغةلف  بطاق  ابلةلغ  العربي : 6املادة رقم 

لنسب  لألغذي  ستعمال ابنتهاء مدة صالحيتها لالاوكذلك اتريخ  ،ملكوانهتا وخواصها واتريخ صنعها التجاري إيضاحاً 
وال جيوز أن يتضمن أي إعالن عن األغذي  بياانت غري مطابق  ملواصفاهتا أو حمتوايهتا  ،احملدد الستعماهلا مدة معين 

  .الفعةلي
-(. ب3إذا مل تتوافر فيها الشروط املنصوص عةليها يف املادة )-تي : أحيظر تداول األغذي  يف احلاالت اآل: 7املادة رقم 

 دون إيضاح عةلى البطاق  اخلاص  املةلصق  هبا. ،أو جزئياً  إذا نزع أحد عناصرها الغذائي  كةلياً 
 إذا كانت غري مطابق  لبياهنا التجاري.-جـ
 .أو جزئياً  ري مادة أخرى كةلياً إذا استبدلت إبحدى املواد الداخةل  يف تركيبها وفقا لبياهنا التجا-د
 إذا انتهت مدة استعماهلا احملددة عةلى عبواهتا.-هـ
أو أي مواد إضافي  أخرى غري مسموح  ،إذا أضيفت إليها حمةليات صناعي  غري مسموح هبا من وزارة الصح  العام -و

 هبا.
 إذا احتوت عةلى مواد كحولي ، أو زيوت معدني ، أو حلم خنزير أو شحومه.-ز
 .أو عالمات عةلى تةلفها ،إذا وجدت دالئل-ح

أو  ،و جتهيزأ ،واملقاهي اليت تقوم بصنع ،والفنادق ،واملطابخ ،واملصانع ،جيب عةلى أصحاب احملالت: 8املادة رقم 
ة ارة التجار اليت تقررها البةلدي  ابالتفاق مع وز  ،واالشرتاطات الفني  والصحي  ،أو بيع األغذي  مراعاة املواصفات ،إعداد

 ،خدم وعةليهم االلتزام بقواعد النظاف  سواء ابلنسب  لةلمواد املست ،وذلك ابلنسب  لألغذي  ،والصناع  ووزارة الصح  العام 
 .أو األدوات واألواين املستعمةل  ،أو طريق  الصنع والتجهيز واإلعداد

ماهلا األغذي  اليت انتهت مدة استعجيب عةلى أصحاب خمازن األغذي  إخطار البةلدي  مبا يكون لديهم من : 9املادة رقم 
كما جيب عةليهم إخطار البةلدي  مبا يكون لديهم من األغذي  املشتبه يف تةلفها، ومىت ثبت تةلفها قامت البةلدي    ،إلعدامها

 .إبعدامها مبوافق  صاحب الشأن، وإال حتفظت عةليها حلني الفصل يف الدعوى
قق من توافر الشروط لةلتح ،أو عرضها لةلبيع قبل فحصها مبعرف  البةلدي  ،ال جيوز بيع األغذي  املستوردة: 30املادة رقم 

وملستوردي هذه األغذي  يف حال  عدم  ،(، وإخطار صاحب الشأن ابملوافق  عةلى تداوهلا3املنصوص عةليها يف املادة )
 هر من اتريخ كتاب  خالل ش  وعةليهم إبداء هذه الرغب  ،أو إعادة تصديرها ،توافر الشروط املشار إليها اخليار بني إعدامها



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 3, 2017 

 
 14 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
وجيوز لةلبةلدي  مد هذه املهةل  ملدة أخرى ال تزيد عةلى شهرين، فإذا انقضت املهةل  دون أن  ،إخطار البةلدي  هلم بذلك

 .قامت البةلدي  ابلتحفظ مؤقتا عةلى البضاع  عةلى ذم  القضي  ،يبدي صاحب الشأن رغبته
قبل  ،ا لةلبيعأو عرضه ،والبيض بيعها ،والفاكه  الطازج  ،وجتار اجلمةل  لةلخضروات ،ال جيوز ملستوردي: 33املادة رقم 

ب عةلى هؤالء وجي ،وختم صناديقها ابخلامت الدال عةلى ذلك ،اآلدمي مبعرف  البةلدي  تقرير صالحيتها لالستهالك
زي  لةلخضروات لسوق املركوالتجار قيد الكميات اليت ترد إليهم من هذه األصناف يف سجالت البةلدي  اب، املستوردين
 ت.وإثبات ما يتم التصرف فيه تباعا يف تةلك السجال، والفاكه 
أو املنتج   ،أو املصنع  املستوردة ،أو املربدة ،مساك اجملمدةواأل ،والدواجن ،جيب أن تتوافر يف الةلحوم: 31املادة رقم 

لتجارة   ابالتفاق مع وزارة الصح  العام  ووزارة احمةليا، املواصفات واالشرتاطات الفني  والصحي  اليت تقررها البةلدي
 .ستهالك اآلدميوتقرير صالحيتها لال ،وال جيوز لةلمصانع احملةلي  تصنيع هذه املواد قبل الكشف عةليها ،والصناع 
أو  ،يعأو عرضها لةلب ،أو املفرغ  من اهلواء ،أو املربدة ،واألمساك اجملمدة ،والدواجن ،حيظر بيع الةلحوم: 31املادة رقم 

بيع الةلحوم -  بغري ترخيص من البةلدي-وال جيوز  ،حيازهتا بقصد البيع بوصف أهنا حلوم طازج ، كما حيظر تسييحها
 .اجملمدة يف حمالت اجلزارة

 ،لبيعا بقصد اأو حيازهت ،أو عرضها لةلبيع ،أو املربدة غري املصنع  ،اجملمدة والدواجن ،حيظر بيع الةلحوم: 34املادة رقم 
  .ألحكام الشريع  اإلسالمي  تكن مذبوح  وفقاً ملما 

 ،تسري عةلى حمالت األغذي  األحكام املنصوص عةليها يف املرسوم الصادر يف شأن احملالت العام : 35املادة رقم 
األغذي  الت وجيب أن تتوافر يف حم ،واملضرة ابلصح ، وذلك فيما مل يرد به نص خاص يف هذا املرسوم ،واملقةلق  لةلراح 

 .( املةلحق ابملرسوم املشار إليه3االشرتاطات العام  املنصوص عةليها يف اجلدول رقم )
جيب أن تتوافر يف حمالت األغذي  االشرتاطات اخلاص  املنصوص عةليها يف اجلدول املةلحق هبذا املرسوم : 36املادة رقم 

طار صاحب وعةلى البةلدي  إخ ،مع وزارة الصح  العام قرين كل منها، وكذا أي  اشرتاطات أخرى تقررها البةلدي  ابالتفاق 
إذا   ، فيماوالوملدير عام البةلدي  يف مجيع األح ،الستيفائها خالل املهةل  اليت حتددها له ،الشأن ابالشرتاطات اإلضافي 

 .اطات املطةلوب حىت يتم استيفاء االشرت  ،إبغالقه احلق كان يف استمرار تشغيل احملل ما يهدد خبطر عةلى الصح  العام 
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قررها البةلدي  والصحي  اليت ت ،واالشرتاطات الفني  ،جيب أن تتوافر يف وسائل نقل األغذي  املواصفات: 37املادة رقم 

لوسيةل   روال جيوز نقل مواد غذائي  غري املواد املصرح هبا يف الرتخيص الصاد ،ابالتفاق مع وزاريت الداخةلي  والصح  العام 
 .النقل

أو طهي  ،أو نقل ،أو ختزين ،أو تداول ،أو توزيع ،أو بيع ،أو صناع  ،جيب عةلى من يعمل يف جتهيز: 38املادة رقم 
وال جيوز  ،األغذي  أن حيصل عةلى شهادة صحي  من وزارة الصح  العام ، وجيب جتديد هذه الشهادة يف املواعيد املقررة

ل عملاملشار إليهم قبل حصوهلم عةلى تةلك الشهادة، ويتعني عةليه وقف العامل عن اب العمل أن يستخدم العمال احلص
 .فور عةلمه إبصابته أبي مرض من األمراض املعدي  اليت حتددها وزارة الصح  العام 

الشرتاك ابجيب عةلى صاحب العمل تزويد العمال املشار إليهم يف املادة السابق  ابلزي الذي تقرره البةلدي  : 39املادة رقم 
 .مع وزارة الصح  العام ، وعدم تشغيةلهم ما مل يكونوا مرتدين هلذا الزي

أخذ عينات من  عند-عةلى املوظفني املنوط هبم ضبط اجلرائم اليت تقع ابملخالف  ألحكام هذا املرسوم : 10املادة رقم 
نها ابلشمع ختتم كل م ،ك األغذي أن أيخذوا ثالث عينات عةلى األقل من تةل-األغذي  لةلتثبت من مطابقتها ألحكامه 

وجيب  ،تاجراءاألمحر حبضور صاحب الشأن أو مندوبه، وتسةلم إحدى هذه العينات له، وحيرر حمضر تثبت فيه تةلك اإل
حضور مندوب من وزارة الصح  العام  إذا كانت العينات املراد فحصها من األغذي  املستوردة، وتنظم اإلجراءات اليت 

 العام .  بقرار من رئيس البةلدي  ابالتفاق مع وزير الصح  تتبع يف هذه احلال
وابلنظر يف هذه املواد القانوني  نرى أهنا ضبطت عةلمي  حتضري األغذي  املعةلب ، واستريادها، وتصديرها، مبا ال يدع جمااًل 

 .متاماً لدخول الغرر فيها، وإذا استعرضنا ضوابط الغرر، لوجدان أن هذه النصوص القانوني  تنضبط هبا 
 فمن ضوابط الغرر يف أي عقد كما سبق:

الضابط األول أن يكون الغرر كثرياً: حىت يفسد العقد، ويكون مؤثراً فيه، وابلتايل سبباً يف حرمته، ولكننا حني ننظر إىل 
اليت وضعتها، (، فإننا جند أن الشروط 3، 7، 1، 5، 4، 3معظم املواد القانوني  اليت وردت هنا عةلى سبيل املثال املواد )

واملواصفات اليت حددهتا، من شأهنا أن تكفل ضبط الغرر، وأن تضمن عدم تسربه )الغرر( إليها، األمر الذي جيعل بيعها 
 وشراءها يف دائرة احلالل ما دامت أهنا سةليم  من الغرر، أو أن الغرر الذي رمبا يوجد فيها هو غرر قةليل.

 من إننا جند أن احلاج  ماس   يف وقتنا هذا إىل األغذي  املعةلب ، حيث يفضل كثريالضابط الثاين أال  توجد حاج  لةلعقد: ف
 الناس تناوهلا، واالعتماد عةليها يف كثري من األحيان، نظراً لسهول  حتضريها، وذلك لتعق د احلياة املعاصرة، واهنماك الناس 
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 ماد عةلى طبخ الطعام الطازج، وهذا ما جيعل احلاج يف األعمال، مما يؤد ي إىل عدم وجود القدرة، والوقت الكايف لالعت

قائم  إىل االعتماد عةلى األغذي  املعةلب  اجلاهزة لالستعمال الفوري؛ لذا فإنه ليس من مقاصد الشريع  اإلسالمي  التضييق 
ن معةلى الناس يف ذلك، طاملا أنه ميكن ضبط هذه األغذي  بضوابط ال تضر ابلصح ، بل عةلى العكس فإهنا قد تتض

 فوائد غذائي  حيتاجها اجلسم أحياانً، واليت قد ال يعثر عةليها يف بعض األطعم  الطازج .
الضابط الثالث أن يكون الغرر يف عقود املعاوضات املالي : وابلنظر يف هذه املعامةل  جند أهنا بيع، أي أهنا تتضمن مبيعاً 

 إليه. شك، وذلك مما جيعةلها حقاًل ميكن لةلغرر أن يتسرب ومثناً، وهذا من قبيل املعاوضات املالي  وليس التربعات بال
 الذي الغرر أن جند إنناف بيع األغذي  املعةلب  يف ننظر وحني: أصال ً  عةليه املعقود يف الغرر يكون أن الضابط الرابع: وهو

 الطرفني بني عةليه االتفاق يتم الذي الثمن أو العقد انعقاد حني رؤيتها ميكن ال واليت الغائب  السةلع  حمةله إمنا فيه يسري قد
 فيه. الغرر لسراين حمالً  يكون أن ميكن حمل العقد هنا فإن وابلتايل

وبعد هذا العرض أرى _وهللا أعةلم_ جواز بيع، وشراء األطعم  املعةلب  اليت تنضبط ابلضوابط الشرعي  اآلنف  الذكر، واليت 
 حد سواء.من شأهنا أن تكفل سالم ، وصح  األفراد، واجملتمع عةلى 

 اخلامتة وأهم النتائج:
بعد هذا العرض ألثر التقني  املعاصرة يف إزال  الغرر عن املعقود عةليه يف بيع العني الغائب ، فقد توصةلنا إىل أن لةلوسائل 

غذي  والتقنيات املعاصرة أثرها يف إبرام العقود يف صورها املستحدث  وتطبيقاهتا اجلديدة، كما يف عقد بيع التوريد وبيع األ
املعةلب ؛ حيث ذهبنا إىل جواز إبرامهما والتعامل هبما النضباطهما بضوابط الغرر، واليت من شأهنا بيان أي أثر لةلغرر 
يف العقود حال عرض تةلك العقود عةلى هذه الضوابط، كما أننا توصةلنا من خالل البحث إىل جمموع  من النتائج 

 اهلام ، واليت سنعرضها فيما أييت:
من عدم وجود نص قرآين صريح يف حترمي الغرر بعينه، إال إن أحاديث النيب صةلى هللا عةليه وسةلم، وقواعد  عةلى الرغم-

الشريع  الثابت  اليت تنهى عن أكل أموال الناس ابلباطل كافي  لرد الغرر الكثري، والذي من شأنه أن يفسد العقود ويؤدي 
 إىل اخلصوم  بني الناس.

 واألموال، وفرت اجلهودو  واألوقات املسافات اختصرت فقد عباده عةلى هبا أنعم اليت هللا نعم من احلديث  االتصال وسائل-
 مقاصد مع تتناىف املم بوساطتها العقود وإجراء الوسائل ملصةلحتهم، حتول الشريع  دون استغالل الناس هلذه ال وابلتايل
 العقود. شرعت أجةلها من اليت الشرع
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مجهور الفقهاء عةلى مذهب الشافعي  يف مسأل  بيع املغيبات يف األرض؛ ملا يف ذلك من الذي أراه هو رجحان مذهب -

تيسري عةلى الناس يف بيع وشراء احتياجاهتم، ابإلضاف  إىل أنه األكثر متاشيًا مع روح العصر الذي نعيش فيه، والذي 
 العقد.أتخذ كثري من السةلع املباع  واملشرتاة فيه حكم بيع العني الغائب  عن جمةلس 

يف مسأل  بيع األعمى أرى أن مذهب مجهور الفقهاء الذين أجازوا بيع األعمى وشراءه كما سائر تصرفاته هو األقرب -
إل الصواب من مذهب الشافعي ، ملا يف حرمان األعمى من إبرام العقود من إجحاف حبقه، وتعد عةلى حريته يف التعاقد 

 مبا رخدم مصةلحته.
ةلى ضوابط الغرر، أرى أبنه ال رخةلو من وجود قةليل غرر فيه، نظرًا لغياب املبيع عن جمةلس بعد عرض عقد التوريد ع-

العقد، فيضطر املشرتي إىل االعتماد عةلى وسائل معاصرة مثل الصور أو مقاطع الفيديو ليتعرف عةلى املبيع ومواصفاته، 
 ولكن هذا الغرر يسري، فأجازته الشريع  تيسرياً عةلى الناس لةلحاج  إليه.

 فهرس املصادر واملراجع:

، هجر 22/202: أبو احلسن عةلي بن سةليمان بن أمحد املرداوياإلنصاف يف معرف  الراجح من اخلالف،  .2
 رتكي والدكتور عبداحملسن ال هللا بن عبد مجهوري  مصر العربي ، حتقيق الدكتور عبدلةلطباع  والنشر، القاهرة، 

 .2ط الفتاح حممد احلةلو،
 .1، دار الكتب العةلمي ، ط5/213 الكاساين:بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود بن أمحد  .1
أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين، البيان يف مذهب اإلمام البيان يف مذهب اإلمام الشافعي،  .3

 .ي، حتقيق: قاسم حممد النور 2طجدة، ، دار املنهاج، 5/31: الشافعي
 ،البيع عةلى الصف  لةلعني الغائب  وما يثبت يف الذم  مع اإلشارة إىل التطبيقات املعاصرة يف املعامالت املالي  .4

 جدة، د ط. ، املعهد اإلسالمي لةلبحوث والتدريب،211: العياشي فداد
-ى األمريي  ، املطبع  الكرب 4/17: عثمان بن عةلي بن حمجن البارعي الزيةلعي تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، .5

  ، 2ط القاهرة، بوالق،
املكتب  التجاري  مصر،  ،4/414: أمحد بن حممد بن عةلي بن حجر اهليتمي حتف  احملتاج يف شرح املنهاج، .1

 .، د طربىالك
 ، دار الفكر، د ط.3/231 الدسوقي:حاشي  الدسوقي عةلى الشرح الكبري، أمحد بن عرف   .7
، املركز العريب لةلبحوث القانوني  4-3: حممد املصطفى موسى، السوداين احلماي  القانوني  لةلمستهةلك يف القانون .3

 بريوت، د ط. والقضائي  جامع  الدول العربي ،
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يع اخليار، وقال فيه صحيح لغريه، كتاب التجارات، ابب ب ، أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين،ابن ماجه سنن .4

 .3/305صل عيسى البايب احلةليب، حتقيق: فؤاد عبد الباقي: في-، دار إحياء الكتب العربي 1235رقم احلديث: 
 ،1/331، 1305، أبو احلسن عةلي بن عمر بن أمحد الدارقطين، كتاب البيوع، رقم احلديث: الدار قطينسنن  .20

 .2مؤسس  الرسال ، بريوت، لبنان، ط
، دار الكتب 5/434 البيهقي:السنن الكربى، أمحد بن احلسني بن عةلي بن موسى اخلراساين، أبو بكر  .22

 .3العةلمي ، بريوت، لبنان، ط
 ، دار الفكر، د ط.1/343: هللا البابريت حممد بن حممد بن حممود أكمل الدين أبو عبدالعناي  شرح اهلداي ،  .21
، حبث مقدم لةلمعهد اإلسالمي 34الغرر يف العقود وآاثره يف التطبيقات املعاصرة، الصديق حممد أمني الضرير:  .23

 دريب، جدة، املمةلك  العربي  السعودي ، د ط.لةلبحوث والت
 ، دار الفكر، د ط.1/337فتح القدير، كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي:  .24
 .4طسوري ، ، دمشق ، دار الفكر،5/3443: هب  مصطفى الزحيةليو  الفقه اإلسالمي وأدلته، .25
 ،3/211 :سن بن إدريس البهويتمنصور بن يونس بن صالح الدين بن حكشاف القناع عن منت اإلقناع،  .21

 .، د طدار الكتب العةلمي 
 ، دار الفكر، د ط.4/302: أبو زكراي حيىي بن شرف النووي اجملموع شرح املهذب، .27
الدار -املكتب  العصري  ،2/331: الرازي رعبد القادحممد بن أيب بكر بن  عبد هللاأبو  خمتار الصحاح، .23

 يوسف الشيخ حممد.، حتقيق: 5ط صيدا،-بريوت النموذجي ،
 .134/135 :، هيئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسسات املالي  اإلسالمي املعايري الشرعي  .24
، دار 1/357 :مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشربيينمغين احملتاج إىل معرف  معاين ألفاظ املنهاج،  .10

 .2طالكتب العةلمي ، 
 ، مكتب  القاهرة، د ط.3/444ن قدام  املقدسي: اباملغين البن قدام ، عبد هللا بن أمحد بن حممد  .12
، دار إحياء 20/251: املنهاج شرح صحيح مسةلم بن احلجاج، أبو زكراي حمي الدين حيىي بن شرف النووي .11

 .1، طبريوت الرتاث العريب،
، 4/141: الرمحن الطرابةلسي املغريب حممد بن حممد بن عبد مشس الدينمواهب اجلةليل يف شرح خمتصر خةليل،  .13

 3ط دار الفكر،
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research paper is to study the khitbah (engagement) in Albanian 

law and society by clarifying its concept, legality and the conditions of the fiancée. 

Additionally, it will observe the legal and societal status of khitbah (engagement) in 

Albania while clarifying the Shari’ah position in relation to the abovementioned 

reality. The most important findings and recommendations arrived at by the 

researchers through this study were included in the conclusion 
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 لص  امل

ويتها وشروط من خالل بيان مفهومها ومشر يهدف هذا البحث إىل دراس  اخلطب  وواقعها يف القانون واجملتمع األلبانيني، 
املخطوب ، ورصد الواقع القانوين واجملتمعي لةلخطب  يف ألبانيا، مع بيان املوقف الشرعي من الواقع املذكور، وصوًلا إىل 

 تسطري أهم النتائج والتوصيات اليت خةلص إليها الباحثان، من خالل هذه الدراس ، حيث أودعها يف اخلامت .
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 املقدمة

لز واج من أعظم بعد: فإنعقد او احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عةلى نبي ِّنا حممٍد، وعةلى آله وصحبه أمجعني، 
العقود وأجةل ِّها، لذا فإان جند الت شـريع اإلسالمي  قد اهتم  مبا يسبقه من مقد ماٍت تكشف عن رغب  كلٍ  من املتعاقدين يف 

تعرَّف  تم  قبل الز واج لِّيت -بكسـر اخلاء-إنشاء عقد الز واج وتكوين األسـرة، وهذه املقد م  تسم ى يف عرف الفقهاء ابخلِّطب  
 كلٌّ من الر جل واملرأة عةلى ما يدعومها لالقرتان ببعضهما. 

ومعةلوم أن  اخلطب  جمرَّد وعٍد ابلز واج، بعد أن يتعر ف كلٌّ من اخلاطبني عةلى اآلخر، وهو وعٌد غري مةلزِّم، حيث حيق  لكل  
وًل تفيد ما يفيده عقد الز واج من اآلاثر، ، (1)واحٍد من اخلاطَبني أن يعدل عن اخلِّطب  مىت شاء، وًل تُعترب عقداا بذاهتا

وًل يرتت ب عةليها حقٌّ ما ألحدمها حنو اآلخر، حىت  ولو ألبس اخلاطب خمطوبته خامت اخلِّطب  أو بقراءة الفاحت ، أو قد م 
 . (2)جزءاا من املهر أو كةل ه، أو قد م شيئاا من اهلدااي، فذلك كةل ه ًل يُعترب عقداا 

 طب  يف النكاح من خالل املباحث اآلتي : وسـيتناول الباحثاانخل

 .املبحث األو ل مفهوم اخلِّطب  ومشـروعي تها

 املبحث الث اين: شـروط املخطوب .

 املبحث الث الث: واقع اخلِّطب  يف القانون واجملتمع األلباين.

 موقف اإلسالم من واقع اخلِّطب  يف القانون واجملتمع األلباين. :املبحث الر ابع

 

                                                           
، األحوال الشصصيةأبو زهرة، حممد، م.3990-هـ3430، 3، الفتح لإلعالم العريب، القاهرة/مصـر، ط344، ص1سابق، السيد، فقه السنة، ج( 1)

-هـ3411، 3، دار الفكر، عمان/األردن، ط44الشصصية، ص لسـرطاوي، حممود علي، فقه األحوالا، دار الفكر العريب، د. ط .33-33ص
 م.1008

ما نصه: "ال ينعقد  1يف املاّدة ، 1020/20/27اتريخ ، 3002املنشور يف اجلريدة الرمسيَّ  رقم 1030جاء يف قانون األحوال الّشصصية األردينّ لسنة ( 2)
على ما يلي:  4 املاّدة . ون  القانون أيضاً يفشيٍء على حساب املهر وال بقبول اهلديّة" الّزواج ابخِلطبة وال ابلوعد وال بقراءة الفاحتة وال بقبض أيّ 

اتريخ ، 34ص، شـرح قانون األحوال الشصصية األردين، حممد عبد القادر، "لكلٍّ من اخلاطب واملصطوبة العدول عن اخلطبة". وانظـر: أبو فارس
 د.ط.، م1030-هـ3411
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 مفهوم اخِلطبة ومشـروعيتها: األولاملبحث 

 املطلب األّول: مفهوم اخلطبة

 تدور ماد ة َخَطَب يف الةل غ  حول مجةل  معاٍن منها: اخِلطبة يف الّلغة:  (أ)
 . (3)الطَّةَلُب، فيقال: َخطب الر جل املرأة؛ أي: طةلبها لةلزَّواج-
ومنه  القوم أي كةل م بعضهم بعضاا.أو الكالم بني اثنني أو أكثر، فيقال خاطَبه أي كةلَّمه، وختاطب -

طاب واخلُطب  فـََقاَل َأْكِفْلِنيَها َوَعزَّين يف اخلِْطَابِ ، ويف الت نزيل العزيز: (4)اخلِّ
 (5). 

أو الش أن أو األمر صُغر أو عظُم، فيقال هذا َخطٌب جةليٌل وخطٌب يسـرٌي، ومنه قوهلم: جل  اخَلطُب،  -
قَاَل َفَما َخْطُبَك اَي َساِمِري  ، ويف الت نزيل العزيز: (6)أي عظُم األمر أو الش أن

 (7) . 
 ُعر ِّفت اخلطب  يف اًلصطالح جبمةل ٍ من الت عريفات منها:اخِلطبة يف االصطالح: )ب( 

 .(8)طةلب التزوج -

 

                                                           
ــــ3411، 4، دار املعرفة، بريوت، ط101محاد، الّصحاح، صاجلوهري، إمساعيل بن ( 3) أيب الفضل م، ت/خليل مأمون شيحا. ابن منظور،1031-هـ

مصــــــطفى، إبراهيم و خرون، املع م . م1002، 0ط، دار صــــــــادر، بريوت/لبنان، 98، ص4لســــــان العرب، ابب اخلاء، ج، مجال الدين حممد بن مكرم
، 83-80، صالقاموس احمليطم.الفريوز  ابدي، جمد الدين حممد بن يعقوب،3971-هـــ3191اهرة، ط/ ، جممع اللغة العربية، الق187الوسيط، ص

ــــــــراي حممد نعيم العرقسوسي. 1004-هـــــــــ3411، 8مؤسسة الرسالة، بريوت، ط  ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر، الرا زيم، ت مكتب الرتاث، إشـ
 م.2227-هـ2322، 3ط/، وت/لبنان، مكتب  العصـري ، بري 21ص، خمتار الص حاح، مادة خطب

-ه2322، دار الفكر، بريوت/لبنان، 222، ص1، كتاب اخلاء، مادة خطب، جمع م مقاييس اللغةابن فارس، أيب احلسن أمحد بن فارس بن زكراي، (4)
 .187الوسيط، ص. مصطفى، إبراهيم و خرون، املع م 97، ص4لسان العرب، ابب اخلاء، جم، ت/ عبد السالم حممد هارون. 2272

 .[11]سورة ص: ( 5)
خمتار ، الرا زي.83-80، صالقاموس احمليط. الفريوز  ابدي، جمد الدين حممد بن يعقوب، 98، ص4ابن منظور، لسان العرب، ابب اخلاء، ج(6)

-ه2330ار الشامي ، د -، دار القةلم 120، مادة خطب، صمفردات ألفاظ القرءان الكرمي. الراغب األصفهاين، 21ص، مادة خطب، الّصحاح
 م، ت/ صفوان عدانن داودي.1002

 .[94]سورة طه: ( 7)
 –ه 2313 ،3ط ،الرايض/السعودي  ،دار عامل الكتب،00ص ،3ج ،كتاب النكاح،حاشية ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز،بن عابدينا( 8)

 ت/ عادل أمحد عبد املوجود وعةلي حممد معوض.،1003
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 . (9)لتماس الن كاح من الز وج مث  من الويل  إلجابته أو اًلعتذار لها -

 . (10)يرغب نكاحها منها، أو من وليه ِّا، تصـرحياا أو تعريضاا أو طةلب الر جل من  -

طب  املرأة من نفسها، أو خطبتها إىل ولي ِّها، كما تضمَّن  األخري فقد أشار الت عريف إىل حاًلت اخلِّطب  كةل ها، سواٌء خِّ
 كما يف العد ة.  (12)كما هو الش أن يف األحوال العادي  ، أو ابلت عريض  (11)أيضاا اخلطب  ابلت صـريح

 املطلب الثّاين: مشـروعّية اخِلطبة

 اخلِّطب  مشـروعٌ  ابلكتاب والس ن   وإمجاع األم  ، وفيما أييت أبرز األدل ِّ  عةلى مشـروعي تها: 

ُتْم يف قوله تعاىل: -2 نـُْفِسُكْم َعِلَم هللُ َأنَُّكْم أَ َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتْم بِِه ِمْن ِخْطَبِة النَِّساِء َأْو َأْكنَـنـْ
فنفي اجلُناح؛ أي: نفي اإلمث  .(13)ا ِإالَّ َأْن تـَُقوُلوا قـَْواًل َمْعُروفَاً َسَتْذُكُرونـَُهنَّ َوَلِكْن اَل تـَُواِعُدوُهنَّ سـرً 

 .(14)لدى الت عريض ابخلِّطب  يف العد ة يدل  عةلى اإلابح ، فيستدل  بذلك عةلى مشـروعي   اخلِّطب 

 

                                                           
-هـ2303، دار الفكر، بريوت/لبنان، 137ص،3، كتاب الن كاح، جمنح اجلليل شـرح على خمتصـر العالمة خليلعةليش، حممد بن أمحد بن حممد، ( 9)

، دار 121، ص 3كتاب النكاح، جمواهب اجلليل يف شـرح خمتصـر الّشيخ خليل، طاب، أبو عبد  هلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن، احلم. 2223
بد  هلل حممد أبو عالقرطيب،. ت/ حممد حيىي بن حممد األمني بن أبوه املوسوي اليعقويب الشنقيطي، م1023هـ/2333، 1اكشوط/موريتاتيا، طرضوان نو 

ت/ عبد  هلل بن عبد احملسن ، م1000هـ/2317، 2ط، مؤسس  الرسال  لةلنشـر والتوزيع، 341ص، 4ج، اجلامع ألحكام القر ن، بن أمحد بن أيب بكر
 .الرتكي

 هــ.2332، ط/ 122، ص 20، العدد جمّلة البحوث اإلسالمّية( 10)
ن تكوين زوجًة أ الّتصـريح يف اخِلطبة يف العدة معناه: كّل لفٍظ يقطع ابلّرغبة يف الّنكاح: كَأرغب يف زواجك، أو إذا انقضت عدَّتك تزّوجتك، أو أريد( 11)

عرفة معاين ألفاظ مغين احملتاج إىل م، مشس الدين حممد بن اخلطيب، رغبته فيها. انظـر: الشـربيينيل أو حنو ذلك؛ وذلك ألنّه إذا صـرح حتّققت 
أبو العينني بدران، بدران، ت/ حممد خليل عيتاين. ، م3997-هـ3438، 3بريوت/لبنان، ط، دار املعرفة، 381ص، 1ج، كتاب النكاح، املنهاج

 بريوت/لبنان.، ر النهضة العربيةدا، 10ص، 3ج، الفقه املقارن لألحوال الشصصية
أنت خري  والّتعريض ابخلطبة معناه: أن يستعمل لفظًا حيتمل الّرغبة يف الّنكاح وعدمها، كأن يقول للمعتّدة: أنت مجيلٌة، أو ُربَّ راغٍب فيك، أ( 12)

أبو العينني، الفقه املقارن لألحوال الّشصصّية، . 381ص، 3ج، كتاب الّنكاح، مغين احملتاج، زوجٍة، أو َمن جيد مثلك، أو حنو ذلك. انظـر: الشـربيين
 .10ص، 3ج

 [. 114]سورة البقرة: ( 13)
، ت/ حممد عبد  هلل النمر م1020هـ/2332، 3ط، دار طيب  لةلنشـر والتوزيع، 132ص، 2ج، معامل التنزيل، أبو حممد احلسني بن مسعود، البغوي( 14)

م، 1031-هـ3414، 3، دار ابن كثري، دمشق/سوراي، ط144ص، 3عمر، تفسري القر ن العظيم، جبن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن ا. وآخرون
 ت/ يوسف علي بديوي، وحسن السماحي سويدان.
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ِإىَل ِنَكاِحَها  ِإَذا َخَطَب َأَحدُُكُم اْمَرَأًة فَِإِن اْسَتطَاَع َأْن يـَْنظـر ِإىَل َما َيْدُعوهُ قوله صةلَّى  هلل عةليه وسةلَّم: )) -1
. واحلديث دليٌل عةلى أن ه ًل أبس بنظـر الر جل إىل املرأة اليت يريد أن يتزوج ها. فقد ندب (15)((فـَْليَـْفَعلْ 

 صةلى يه وسةلم  اخلاطب إىل الن ظـر إىل خمطوبته. فةلو مل تكن اخلِّطب  مشـروع ا ملا أمر الن يب  الن يب  صةلى  هلل عةل
 هلل عةليه وسةلم  اخلاطب ابلن ظـر إىل املخطوب ، إذ ًل يعقل أن أيمر الن يب  صةلى  هلل عةليه وسةلم  أبمٍر غري 

 .(16)مشـروعٍ 

  .(17)اإلمجاع: حيث أمجعت األم   عةلى أن  اخلِّطب  مشـروع ٌ  -3

                                                           
، دار السالم للنشـر والتوزيع الرايض/ السعودية، 413ص، 1081رقم ، كتاب النكاح، سنن أيب داودسةليمان بن األشعث السجستاين، ، أبوداود( 15)

كتاب  ،سنن النسائيت/ احلافظ أبو طاهر زبري عةلي زئي. النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد ابن شعيب بن عةلي بن سنان، ، م1009 -هـ3410
ت/ احلافظ أبو طاهر زبري عةلي زئي. ابن ، م1009 -هـ3410، الرايض/ السعودية ،دار السالم للنشـر والتوزيع، 111ص، 1119رقم ، النكاح
، م1030-هـ3413، 1ط، دمشق/سوراي، الرسالة العاملية، 02ص، 3، ج2203، أبواب النكاح، رقم السنن ،حممد بن يزيدأبو عبد هلل  ماج ،

، 3ج، 1081رقم ، كتاب النكاح، سنن أيب داودت/ الشيخ احملدث شعيب األرنؤوط. واحلديث حسنه الشيخ احملدث شعيب األرنؤوط. انظـر: 
 ت/ الشيخ احملدث شعيب األرنؤوط.، م1031-هـ3411، 3ط/، ورايدمشق/س، الرسالة العاملية ،313-313ص

ت/ ، م1003، بريوت/ لبنان، بيت األفكار الدول ،3384كتاب الّنكاح، ص، نيل األوطار شـرح منتقى األخبارحممد بن عةلي بن حممد، الشوكاين،( 16)
، 74ص، 1ج ،عون املعبود شـرح سنن أيب داود، أشـري الصديقيأيب عبد الرمحن شـري احلق حممد ، العظيم  ابديرائد بن َصربي بن أيب عةلف .

 ت/ يوسف احلاج أمحد.، م1031-هـ3414، 1ط، دار الفيحاء ودار املنهل الناشـرون
 نعم أمحد.ت/ فؤاد عبد امل ،م1003 -هـ2313، دار املسةلم لةلنشـر والتوزيع، الطبع  األوىل 301ص، اإلمجاع، أيب بكر حممد بن إبراهيم ،ابن املنذر( 17)

، 2ط، بريوت/لبنان، دار ابن حزم،311ص، مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقدات، أيب حممد عةلي بن أمحد بن سعيد، ابن حزم
 .ت/ حسن أمحد إسرب، م2222 -هـ2322
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 شـروط املصطوبة: املبحث الثّاين

: فال يُباح لةلخاطب (18)يراد بشروط املخطوب  يف هذا املبحث الشروط اليت  جيب توفرها يف املخطوب  حىت تصح خطبتها
 أن خيطب امرأةا لةلز واج هبا إًل  إذا توف ر فيها أمران: 

طب ا شـرعي  ا   :))ال خيطب الرجُل على خطبة صةلى  هلل عةليه وسةلم النيبلقول  ،(19)أوهلما: أًل  تكون خمطوب ا لغريه خِّ
 . (20)أخيه((

، وعةليه فال جتوز خطب  األصناف (21)اثنيهما: أن تكون املرأة خالي ا من املوانع الشـرعي   اليت متنع زواجه هبا يف احلال
 اآلتي : 

ما دام مانع الت حرمي  (22)مؤب داا أم مؤق تاا كل  امرأٍة حمرمٍ  عةلى اخلاطب بنصٍ  أو إمجاٍع، سواٌء أكان حترمياا  -أ
 .(23)قائماا 

 

                                                           
والشرتاك اخلطبة  ،ضرب الباحثان عنها صفحا جتنبا لإلطالة ولكوهنا معلومة ،هنالك شروط أخرى مشرتكة بني اخلاطبني كالرضا واألهلية وغريمها( 18)

 فيها مع كثري من األحكام والتكاليف الشرعية.
األحوال أبو زهرة، م.3997 -هـ3437، 7، املكتب اإلسالمي، ط44-41، ص3السباعي، مصطفى، شـرح قانون األحوال الّشصصّية، ج( 19)

، 1سس  الرسال ، طؤ ،م01ص، 0، جاملفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الشـريعة اإلسالمية الكرمي،. زيدان، عبد 32-30ص، الشصصية
 أحكام األحوال الشصصّية يف الشـريعة اإلسالمّية على وفق مذهب أيب حنيفة وما عليه العمل ابحملاكم،م.خالف، عبد الوهاب، 2221-هـ2323

 م. 2220-هـ2320، 1ط، دار القةلم،22ص
ت/  ،ه2311، 2ط ،دار طوق النجاة، 22ص، 7ج، 3231رقم  ،كتاب النكاح  ،صحيح البصاري،أيب عبد  هلل حممد بن إمساعيل اجلعفي ،البخاري(20)

، 1ج، 2321رقم  ،كتاب النكاح  ،صحيح مسلم،أيب احلسن مسةلم بن احلجاج بن مسةلم القشريي النيسابوري ،حممد زهري بن انصر الناصر. مسةلم
 ت/ حممد فؤاد عبد الباقي.   ،بريوت/لبنان ،إحياء تراث العريبدار ، 2031ص

خالف،  م.3984-هـ3404، 1ط، دمشق/سوراي، دار الفكر، 39-34، ص7ج،األحوال الشصصية، الفقه اإلسالمي وأدلّته، وهبة، الز حيلي( 21)
 .02-01، ص0، جاملرأةاملفصل يف أحكام . زيدان، 22، صأحكام األحوال الّشصصّية يف الشـريعة اإلسالمّية

د عةلى واحدة قالنساء احملرمات حرم  مؤقت : هن الاليت ُحر ِّمن عةلى اإلنسان لسبب من األسباب، فإذا زال هذا السبب زالت احلُرم ، وعاد احلل، فإذا ع( 22)
الظـروف  جل أن يتزوج بواحدة منهن  أبداا، مهما كانتمنهن  قبل زوال سبب احلرم  كان العقد ابطالا. والنساء احملرمات حرم  مؤبدة: هن الاليت ًل جيوز لةلر 

، 1م، ج1022-هـ2331، 22، دار القةلم، دمشق/سوراي، طالفقه املنه ي على مذهب اإلمام الشافعيواألحوال . البغا، مصطفى ديب وآخرون، 
 .10، 11ص 

 .12-12ص، األحوال الشصصيةأبو زهرة،  .318ص 1سابق، فقه السنة، ج( 23)
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 .(24)زوج  رجٍل آخر، وهي ًل تزال يف عصم  زوجها، ألن  حق  الز وج مينع من حق  أي  أجنيبٍ  فيها -ب

، فال خالف يف أن ه ًل جيوز لغري زوجها الت صـريح خبطبتها، وًل الت عريض  -ج كل  امرأٍة معتد ٍة من طالٍق رجعيٍ 
ا زوجٌ ، أو يف حكم زوج  آخر ما دامت يف العد ةهبا   .(25)ألّن 

ٍة من طالٍق ابئٍن بينون  كربى أو صغرى -د ، فال جيوز خطبتها تصـرحياا اتفاقاا إًل  من زوجها (26)كل  امرأٍة معتد 
َنَّ  ،املطةل ق يف البينون  الصغرى، واختةلف الفقهاء يف الت عريض خبطبتها، والر اجح جواز الت عريض َ تـََعاىَل ألِّ اَّللَّ

َُناَح يفِّ التـَّعجرِّيضِّ   .(27)نـََفى اجلج

ٍة من وفاة، قال غري واحد من الس ةلف واألئم   إن ه جيوز خطبتها تعريضاا من غري تصـريٍح     -ه كل  امرأٍة معتد 
لنَِّساء َأْو َأْكَننُتْم ِخْطَبِة اَوالَ ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتم بِِه ِمْن ، لقوله تعاىل: (28)هلا ابخلطب  أثناء عد هتا

ْعُروفاً َوالَ تـَْعزُِموْا مَّ يف َأنُفِسُكْم َعِلَم اّلّلُ َأنَُّكْم َسَتْذُكُرونـَُهنَّ َولَـِكن الَّ تـَُواِعُدوُهنَّ سـراً ِإالَّ َأن تـَُقوُلواْ قـَْوالً 
ُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلُه َواْعَلمُ  ُكْم فَاْحَذُروُه َواْعَلُموْا َأنَّ اّلّلَ وْا َأنَّ اّلّلَ يـَْعَلُم َما يف َأنُفسِ ُعْقَدَة النَِّكاِح َحَّتََّ يـَبـْ

 . واملراد ابلن ساء يف اآلي  املعتد ات من وفاة أزواجهن ؛ ألن اآلي  اليت(29)َغُفوٌر َحِليمٌ 

                                                           
 .41، ص3لّسباعي، شـرح قانون األحوال الشصصّية، جا. 132ص، 2ج، معامل التنزيل، البغوي( 24)
، 4.البهويت، منصور بن يونس بن إدريس، كشاي القناع عن منت اإلقناع، كتاب النكاح، ج48ص، 4ج ،كتاب الّنكاح، مغين احملتاج، الشـربيين(25)

 .41ص 3السباعي، شـرح قانون األحوال الّشصصّية، جم. 3981-هـ3401، عامل الكتب، بريوت/لبنان، ط/ 38ص
ون ا صغرى: "هو الذي يرفع الطالق البائن بينو  الطالق البائن بينون ا كربى: "هو الذي يرفع قيد النكاح يف احلال مبجرَّد صدوره، وذلك أبن يط ِّةلقها ثالاثا".( 26)

، 2، جشـرح قانون األحوال الشصصيةالسباعي، . 334ابن املنذر، اإلمجاع، صيراجعها".قيد النكاح يف احلال، أبن يطةل ِّقها مث تنقضي عدَّهتا دون أن 
 .112ص

، منشورات إدارة القرءان والعةلوم 332، ص3، كتاب الطالق، جاهلداية شرح بداية املبتدئ، برهان الدين أيب احلسن عةلي بن أيب بكر، املرغيناين(27)
ختيار االنعيم أشرف نور أمحد.املوصةلي، عبد  هلل بن حممود بن مودود جمد الدين أبو الفضل احلنفي، ت/ هـ،3،2327طاإلسالمي ، كارتشي/ابكستان، 

، أيب القاسم عبد الرافعيالشيخ حممود أبو دقيق .ت/ م،2237 -هـ 2330اتريخ النشر ، مطبع  احلةليب، القاهرة/مصر، 270، ص3، جلتعليل املصتار
وزيع، القاهرة/مصر، ت، دار السالم لةلطباع  والنشر وال233، ص1، كتاب النكاح، جر يف فقه اإلمام الشافعياحملر الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي، 

. الّزحيلي، الفقه اإلسالمي 38، ص4البهويت، كشاي القناع عن منت اإلقناع، كتاب النكاح، جأبو يعقوب نشأة بن كمال املصري. ت/ هـ،3،2333ط
 .41، ص3شـرح قانون األحوال الّشصصّية، ج. الّسباعي، 31-37، ص7وأدلّته، ج

أبو  .144، ص3. ابن كثري، تفسري القر ن العظيم، ج49ص، 4ج، كتاب الّنكاح،  مغين احملتاج، لشـربيينا. 132ص، 2ج، معامل التنزيل، البغوي( 28)
 .12ص، األحوال الشصصيةزهرة، 

 [.114]سورة البقرة: ( 29)
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ات الوفاة يف اآلي  دًلل ٌ عةلى خبطب  معتد  قبةلها يف شأن الذين يُتوفون ويذرون أزواجاا. ويف رفع اجلُناح واإلمث يف الت عريض  
 .(30)عدم جواز خطبتهن  بطـريق الت صـريح

 واقع اخِلطبة يف القانون واجملتمع األلباين:  املبحث الثالث

لتقاليد ا وفقاا إًل  أن  اخلطب  عند األلبان كانت تتم  قدمي، مل حُيد ِّد قانون مدو ن  األسـرة كيفي  ا لةلخطب  وًل تعريفاا هلا   
يني   أوالتقاليد الوثني  املوجودة واملوروث  من األلبان ما قبل اإلسالم(31)البالد ، ومع (32)، أو املعتقدات أواًلنتماءات الد 

ن حكم الدول  العثماني  ، خضعت أحكام اخلِّطب  والز واج لةلشـريع   دخول اإلسالم وانتشاره عةلى حنٍو واسٍع بني األلبان إابَّ
م، 2212، واستمر ت عةلى هذا الن حو حىت عام (34)املتمث ل يف جمةل   األحكام العدلي   (33)ى املذهب احلنفي  اإلسالمي   عةل

 مل ا َخضعت العالقات األسـري   لةلقانون املدين  يف عهد املةلك "أمحد زوغو"، بتأثري الن موذج الفرنسـي، مم ا أد ى إىل اًلنفصال 

 

 

                                                           
 ت/، م1023-هـ2333، 2ط، الرسال  العاملي ، 148، ص 34كتاب النكاح، ج، بشـرح صحيح البصاري فتح الباريأمحد بن عةلي، ابن ح ر،( 30)

ف، .270، ص3، جاالختيار لتعليل املصتاراملوصةلي، عبد  هلل بن حممود، الشيخ احملدث شعيب األرنؤوط والشيخ عادل مرشد.  أحكام األحوال َخال 
 .11، ص3. أبو العينني، الفقه املقارن لألحوال الّشصصّية، ج319، ص1فقه السنة، ج سابق،. 10، صالّشصصّية يف الشـريعة اإلسالمّية

ما نّصه: "اخلطبة عبارٌة عن وعٍد ابلّزواج، وتتّم وفقاً  334م يف عهد امللك أمحد زوغو يف املاّدة 3919جاء يف القانون املديّن ململكة ألبانيا لعام ( 31)
 انظـر:لتقاليد البلد".

Kodi Civil I Mbreterise Shqiptare 1929, Botimet Papirus, Albania Tirane 2010, page 57. 
 dhe Sot, http://www.islamgjakova.net/artikulli.php?id=2865 Dikurt Sopjani, Martesa Ilirانظـر: (32)
  ne Shqiperi, page 199Historia e Shtetit dhe se Drejtes-203القانون العثماين يف ألبانيا.   انظـر:( 33)
ف  الن عمان. وهي جمموعٌ  يجمةل   األحكام العدلي  : هي أو ل تدوين رمسيٍ  لةلفقه اإلسالمي  يف اجملال املدين  يف إطار بنوٍد قانوني ٍ  عةلى مذهب اإلمام أيب حن( 34)

قد طُب ِّقت أحكام إًل  أن  اجملةل   مل تتعرض ملسائل األحوال الش خصي  . و ، القضاءمن الت شـريعات مكو ن ٌ من ست   عشـر كتاابا، أو هلا كتاب البيوع وآخرها كتاب 
م. وبقي األمر عةلى 2270اجملةل   يف سائر البالد اإلسالمي   الواقع  حتت حكم اخلالف  العثماني   )ومنها ألبانيا(، وذلك يف عهد الس ةلطان عبد اجمليد عام 

خلالف  العثماني   قانون حقوق العائةل  العثماين، وهو يف جممةله مأخوٌذ من مذهب اإلمام أيب حنيف  وقد ُأخذ م حيث وضعت ا2227هذا احلال حىت سن  
يد األحوال الش خصي   يف حآبراء بعض املذاهب األخرى يف كثرٍي من املسائل الفقهيَّ ، وميكننا القول: أبن جمةل   األحكام العدليَّ  تُعد  أو ل جترب  رمسي  لتو 

املدخل ،مصطفى أمحد ،لزرقاا عامٍ  وتُعترب مبثاب  القاعدة اليت ُبين عةليها قانون األحوال الش خصي  ، وقانون العقوابت يف معظم الد ول العربي  . انظـر: قانونٍ 
 ،اتريخ القضاء اإلسالميالزحيةلي، حممد،م.1021 -هـ 2333 ،2ط ،دمشق/سوراي ،دار القةلم ،130 ،117-110ص ،2ج ،الفقهي العام

 .20، صفقه األحوال الّشصصّيةالسـرطاوي،  م.1002 -هـ 2311 ،2ط ،دمشق/سوراي ،دار الفكر ،333-333ص
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حيث ألغي متاماا تنظيم العالقات األسـري  مبا فيها نظام اإلرث حسب  ،(35)اخلالف  العثماني  عةلى حنٍو ّنائيٍ  عن قوانني 
 .(36)كما تسبب القانون املدين املذكور يف َحل ِّ احملاكم الديني  والشـرعي  وإغالقها، الشـريع  اإلسالمي  والدايانت األخرى

ب  يف أكثر البالد بصورٍة عام ٍ  ابلطـرق الت قةليدي   اليت تتم  من خالهلا اخلطأم ا اليوم فال تتم  اخلِّطب  يف اجملتمع األلباين  
 وإمنا تتم  يف الغالب بصورٍة مغايرٍة متاماا وقريبٍ  من النموذج األورويب. ، اإلسالمي  

املايل  ب وبيان وضع اخلاط، فهي ًل تتم  بقيام أهل اخلاطب ومعهم اخلاطب بزايرة أهل املخطوب  لطةلب يدها منهم
، وشـرح عادات أهل اخلاطب ألهل املخطوب . كما ًل تتم  أيضاا من خالل قيام أهل اخلاطب إبرسال إحدى  والوظيفي 

ها البدني   والن فسـي  مث  بيان حاهلا وأوصاف، قريباته كأم ه أو أخته أو عم ته أو خالته لزايرة أهل املخطوب  والتعر ف عةليها
اطب كما ًل يراعي اخلاطبان عند اخلطةل  اجلوانب الديني  يف اخل، بعض البالد اإلسالمي   كما حيدث يف، لةلخاطب وأهةله

 ملاهلا، وحلسبها، تنكح املرأة ألربع:غالباا كما هو األصل يف اخلطب ،كما دل عةليه قول الرسول صةلى  هلل عةليه وسةلم: ))
يِن َترَِبْت يََداكَ  ُ َعةَليجهِّ َوَسةلََّم: ))(37)((وجلماهلا، ولدينها، فَاْظَفْر ِبَذاِت الدِّ َذا إِ ، وكما دل عةليه قول َرُسوُل اَّللَِّّ َصةلَّى اَّللَّ

َنٌة يف اأَلْرِض َوَفَساد  .(38)((جاءكم َمْن تـَْرَضْوَن ِديَنُه فأنكحوه، ِإالَّ تـَْفَعُلوا َتُكْن ِفتـْ

ا تتم  من خالل الت عر ف بني اخلاطب واملخطوب  يف العمل أو الد راس   كاٍن عامٍ  أو أو الوظيف  أو الةل قاء العارض يف موإمن 
ٍة من هذا الت عارف يُعرب أحد اخلاطبني عن رغبته يف خطب  اآلخر، وغالَبا ما تكون املبادرة ، يف وسـيةل  نقل ا بعد مد  ورمب 

وكثرياا ما حيصل ، عمطويف أثناء فرتة اخلطب  يكون من املعتاد أن خيرج اخلاطبان معاا يف نزهٍ  أو إىل امل من جه  الرجل،
ا حيصل اجلماع ذاته.، بينهما شـيء من مقد مات اجلماع كالةل مس والقبةل  والعناق  بل ورمب 

 

                                                           
  Shqiptare 1929, page 3 MbreteriseI Kodi Civil-4انظـر: ( 35)

Historia e Popullat Shqiptare, vellimi 3, page 296-302 
 ne Shqiperi, page 398 dhe se Drejtes Historia e Shtetit-399انظـر: ( 36)
 .  2031ص، 1ج، 2321رقم  ،كتاب النكاح  صحيح مسلم، ،. مسةلم22ص، 7ج، 3231رقم  ،كتاب النكاح  صحيح البصاري، ،البخاري (37)
 ،الرايض/السعودي  ،مكتب  املعارف لةلنشر والتوزيع ،130ص، 2023رقم  ،كتاب النكاح  اجلامع الكبري، ،أيب عيسى حممد بن عيسى سورة ،الرتمذي (38)

 ت/ الشيخ احملدث حممد انصر الدين األلباين. واحلديث قال عنه اإلمام الرتمذي: هذا حديث حسن غريب.، 2ط
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فإذا ، (39)مث  بعد أن تتأك د رغبتهما يف اخلطب  يقوم اخلاطب وأهةله بزايرة أهل املخطوب  لةلحصول عةلى مباركتهم لةلز واج
اا مدني اا دون  فإن  اخلاطَبني ميكنهما إمتام مراسم الز واج وتوثيقه قانوني اا ابعتباره زواجوإًل  ، وافق األهل عةلى إمتام الز واج فبها

 فقد نص  قانون مدو ن  األسـرة األلباني   يف . سن ا مشسـي ا  22بعد إكماهلما ، ودون رضاهم، موافق  أهل املخطوب 

سمح احملكم  وقد ت، الذين أمتا السن  الثامن  عشـرة من عمرمهاعةلى أن ه: "يربم عقد الز واج بني الر جل واملرأة  7 املاد ة
 . (40)ابلز واج قبل هذه الس ن إذا رأت أسباابا مقبول  إلمضاء هذا الز واج"

احلقوق يف  من ابب املساواة يف، فالرجل أو املرأة الةلذان يصالن إىل سن البةلوغ هلما أن يباشـرا عقد الزواج بنفسـيهما
عةلى ما يةلي: "كل إجراء قانوين يراد به تقييد قدرة الفرد عةلى التصـرف يُعدُّ ابطالا،  7 ، حيث تنص املادة القضااي املدنيَّ 

وتتمتع املرأة والرجل ابلقدرة الكامةل  عةلى الدخول يف عالقات تعاقدي  أو التوقيع عةلى صكوك خاص ، وعةلى إدارة 
 .(41)املمتةلكات، وعةلى الدخول يف عالقات جتاريَّ  وغريها"

من مدوَّن   20حيث جاء يف املادة رقم ، حمظوران داخل األقارب يف القبيةل والتزاوج جتدر اإلشارة هنا إىل أن اخلطب  و 
األسـرة األلبانيَّ  ما نصُّه: "ًل ميكن الزواج بني األصناف اآلتي : األخ واألخت، وابن  عمٍ  وعمها وخاهلا، وابن األخ 

وة أوًلد اإلخ ولةلمحكم  ألسباٍب هامٍَّ  ميكن أن تسمح ابلزواج بني .أوًلد اإلخوة واألخواتو وعمَّته وخالته، 
 .(42)واألخوات"

 

                                                           
   jetojmë, Shpend Bajrami, Fejesa sipas zakoneve kuانظر:  (39)

 https://pedagogjia.wordpress.com/tema-te-lira/fejesa-sipas-zakoneve-ku-jetojme/. 
 
قانون مدّونة من  32. انظـر: املادة "ومن هذه األسباب اليت ورد ذكرها يف القانون: "وًلدة املرأة أو محةلها" أي ممن ترغب ابلزواج به ولو خارج إطار الزواج( 40)

 . األسـرة األلباينّ 
Kodi Familjes se Shqiperise, Botimi i Qendres se Publikimeve Zyrtare, Tirane Albania, 2012, page 

19. 
 Kushtetuta e Republikes se Shqiperise, page 14من دستور ألبانيا.   22املادة رقم انظـر: ( 41)

 23اتريخ الن شـر ، من اتفاقي  القضاء عةلى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 22مبوجب املادة ، النظـر يف التقارير املقدمة من الّدول األطـراي، ألبانياوانظـر: 
 ( CEDAW/C/ALB/3)عةلى الرابط اآليت: ، 1002نيسان/أبريل

 Familjes se Shqiperise, page 12 I  Kodi. 20املادة رقم  انظـر:( 42)
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واليت جاء فيها: "الزواج بني األشخاص املشار  30قارب، وأك د هذا التحرمي يف املادة رقم فقد منع القانون الزواج بني األ
 ، واحملكم  ًل تعةلن إبطال الزواج بني أوًلدمن هذا القانون يعترب ابطالا  23و  23و  22و  20و  2إليهم يف املواد 

 .(43)اإلخوة واألخوات، يف حال رأت أن هناك أسباابا هام  إلمضاء هذا الزواج"

وقد جتاوز العرف اًلجتماعي القانون، فةلم يقتصر يف التحرمي عةلى ما حرمه القانون، بل إنه توسع يف ذلك حيث حرم 
 ما نصه: "اخلطب  ممنوع   من قانون ًلبريس 122جاء يف املادة رقم حيث  ،(44)األقارب إىل اجلد ِّ السابعالتزاوج بني 

داخل القبيةل  إىل سبع  أجيال من انحي  األب ومخس  أجيال من طـرف األم. كما أن اًلبن واًلبن  داخل القبيةل  يعتربان 
عةلماا أبن القانون قد انتهى يف التحرمي إىل اجلد ِّ  القبةلي؟! ، أي حيرمان عةلى بعضهما مبقتضـى هذا القانون(45)إخوة"

 .(46)الرابع كما رأينا

ملناطق أصبح ثقاف  اجتماعي  لدى اجملتمع األلباين، سواء يف اا يثري اًلستغراب أن منع التزاوج بني األقارب بل إن مم
ليت اضمحةلَّت أهةلها، أو يف املناطق احلضـري  واملدن االريفي  واليت ًل يزال لألعراف والتقاليد املوروث  سةلط  ونفوذا عةلى 

 فال  ،(49)بشكل قطعي ًل يقبل النقاش (48)حيث حيرمون الزواج من األقارب ،(47)فيها تةلك القوانني واألعراف القبةلي 

 

                                                           
 .املصدر السابق( 43)
. واًلبن  األب، ومخس  أجياٍل من قِّبل األمانحي    داخل القبيةل  إىل سبع  أجياٍل من ما نصُّه: "اخلِّطب  حمظورةٌ  البريس قانونمن  122جاء يف املادة رقم ( 44)

 Kanuni I Laberise, page 27انظـر:  واًلبن داخل القبيةل  يعتربان أخوين". 
 .دوكاجني قانون ليكمن  20واملادة رقم ، قانون البريسمن  122انظـر: املادة رقم ( 45)

Ismet Elezi, Kanuni I Laberise, Botimet Teona, Tirane, Albania, page 97. 
Shtjefen Gjecovi, Kanuni I Leke Dukagjinit, Shtepia Botuese Kuvendi, Shkoder, Albania 1998, page 

12. 
 16E Drejta Familjare, page 1انظـر: ( 46)
 në kanunet shqiptare, 2009.https://vargmal.org/dan5011.Ndalesat martesore mes të afërmve ,:انظر (47)
 . انظر:داخل القبيةل  إىل أربع  مائ  جيٍل ". الزواج ممنوع (48)

M. Dragovaja, Studim Krahasues Midis Kanunit te Shqiperise dhe Dagestanit, Tiranie/Albania 1996, 
page 7. 

  203Kanuni I Laberise, page.  قانون البريسمن  132انظـر: املادة رقم ( 49)
  Kanuni I Leke Dukagjinit, page 12.قانون ليك دوكاجنيمن  32واملادة رقم 

https://vargmal.org/dan5011
https://vargmal.org/dan5011
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عتربهم يحيل أللباين الزواج من بنات أعمامه أو عماته أو أخواله أو خاًلته، ومن يف حكمهن؛ ألن العرف اجملتمعي 
 وأيُّ شخص خيالف هذه القاعدة، حيق لقبيةلته أن يقوموا بفرض عقوابت صارم  عةليه، تصل يف  ،(50)أسـرة واحدة!

ا يكون حمرَّماا بني قبيةلٍ  كامةلٍ ، مما يوقع (51)الغالب إىل طـرده من املنزل أو حىت إحراق منزله .وهذا يعين أن التزاوج رمبَّ
 شقٍَّ  ابلَغني. اجملتمع األلباينَّ يف حرٍج وم

 موقف اإلسالم من واقع اخِلطبة يف القانون واجملتمع األلباين: املبحث الرابع

من خالل ما تقد م يف املبحث السابق يظهر أن مث   مجةل ا من املخالفات الشـرعي   يف واقع اخلِّطب  يف القانون واجملتمع  
 وهي:  األلباين،

 خاطبها طيةل  فرتة اخلطب .إدام  الن ظـر إىل املخطوب  ومنها إىل  (2

 خةلوة اخلاطب ابملخطوب .  (1

 خروج اخلاطب مع املخطوب  من غري حَمرم لةلمخطوب . (3

 حصول مقد ِّمات اجلِّماع كالةل مس والُقبةل  واملعانق  أثناء اخلطب . (3

 حصول اجلماع، بل ورمبا احلمل يف بعض األحيان. (3

 حي  األب ومخس  أجيال من طـرف األم.حترمي اخلطب  والزواج داخل القبيةل  إىل سبع  أجيال من ان (0

 وتتضح هذه املخالفات من خالل إبراز أهم األحكام الشرعي  لةلخطب  كما يةلي:

ملغرية بن امن املستحسن شـرعاا أن يرى الرجل بنفسه من يريد الت زو ج هبا. واألصل يف هذا ما ورد من أن   -2
 ؟(( قال: ًل. اأَنظـرت إليهشعب  رضـي  هلل عنه خطب امرأةا فقال له رسول  هلل صةلى  هلل عةليه وسةلم: )) 

 

 

                                                           
 http//www.masress.com/ 06/09/2011انظـر: الرابط التايل: ، زواج األقارب حرام يف ألبانيا ،أبو بكر، خالف (50)
Dukagjinit. http:  LekI  kanuni dhe shqiptarët te martesa dhe Jusuf Zimeri, Fejesaانظـر: ( 51)

//jusufzimeri.com/?p=3075 
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َها فَِإنَُّه َأْحَرى َأْن يـُْؤَدَم بيَنُكَمافقال: )) . ولكن  الن ظـر إىل املخطوب  يف اإلسالم ًلبُدَّ أن يسبقه عزٌم (52)((انظـر ِإلَيـْ
 ، وغايته حَتقُّق اخلاطب من صفات املخطوب  وحتقُّقها هي أيضاا من صفاته، الن كاحأكيٌد عةلى 

وعةلى هذا األساس فإن  الن ظـر إليها حمكوٌم مبعرفته أوصافها البدني   أو الن فسـي  وفق ضوابط الشـرع؛ كالن ظـر إىل الوجه 
. وهلذا فإن  الن ظـر إىل (53)ني عةلى خصوب  البدن أو عدمهاوالكفَّني ألن ه ُيستَدلُّ ابلوجه عةلى اجلمال أو ضد ِّه، وابلكفَّ 

ِإَذا َخَطَب َأَحدُُكُم )) املخطوب  جيب أن ينصبَّ عةلى ما يدعوه إىل نكاحها ويف ذلك يقول الن يب  صةلى  هلل عةليه وسةلم:
 . (54)((فـَْليَـْفَعلْ اْمَرَأًة فَِإِن اْسَتطَاَع َأْن يـَْنظـر ِإىَل َما َيْدُعوُه ِإىَل ِنَكاِحَها 

ألنه ابلرؤي  تراتح  ،(55)وهو قول مجاهري العةلماء فقد دلَّ احلديث عةلى أن ه يُندب تقدمي الن ظـر إىل من يريد نكاحها
لن ظـر التحقُّق كما أن  مِّن أهداف ا ،وهلا آاثر إجيابي  من حيث توفري أسباب األلف  والوفاق، النفس لةلخاطب واملخطوب 

، وقد دلَّ عةلى ذلك حديث أيب هريرة رضـي  هلل عنه أن ه قال: كنت عند الن يب  (56)وٍب َخةلجقي  يف املرأةمن عدم وجود عي
نظـرَت أصةلى  هلل عةليه وسةلم  فأاته رجٌل فأخربه أن ه تزو ج امرأةا من األنصار، فقال له رسول  هلل صةلى  هلل عةليه وسةلم : ))

 .(57)((ر إلَيَها، فإّن يف أعنُي األنَصاِر َشيَئاً فَاذَهْب فانظـ؟(( قال: ًل، قال: ))ِإلَيها

                                                           
، الرايض/ السعودية ،دار السالم للنشـر والتوزيع، 144ص، 3087رقم ، ابب الفنتاجلامعالكبري، أبو عيسى حممد بن عيسى سورة، ، الرّتمذي( 52)

، يف أبواب النكاح، رقم السننهذا حديث حسن. ابن ماج ،  :الرّتمذياإلمام  وقال ت/ احلافظ أبو طاهر زبري عةلي زئي.، م1009 -هـ3410
، 1ج، 3331رقم مذي(، أبواب النكاح، )سنن الرت اجلامع الكبري . واحلديث صححه الشيخ احملدث شعيب األرنؤوط. انظـر: 02، ص3، ج2200

 م.1020-هـ2332، 1، الرسال  العاملي ، دمشق/سوراي، ط332ص
ت/حممد جنيب ،جدة/السعودي  ،مكتب  اإلرشاد، 374، ص33كتاب النكاح، ج، اجملموع شـرح املهذب ،أبو زكراي حمي الدين حيىي بن شـرف النووي،( 53)

، 4ط، املكتب اإلسالمي، 4-4، ص1لكايف يف فقه اإلمام املب ل أمحد بن حنبل، جا ،بن قدامة. ا11ص ،4الشـربيين، مغين احملتاج، جاملطيعي. 
 ،عمان/األردن ،مكتبة الرسالة احلديثة ،101ص  ،3ج ،نظام األسرة يف اإلسالم ،حممد ،عقلة .ت/ حممد زهري الشاويش، م3988-هـ3408
 م.1001-ه3411 ،1ط

، م1020-هـ2332، 1ط، دمشق/سوراي، ، الرسال  العاملي 02ص، 3، ج2203، أبواب النكاح، رقم السنن ،حممد بن يزيدأبو عبد  هلل  ابن ماج ، (54)
، 3ج، 1021، كتاب النكاح، رقم سنن أيب داودت/ الشيخ احملدث شعيب األرنؤوط. واحلديث حسنه الشيخ احملدث شعيب األرنؤوط. انظـر: 

 ت/ الشيخ احملدث شعيب األرنؤوط.، م1021-هـ2333، 2ط/، ورايدمشق/س، الرسال  العاملي  ،313-313ص
تاب كأيب احلسـني حيىي بن أيب اخلري سامل، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، . العمراين، البيان،374، ص33النووي، اجملموع، كتاب النكاح، ج( 55)

سبل  حممد بن إمساعيل،الّصنعاين، م، ت/ قاسم حممد النوري. 1007-هـ2312،  1، دار املنهاج، بريوت/لبنان،  ط/311-313، ص9النكاح، ج
، فقه سابقت/ حممد انصـر الدين األلباين. ، م1000 -هـ2317، مكتب  املعارف، رايض/السعودي ، ط/ 133، ص1ج، الّسالم شـرح بلوغ املرام

 .343ص ، 1، جالسنة
 .107-104ص  ،3ج ،ام األسرة يف اإلسالمنظ ،عقلة( 56)
 .498-497ص، 1481-1484رقم ، كتاب الّنكاح، صحيح مسلم،  مسلم( 57)
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 رم . فيها أحد حمارم الز وج  حىت ًل تتحق ق اخلةلوة احمل حيضروهذا كةل ه يتحقَّق يف اجلةلس  األوىل واليت جيب أن 

  لةلشـرعفهو أمٌر خمالفٌ  -وهو أمٌر معتاٌد ومألوٌف لدى الش عب األلباين   -أما وقوع اخلةلوة أثناء اخلطب   -1
 ملرأة ومعةلوٌم أن ه ًل جيوز اخلةلوة اب، أيضاا، ألن  املخطوب  قبل عقد الن كاح هي امرأٌة أجنبيٌ  عن اخلاطب

َكاَن ََثلِثـَُهَما الشَّْيطَانُ لقوله صةلى  هلل عةليه وسةلم: )) (58)األجنبي   . بل إن  (59)((اَل خَيُْلَونَّ رَُجل اِبْمَرَأٍة ِإالَّ
قاا ًل جيوز خةلوة الر جل ابملرأة األجنبي   حىت  لو كان يعةل مها القرآن الكرمي، تطبيالفقهاء قد نص وا عةلى أن ه 

 .(60)لقاعدة: )درء املفاسد أوىل من جةلب املصاحل(

أم ا حصول مقد مات اجلماع من القبةل  واملالمس  واملعانق  وحنوها فال تكون إًل  بني األزواج، واخلاطبان يف  -3
ا هي وعٌد ابلن كاح، وعقد نكاحهما  فرتة اخلطب  ليسا زوجني؛ ألن   اخلِّطب  يف اإلسالم ليست نكاحاا وإمن 

مل يربَم بعد، وألن ه ميكن لكل  واحٍد منهما أن يعدل عن اخلطب  دون رضا اآلخر أو موافقته، فتكون العشـرة 
 .(61)بينهما حمر م ا لذلك

ماع حمر ٌم من ن  اخلطب  ًل حتِّلُّ شيئاا، فإن  اجلإذا كانت مقد مات اجلماع بني اخلاطبني حمر م ا أثناء اخلطب  أل -3
ابب أوىل؛ ألن  اجلماع ًل حيل  ابخلطب  بل ابلعقد، وإذا ترت ب عةلى هذا اجلماع محٌل فإن  هذا احلمل يكون 
َفاٍح، وًل يصحُّ إثبات نسب هذا احلمل بعد وًلدته لوالده لقول الن يب  صةلى  هلل عةليه وسةلم: ))  مَحل سِّ

َجُر((الجَولَ  ، َولِّةلجَعاهِّرِّ احلَج . ومعةلوٌم أن  الفِّرَاش ًل يكون إًل  بعد عقٍد صحيٍح، واخلطب  ليست (62)ُد لِّةلجفِّرَاشِّ
ا هي وعٌد به ومقد مٌ  له؛ فال يكون فِّرَاش الز وجي  يف هذه احلال  قائماا.  نكاحاا وإمن 

                                                           
-هـ3413، 3ط، القاهرة/مصـر، دار احلديث، 34ص، 1ج، كتاب الفنت، حتفة األحوذي بشـرح جامع الرتمذي، أيب عبد الرحيم، املباركفوري( 58)

 .341، ص 1، جالسنة، فقه ت/ عصام الصبابطي. سابق، م1003
اجلامع الكبري، وقال: "هذا حديث حسن صحيح". واحلديث إسناده صحيح. انظـر: . 144ص، 1314رقم ، ابب الفنت، اجلامع الكبري الرّتمذي،( 59)

 ت/ الشيخ احملدث شعيب األرنؤوط.، 132-132ص، 3ج، 1303رقم ، أبواب الفنت
-هـ2322، 2، دار الكتب العةلمي ، بريوت/لبنان، ط72، صاألشباه والنظائر على مذهب اإلمام أيب حنيفةابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، ( 60)

م، ت/ عبد 2222-هـ2302، 1، دار القةلم، دمشق/سوراي، ط220ص، 1، جشـرح القواعد الفقهيةم. الز رقا، أمحد بن الشيخ حممد الزرقا، 2222
، مكتب  التوب ، رايض/السعودي ، ودار ابن حزم، بريوت/لبنان، 323، ص3-3، جة القواعد الفقهّيةموسوعالستار أبو غدة. البورنو، حممد صدقي، 

 م.1000 -هـ2312
 .33-33ص، األحوال الشصصيةأبو زهرة، . 344ص 1سابق، فقه السنة، ج( 61)
 .110ص، 1134رقم ، الّنكاحكتاب ،صحيح مسلم، . مسلم3374ص، 1838رقم ،ابب لةلعاهر احلجر، ، صحيح البصاريالبصاريّ ( 62)
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ا مع ، فُيعدُّ خمالف ا لةلشـرع املطهَّر؛ حيث يتعارض تعارضاا صأما عن حترمي اخلطب  والزواج داخل القبيةل  -3 ارخا
 يـ َها آيبنات العم ِّ والعمَّ  واخلال واخلال ، فقال سبحانه وتعاىل: أابح الزواج بصريح القرءان الكرمي الذي 

يت  تـَْيَت ُأُجوَرُهنَّ َوَما مَ  َك َلَكْت ََيِيُنَك ِمَّ النَّيب  ِإَّنَّ َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواَجَك الالَّ ُ َعَلْيَك َوبـََناِت َعمِّ ا َأفَاَء اّللَّ
يت َهاَجْرَن َمَعَك(  وألنَّ التحرمي والتحةليل  .)63َوبـََناِت َعمَّاِتَك َوبـََناِت َخاِلَك َوبـََناِت َخااَلِتَك الالَّ

ا هو هلل سبحانه وتعاىل ًل يشاركه فيه أحٌد من خةلقه.   أن يضـر ابجملتمع ومِّن شأن مثل هذا التحرميليس بيد البشـر، وإمنَّ
ن أإضـراراا ابلغاا، فإنَّ الزواج من بنات العم ِّ والعمَّ  واخلال واخلال  يؤك ِّد الروابط اًلجتماعيَّ  بني األقارب ويقو ِّيها، ومن ش

ذلك فإنَّ فرص الزواج بني  . ابإلضاف  إىل(64)حترمي ذلك الزواج ومنعه أن ُيضعِّف هذه الروابط وُيضـر هبا ضـرراا ابلغاا 
، (65)األقارب ممَّن حرَّم القانون التزاوج بينهم هي أكثر من فرص التزاوج مع األابعد، ممَّا يقةل ِّل من فرص النساء يف الزواج

لقانون ا وهذا بدوره يؤد ِّي إىل انتشار الُعنوس  يف اجملتمع مبا تنطوي عةليه من خماطـر اجتماعيٍَّ  وأخالقيٍَّ  كثريٍة. مث إنَّ 
يقةل ِّل  بتحرميه التزوُّج يف احلاًلت اليت خالف فيها الشـرع املطهَّر يُوقع اجملتمع األلباينَّ يف احلرج واملشَّق  الشَّديدين، ألنَّه

ساهم عدم  وقدإضاف ا إىل أنَّ هذا القانون إىل حدٍ  كبرٍي اخليارات املطـروح  أمام الرجال والنساء يف موضوع الزواج. 
احملاكم الشـرعي   الذي يرجع بدوره إىل عدم وجود قوانني األسـرة املنسجم  مع الشـريع  اإلسالمي  ؛ يف إحداث هذا وجود 

ألوروبـ ي   الد خيةل  والوافدة مم ا سه ل عةلى الث قافات ا الفراغ الت شـريعي  والث قايف  الَتوَعوِّي  عن اخلِّطب  وماهي تها يف اإلسالم،
 األلباين  وَجر ِّه حنو الت غريب الث قايف  واًلستالب احلضاري .غزو اجملتمع 

وأن تكون ، ةوًل حل هلذا اًلختالل الكبري يف هذا املضمار إًل إبضاف  مواد منظ ِّم  لةلخطب  إىل قانون مدون  األسـر   
ناه املشيخ  في الذي تتبوًل مانع من أن تكون من الفقه احلن، هذه املواد املقرتح إضافتها منسجم  مع الشـرع املطهر

 فتاء. وإىل أن يتم ذلك فإنه ًلبد لةلعةلماء والدعاة من بذل جهود كبرية يف توعي  أبناء اجملتمع ابألحكام اإلسالمي  يف اإل

                                                           
 [.40]سورة األحزاب: ( 63)
يب عمر يوســــف بن أ ،ابن عبد الربقال اإلمام ابن عبد الرب: "وجائز له )لةلمســــةلم( نكاح ابن  العم وابن  العم  وابن  اخلال وابن  اخلال  وإن ســــفةلن". انظر:  (64)

ــــــ2322، 2، مكتب  الرايض احلديث ، الرايض/السعودي ، ط330ص ،1ج، كتاب النكاح، كتاب الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي،عبد  هلل بن حممد  -هـ
 ت/ الدكتور حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين.   ،م2272

ف  التشريع الوضعي خمال وإمنا الغرض من هذا البيان إظهار ،ألن  هلل أابح الزواج ابألقارب ومل يوجبه ،ينبغي أًل يفهم من ذلك وجوب الزواج بني األقارب( 65)
 كما هو احلال يف قانون مدون  األسرة األلباين.  ،وتقنني هذه املخالف  الصارخ  يف مواد قانوني  ،األلباين لةلشريع  اإلسالمي 
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من خالل دراس  العادات  ،الشـرعي  املتعةلق  ابخلطب ، ولألئم  واخلطباء والوعاظ دور ينبغي عةليهم القيام به يف هذا اجملال
 دابري املناسب  ملعاجلتها.واختاذ الت ،ملورواثت املتعةل ِّق  ابخلطب  يف اجملتمع األلباين اليت ًل تقرها الشـريع  اإلسالمي وا

 لقد توصةلت هذه الدراس  إىل مجةل  من النتائج والتوصيات فيما يةلي أبرزها: اخلامتة:

 النتائج: -أ

 إن اخلطب  مشروع  ابلكتاب والسن  وإمجاع األم . -2

اخلطب  ًل تعدُّ زواجاا، بل هي وعد ابلزواج، وبناء عةلى ذلك فإّنا ًل ترتب أي أثر من آاثر الزواج   -1
 كحل اًلستمتاع مبقدمات اجلماع أو ابجلماع ذاته من ابب أوىل.

إن اجملتمع األلباين حيرم اخلطب  بني األقارب كبنات العم وبنات اخلال إىل الدرج  السابع  من جه   -3
 درج  اخلامس  من جه  األم.األب وإىل ال

حيرم قانون ندون  األسرة األلباين خطب  القريبات إىل الدرج  االرابع ، سواء من جه  األب أو من جه   -3
 األم، بناء عةلى حترمي الزواج يف تةلك الدرج ، األمر الذي يرتتب عةليه أمر اخلطب  أيضاا.

يث نص   يف موضوع اخلطب  خمالف  صارخ ، حإن اجملتمع والقانون األلبانيني يعد ان خمالفني لةلشريع -3
الشرع املطهر عةلى احملرمان من النساء وليس منهن بنات العم واخلال والعم  واخلال ، بل ورد النص 

 عةلى إابح  خطبتهن صراح  كما مت بيانه يف الدراس .

 التوصيات: -ب
يتعارض  وتنظمها مبا ًلتعديل قانون مدون  األسرة األلباين إبضاف  مواد تعاجل موضوع اخلطب   -2

 وأحكام الشرع املطهر.

طب  وأحكامها، والتنبيه املخالفات الشرعي  أبمر اخل قيام األئم  والوعاظ بدورهم يف توعي  اجملتمع -1
 اليت تكتنف أمر اخلطب  يف اجملتمع األلباين، وتصويبها مبا يتفق مع الشرع املطهر.
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جديدة لألسرة، ًل تتعارض موادها مع أحكام  الضغط عةلى احلكوم  األلباني  إلصدار مدون  -3
 الشرع املطهر يف مسائل األحوال الشخصي  ومنها اخلطب .

أبمهي  اخلطب  يف الشرع اإلسالمي كمدخل إىل  استخدام وسائل اإلعالم املختةلف  لتوعي  اجملتمع -3
 الزواج، وضرورة أن تكون مسائةلها تتوافق  مع الدين الذي يعتنقه غالبي  األلبان.

 املصادر واملراجعفهرس 

 القرآن الكرمي. (2

 ،دار طوق النجاة ،صحيح البخاري ،أيب عبد  هلل حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي ،البخاري (1
 ت/ حممد زهري بن انصر الناصر. ،ه2،2311ط

-هـ2331، 22البغا، مصطفى ديب، وآخرون، الفقه املنهجي عةلى مذهب اإلمام الشافعي، ط (3
 دمشق/سوراي.م، دار القةلم، 1022

، م1020هـ/2332، 3ط، دار طيب  لةلنشـر والتوزيع، معامل التنزيل، أبو حممد احلسني بن مسعود، البغوي (3
 . ت/ حممد عبد  هلل النمر وآخرون

البهويت، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن منت اإلقناع، كتاب النكاح، عامل الكتب،  (3
 م.2223-هـ2303بريوت/لبنان، ط/ 

ورنو، حممد صدقي، موسوع  القواعد الفقهي  ، مكتب  التوب ، رايض/السعودي ، ودار ابن حزم، الب (0
 م.1000 -هـ2312بريوت/لبنان، 

مذي، أيب عيسى حممد بن عيسى سورة، اجلامع الكبري )سنن الرتمذي(، (7  ،ةلنشر والتوزيعمكتب  املعارف ل الرت 
 ت/ الشيخ احملدث حممد انصر الدين األلباين. ،2ط ،الرايض/السعودي 

مذيا - لرايض/ ا ،أبو عيسى حممد بن عيسى سورة، اجلامعالكبري،دار السالم لةلنشـر والتوزيع، لرت 
 ت/ احلافظ أبو طاهر زبري عةلي زئي.، م1002 -هـ2330، السعودي 
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مذي - ، 1املي ، دمشق/سوراي، طأبو عيسى حممد بن عيسى سورة، اجلامع الكبري،الرسال  الع، الرت 
 م.1020-هـ2332

م، ت/خةليل مأمون 1021-هـ2333، 3الص حاح،دار املعرف ، بريوت، ط، اجلوهري، إمساعيل بن محاد (2
 شيحا. 

-هـ2333، 2أمحد بن عةلي، فتح الباري بشـرح صحيح البخاري، الرسال  العاملي ، طابن حجر، (2
 عادل مرشد.م، ت/ ـ الشيخ احملدث شعيب األرنؤوط والشيخ 1023

ابن حزم، أيب حممد عةلي بن أمحد بن سعيد، احملةلَّى يف شـرح اجملةلَّى ابحلجج واآلاثر، كتاب النكاح،  (20
 م، ت/ الشيخ احملدأثمحد حممد شاكر.1002-هـ2311، 1دار إحياء الرتاث العريب، بريوت/لبنان، ط

يخ خةليل، شـرح خمتصـر الش   طاب، أيب عبد  هلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن، مواهب اجلةليل يفاحل (22
ت/ حممد حيىي بن حممد األمني بن أبوه ، م1023هـ/2333، 1دار رضوان نواكشوط/موريتاتيا، ط/

 املوسوي اليعقويب الشنقيطي.

: اآليتانظـر: الرابط ، زواج األقارب حرام يف ألبانيا ،أبو بكر، خالف (21
http//www.masress.com/ 06/09/2011 

أحكام األحوال الشخصي   يف الشـريع  اإلسالمي   عةلى وفق مذهب أيب حنيف  عبد الوهاب،  خالف، (23
 م.2220-هـ2320، 1وما عةليه العمل ابحملاكم،دار القةلم، ط

توزيع دار السالم لةلنشـر وال، سةليمان بن األشعث السجستاين، سنن أيب داود، كتاب النكاح، أبوداود (23
 أبو طاهر زبري عةلي زئي. ت/ احلافظ ، م1002 -هـ2330، الرايض/ السعودي 

م، 1002-ه2330دار الشامي ،  -الراغب األصفهاين،مفردات ألفاظ القرءان الكرمي، دار القةلم  (23
 ت/ صفوان عدانن داودي.

دار السالم  ،احملرر يف فقه اإلمام الشافعي، أيب القاسم عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي، الرافعي (20
 .أبو يعقوب نشأة بن كمال املصريت/ هـ،2،2333، طمصر/القاهرة، وزيعتلةلطباع  والنشر وال
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 م.2223-هـ2303، 1ط، دمشق/سوراي، دار الفكر،الفقه اإلسالمي وأدل ته،وهب ، الزُّحيةلي (27

-هـ2302، 1الز رقا، أمحد بن الشيخ حممد الزرقا، شـرح القواعد الفقهي ، دار القةلم، دمشق/سوراي، ط (22
 م، ت/ عبد الستار أبو غدة. 2222

 .أبو زهرة، حممد،األحوال الشخصي ، دار الفكر العريب، د. ط (22

س  الرسال ، سؤ اإلسالمي ،معبد الكرمي، املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسةلم يف الشـريع  زيدان،  (10
 م.2221-هـ2323، 1ط

 .م2220-هـ2320، 2سابق، السـيد، فقه السن ، الفتح لإلعالم العريب، القاهرة/مصـر، ط (12

 -هـ2327، 7السباعي، مصطفى، شـرح قانون األحوال الش خصي  ، املكتب اإلسالمي، ط (11
 م. 2227

-هـ2310، 2الفكر، عمان/األردن، طلسـرطاوي، حممود عةلي، فقه األحوال الشخصي ، دار ا (11
 م.1002

م، 1022-هـ2331، 3الشافعيُّ، حممد بن إدريس، األم، دار الوفاء ودار ابن حزم، بريوت/لبنان، ط (13
 ت/ رفعت فوزي عبد املطةلب. 

الشـربيين، مشس الدين حممد بن اخلطيب، مغين احملتاج إىل معرف  معاين ألفاظ املنهاج، دار املعرف ،  (13
 م، ت/ حممد خةليل عيتاين. 2227-هـ2322، 2ن، طبريوت/لبنا

حممد بن عةلي بن حممد، نيل األوطار شـرح منتقى األخبار، بيت األفكار الدول ، بريوت/ الشوكاين، (10
 م، ت/ رائد بن َصربي بن أيب عةلف .1003لبنان، 

ودي ، ط/ عحممد بن إمساعيل، سبل الس الم شـرح بةلوغ املرام، مكتب  املعارف، رايض/السالص نعاين، (17
 م، ت/ حممد انصـر الدين األلباين. 1000 -هـ2317
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 ،ض/السعودي الراي ،دار عامل الكتب،حاشي  ابن عابدين،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز،بن عابدينا (12
 ت/ عادل أمحد عبد املوجود وعةلي حممد معوض.،1003 –ه 2313 ،3ط

، كتاب كيكتاب الكايف يف فقه أهل املدين  املال  ،أيب عمر يوسف بن عبد  هلل بن حممد ،ابن عبد الرب (12
ت/ الدكتور حممد حممد  ،م2272 -هـ2322، 2النكاح، مكتب  الرايض احلديث ، الرايض/السعودي ، ط

 أحيد ولد ماديك املوريتاين.  

 عون املعبود شـرح سنن أيب، أيب عبد الرمحن شـرف احلق حممد أشـرف الصديقي، العظيم آابدي (30
 ت/ يوسف احلاج أمحد.، م1023-هـ2333، 1ط، لفيحاء ودار املنهل الناشـروندار ا،داود

-ه2313 ،1ط ،عمان/األردن ،مكتب  الرسال  احلديث  ،نظام األسرة يف اإلسالم ،حممد ،عقةل  (32
 م.1001

عةليش، حممد بن أمحد بن حممد، منح اجلةليل شـرح عةلى خمتصـر العالم  خةليل، دار الفكر،  (31
 م.2223-هـ2303بريوت/لبنان، 

العمراين، أيب احلسـني حيىي بن أيب اخلري سامل، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، دار املنهاج،  (33
 م، ت/ قاسم حممد النوري.1007-هـ2312،  1بريوت/لبنان،  ط/

د.ط/ د.  .أبو العينني، بدران، الفقه املقارن لألحوال الشخصي ، دار النهض  العربي ، بريوت/لبنان (33
 ت.

ابن فارس، أيب احلسن أمحد بن فارس بن زكراي، معجم مقاييس الةلغ ، كتاب اخلاء، مادة خطب، دار  (33
 م، ت/ عبد السالم حممد هارون.2272-ه2322الفكر، بريوت/لبنان، 

م، 1020-هـ2331أبو فارس، حممد عبد القادر، شـرح قانون األحوال الشخصي  األردين، اتريخ  (30
 د.ط.

، 2، مؤسس  الرسال ، بريوت، طالقاموس احمليطدين حممد بن يعقوب، الفريوز آابدي، جمد ال (37
 م، ت مكتب الرتاث، إشـراف حممد نعيم العرقسوسي.1003-هـ2310
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اتريخ ،3002املنشور يف اجلريدة الرمسيَّ  رقم  1020قانون األحوال الش خصي  األردين  لسن   (32

1020/20/27. 
د بن لكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحاابن قدام ، موفَّق الدين أيب حممد عبد  هلل بن أمحد بن حممد،  (32

 .ت/ حممد زهري الشاويش، م2222-هـ2302، 3ط، حنبل، املكتب اإلسالمي

ةلنشـر مؤسس  الرسال  ل، اجلامع ألحكام القرآن، أيب عبد  هلل حممد بن أمحد بن أيب بكرالقرطيب،  (30
 .ت/ عبد  هلل بن عبد احملسن الرتكي، م1000هـ/2317، 2ط، والتوزيع

، 2ابن كثري، أيب الفداء إمساعيل بن عمر، تفسـري القرآن العظيم، دار ابن كثري، دمشق/سوراي، ط/ (32
 م، ت/ يوسف عةلي بديوي، وحسن السماحي سويدان.1023-هـ2333

-هـ2332، 1ي ، دمشق/سوراي، طابن ماج ، أيب عبد  هلل حممد بن يزيد، السنن، الرسال  العامل (31
 م، ت/الشيخ احملدثشعيب األرنؤوط. 1020

املباركفوري، أيب العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم، حتف  األحوذي بشـرح جامع الرتمذي، دار  (33
 م، ت/ عصام الصبابطي 1002-هـ2312، 2احلديث، القاهرة/مصـر، ط

 ــ.ه2332، ط/ 20جمةل   البحوث اإلسالمي  ، العدد  (33

، برهان الدين أيب احلسن عةلي بن أيب بكر، اهلداي  شرح بداي  املبتدئ، منشورات إدارة املرغيناين (33
 نعيم أشرف نور أمحد.ت/ هـ،2،2327القرءان والعةلوم اإلسالمي ، كارتشي/ابكستان، ط

 ثمسةلم، أيب احلسـني مسةلم بن احلجاج بن مسةلم القشريي النيسابوري، صحيح مسةلم، دار إحياء تؤا (30
 العريب، يريوت/ لبنان، ت/ حممد فؤاد عبد الباقي.

ابن املنذر، أيب بكر حممد بن إبراهيم النيسابوري، اإلمجاع، دار املسةلم لةلنشـر والتوزيع، الطبع  األوىل  (37
 م،  ت/ فؤاد عبد املنعم أمحد.1003 -هـ2313

ملختار، مطبع  اًلختيار لتعةليل ااملوصةلي، عبد  هلل بن حممود بن مودود جمد الدين أبو الفضل احلنفي،  (32
 الشيخ حممود أبو دقيق .ت/ م،2237 -هـ 2330احلةليب، القاهرة/مصر، اتريخ النشر
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ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، األشباه والنظائر عةلى مذهب اإلمام أيب حنيف ، دار الكتب  (32
 م. 2222-هـ2322، 2العةلمي ، بريوت/لبنان، ط

الرمحن أمحد ابن شعيب بن عةلي بن سنان، سنن النسائي، دار السالم لةلنشـر  النسائي، أبو عبد (30
 ت/ احلافظ أبو طاهر زبري عةلي زئي.، م1002 -هـ2330، الرايض/ السعودي  ،والتوزيع

النووي، أبو زكراي حمي الدين حيىي بن شـرف، اجملموع شـرح املهذب، مع تكمةل  السبكي واملطيعي،  (32
 حممد جنيب املطيعي.ت/ ،جدة/السعودي  ،دمكتب  اإلرشا

 املصادر ابللغة األلبانية

1) Kodi I Familjes se Shqiperise, Botimi Qendres se PublikimeveZyrtare, Shtator 

2012.  

2) Kushtetuta e Republikes se Shqiperise,  BotimeJuridike Alb Juris, 2014. 

3) E Drejta Familjare, Arta Mandro Balili, Shtepia botuse EMAL, botimi i pare, 

Tirane, Nentore 2009. 
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ABSTRACT 

 

This study is an attempt to highlight the subject of Manuscript Verification, through 

showing its meaning and bases,which the conductor of such work should have to be 

able to do the job of verification the best way he can, by collecting data that show 

these bases of other scholars and writers’ opinions and experiences, in such a way 

that is not too short, damaging its usefulness but rather showing light of the right 

steps, for others to take that path for a good results in this field. 
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 خلخ  امل

تطةلب من التعريف به، وبقواعده، وما يهذه الدراس  حماول  لتسةليط الضوء عةلى موضوع حتقيق املخطوطات، من حيث 
احملقق عمةله إلخراج عمةله يف التحقيق أبفضل صورة؛ وذلك جبمع مادة عةلمي  تتحدث عن موضوع التحقيق ومفهومه 
وقواعده: من خالل عرض آراء عةلماء هذا الفن وجتارهبم، ونستخةلص منها وابختصار ال يعيب أهم فوائدها اليت تنري 

اضح  املعامل ملن أراد إتباعها لضبط ااملوضوع واالستفادة منه، وإعطاء صورة خمتصرة ولكنها الدرب وترسم خطوات و 
شامةل  ألصول هذا الفن ملن ال عةلم له به،كما،أهنا تعني  الراغب يف االستزادة حيث ترشده إىل أشهر املصنفات يف هذا 

 الفن، وما ميكن أن يستفيده منها.
 التحقيق، الكتاب، املؤلف، النص.املخطوطات، الكخلمات املفتاحية: 
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ريوت, بملعرف  عناوين بعض املصنفات يف هذا الفن يراجع: أصول كتاب  البحث العةلمي وحتقيق املخطوطات، املرعشةلي يوسف املرعشةلي, دار املعرف ,   1
-19 .2291، 2رمضان عبدالتواب ، مكتب  اخلاجني ابلقاهرة، ط. و مناهج حتقيق الرتاث بني القدامى واحملدثني، عبد التواب 130-112ص 1003

12. 
الواثئق القومي , د. حممد محدي, دار الكتب و البكريبرجسرتاسر حتقيق حمقق حماضرات املستشرق األملاين براجسرتاسر يف نقد النصوص ونشر الكتب.  2

 1020,  3القاهرة, ط
 

 

 أمهية البحث

 ، منذ بدأت حرك  حتقيق الرتاث يف القرن املاضي،1كتب يف جمال حتقيق املخطوطات خةلق كثري من عرب ومستتعربني
 توجد مدرستان يف نشأة عةلم حتقيق النصوص: يرى أنّه  عةلم حتقيق النصوصواملتتبع لنشأة 

العةلم إىل الغرب و تنستتتتب إليهم الفضتتتتل يف وضتتتتع أستتتتستتتته ونشتتتتر مبادئه، ومن القائةلني هبذا الرأي:  أوالمها: تنستتتتب هذا
 .2الدكتور حممد محدي البكري

واثنيهما: تنستتتتتتتتبه إىل العةلماء املستتتتتتتتةلمني؛ وعةلتهم يف ذلك أن ما يقوم به احملقق من مقابةل  بني النستتتتتتتت  وضتتتتتتتتبط عبارا ا 
ق قد قام به املستتتةلمون من قبل، ومن املنتصتتترين رذا الرأي: الدكتور رمضتتتان وختريج نصتتتوصتتتها وغريها من أعمال التحقي

 .عبد التواب

ولةلتوفيق بني هذه اآلراء نقول: إن قواعد حتقيق املخطوطات قد نشأت عةلى أيدي عةلماء احلديث من املسةلمني فةلهم 
ب كما أن دمون زمناً يف هذا اجلانفضل السبق يف أتسيس هذا العةلم ووضع قواعده؛ ذلك ألن عةلماء املسةلمني هم املتق

 .تراثهم مل يبعد عن أيدي املستشرقني، وليس ببعيد أهنم قد اطةلعوا عةليه وأفادوا منه

ونريد يف هذا البحث البسيط تسةليط الضوء عةلى هذا املوضوع, من حيث التعريف به وبقواعده وما يتطةلب من احملقق 
ده جبمع مادة عةلمي  تتحدث عن موضوع التحقيق ومفهومه وقواع عمةله إلخراج عمةله يف التحقيق أبفضل صورة وذلك

من عدة كتب كتبها مؤلفوها تتحدث عن موضوع حبثنا هذا, ونشروا فيها آراءهم وجتارهبم, ونستخةلص منها وابختصار 
ستفادة الال يعيب أهم فوائدها اليت تنري الدرب وترسم خطوات واضح  املعامل ملن أراد إتباعها لضبط هذا املوضوع وا

دة حيث أهنا تعني  الراغب يف االستزا إعطاء صورة خمتصرة ولكنها شامةل  ألصول هذا الفن ملن ال عةلم له به،كماومنه،
 منهاترشده إىل أشهر املصنفات يف هذا الفن، وما ميكن أن يستفيده 
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:مشكخلة البحث  

عت، مما ذاته، وكتب فيه عةلماء كثريون، واختةلفت فيه املناهج والجتاهات وتنو التحقيق موضوع كبري؛ فهو عةلٌم قائٌم ب
نتج عنه تشتيت الباحثني ونفر م من هذا امليدان العظيم، ولذلك رأى الباحثون ضرورة تقدمي هذا العةلم بصورة ميسرة 

 تقرب البعيد، وتيسر منهج البحث فيه، أبسةلوٍب سهٍل لفهم موضوع التحقيق ومتطةلباته. 
 حياول الباحثون اإلجاب  عن األسئةل  اآلتي : :أسئخلة البحث

 ما املقصود ابلتحقيق؟ .3
 ماذا يتوجب عةلى احملقق قبل البدء ابلتحقيق؟ .1
 ما هي اخلطوات اليت جيب إتباعها عند التحقيق؟ .1
 ماذا عةلى احملقق عمةله بعد التحقيق؟ .4

 ما أييت: من األهداف اليت يسعى الباحثون إىل الوصول إليهاأهداف البحث: 
 التعريف ابلتحقيق لغً  واصطالًحا. .3
 تبيان ما عةلى احملقق عمةله قبل البدء ابلتحقيق. .1
 رسم اخلطوات املطةلوب إتباعها عند التحقيق. .1
 تبيان خطوات ما بعد التحقيق. .4

 منهج البحث:
ون من كتب احملقق اعتمد الباحثون منهجا استقرائياً وموضوعياً خالل كتاب  هذا البحث: من خالل ما كتبه العةلماء

 ومقاالت تتعةلق ابلتحقيق ومناهجه وطرقه وموضوعاته.
 خطة البحث:
 وحتوي: مةلخص الدراس . وأمهيتها، ومشكةلتها، وأسئةلتها، وأهدافها، ومنهجها.  املقدمة، -
 وفيه: بيان مفهوم حتقيق املخطوطات، وأمهيته، وقواعده.التمهيد، -
 يتناول مرحةل  ما قبل التحقيق. املبحث األول: -
 يتناول مرحةل  التحقيق. املبحث الثاين: -
 ويتناول مرحةل  ما بعد التحقيق. املبحث الثالث: -
 ، وفيها: النتائج والتوصيات.اخلامتة -
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 .142ص  2279رس, مكتب  لبنان, بطالبستاني, حميط احمليط   3
 .121 , ص1001 اخلزان  احلسني  الرابط, مصطفى طويب -بنبني أمحد شوقي معجم مصطةلحات املخطوط العريب،  4
 .2.نقالً عن: صناع  املخطوط ودوره يف بناء احلضارة اإلسالمي ، ص432، ص2املخطوط العريب،النقشبندي أسام  ، ج  5

 
 املصادر واملراجع. -

 التمهيد: مفهوم حتقيق املخطوطات، وأمهيته، وقواعده.

.أواًل: تعريف املخطوطات يف اصطالح العخلماء  

 3أ، خيطُّ خطتتاً، كتتتب أي صتتتتتتتتتتتتتتورة الةلف  حبروف هجتتائيتت -ابلقةلم وغريه-أبنتته أمتتأخوذ من خّط  :يعرف املخطوط لغــة
 .  4أالفرنسي ... مقابل كةلم  مطبوع Manuscritوقيل يراد هبا: الكةلم  املكتوب  ابليد، وهي ترمج  لكةلم  

ن كتب ابملداد عةلى الورق ستتتواءاً أكان الورق مصتتتنوعاً موالتعريف األمشل هو ما عرفه أستتتام  النقشتتتبندي بقوله: أهو ما  
 .   5أقراطيس الربدي، أو من الرقوق أو من الكاغد أو األكتاف، أو عةلى شكل لفائف أو كراريس

وعةلى هذا ميكننا تعريف املخطوط أبنه: مكتوب ابليد، عةلى ورق أو غريه مما يستعمل عادة رذا الغرض، ويقابل 
) الكةلم  الفرنسي  Manuscrit وحنوه   ،ما كان مطبوعاً، وما كتب عةلى غري الورق به:. هذا التعريف خرج (

 كاملكتوب عةلى اجلدران مثاًل ال يعد خمطوطاً.

: ويطةلق عةلى الكتب القدمي  املكتوب  ابليد ومل يتم حتقيقها من قبل.تعريف املخطوط اصطالًحا أما  

 اثنياً : مفهوم التحقيق لغًة واصطالحاً 

 :لخلتحقيق الخلغويالتعريف 

يرى البعض أن كةلم  التحقيق مل ترد يف الرتاث العريب ابملعىن املقصود منها عند احلديث عن حتقيق املخطوطات؛ ولذلك 
يردون الكةلم  إىل أصتل أجن  )إجنةليزي أو فرنستي(. يقول الدكتور عبدالوهاب الفضةلي: أكةلم  حتقيق هي ترمج  لكةلم  

(Critique الفرنسي ، ولكةلم ) (Criticismاالجنةليزي . وذلك ألن كةلم  حتقيق العربي  مل تستعمل) 

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 3, 2017 

 
 71 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 ..32, 2291, 2حتقيق الرتاث، الفضةلي عبد ارادي, مكتب  العةلم, جدة ط  6
 .الفضةلي عبد ارادي.31انظر: حتقيق الرتاث،   7
 ..103، ص2ج, 2229, 2جار هللا أبو القاسم, حتقيق حممد ابسل عيون السود, دار الكتب العةلمي ,ط حممود بن عمر أساس البالغ  ، الزخمشري, 8
 .22، ص1ج, 2227, حتقيق عبد السالم هارون, دار الفكر أمحد بن فارس بن زكراي أبو احلسني معجم مقاييس الةلغ ،  9

 .42، 20حممد بن مكرم, دار صادر, بريوت جابن منظور لسان العرب،   10
 .21 ص,2297 ,7صالح الدين املنجد، دار الكتاب اجلديد، بريوت لبنان، طاملنجد قواعد حتقيق املخطوطات،   11
 .140ص 0229حممد مندور، مؤسساتنب عبدهللا، تونس، يف امليزان اجلديد،   12

 

قدمياً يف الةلغ  العربي  مبعناها العةلمي أو االصتتتتطالحي هنا، ألهنا معجميا تعح )إحكام الشتتتتيء( يقول املعجم الوستتتتيط:  
 ث الدكتور عن أ. وحني حب6أكالم حمقق: حمكم الصنع  رصني...وحقق القول والقضي ، والشيء واألمر: أحكمه

معنتتاهتتا العةلمي االصتتتتتتتتتتتتتتطالحي يف املعتتاجم املختةلطتت ، وجتتد أهنتتا تعح: أالفحص العةلمي لةلنصتتتتتتتتتتتتتتوص األدبيتت  من حيتتث 
 .7مصدرها وصح  نصها وإنشاؤها وصفا ا واترخيهاأ ولذلك فالكةلم  ليست عربي 

أ يف القواميس العربي ، وقصتتتتتتتتتتتتد به  ت من اخلرب عدداً من املعاين، منها: التثبوال نستتتتتتتتتتتتةلم رذا الرأى فقد ورد الفعل أحقةقس
وقورم: حققت  8والوقوف عةلى حقيقتته، وذلتك يف قول العرب: أأ أحق لكم هتذا اخلرب أي أعةلمته لكم وأعرف حقيقته

. كمتتا أن الفعتتل العريب أحقةأ حيمتتل معىن قريتتب من املقصتتتتتتتتتتتتتتود ابلتحقيق يف العصتتتتتتتتتتتتتتر 9األمر: أي كنتتت عةلى يقني منتته
لستان العرب: أحقةه حيسققُّه حقاً وأحقةه، كالمها: أثبته وصتار عنده حق ال يشك فيه...وحقق الرجلق إذا احلاضتر. جاء يف 

أ وهتذه املعتاين كةلهتا داخةل  يف 10قتال هتذا الشتتتتتتتتتتتتتتيء هو احلقُّ. ويقتال: أحققتت األمر إحقتاقتاً إذا أحكمتته وصتتتتتتتتتتتتتتححتته
 املقصود ابلتحقيق يف العصر احلاضر.

متتأخوذة من الفعةلني العربيني أحق و حققأ ويراد هبتتا: التثبتتت من األمر، والوقوف عةلى  وعةلى هتتذا فكةلمتت  حتقيق لغتت :
 حقيقته، وبيان احلق فيه وإحكامه وتصحيحه.

 :لتحقيق املخطوطات التعريف االصطالحي

توجد العديد من تعريفات حتقيق املخطوطات عند أهل االختصتتتتتتتتتاص، وإن كانت يف مؤداها اختالف تنوع ال تضتتتتتتتتتاد، 
 :منها

 .11تعريف الدكتور صالح املنجد أبنه: أتقدمي املخطوط صحيحاً كما وضعه مؤلفه، دون شرحهأ -
 .12أ أن يقرأ النص قراءة متكن القاريء من فهمهأويعرفه الدكتور حممد مندور أبنه: -
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 2,ص2291, 2, طبريوت –مؤسس  الرسال  , بّشار عّواد معروف معروف د.ضبط النص والتعةليق عةليه،   13
 .1, ص2291، 2رمضان عبدالتواب ، مكتب  اخلاجني ابلقاهرة، طعبد التواب, مناهج حتقيق الرتاث بني القدامى واحملدثني،.  14

 

,       2293, 2ط ,اجلامع  اإلسالمي  ابملدين  املنورة , الناشرأكرم ضياء د.  العمريدراسات اترخيي  مع تعةليق  يف منهج البحث وحتقيق املخطوطات،   15
 .41ص

 

 .32مرجع سابق. صالفضةلي عبد ارادي, حتقيق الرتاث،   16

 
 عةلم حتقيق النصتتتتتتتتتتتتتتوص إتا هو يهدف إىل تقدمي نصوالدكتور بشتتتتتتتتتتتتتتار عواد معروف يبني الغاي  منه بقوله: أ -

 .13صحيح مطابق ملا كتبه مؤلفه ما استطاع احملقق إىل ذلك سبيالأ
أحتقيق النص معناه: قراءته عةلى الوجه الذي أراده عةليه مؤلفه، أو عةلى ويقول الدكتور رمضتتتتتتتتتان عبد التواب:  -

 .14وجه يقرب من أصةله الذي كتبه به هذا املؤلفأ
 بشتتتتتتتتتكل ستتتتتتتتتةليم مع حل عقده وإشتتتتتتتتتكاالته اليت أما الدكتور أكرم العمري فيعرف التحقيق أبنه أإخراج النص -

 .15يصعب عةلى القاريء حةلها بسهول أ
والتدكتور عبتد الوهتاب الفضتتتتتتتتتتتتتتةلي يعرفته بقولته: أحتقيق الرتاث: هو العةلم التذي يبحث فيه عن قواعد نشتتتتتتتتتتتتتتر  -

 .16املخطوطات، أو هو دراس  قواعد نشر املخطوطاتأ
 ينبغي أن حيقق جمموعة من األهداف، وهي: وهذه التعريفات يف جممخلها تشري إىل أن حتقيق املخطوط

 تقدمي النص كما أراده صاحبه، أو عةلى أقرب ما يكون منه. .3

 أن خيرج النص احملقق بصورة متكن القاريء من فهمه. .1

أن حيل العقد واإلشتتتتتتتكاالت اليت تعوق فهم النص، ببيان الغريب، والتعريف ابألعالم وغريها مما يصتتتتتتتعب عةلى  .1
 شرح النص.القاريء فهمه، دون 

ولتحقيق هتتتذه األهتتتداف، اتفق العةلمتتتاء عةلى جمموعتتت  من اخلطوات ال بتتتد منهتتتا ليكون التحقيق عةلميتتتًا مقبواًل، هتتتذه 
 .قواعد التحقيق وهي عن،  حث التاليااخلطوات هي موضوع املب

 اثلثاً: أمهية حتقيق املخطوطات ، ودورها يف إبراز العخلوم:

لعتتل من الواضتتتتتتتتتتتتتتح أن أ أنفس متتا تقتنيتته مكتبتتاتنتتا هو الرتاث املخطوط التتذي ميكن من خاللتته أن نتعرف عةلى  تتات 
 احلضارة العربي  اإلسالمي  يف أزهي عصورها فهذا الرتاث هو الذي شكل وجدان األم  وهو الذي صان وحد ا عةلى 
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 .2املخطوطات والرتاث العريب   17 
 املخطوطات العربي  مشكالت وحةلول، ط  18 

 

، فهذا 17عاأي  ويف تياره امتزجت العروب  واإلستتتالم امتزاجا رائمر العصتتتور ويف  ةله  اوت احلدود اجلغرافي  والفوارق العرق
 الرتاث هو عنوان األم  وديوان أايمها، ومنه ينطةلق كل من يريد أن يبح جمداً أو يؤسس حضارة.

ولذلك احتةلت املخطوطات اإلستتتتتتتتتالمي  مكان  متميزة بني أوعي  اإلنتاج الفكري اإلستتتتتتتتتالمي اليت أنتجتها قرائح العةلماء 
الت العةلم أ متثل حبق ثروة من الرتاث الفكري العريب اإلستتتالمي يف شتتت  جماوالباحثني املستتتةلمني عرب مئات الستتتنني، فهي

 .18أواملعرف  كان را دورها فيما ألته األم  من تقدم ورقي وازدهار يف العصور اإلسالمي  األوىل

 :املخطوطات  قواعد حتقيق: رابعاً 

متتا يةلي بيتتان تةلتتك فيالبتتاحتتثق اول حيتتد من اخلطوات البتتد منهتتا ليكون التحقيق مقبواًل، و اتفق عةلمتتاء التحقيق عةلى عتتد
 ثالث: وهي مراحلاخلطوات مع التعةليق عةليها، 

 مرحةل  ما قبل التحقيق. -
 مرحةل  التحقيق. -
 مرحةل  ما بعد التحقيق. -

 وتفصيل ذلك يف املباحث التالية:
 : مرحخلة ما قبل التحقيقاملبحث األول

احملقق يف هذه املرحةل  أن خيتار خمطوطاً ليعطيه جهده وعنايته، ح  يوصتتتتتتتتتتتةله إىل القاريء ستتتتتتتتتتتاملاً كما أراده  ينبغي عةلى 
، وقد اشتتتتترتط عةلماء التحقيق عدداً من الشتتتتتروط ليكون املخطوط حقيقاً ببذل -ما استتتتتتطاع إىل ذلك ستتتتتبيالً  –مؤلفه 

 اجلهد والوقت يف حتقيقه، وهذه الشروط هي:
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مكتب  الثقاف  , ركيسيوسف إليان س إىل عدد من الكتب، منها: معجم املطبوعات العربي  واملعرب  الرجوعملعرف  املخطوطات اليت قد سبق حتقيقها ميكن   91

 , وغريها من الكتب اليت تعىن ابملخطوطات.       املطبع  العربي  مبصر, يوسف إليان سركيس، وكتاب جامع التصانيف احلديث ،  الديني 

 

 . 149,ص1003املرعشةلي يوسف املرعشةلي, دار املعرف , بريوت ملخطوطات،نظر: أصول كتاب  البحث العةلمي وحتقيق اا  20
229 

92

29
 22992 29.2229، 7مكتب  اخلاجني، القاهرة، طحتقيق النصوص ونشرها،هارون, عبد السالم هارون,          

 

، إذ التحقيق فيما قد سبق حتقيقه ال يضيف جديداً إال إذا كان هناك 19املخطوط قد سبق حتقيقه أن ال يكون .3
مسوغاً إلعادة التحقيق مرة أخرى، كما أن حتقيق غري النافع ال يعود بفائدة عةلى اإلنسان ال يف دنياه وال يف 

 :20مسوغات إعادة التحقيقمن , أخراه
  أو أقص.أن يكون التحقيق السابق غري مناسب 
  .هور خمطوطات سابق  تقدم إضاف  إىل الكتاب  
 .أن يكون الكتاب املطبوع مفقوداً أو أدر الوجود 

أن يكون صاحلاً لةلقراءة والتحقيق؛ فاملخطوط املكتوب خبط سيء، قد تداخل حربه واختةلطت حروفه ال يقؤمسن  .1
 كثري اخلروم، مقطوع الصفحات.إخراجه عةلى الوجه املطةلوب مهما بذل فيه من جهد، وكذلك املخطوط  

توفر أكثر من نسخ  من املخطوط، إذ النس  تكمل إحداها األخرى فيما حدث فيه حتريف أو تصحيف أو  .1
ى , وقد أجاز احملققون االعتماد عةلخرم وآتكل، كما أهنا تعني عةلى فهم أفضل لةلمخطوط موضع التحقيق

 :21نسخ  واحدة يف حاالت، منها
  كبرية يف اببه.  كون املخطوط له أمهي 
 . عدم توفر نس  أخرى رذا املخطوط 
 .كون النسخ  املوجودة واضح  اخلط كامةل  ميكن االعتماد عةليها 

وبعد أن يصتتتتتل احملقق إىل عنوان خمطوط معني ليكون موضتتتتتع التحقيق عةليه بعد هذا أن يشتتتتترع يف مجع نستتتتت  املخطوط 
ملعين  لةلمحقق وهناك بعض الوسائل ا –نسخ  له كما سبق بيانهإذ من شروط حتقيق املخطوط توفر أكثر من  –املتفرق  

يف رحةلتت  حبثتته عن نستتتتتتتتتتتتتت  املخطوط املتفرقتت ، منهتتا: مراجعتت  الكتتتب والفهتتارس املعنيتت  ابملخطوطتتات مثتتل كتتتاب )اتري  
 األدب العريب( لكتتارل بروكةلمتتان، وكتتتاب )اتري  الرتاث العريب( لفؤاد ستتتتتتتتتتتتتتزكني، وكتتذلتتك مراجعتت  فهتتارس املخطوطتتات

 اخلاص  مبكتب  معين  أو  خمطوطات عدة مكتبات بقطر معني، ومن فهارس املخطوطات املهم : فهرس
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, 2ط ,اجلامع  اإلسالمي  ابملدين  املنورة الناشر, أكرم ضياء د.  يف منهج البحث وحتقيق املخطوطات، العمريانظر: دراسات اترخيي  مع تعةليق    22

 .41,ص2293
 

 .9ص2294,  2حممود الطناحي، مكتب  اخلاجني، القاهرة، طمدخل إىل اتري  نشر الرتاث، الطناحي,   23 
 
 

 .12ص.2229، 7مكتب  اخلاجني، القاهرة، طحتقيق النصوص ونشرها،هارون, عبد السالم هارون,   24

 

خمطوطتات معهتد املخطوطات جبامع  الدول العربي  حيث حيتوي املعهد عةلى عدد كبري من املخطوطات املصتتتتتتتتتتتتتتورة عن  
 إلسكندري ، ودار   األزهري  واملكتب  البةلدي  ابمكتبات العامل املختةلف ، مث فهارس خمطوطات دار الكتب املصري ، واملكتب

الكتب الظاهري  بدمشتتتتتتتتتتتتتتق، ومكتب  األوقاف العام  ببغداد، ومكتب  املتحف العراقي ببغداد، ومكتب  املتحف الربيطاين، 
. كمتتا أن عةليتته أن يستتتتتتتتتتتتتتتأل املهتمني ابملخطوطتتات من احملققني واملستتتتتتتتتتتتتتؤولني عن 22ومكتبتت  برلني وغريهتتا من املكتبتتات

 كتبات وغريهم، وكذلك متابع  اجملالت اليت تعىن بنشر أخبار الرتاث.امل

بعد مجع النستتتتتت  من مظاهنا يبدأ بعد هذا يف ترتيب النستتتتتت  حستتتتتتب أمهيتها، ولةلعةلماء أمور معتربة يف احلكم عةلى أمهي  
عتبار منازل ن عةلى ااملخطوط وقيمتته. يقول التدكتور حممود الطنتاحي:أ جرى القتدمتاء واألثبتات من احملققني املعتاصتتتتتتتتتتتتتتري

نستتتتتتت  الكتاب املخطوط فقدموا نستتتتتتتخ  املؤلف اليت كتبها بيده عةلى ستتتتتتتائر النستتتتتتت  مث تةليها النستتتتتتتخ  اليت أمالها عةلى 
تالميذه أو أجازها أو اطةلع عةليها، مث أييت يف مرتب  بعد ذلك النستتتخ  املنقول  عن واحدة من تةلك النستتت ، أو تةلك اليت  

عةليته، أو ثبتت عةليهتا خطته ابلقراءة أو التمةلك، فعذا عدمنا ذلك كةله كان املعيار هو قدم كتبهتا أحتد العةلمتاء، أو قرئتت 
 .23اتري  النس ، مع االطمئنان إىل الصح  والسالم أ

ويقول الشتتي  عبدالستتالم هارون:أأعةلى النصتتوص هي املخطوطات اليت وصتتةلت إلينا حامةل  عنوان الكتاب واستتم مؤلفه 
صتتتتتتتتتتتتورة ر ها املؤلف وكتبها بنفستتتتتتتتتتتته أو يكون قد أشتتتتتتتتتتتتار بكتابتها أو أمالها أو أجازها ومجيع مادة الكتاب عةلى آخر 

 . 24ويكون يف النسخ  مع ذلك ما يفيد اطالعه عةليها أو إقراره راأ
وبناء عةلى هذا فعن األفضتتتةلي  يف النستتت  هي لألقرب من زمن املؤلف وتقدم املكتوب  خبط يده عةلى غريها، واملبيضتتت  من  

ستتتتتتتتتتتتتتودة، وتقتدم اليت أقرهتا أحتد العةلمتاء عةلى غريهتا، كمتا أن الكتامةلت  من املخطوطتات تقدم عةلى اليت هبا كتتابته عةلى امل
 نقص، وكذلك واضح  اخلط عةلى غريها.
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 .24, ص2223، 2لبنان، ط–النصوص بني النظري  والتطبيق، فهمي سعد، طالل جمذوب، عامل الكتب، بريوت انظر: حتقيق    25

 

 .24مرجع سابق,صظر:حتقيق املخطواطات بني النظري  والتطبيق ان  26
 .240مرجع سابق,صالفضةلي عبد ارادي, حتقيق الرتاث،.   27

 
 : مرحخلة التحقيقاملبحث الثاين

ستتتتتتتتتتتتتت  نبعتد أن مجع احملقق نستتتتتتتتتتتتتت  املخطوط تبتدأ املرحةلت  الثاني  وهي مرحةل  التحقيق الفعةلي، ويبدأ احملقق بتصتتتتتتتتتتتتتتنيف 
املخطوط  الختيار النستتتخ  األم، اليت ستتتتكون أصتتتالً معتمداً لةلتحقيق، وتبقى النستتت  األخرى إلكمال ما فات النستتتخ  

 األم، والتحقيق هنا يشمل:
 .حتقيق عنوان الكتاباملطخلب األول: 

خالي  من الكتاب ،  ،مل يعتد املصتتتنفون القدامى كتاب  العنوان يف صتتتفح  مستتتتقةل  بل كانوا يرتكون الصتتتفح  األوىل بيضتتتاء
وكان الناستتتتت  أو مالك الكتاب يضتتتتتيف العنوان عةلى تةلك الورق  البيضتتتتتاء، وكانت عاد م إضتتتتتاف  عنوان الكتاب إما يف 

 .  25مقدم  الكتاب أو خامتته؛ وغالباً يشري املؤلف أو الناس  عند هناي  عمةله إىل متام كتابه، ذاكراً ا ه واتري  نسخه

وقتتد يواجتته احملقق خمطوطتتاً بال عنوان: إمتتا لفقتتد مقتتدمتت  الكتتتاب، أو انطمتتاس العنوان، أو أنتته قتتد أثبتتت عةلى النستتتتتتتتتتتتتتختت  
عنوان واضتتتتتتتتتتح جةلي ولكنه خيالف الواقع لداعي من دواعي التزييف أو جلهل أحدهم بعنوان املخطوط فوضتتتتتتتتتتع ما خيل 

ابن  ىل كتب املصتتتتتتتتتادر وفهارس املكتبات، مثل فهرستتتتتتتتتتالرجوع إإليه أنه الصتتتتتتتتتواب دون تثبت. وهنا جيب عةلى احملقق 
الندمي، أو كشتتتتتتتف الظنون وذيةله، أو اتري  األدب العريب لربوكةلمان، أو اتري  الرتاث العريب لفؤاد ستتتتتتتزكني، أو غريها من  

 .26كتب الرتاجم والطبقات

 كما يقرتح الدكتور عبد ارادي الفضةلي أن يقوم احملقق بتتتتأاتباع الطرق التالي :
 قراءة الكتاب، إذ رمبا يعثر عةلى ا ه يف غضون سطوره. .3
 الرجوع إىل فهارس الكتب لةلوقوف عةلى العنوان عن أحد طريقني، مها: .1

 موضوع الكتاب. .أ
 .27مؤلف الكتابأ .ب
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, 2, ط2البن وحشي  النبطي,الطّباع اايد خالد, دار الفكر, دمشق ط.30منهج حتقيق املخطوطات ومعه كتاب شوق املستهام،   28
1003   

 
 44, ص2229، 7مكتب  اخلاجني، القاهرة، طهارون, عبد السالم هارون, حتقيق النصوص ونشرها،  29
 44, صهارون عبد السالم مرجع سابقحتقيق النصوص ونشرها،.  30

 

ومن هنا فعن عةلى احملقق أن يتحرى العنوان األصتتتةلي ويضتتتعه كما أراده املصتتتنف، وقد أيصتتتادف احملقق أكثر من عنوان، 
أ، 28هذه احلال  عةليه التثبت من العنوان من خالل مقارنته ومفاضةلته بني النس  اليت اعتمد عةليها يف حتقيق الكتابويف 

والستتتتتتتتتتتتتتبتتب يف تعتتدد العنتتاوين لنفس املخطوط هو أن مؤلفتته قتتد كتتتب كتتتابتته أكثر من مرة، وقتتام بتغيري العنوان يف طبعتت  
   تستتتتتتتتويد الكتاب فةلما وصتتتتتتتتل مرحةل  التبييض اختار عنواأً آخر،الحق ، أو أن املصتتتتتتتتنف اختار لكتابه عنواأً يف مرحةل
 وعةلى احملقق هنا أن يثبت آخر عنوان وضعه املصنف.

 حتقيق اسم املؤلف. املطخلب الثاين:

ستتتتتتتتتبق بيان أن التحقيق مأخوذ من الفعل حقق، واليت تعح التثبت والوقوف عةلى حقيق  الشتتتتتتتتتيء، ومن أهم ما يهتم له 
املؤلف صتاحب املصنف، وقد يكون اسم املصنف مكتوابً عةلى غالف الكتاب أو يف مقدمته، وهذا هنا هو، بيان استم 

ال ينبغي أن يركن احملقق إليه بل عةليه أن يستتتتتعى لةلحصتتتتتول عةلى مؤكدات أكثر  ليصتتتتتل إىل ما يقرب اليقني يف ما خيص 
أو  ب واستتتتم مؤلفه يف  اهر النستتتتخ استتتتم املؤلف. يقول األستتتتتاذ عبدالستتتتالم هارون: أليس يكفي أن جند عنوان الكتا

النستت  لنحكم أبن املخطوط  من مؤلفات صتتاحب االستتم املثبت، بل البد من إجراء حتقيق عةلمي يطمئن معه الباحث 
 .29إىل أن الكتاب نفسه صادق النسب  إىل مؤلفهأ

وينبغي عةلى احملقق إن شتتتتتتتتتك يف استتتتتتتتتم املؤلف أن يراجع فهارس املكتبات أو كتب املؤلفات أو الرتاجم اليت أأقخرجت   
إخراجتتاً حتتديثتتاً وفهرستتتتتتتتتتتتتتتت فيهتتا الكتتتب، كمعجم األدابء ليتتاقوت، وأنبتتاه الرواة لةلقفطي، أو غري ذلتتك من الوستتتتتتتتتتتتتتتائتتل 

صتتتتري، واحلستتتتن ملثبت  يف الكتب، فالنصتتتتري قد يصتتتتحف ابلبالعةلمي ...وقد يعرتي التحريف والتصتتتتحيف أ اء املؤلفني ا
ابحلستتتتتتتتتتتتتتني، واخلراز ابخلزاز، وكتتل أولئتتك حيتتتاج إىل حتقيق ال يكتفى فيتته مبرجع واحتتد، فقتتد يكون ذلتتك املرجع فيتته عني 
ذلتك التصتتتتتتتتتتتتتتحيف أو تصتتتتتتتتتتتتتتحيف آخر أقستتتتتتتتتتتتتتى منتته، فةليس هنتتا بتتقد من اجتالب الطمتتأنينتت  يف ذلتتك ابلبحتتث العةلمي 

 .30الواسعأ
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 .1002, دار ابن حزم, عبد هللا الكمايلالكمايل,  خطوة،.خطوة  –كتاب  البحث وحتقيق املخطوط    31
 29.صحممد بن مكرم, دار صادر, بريوت ابن منظورلسان العرب,     
 234ص.2223عبداجمليد دايب، دار املعارف، القاهرة،  ,حتقيق الرتاث العريب منهجه وتطوره،دايب  32

 .21ص.2223، 2لبنان، ط–الكتب، بريوت منهج حتقيق النصوص، فهمي سعد، طالل جمذوب، عامل   33 
 

 2272عبد التواب رمضان, نشر بتحقيق الدكتور رمضان عبدالتواب.  34

 

ا أن معرف  احملقق أبستتتتتتتةلوب املؤلف وخطه من العوامل املستتتتتتتاعدة عةلى حتقيق نستتتتتتتب  الكتاب إىل صتتتتتتتاحبه، وإن كان كم
أاألستتتتتتتتتتتتتتةلوب واخلط ال يعتمتد عةليهما اعتماداً كةلياً يف ذلك؛ ألهنما خيتةلفان بني بداي  عمر املؤلف وختامه...كما ميكن 

 أ.31ه مع زمن املؤلف لةلتأكد من العالق من خالل دراس  منت الكتاب التعرف عةلى زمنه، مث يقارن

 حتقيق نسبة الكتاب إىل مؤلفه. املطخلب الثالث:

جيب عةلى احملقق أن يتأكد من صتح  نستتب  الكتاب إىل صتاحبه إذ حيدث يف بعض األحيان أن تنستتب املخطوط  إىل   
هرسني يف نسب  واجتهاد املف غري صتاحبها إما بغرض استتبداله مبشهور آخر أكثر شهرة، أو بسبب ضياع صفح  العنوان

املخطوط إىل مؤلف، أو بستتبب وجود املخطوط ضتتمن جمموع ومل يتبني املفهرس استتم املؤلف، كما أن أاشتترتاك كثري من 
املؤلفني يف عنواأت الكتب حيمةلنا عةلى احلذر يف إثبات استتتتتتتتم املؤلف اجملهول، فالبد من اعتبارات حتقيقي ، ومنها املادة 

 . 32ومدى مطاوعتها ملا يعرفه احملقق عن املؤلف وحياته العةلمي  وعن أسةلوبه وعصرهأ العةلمي  لةلنسخ ،

ويف حال  عدم وضتتتتتوح نستتتتتب  الكتاب إىل مؤلفه، ال بد لةلمحقق أ من الرجوع إىل ما ألفه صتتتتتاحبه من كتب فرمبا عرض 
ليفتته، أو ني فيهتتا أستتتتتتتتتتتتتتبتتاب أتلتتذكر هتتذا املؤلف يف خالل مؤلفتتاتتته األخرى، أو عرض لتتذكره يف مقتتدمتت  الكتتتاب، اليت يب

الرجوع إىل الكتب املؤلف  يف اببه، وأتخرت عنه، لعةلها اقتبستتت منه، أو أشتتارت إليه، أو االنتفاع من كتب الرتاجم اليت 
 .33عقدت له ترمج  خاص ، فأشارت فيها إىل مصنفاته، أو كتب الفهارسأ

من حياة  صتتتتتتتتتتاحبه، حيث اعتاد املرتمجون أن يكتبوا نبذاً ولكتب الرتاجم والطبقات دورها يف إثبات نستتتتتتتتتتب  الكتاب إىل 
املرتجم به، ويتبعونه بثبتاً ملا كتبه من مؤلفات وموستتوعات، وهي هبذا تعد مصتتدراً أصتتيالً يف إثبات صتتح  املخطوط  إىل 

كتاب لصتتاحبها. ولكن أعدم ذكر الكتاب يف الرتاجم والطبقات، ال يصتتح وحده أن يكون مؤدايً إىل الشتتك يف نستتب  ا
إىل مؤلفه؛ إذ مل تدّع كتب الرتاجم يوماً أهنا أحصتتتتتتتتتت مجيع مؤلفات العةلماء الذي يرد رم ذكر فيها. ولدينا األمثةل  عةلى 

 ملؤرج السدوسي...لوال اقتباسات منه يف )مجهرة األمثال( لةلعسكري، و )جممع األمثال(  34ذلك؛ فكتاب )األمثال(
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 2291، 2رمضان عبدالتواب ، مكتب  اخلاجني ابلقاهرة، طعبد التواب .74مناهج حتقيق الرتاث بني القدامى واحملدثني،   35
 .2229، 7مكتب  اخلاجني، القاهرة، طهارون, عبد السالم هارون, .47حتقيق النصوص ونشرها،   36
 ع سابق.هارون عبد السالم مرجيستثح من ذلك اخلطأ يف القرآن الكرمي،فعنه يصححه يف املنت ويشري يف ارامش إىل ما أخطأ فيه الكاتب.  37
 .2229، 7القاهرة، طمكتب  اخلاجني، هارون, عبد السالم هارون, .49حتقيق النصوص ونشرها،   38

 

وى وغريها، لشتتتتك املرء يف نستتتتبته إليه؛ إذ مل يرد له ذكر بني كتب املؤرر، اليت تر  لةلميداين، و )خزان  األدب( لةلبغدادي،
 .35له يف كتب الطبقاتأ

 حتقيق منت الكتاب حىت يظهر بقدر اإلمكان مقاراًب لن  مؤلفه. املطخلب الرابع:

  استتتتتتتتتتتتتتي لعمةلييهدف التحقيق إىل إخراج النص كامالً كما أراده صتتتتتتتتتتتتتتاحبه، ورذا فعن نص الكتاب هو اردف األستتتتتتتتتتتتتت
التحقيق، واحملقق حياول إخراج النص كما هو دون تدخل منه يف منت الكتاب. يقول الشتي  عبدالستالم هارون: أحتقيق 
منت الكتاب: ومعناه أن يؤدي الكتاب أداًء صتتتتتتتتتتتتتتادقاً كما وضتتتتتتتتتتتتتتعه مؤلفه كّماً وكيفاً بقدر اإلمكان، فةليس معىن حتقيق 

ّل كةلم  صتتتتتتتحيح  حمل أخرى بدعوى أن أوالمها أوىل الكتاب أن نةلتمس لألستتتتتتتةلوب النازل أستتتتتتتةلوابً   هو أعةلى منه، أو حنّق
مبكاهنا أو أمجل، أو أوفق، أو ينستتتب صتتتاحب الكتاب نصتتتاً من النصتتتوص إىل قائل وهو خمطيء يف هذه النستتتب  فيبدل 

لك، أو أن يوجز ذاحملقق ذلك اخلطأ وحيل حمةله الصتتتتتتتواب، أو أن خيطيء يف عبارة خطأ حنوايً دقيقاً فيصتتتتتتتحح خطأه يف 
عباراته إجيازاً خمال فيبستتط احملقق عبارته مبا يدفع اإلخالل، أو أن خيطيء املؤلف يف ذكر عةلم من األعالم فيأيت به احملقق 

 .36عةلى صوابهأ

ورذا اشترتطوا يف احملقق أن يكون أميناً عةلى النص فال يتدخل فيه، فعذا وجد ما يستتدعي التصتحيح صححه يف حاشي  
مهما كانت األستتتتتتتتتتتباب: أن حتقيق املنت ليس  37ال يف متنه، والعةل  يف أنه ال جيوز لةلمحقق أن يتدخل يف النص التحقيق

حتستتتتتتتتتتيناً أو تصتتتتتتتتتتحيحاً لةلمنت، إتا هوأ أمان  األداء اليت تقتضتتتتتتتتتتيها أمان  التاري ، فعن منت الكتاب حكم عةلى املؤلف، 
ها، كما أن ذلك الضتتتتتتتتتتترب من التصتتتتتتتتتتترف عدوان عةلى حق وحكم عةلى عصتتتتتتتتتتتره وبيئته، وهي اعتبارات اترخيي  را حرمت

 .38املؤلف الذي له وحده حق التبديل والتغيريأ
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 .2291، 2رمضان عبدالتواب ، مكتب  اخلاجني ابلقاهرة، ط,عبد التواب 29مناهج حتقيق الرتاث بني القدامى واحملدثني،   39
 

 1002, دار ابن حزم, عبد هللا الكمايلالكمايل, .22خطوة خطوة،  –انظر: كتاب  البحث وحتقيق املخطوط    40
 نص يقوم إبثبات الفروق بني النس  يف اروامش مع إثبات النص املرجح يف املنت. بعد حصول املؤلف عةلى أفضل  41
ا يف هبالدكتور رمضان عبدالتواب الزايدة يف النص يف حال  الضرورة القصوى عةلى أن تكتب الزايدة بني قوسني معقوفني، والتنبيه عةلى مكاأستجال أجاز 42

 .2291، 2رمضان عبدالتواب ، مكتب  اخلاجني ابلقاهرة، طعبد التواب  .242مى واحملدثني، ارامش. ينظر: مناهج حتقيق الرتاث بني القدا

 

 وقد اشرتط العةلماء لتحقيق هذه الغاي  القيام مبجموع  من اإلجراءات، وهي:

 قراءة الن  قراءة واعية متكررة بغرض فهم أسخلوب الكاتب ومصطخلحاته .أ
ورة لةلمخطوط بل عةليه أن يعيد قراءته ح  أيلف أستتةلوب الكاتب، ويستتتطيع فهمه بصتتفال يكتفي احملقق بقراءة واحدة 

متكنه من إخراج النص ابلصتتتتتتتورة اليت أرادها صتتتتتتتاحبه إذ أفهم النص ضتتتتتتتروري جداً لتحقيقه عةلى الوجه الصتتتتتتتحيح، وأن 
ضتتتتطراب، وأن اإلقدام الا ام احملقق نفستتتته بعدم الفهم، جيب أن يستتتتبق ا ام النص ابلتحريف والتصتتتتحيف، أو اخلةلط وا

، فينبغي عةلى احملقق أن يتهم فهمه هو قبل النص، فال يتستتتتتتتترع إبثبات ما 39عةلى تصتتتتتتتتحيح النص ابلباطل أمر ال يةليقأ
شتتتتتتك يف صتتتتتتحته، أو ما  ن أنه الصتتتتتتواب قبل أن يراجع نفستتتتتته مرات، ويرجع إىل معاجم الةلغ  ومعاجم املصتتتتتتطةلحات 

 اخلاص  بزمن املؤلف.

عةلى فهم النص فهمتاً واعيتاً: التمرس أبستتتتتتتتتتتتتتةلوب املؤلف ابلرجوع إىل مؤلفاته األخرى، وتكرار قراء ا  ومن األمور املعينت 
ملعرف  أستةلوب املؤلف ومصتطةلحاته اليت يستتعمةلها، واإلملام ابملوضتوع الذي تدرسته املخطوط  ملعرف  مفرداته ومصطةلحاته 

 نقةلت وع إىل املصتتتتتتتتادر اليت نقل عنها املؤلف، والكتب اليتوعباراته، ح  ال يقع يف أخطاء أثناء التحقيق، كما أن الرج
 .40عنه له دور كبري يف الوصول إىل درج  من الفهم ألسةلوب املؤلف وطريقته يف الكتاب 

 املقابخلة بني النسخ وترجيح الرواايت .ب
نستتتتتت  أن ال ذكرأ فيما ستتتتتتبق أن من شتتتتتتروط املخطوط املعد لةلتحقيق أن توجد منه أكثر من نستتتتتتخ ، واردف من تعدد

ميكن نستتتبته إىل املؤلف؛ فاملقارن  بني النستتت   دف إىل تصتتتحيح  41يقوم احملقق ابملقارن  بينها لةلحصتتتول عةلى أوثق نص
ما جاء يف النص من تصتتتتحيف أو حتريف أو زايدة أو نقص يف بعض النستتتت  ليستتتتتوي النص قائماً اتماً كما أراده مؤلفه 

 سالم هارون: أجتةلب إلينا خمطوطات. يقول األستاذ عبدال42دون زايدة أو نقص
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 .2229، 7مكتب  اخلاجني، القاهرة، طهارون, عبد السالم هارون, .71حتقيق النصوص ونشرها،   43
 

 1020,  3رة, طحممد محدي, دار الكتب والواثئق القومي , القاهد. البكريبرجسرتاسر حتقيقذكر براجسرتاسر أهنما تصيبان أحياأً، وختطئان أحياأً أخرى.  44
 

 1020,  3د. حممد محدي, دار الكتب والواثئق القومي , القاهرة, طالبكريبرجسرتاسر حتقيق .97انظر: أصول نقد النصوص ونشر الكتب،   45
 

   
املؤلةف الواحد صتوراً من شت  الرواايت، ويف كثري من األحيان جند بعض النس  قد انفردت بزايدات ال جندها يف النس  

وحكم هذه الزايدة أنه ينبغي وضتتتتتتتتتعها حتت الفحص ليحكم احملقق مبدى صتتتتتتتتتتحتها وانطباقها عةلى ستتتتتتتتتتياق  43األخرىأ
 ؤلف. النسخ  وأسةلوب امل

هذا يف حال  وجود زايدات يف إحدى النستت  عةلى غريها.أما يف حال  اختالف النص بني نستتختني من نستت  املخطوط، 
رأى املستتتتشتتترق األملاين براجستتترتاستتتر أن الوستتتيةل  لةلتفريق بني نص املصتتتنف، ونص آخر وضتتتعه أحد النستتتار يقوم عةلى 

أ أي أننا إذا وجدأ نستتتتخ  فيها إستتتتهاب واألخرى موجزة . أأوالمها: أن النص األقصتتتتر هو الصتتتتحيح44فرضتتتتيتني اثنتني
فيحتمل أن املستتتهب  هي من عمل الناستتت ؛ زاد يف العبارة ليفهم القاريء، ورأى براجستتتتري أن نثبت املوجزة ألهنا األقرب 

 .  45لةلصواب
فهم واألخرى توأخرامها: أأن النص األصتتتتتتتتتتتتعب هو الصتتتتتتتتتتتتحيح، أي أننا إذا عثرأ عةلى قراءتني إحدامها تفهم بصتتتتتتتتتتتتعوب  

بستتهول ، فضتتةلنا األوىل...هذه القاعدة صتتحيح  إىل حد ما وحيتج هبا عةلى أنه ال يتصتتور أن يبدل الناستت  شتتيئاً مفهوماً 
بشتتيء ال يفهم مطةلقاً، أو بشتتيء ال يفهم إال بصتتعوب ، واحملتمل ضتتد ذلكأ. وعةلى هذا وجب عةلى احملقق أن يتأ  وأن 

ت حاً ألول نظرة، بل عةليه أن يعيد النظر يف النستتتتتتتت  وحيقق ويقارن قبل أن يثبيرتيث، وال يعجل بوضتتتتتتتتع ما يراه صتتتتتتتتحي
 نصاً أو حيذفه.
 تقسيم املخطوطة ووضع عالمات الرتقيم وضبط النصوص ابلشكل .ت

مل يعتد القدماء وضتتتع عالمات الرتقيم ابلصتتتورة املتعارف عةليها يف عصتتترأ، كما أن الرستتتم اإلمالئي العريب قد تطور عرب  
املختةلف ، وعةلى احملقق الذي التزم إبخراج نص مفهوم لةلقاريء املعاصتتتتتر، أن خيرجه حبةل  تناستتتتتتب ما اعتاد عةليه  العصتتتتتور

أهل هذا الزمان، ولذلك فقد اشتتتتتتتتتتترتط احملققون لتمام حتقيق النص أن يقوم احملقق بوضتتتتتتتتتتتع عالمات الرتقيم احلديث ، وأن 
كما   رات مرقم  تسهل عةلى القاري قراءته واالستفادة منه،يقستم النص إىل فصتول ومباحث، وأن تقستم الصتفح  إىل فق

 أن اتباع الرسم اإلمالئي احلديث ال غىن عنه لكل حتقيق.
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 1003دار املعرف , بريوت املرعشةلي يوسف املرعشةلي, .170أصول كتاب  البحث العةلمي وحتقيق املخطوطات،   46
 2229، 7مكتب  اخلاجني، القاهرة، طهارون, عبد السالم هارون, .72حتقيق النصوص ونشرها،   47
 ملصدر السابق, ا 90حتقيق النصوص ونشرها،  48 

 1002, دار ابن حزم, عبد هللا الكمايلالكمايل,.204انظر: كتاب  البحث وحتقيق املخطوط ،   49

 يقول الدكتور يوسف املرعشةلي يف بيان ما عةلى احملقق فعةله: أيراعي فيها األمور التالي : 

 أن يعتمد قواعد الرسم اإلمالئي املعاصر. .3

فيبدأ األبواب بصتتتتتتتتتفح  جديدة، ويطبع عناوين الفصتتتتتتتتتول يف أوستتتتتتتتتط  أن يضتتتتتتتتتع العناوين بشتتتتتتتتتكل واضتتتتتتتتتح؛ .1
 الصفحات، ويفرد ابلعناوين الفرعي  يف اجلانب األمين من الصفحات.

 أن ينظم النص يف فقرات تتفاوت كرباً وصغراً حبسب األفكار الرئيس  والفرعي  وبرقم األفكار املتتابع . .1

اء األعالم املشتتتتتتكةل ، وكذا أ اء املواضتتتتتتع، والكتب، وذلك أن يضتتتتتتبط ابلشتتتتتتكل غريب األلفاأ الةلغوي ، وأ  .4
 ابلرجوع إىل املصادر املختص .

أن يستتتتتتتتتخدم عالمات الرتقيم املعاصتتتتتتتترة من نقط  وفاصتتتتتتتتةل ...وحيصتتتتتتتتر اآلايت واألحاديث وأقوال العةلماء يف  .5
 .46أقواسها اخلاص أ

كامةلها، ا كفيل بتغيري معىن العبارة بوقضتتتتتتي  ضتتتتتتبط الكةلم  ابلشتتتتتتكل أمر له خطره، إذ إن وضتتتتتتع حرك  يف غري موضتتتتتتعه
ولذلك وجب عةلى احملقق أن يتثبت قبل أن يثبت ضتتبطاً لكةلم  خاصتت  فيما أقشتتكل معناه وصتتعب عةلى القاريء فهمه، 
وأيف بعض الكتتب القدمي  جند أن النص قد قيدت كةلماته بضتتتتتتتتتتتتتتبط خاص، فهذا الضتتتتتتتتتتتتتتبط له حرمته وأمانته، وواجب 

 .47يف النسخ  األم، وأال يغري هذا الضبط وال يبدله ففي ذلك عدوان عةلى املؤلفأ احملقق أن يؤدّّيه كما وجده

أما الكتب اليت خةلت من الضتتتتتتتبط واحتاج احملقق إىل ضتتتتتتتبطها؛ فعن عةليه أأن يستتتتتتتتأنس بطريق  املؤلف، فال يضتتتتتتتبطها  
ات اليت حتتمل أكثر من صتتورة ، وذلك يف الكةلم48ضتتبطاً خمالفاً ملا ارتضتتاه املؤلف يف نظري الكةلم  اليت ضتتبطها املؤلفأ

لةلضتتتتبط، وغالب الضتتتتبط يكون لحايت، واألحاديث واألشتتتتعار واألمثال اليت تصتتتتعب قراء ا، إضتتتتاف  إىل أ اء األعالم 
 .  49واألماكن والكتب، األلفاأ اليت يةلتبس معناها إذا أمهل شكةلها
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 2291, 2عبد ارادي الفضةلي, مكتب  العةلم, جدة ط.297حتقيق الرتاث،   50 
 1003املرعشةلي يوسف املرعشةلي, دار املعرف , بريوت .121انظر: أصول كتاب  البحث العةلمي وحتقيق املخطوطات،   51
 2229، 7مكتب  اخلاجني، القاهرة، طهارون, عبد السالم هارون, .92حتقيق النصوص ونشرها،   52
 1003املرعشةلي يوسف املرعشةلي, دار املعرف , بريوت .. 123انظر: أصول كتاب  البحث العةلمي وحتقيق املخطوطات،  53

 

 التعخليق عخلى الن املطخلب اخلامس: 

ف  ما كان يعرف عند القدماء ابستتتتتتتتتتتم )التذكرة(، ويراد هبا: أجمموع  املعةلومات اليت حيتيعطي التعةليق مبعناه القدمي معىن 
. وعةلى هذا فاملراد 50هبتا لةلرجوع إليهتا عند احلاج ، مث نقل حديثاً ليدل مبفهومه عةلى ما تدل عةليه احلاشتتتتتتتتتتتتتتي  من معىنأ

 ةلق فهمه عةليه.ابلتعةليق عةلى النص هو: وضع هوامش لةلنص يرجع إليها القاريء لفهم ما استغ

وقد اختةلف العةلماء يف حجم اروامش زايدة ونقصتاً، فمنهم من افرتض را أن تقوم بتوضيح كل ما خفي عةلى القاريء، 
وأن يضتتتتتتتتيف احملقق معةلومات إضتتتتتتتتافي  تزيد املادة العةلمي  املستتتتتتتتتفادة من النص، ومنهم فريق معتدل رأى أن الغرض من 

مؤلفه دون شتتتتتتترحه أو التعةليق عةليه إال يف حدود ضتتتتتتتيق ، تبني ما شتتتتتتتق عةلى اروامش هي تقدمي نص واضتتتتتتتح كما أراده 
 . 51القاريء قراءته

وقد اختار األستتتتتتتتاذ عبد الستتتتتتتالم هارون الرأي األخري، يقول عن ذلك: أبعض احملققني يستتتتتتترفون يف هذه التعةليقات مبا 
اب، قريب  والبعيدة من موضتتتتتتتوع الكتخيرج عن هذا الغرض العةلمي )جعل النص مفهوماً لةلقاريء( إىل حشتتتتتتتد املعارف ال

وهتذا األمر إن أعجتب بعض العةلمتاء فتعنته حري أال يعجتب مجهر م، لتذلتك مل يكن بتد من االقتصتتتتتتتتتتتتتتاد يف التعةليق كمتا 
 . 52سبق القولأ

إذا فتالواجب عةلى احملقق أن يقتصتتتتتتتتتتتتتتر يف هوامشتتتتتتتتتتتتتته عةلى ما حيقق الغاي  منها، وهي بيان ما أغةلق فهمه عةلى القاريء، 
ما احتاج إىل توضتتتتتتتتتتتتتيح، كما أن الفروق بني النستتتتتتتتتتتتت  املختةلف  لةلمخطوط حمةلها اروامش عةلى اختالف بني وتوضتتتتتتتتتتتتتيح 

 احملققني فهناك من وضع را هامشاً مستقاًل، وهناك من مزج بينها وبني ابقي اروامش.

 53وقد اتفق العةلماء عةلى أن اروامش ينبغي أن تشمل: 

 . ختريج اآلايت القرآني 
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 ث النبوي .ختريج األحادي 

 .ختريج األقوال وتوثيقها 

 . بيان الفوارق بني النس 

 .ختريج األشعار واألمثال واحلكم 

 . التعريف ابلكةلمات الغريب 

 .التعريف ابألعالم املغمورة 

 . التعريف ابألمكن  واألزمن 

 .مناقش  آراء املؤلف 

 .توثيق املسائل وبيان أدلتها 

ه، ةلماء احملققون إلخراج نص حمقق مقبول، ميكن الثق  به وبنسبته إىل مؤلفكانت هذه هي أهم الشتروط اليت وضعها الع  
وابملعةلومات الواردة فيه، وبعد هذه املرحةل  يقوم احملقق مبا يةلزم لتستتتتتتتتتتتهيل االستتتتتتتتتتتتفادة من هذا النص الرتاثي يف مرحةل  ما 

 بعد التحقيق.

 مرحخلة ما بعد التحقيق املبحث الثالث:

عها ملنت الكتاب، ولعنوانه، ونستتتتبته ملؤلفه، وجب عةليه أن يقوم مبجموع  من األمور اليت وضتتتتبعد أن أمت الباحث حتقيقه 
 العةلماء لتسهيل االستفادة من هذه النص، ومنها:

 وضع مقدمة التحقيقاملطخلب األول: 

، وإن  هحتقيق املخطوطتات عمتل عةلمي يةلزم لته متا يةلزم لكتل عمتل عةلمي، وذلتك من تقتدمي لةلبحث والتعريف أبمهيت     
كان البحث عن كتاب أو كاتب؛ فعن الباحث يعرف ابملؤلف وعصتتره ومؤلفاته وشتتتيوخه، وغريها من األمور اليت تعطي 
صتتتتتتورة كافي  عن املصتتتتتتنف والعوامل احمليط  به، وكذلك عةلى الباحث إن كان حبثه عن كتاب، أن يقدم له ابحلديث عن 

  اليت أتثرت ابلكتاب وأفادت منه، ومكان  الكتاب بني الكتبالكتاب، واملصادر اليت نقل عنها الكاتب، والكتب 
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 .1003املرعشةلي يوسف املرعشةلي, دار املعرف , بريوت .122-121يراجع: أصول البحث العةلمي وحتقيق املخطوطات،   54 
 والتحديد هبذه األرقام اجتهاد منه عةلى األرجح. –حسب اطالعي  -مل ينص أحد غريه عةلى هذا الرقم  55

 

ن وجودها، أن يصتتتتتتف نستتتتتتخه وأماك –إضتتتتتتاف  إىل ما ستتتتتتبق  –املصتتتتتتنف  يف اببه. ويف ابب التحقيق، جيب عةلى احملقق 
 ويفاضل بينها، كما جيب عةليه أن يبني منهجه لةلقاريء ليكون القاريء عةلى بين  مما فعةله احملقق يف خمطوطه.

، وأن تقستتم 55أن املقدم  جيب أن تكون يف حدود مخستتني إىل مئ  صتتفح  54وقد ذكر الدكتور يوستتف املرعشتتةلي      
 إىل مخس  أقسام، هي:

 :ويعرف فيها احملقق ابملؤلف معتمداً عةلى كتب الرتاجم والطبقات، وأن يعرض فيها  القســــم األول: ترملة املؤلف
و ائفه ا، وعائةلته، ونشتتأته وطةلبه لةلعةلم، وشتتيوخه وأكثرهم أتثرياً عةليه، و لعصتتره، ا ه ونستتبه، وزمان والدته ومكاهن

 ومناصبه، ومؤلفاته، وتالميذه وأقوال العةلماء فيه، ووفاته.
 هج ، ويعرض فيها لقيمته، وأمهيته، وتوثيق نستتتتتتتبته إىل مؤلفه، وبيان موضتتتتتتتوعه، ومنالقســــــم الثاين: أمهية الكتاب

وحه املؤلف  يف الفن، ومصتتتتتتتتتتتادر املؤلف فيه، واعتماد الناس عةليه من بعده، وشتتتتتتتتتتتر املؤلف فيه، وقيتمته بني الكتب 
 واختصاراته، ومنظوماته إن وجدت.

 أبن يبني احملقق هل هو يف أصتتتتتتتتتول الفقه أو الفروع الفقهي  أو التفستتتتتتتتتري أو القســـــــم الثالث: موضـــــــو  الكتاب ،
عن العةلم ابختصتتتتار وأشتتتتهر من كتب فيه احلديث، أو أي عةلم من العةلوم الذي هو موضتتتتوع املخطوط، ويتحدث 

 قبل املؤلف، ودور املؤلف فيه.
 ويعرض فيه احملقق لةلنستتتتتتتت  اليت حصتتتتتتتتل عةليها من املخطوط وحالتها، القســــــم الرابع: دراســــــة النســــــخ اخلطية ،

وقيمتها بني النستتتتتتتتتتتتت ، واملكتب  اليت وجدت فيها النستتتتتتتتتتتتتخ  ورقمها وعدد أوراقها، ومستتتتتتتتتتتتتطر ا، وحجمها، وأورا 
 ا، واسم أسخها، واتري  النس ، وبيان القراءات والسماعات اليت عةليها إن وجدت.وآخره

 ؛ فيبني عمةله يف املخطوط، وطريقته يف نستتتتتتتتتتت  املخطوط، والنستتتتتتتتتتتخ  األم اليت القســـــــــم اخلامست منهج التحقيق
رس الفني  الفهااعتمدها، وضتتتبطه لكةلمات النص، وختريج اآلايت واألحاديث واألمثال واألشتتتعار وغريها، ووضتتتع 

 العام  واخلاص  لةلمخطوط.
قق مث خيتم احملقق حتقيقه خبامت ، يبني فيها نتائج عمةله، وأهم نصتتتتتتتتتائحه وتوصتتتتتتتتتياته املتعةلق  برتاث املؤلف أو ابلكتاب احمل

 نفسه.
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 2229، 7مكتب  اخلاجني، القاهرة، طهارون, عبد السالم هارون,  .21حتقيق النصوص ونشرها،   56
 2279, بريوت, 7املنجد, د. صالح املنجد, ط.17قواعد حتقيق املخطوطات،   57
 املنجد, مصدر سابق .19، 17قواعد حتقيق املخطوطات،   58

 

 وضع الفهارس الفنيةاملطخلب الثاين: 

بدالسالم هارون فيه، ولذلك وضتعها األستاذ ع دف الفهارس الفني  إىل تستهيل االنتفاع ابلكتاب، وتستهيل البحث   
ل العستتتتتتر؛ عستتتتتترية ك -وال ستتتتتتيما القدمي  منها -يف املقام األول بني مكمالت التحقيق أإذ بدوهنا تكون دراستتتتتت  الكتب

فالفهارس تفتش ما يف ابطنها من خفيات يصتتتتتتعب التهدي إليها، كما أهنا معيار توزن به صتتتتتتح  نصتتتتتتوصتتتتتتها مبقابةل  ما 
، ورذا فعن الكتاب احملقق ال يعد كامل التحقيق إال بفهارس 56ر قد تكشتتتتتتف عن خطأ احملقق أو ستتتتتتهوهأفيها من نظائ

 حتةليه وتكشف خبااي ما فيه.

والستتتتؤال هنا ما الفهارس املناستتتتب  لةلتحقيق؟ وهل هي اثبت  لكل خمطوط؟ جييب الدكتور صتتتتتالح الدين املنجد بقوله:   
، وميكن أن جيعل يف كل كتاب فهارس قد تصتتتتتتتنع لغريه، وال تستتتتتتتمى هذه أختتةلف الفهارس ابختالف موضتتتتتتوع الكتاب

, وعةلى هذا فعن طبيع  املخطوط نفستتتتتته هي اليت حتدد نوع الفهارس 57الفهارس ابتداعاً ألهنا مما يوحيه الكتاب نفستتتتتتهأ
 مثةلها، وهو إىل ىلاملطةلوب ؛ فكتاب الرحالت مثالً قد تةلزمه فهارس اخلرائط، يف حني أن كتاب الشتتتتتتتتتتتتتتعر مثال ال حيتاج إ

 فهرس األبيات أشد حاج .

والفهارس اليت تعد مناستتتتتتتتب  لكل كتاب، تشتتتتتتتتمل: فهرس اآلايت واألحاديث، واألعالم، واألماكن والبةلدان، والكتب   
واملصتتتتتتتتنفات، أمث جيعل يف كل كتاب ما يستتتتتتتتتوجبه موضتتتتتتتتوعه؛ ففي ديوان شتتتتتتتتعر أو كتاب أدب جيعل فهرستتتتتتتتاً لةلقوايف، 

صتتتتتتتتتتتتتدور األبيات، ويف كتاب حديث جيعل فهرستتتتتتتتتتتتتاً لألحاديث مرتب  حبستتتتتتتتتتتتتب أوائةلها عةلى حروف وفهرس إذا أمكن ل
عدا -املعجم، ويف كتاب خطط جيعل فهرس لةلمحال اآلاثري  والطبوغرافي ، ويف كتب الرتاجم يصتتتنع فهرستتتاً لةلمرتجم رم 

أ. فالفهارس خادم  لةلنص ومنه 58ويف كتاب اتري  يصتتنع فهرس ألهم احلوادث اليت ذكرت فيه، إىل غري ذلك -األعالم
 ترد وإليه تعود، وتتغري بتغري مادته.
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 اخلامتة:

من خالل ما تقدم تبنّي لنا ما املقصتتتتتتتتتتتتتود ابلتحقيق لغ  واصتتتتتتتتتتتتتطالًحا, وما هي اهم القواعد املطةلوب توافرها حني يعمد 
ليت مير هبتتا كتتذلتتك تطرقنتتا إىل املراحتتل ا  حمقق متتا لتحقيق كتتتاٍب أو خمطوطٍ ذي أمهيتت  عةلميتت  أوأترخييتت  أو دينيتت  أو أدبيتت .

منتتاهتتا إىل مراحتتل ثالث, مرحةلتت  متتا قبتتل التحقيق, وهي اختيتتار الكتتتاب أو املخطوط مث مرحةلتت  التحقيق  احملقق وقستتتتتتتتتتتتتتّ
ومتطةلبا ا من التحقق من عنوان الكتاب واستم مؤلفه ومدى صح  نسب  ذلك الكتاب او املخطوط إىل مؤلفه مث حتقيق 

بته مؤلفته, ومتا يتطةلتب لذلك من قراءة لةلنص ومقابةل  النستتتتتتتتتتتتتت  املتوفرة والتعةليق عةليها, ومن مثّ مرحةل  ما متنته عةلى متا كت
 بعد التحقيق, وقد فّصةلنا متطةّلبات كّل مرحةل  من هذه املراحل.

 من النتائج اليت  هرت لةلباحثني ماأييت: النتائج:

يت جيب إنشتتائي؛ا؛فالتحقيق له قواعده ومتطةلباته, فمن قواعده الأن موضتتوع التحقيق ليس أمرًا عابرًا أو موضتتوًعا  .3
عةلى احملقق إتباعها: توفري أكثر من نستتتتتتتتتتتخ  من ذلك الكتاب أو املخطوط لتتم املقارن  بينها وتكميل إحدامها 
لألخرى, مث اإلطالع ما أمكن عةلى أستتتتتةلوب املؤلف لكي يتستتتتتىن لةلمحقق معرف  أستتتتتةلوبه وما يريده من معىن, 

 مرس عةلى فك اخلط ورموزه من تةلك النس ,والت
أفضتتتتتتتتتتتتتتل منتاهج التحقيق و التذي يشتتتتتتتتتتتتتتمتل املراحتل التتاليت :  مرحةلت  متا قبل التحقيق, وهي اختيار الكتاب أو  .1

املخطوط مث مرحةل  التحقيق ومتطةلبا ا من التحقق من عنوان الكتاب واستتتتتتم مؤلفه ومدى صتتتتتتح  نستتتتتتب  ذلك 
ةل  متنته عةلى متا كتبته مؤلفته, ومتا يتطةلتب لتذلتك من قراءة لةلنص ومقاب الكتتاب او املخطوط إىل مؤلفته مث حتقيق

 النس  املتوفرة والتعةليق عةليها, ومن مثّ مرحةل  ما بعد التحقيق.
أن احملقق جيتب أن يكون أمينًتا يف نقةلته لةلكتتاب أو املخطوط كمتا أراده مؤلفته, فتاألمتان  الديني  والعةلمي  األدبي   .1

م  كما أراده مؤلفه.فال يبخس املؤلفس حّقه، ويعطيه مكانته الالئق ، وأن تقتضتتتتتتتتي  أخراج النص بصتتتتتتتتورة ستتتتتتتتةلي
 تكون آراءه منصف  وعادل .

أن احملقق جيب عةليه عدم اإلضتتتتتتتاف  أو التغيري حذفًا أو زايدًة, إاّل يف حال  االضتتتتتتتطرار, لكي حياف  عةلى النص   .4
ي  قرآني , ألخطاء الواضح , أو حتريف يف آكما أراده املؤلف, لكن هناك حاالت جيب فيها التغيري مثل تغيري ا

 أو خطٍأ قواعدي واضح.
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 يوصي الباحثون مبا أييت:التوصيات:

 إضاف  متطةلب التحقيق ضمن املناهج الدراسي  لطةلب  البكالوريوس وطةلب  الدراسات العةليا. .3
  حمقق .غريتشجيع طةلب  الدراسات العةليا لتقدمي أطروحات   متعةلق  بتحقيق الكتب أو املخطوطات ال .1
 حماول  حصر املخطوطات اإلسالمي  غري احملقق ، وغري املفقودة لتقدميها لطةلب  الدراسات العةليا بغرض التحقيق. .1
 عقد دورات مكثف  لةلباحثني والطةلب  حول حتقيق املخطوطات لبيان أمهيته وقواعده. .4

 املصادر واملراجع:

  البالغ , حتقيق حممد ابستتتتتتتل عيون الستتتتتتتود, دار الكتب الزخمشتتتتتتتري, حممود بن عمر جار هللا أبو القاستتتتتتتم, أستتتتتتتاس
 2229, 2العةلمي ,ط

  1003املرعشةلي يوسف املرعشةلي, أصول كتاب  البحث العةلمي وحتقيق املخطوطات, , دار املعرف , بريوت. 
 2291, 2الفضةلي عبد ارادي, حتقيق الرتاث, مكتب  العةلم, جدة ط. 

 
 ,حتقيق البكري د. حممد محدي, دار الكتب والواثئق أصول نقد النصوص ونشر الكتب, برجسرتاسر 

 

 1020,  3القومي , القاهرة, ط
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ABSTRACT 

 

Islamic government( Siasah Syar'iyyah ), a discipline in the Islamic Heritage, is a tool 

in the hands of the leadership to rule the nation and achieve religious and worldly 

benefits. It also enables them to observe the current changes and developments the 

nation encounters in order to apply the rulings of a text on these changes and 

developments properly without ignoring or canceling these rulings. Islamic 

government  ( Siasah Syar'iyyah )keeps pace with the developments affecting people's 

behavior and situations, taking care of the new changes in the lives of individuals and 

nations while adhering to the rulings of Sharia and its purposes. Based on that, the 

research problem is posed in the form of the following main question: what is the 

relation between the Islamic government          ( Siasah Syar'iyyah )  and democratic 

transition? The current study is of high importance since it is an exploratory study in 

nature, seeking to monitor the phenomenon and identify its parameters related to the 

democratic transition function in light of Islamic politics and its tools. It also aims to 

reveal the concept of Islamic politics and its relation with the democratic transition 

according to the comprehension of Islamic government ( Siasah Syar'iyyah )in the 

Islamic thought, and underscore the major bases and sources of Islamic government( 

Siasah Syar'iyyah ) . The researcher follows the analytical and descriptive approach 

which studies the concept of Islamic government( Siasah Syar'iyyah ) and its relation 

to democratic transition. The study discloses the results which demonstrate that 

Islamic government( Siasah Syar'iyyah ) is based on a number of essential bases and 

sources.         

Keywords: Concept -  politics, Syar'iyyah ( Siasah Syar'iyyah ) -  relation - democratic 

transition.  
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 لص  امل

 

الشرعي  أحد العةلوم يف الرتاث اإلسالمي، وهي أداة بيد والة األمر يف الدول  لقيادة األم  وحتقيق مصاحلها تعد السياس  
الديني  والدنيويّ ، وختوهلم مالحظ  املتغريات واملستجدات احلادث  يف األم ، وتطبيق النص عةليها بطريق  مناسب  دون إلغاء 

 التطورات الداخةل  عةلى تصرفات الناس وأوضاعهم وتراعي املستجدات الداخةل النص أو جتاهةله، والسياس  الشرعي  تواكب 
ملشكةل  البحثي  وترتيبا عةلى ما سبق طرح ا عةلى حياة األفراد واألمم يف ظل احملافظ  عةلى أحكام الشريع  وحتقيق مقاصدها،

يف:ما هي العالق  بني  ئيس املتمثلعةلى هيئ  التساؤل التايل: وترتيبا عةلى ما سبق طرح املشكةل  البحثي  عةلىى تساؤل ر 
رصد ظاهرة  ىلإحيث تربز أمهي  الدراس  يف أهنا دراس  استكشافي  تسعى  مفهوم السياس  الشرعي  والتحول الدميقراطي؟

التعرف وهتدف إيل   ، دور ووظيف  التحول الدميقراطي يف ضوء السياس  الشرعي  وأدواهتاوحتديد معاملها وهى املتعةلق  ب
مفهوم السياس  الشرعي  وعالقتها ابلتحول الدميقراطي من خالل الوقوف عةلى فهم السياس  الشرعي  يف الفكر عةلى 

ةلي الذي يدرس التحةلي وتوضيح وبيان أهم أسس ومصادر السياس  الشرعي ، ومتبعا يف ذلك املنهج الوصفي ، اإلسالمي
ياس  الشرعي  يف اإلسالم الس إيل أهم النتائج ال ي بين  نأن مفهوم السياس  الشرعي  وعالقته ابلتحول الدميقراطي، ووصوال

 تقوم عةلى عدة أسس  ومصادر هام .

 الكلمات الدالة:

 العالق   1
 مفهوم  2
 السياس   3
 الشرعي  4
 التحول الدميقراطي 5

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 3, 2017 

 
 93 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 3، ص.1022، جامع  االقصى، أولوايت السياسة الشرعية. دراسة قرآنية موضوعية، فلسطنيد. زهد ، عصام العبد ،   (1)

 

 مقدمة 

الناس حسب التطور  حياةلقد اعتىن بعض العةلماء املعاصررين بدراسر  السرياس  الشرعي ، ومعااتها لةلمسائل املستجدة يف 
إيل مفهوم   حث، حيث تطرق الب(1)احلضرررررراري يف العصررررررر احلديث، فكان هذا البحث ضرررررررمن هذ  الدراسررررررات الشررررررررعي 

السررياسرر  الشرررعي  وعالقتها ابلتحول الدميقراطي ، وتناول السررياسرر  الشرررعي  يف الفكر اإلسررالمي ومنتهيا نأسررس ومصررادر 
م وترتيبا عةلى ما سربق طرح املشرركةل  البحثي  عةلىى تسرراؤل رئيس املتمثل يف:ما هي العالق  بني مفهو  السرياسرر  الشرررعي  ، ،

رصد ظاهرة وحتديد  ىلإحيث تربز أمهي  الدراسر  يف أهنا دراس  استكشافي  تسعى  السرياسر  الشررعي  والتحول الدميقراطي؟
التعرف دراسررر  إيل وهتدف ال ء السرررياسررر  الشررررعي  وأدواهتا ، دور ووظيف  التحول الدميقراطي يف ضرررو معاملها وهى املتعةلق  ب

عةلى مفهوم السررياسرر  الشرررعي  وعالقتها ابلتحول الدميقراطي ، الوقوف عةلى فهم السررياسرر  الشرررعي  يف الفكر اإلسررالمي ، 
تحةليةلي الذي لا ومتبعا يف ذلك املنهج الوصفي ، و توضريح أسس السياس  الشرعي  ، وبيان أهم مصادر السياس  الشرعي 

اس  املتمثةل  ووصروال إيل أهم النتائج ال ي توصرةل  إليها الدر  يدرس مفهوم السرياسر  الشررعي  وعالقته ابلتحول الدميقراطي، 
يف أن السرررررياسررررر  الشررررررعي  تعد أحد العةلوم يف الفكر اإلسرررررالمي، وهي أداة بيد والة األمر يف الدول  ، لقيادة األم  وحتقيق 

دنيويّ  عةلى السرررررواء، و لقد اعتىن بعض العةلماء املعاصررررررين بدراسررررر  السرررررياسررررر  الشررررررعي  ، ومعااتها مصررررراحلها الديني  وال
لشرعي  تواكب االسياس   لةلمسائل املستجدة يف حياة الناس حسب التطور احلضاري مواكب  لةلعصر احلديث ، وكذلك أن

افظ  خةل  عةلى حياة األفراد واألمم يف ظل احملالتطورات الداخةل  عةلى تصرررررفات الناس وأوضرررراعهم وتراعي املسررررتجدات الدا
عةلى أحكام الشرريع  وحتقيق مقاصرردها ، وكذلك نعتناء الفقهاء  ذا الفن فصررنفوا فيه مصررنفات كثرية ومفيدة يف سررياسرر  

 الدول األخرى. عالدين والدنيا، والفرد واجملتمع وسرياس  الدول  يف إدارهتا لةلبالد والعباد داخةليا  ، وبناء عالقاهتا ااارجي  م
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 مشكلة الدراسة 

تعترب السررررررياسرررررر  الشرررررررعي  أحد العةلوم يف الدراسررررررات اإلسررررررالمي  ، ال ي تعمل وتسررررررعي إيل مواكب  التطورات الداخةل  عةلى 
تصررررفات الناس وأوضرررراعهم ، وتراعي املسررررتجدات الداخةل  عةلى حياة األفراد واألمم يف ظل احملافظ  عةلى أحكام الشررررريع  

 وترتيبا عةلى ما سبق طرح املشكةل  البحثي  عةلى هيئ  التساؤل التايل: مقاصدها ،وحتقيق 

مفهوم السياسة الشرعية والتحول الدميقراطي؟ نيما هى العالقة ب  

 أمهية الدراسة 

 ميكن إبراز أمهي  الدراس  احلالي  عةلى النحو التاىل :

سرررياسررري  ، ي  اليف العمةلالسرررياسررر  الشررررعي  والتحول الدميقراطي  الدراسرررات النظري  اااصررر   وضرررو  اءثر إالسرررعى  و  -2
ودورها عةلى النطاقني الدوىل واإلقةليمى ومصررررررررررادرها وكيفي  تفعيةلها ، وعاول  سررررررررررد بعض النقص ذ املكتب  العربي  ذ هذا 

  .املوضو 

ووظيف  التحول  دوررصررررد ظاهرة وحتديد معاملها ، وهى املتعةلق  ب ىلإالدراسرررر  تعترب دراسرررر  اسررررتكشررررافي  تسررررعى   هذ -1
 .الدميقراطي يف ضوء السياس  الشرعي  وأدواهتا 

 أهداف الدراسة 

 التعرف عةلى مفهوم السياس  الشرعي  وعالقتها ابلتحول الدميقراطي .  -3

 الوقوف عةلى فهم السياس  الشرعي  يف الفكر اإلسالمي . -1

 السياس  الشرعي  .توضيح أسس  -3

  بيان أهم مصادر السياس  الشرعي  -2

 منهج الدراسة :

التحةليةلي الذي يدرس فهم مفهوم وأسس ومصادر السياس  الشرعي  يف الفكر  تستخدم الدراس  املنهج الوصفي
 اإلسالمي وعالقته ابلتحول الدميقراطي .
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 .111,، فصل السني, ص1(،  وأيضا  القاموس احمليط لةلفريوزأابدي، ج2/261( ،  واملعجم الوسيط، )6/201,201ابن منظور, لسان العرب ، )  (2)
، عمان : األردن ، منشورات دار ايفا  2، اجملةلد  2، ط ، النظام السياسي يف اإلسالم "نظام اخلالفة الراشدة"مسارة ، إحسان عبد املنعم عبد اهلادي    (3)

 . 23، ص 1000العةلمي  لةلنشر والتوزيع والطباع  ، 
                           

 (.271-1/271ر ، دار النوادر )، اجملةلد العاش لسان العربابن منظور ،   (4)
 

 

 تقسيم الدراسة

 ميكن تقسيم الدراس  عةلى النحو التايل:

 املبحث األول: مفهوم السياس  الشرعي  وعالقتها ابلتحول الدميقراطي

 املبحث الثاين: السياس  الشرعي  يف الفكر اإلسالمي

  املبحث الثالث: أسس السياس  الشرعي 

 املبحث الرابع: مصادر السياس  الشرعي 

 النتائج والتوصيات .
 املبحث األول

 ابلتحول الدميقراطيمفهوم السياسة الشرعية وعالقتها 
السياس  مأخوذة من الفعل ساس، وساس الناس أي توىل رايستهم وقيادهتم، وساس األمور أي دبرها وقام نصالحها فهو 

 .(2)سائس واامع ساس ، وسس  الرعي  سياس  حسن  أي أمرهتا وهنيتها  ا حيقق املصةلح  هلا 

لقد عرّفها املفكرون بتعريفات متباين  كل حسب ما يعتقد ويفكر، فمنهم من يرى نأهنا احرتاف احلكم والسةلطان، أي 
ممارس  السةلط  عةلى الناس يف اجملتمع، ومن املفكرين يُعرِّف السياس  نأهنا إجراءات لتحقيق القيم الديني  واالقتصادي  

 .(3)م حياهتم، ومنهم من يرى أهنا: نظرايت لتنظيم اجملتمع وعالقات البشر والثقافي  يف سةلوك الناس، وعالقاهتم ونظا

مأخوذة من الفعل شر  واملصدر شرعا  ومشروعا  وتعين تناول املاء بفيه ، ويقال شرع  الدواب يف أما الشريعة لغًة: فهى 
تق من ذلك الشرع  يف الدين أي الشريع  واش (4)املاء أي دخةل  لتشرب والشريع  والشرا   املواضع ال ي ينحدر منها املاء 

َهاًجا[ }املائدة:ال ي تتضمن األحكام الديني  قال تعاىل:   . {48]ِلُكل ٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ
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 2111امع  األردني  ، اا -، رسال  دكتورا  ، كةلي  الدراسات العةليا  السياسة الشرعية عند اإلمام ابن قيم اجلوزيةالرفاعي ، مجيةل  عبد القادر شعبان ،    ( 5)

 . 21، ص
ظمة العدالة اجلنائية الندوة العلمية تطوير أنالعدال  اانائي  اااص   كافح  اإلرهاب ،أمحد ، فؤاد عبد املنعم ، السياس  الشرعي  ودورها يف تطوير أنظم     (6)

 .  1006/  1/  32- 30الرايض : السعودي  ،   اخلاصة مبكافحة اإلرهاب ،
                                       

 2وضوعي ، مرجع سابق،ص.د. زهد ، عصام العبد ، أولوايت السياس  الشرعي . دراس  قرآني  م ( 7)
 2111، اازء األول ،  السياسة الشرعية والفقه اإلسالمياتج عبد الرمحن،   (8)

                                                            
 .  21، ص 2113سعود اإلسالمي   ، منشورات جامع  اإلمام عمد بن 2، اجملةلد  2، ط املدخل إيل السياسة الشرعيةعطوة ، عبد العال أمحد ،   (9)
 1، صمرجع سابقزهد ، عصام العبد ، أولوايت السياس  الشرعي . دراس  قرآني  موضوعي ،  (20)

 

 

خنةلص من هذ  األقوال يف تعريف الشريع  لغ  إىل أن املراد  ا مورد املاء واملراد  ا اصطالحا  هو ما شرعه هللا لعباد   
 .(5)كالصيام والصالة واحلج والزكاة وسائر األحكام الشرعي  

سواء  عرفها صاحب كتاب السياس  الشرعي : "فالشريع  هي جمموع  األحكام ال ي شرعها هللا لعباد ، وأبةلغها الرسول 
 .(6)تعةلق  ابلعقيدة أو األخالق أو األحكام العمةلي " 

نستطيع القول أن كةلم  الشر  يف االصطالح هي الطريق الواضح البني الذي أنزله هللا لةلناس مجيعا  من خالل اآلايت 
 .(7)القرآني  واألحاديث النبوي  الشريف  

من مث فإن السياس  الشرعي  يف اإلسالم تعين ضبط حرك  الفرد وتوجيه السةلوك البشري يف اجملتمع من الراعي والرعي  
حكام الشرعي . وميكن أن يقال هي: "تدبري شئون األم  ، وتنظيم مرافقها  ا يتفق وروح الشريع  وأصوهلا الكةلي ، ولو ابأل

 .(8)مل يرد فيها شيء من النصوص التفصيةلي  اازئي  الواردة يف الكتاب والسن  النبوي "

أو ال ي من  دول  اإلسالمي  ال ي مل يرد فيها نصعرفها صاحب كتاب املدخل إيل السياس  الشرعي  نأهنا: "تدبري شئون ال
. ويقال كذلك: هي قيادة الناس (9)شأهنا أن تتغري وتتبدل  ا فيه مصةلح  األم  ، ويتفق مع روح الشريع  وأصوهلا العام " 

اصد ال ي جاء قإىل مصاحلهم الديني  والدنيوي  نأحكام الشريع  اإلسالمي  مع جةلب املصاحل ودفع املفاسد وفق مراعاة امل
 ( .10)اإلسالم لةلحفاظ عةليها ومحايتها وتتمثل يف الكةليات اامس: الدين, النفس, العقل،  العرض واملال
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 . 21، ص 1023، بريوت : لبنان ،  منشورات مؤسس  الرسال  ،  1،ط خصائ  التشريع اإلسالمي يف السياسة واحلكمالدريين ،  فتحي ،  (11)

 
 2، ص.  مرجع سابقد. زهد ، عصام العبد، أولوايت السياس  الشرعي . دراس  قرآني  موضوعي ،  ( 21)
 . 21، ص 1022، منشورات دار اليسر ،  2، اجملةلد  2، ط املشاركات السياسية املعاصرة يف ضوء السياسة الشرعيةابراهيم ، عمد يسري ،   (13)

  

 

،  (11)من خالل ما تقدم من التعريفات ، فهي تعين ابإلمجال تعهد األمر الذي يواجه األم   ا يصةلحه وحيقق الفائدة 
وص إىل تعريف السياس  الشرعي  نأهنا: رعاي  مصاحل األم  ،   ا ال يتعارض مع النصو راعاة هذ  التعاريف ميكن أن خنةلص 

الصرحي  والقطعي  ، ضمن الفهم الواضح لةلمقاصد الكةلي  لةلشريع  اإلسالمي  ، مع توسيع النظر يف أمور املباحات، وتقدمي 
 .(12) تنعكس عةلى الدين وحسباملصةلح  ال ي تنعكس إجيااب  واباري عةلى الدين والنفس عةلى املصةلح  ال ي

"وعةليه فإن كل حكم أو نظام يتعةلق بشئون الدول  حيقق املصةلح  ويتفق مع أحكام الشريع  وقواعدها األصولي  ومقاصدها 
وكل ما مل حيقق مصةلح  أو خيالف الشريع  فإنه ال يُعد من السياس  الشرعي  يف شيء،  ،  ، هو من السياس  الشرعي 

 .(13)وليس من اإلسالم ، وحينئذ تصبح قوانني وضعي  ال ارتباط هلا ابلشريع  الرابني " 

 السياسة الشرعية يف الفكر اإلسالمي: املبحث الثاين

إن كةلم  السياس  مل ترد يف القرآن الكرمي ، لذلك قد يتخذ بعض الناس من هذا دليال  عةلى أن القرآن أو اإلسالم مل يهتم 
ابلسياس  وال ينظر إليها وال شك يف هذا القول نأنه ضرب من اايال واملغالط  ، فكثري من األلفاظ ال توجد يف القرآن 

قيدة ، لفاظ أخرى توحي بنفس املعىن لةلف  يري املثبوت وعةلى سبيل املثال كةلم  العولكن مضموهنا ومعناها جاء مثبوات  نأ
فهي ال توجد يف القرآن ، مع أن مضمون العقيدة موجود يف القرآن بكامةله من اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسةله واليوم 

ال توجد  رآن الكرمي ، وكذلك كةلم  الفضيةل  ، فهياآلخر ، والعقيدة هي القضي  املركزي  األوىل ال ي تدور حوهلا آايت الق
يف القرآن الكرمي ، مع أن القرآن من أوله إىل آخرة حيث عةلى الفضيةل  والتحةلي ابلقيم واملثل العةليا النبيةل  واجتناب الرذيةل . 

ةلك الذي يعين حكم ا
ُ
أمرهم وهنيهم لناس و والقرآن مل يذكر لفظ  السياس  بعينها وإمنا جاء  ا يدل عةليها مثل كةلم  امل

 وقيادهتم يف أمورهم ، حيث جاء ذلك يف القرآن بصيغ وأساليب شىت، بعضها عةلى سبيل املدح واآلخر عةلى سبيل الذم 
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 . 11، ص  1007، القاهرة : دار الشروق  2،ط أتصيل ورد شبهاتالدين والسياسة القرضاوي ،  يوسف،   (14)

 . 6، ص مرجع سابقد. زهد ، عصام العبد ، أولوايت السياس  الشرعي . دراس  قرآني  موضوعي ،  ( 15)
، احملقق : عمد ابسل عيون السود ،  بريوت : لبنان ،منشورات دار الكتب العةلمي   3134 -3811حماسن التأويل  ،القامسي ، عمد مجال الدين  ،   (16)

 11،  22، ص 1020،
 

 

والشورى واملةلك واحلُكم والتمكني وااالف  حيث وردت هذ   (14)فهناك املةلك العادل، وهناك املةلك الظامل واملةلك املستبد 
 ( 15) لتالي :األلفاظ يف اآلايت ا

َناُهْم ُمْلًكا َعِظيًماقال تعاىل: ] َنا َآَل ِإبـَْراِهيَم الِكَتاَب َواحِلْكَمَة َوَآتـَيـْ  {.12ء:[ }النسافـََقْد َآتـَيـْ

َتِِن ِمَن املُْلِك َوَعلَّْمَتِِن ِمْن أتَِْويِل اأَلَحاِديالذي انجى ربه فقال: ] وذكر من آل ابراهيم يوسف  [ ثِ َربِ  َقْد َآتـَيـْ
{ ، وكذلك ممن آاتهم هللا املةلك: طالوت الذي بعثه هللا مةلكا  لبين إسرائيل ليقاتةلوا معه وحت  لوائه، قال 202}يوسف:

 . {147]َوقَاَل ََلُْم نَِبيـُُّهْم ِإنَّ هللاَ َقْد بـََعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلًكا[ }البقرة:تعاىل: 

ألحد من بعد , وممن ذكر  القرآن من املةلوك: ذو القرنني الذي مكنه هللا  الذي آات  هللا ُمةلكا  ال ينبغي وكذلك سةليمان 
]َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي قال تعاىل:  (16)يف األرض وآات  من كل شيء سببا  ، حىت اتسع مةلكه من املغرب إىل املشرق 

َناُه ِمْن ُكلِ  َشْيءٍّ سَ الَقْرنـَنْيِ ُقْل َسأَتـُْلو َعَلْيُكْم ِمْنُه ِذْكًرا * ِإَّنَّ َمكَّنَّا َلُه    {.84-81بَـًبا [ }الكه::يف اأَلْرِض َوَآتـَيـْ

ْت اَي َأيُـَّها ]قَالَ كذلك ذكر القرآن مةلك  سبأ, حيث قام ُمةلُكها عةلى الشورى وليس عةلى االستبداد والقهر قال تعاىل: 
 . {11ُدوِن[ }النمل:املَََلُ َأفْـُتوين يف َأْمِري َما ُكْنُت قَاِطَعًة َأْمًرا َحَّتَّ َتْشهَ 

أكد القرآن عةلى احلاكمي  هلل يف اجملتمع وحّذر من االفتتان ابملناهج األرضي  الساقط  واالجنراف مع أحكام اااهةلي  قال 
نَـُهْم مبَا َأنـَْزَل هللُا َوََل تـَتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن يـَْفِتُنوَك َعْن تعاىل:  ِِ َما َأنـَْزَل هللُا ِإلَْيَك[ بَـ ]َوَأِن اْحُكْم بـَيـْ ْع
 . {41}املائدة:

هنا يوضح احلق تبارك وتعاىل أن األنظم  اااهةلي  وعةلى رأسها األنظم  الرأمسالي  والصهيوني  وقوى االستعمار والظةلم 
 د وااهاد اتسعى جادة إلحداث زحزح  املسةلمني عن عقيدهتم ، وعن تطبيق منهج هللا يف جانب احلكم والسياس  واالقتص
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 1، ص.  مرجع سابقد. زهد ، عصام العبد ،  أولوايت السياس  الشرعي . دراس  قرآني  موضوعي ،  (17)
 (.3211، رقم احلديث )261، ص 2، جائيلكتاب أحاديث األنبياء، ابب ما ذكر عن بِن إسر أخرجه البخاري يف صحيحه  (18)
 .32، ص مرجع سابقالفرضاوي ، يوسف ، الدين والسياس  أتصيل ورد شبهات ,،  (19)
 1، ص. مرجع سابقزهد ، عصام العبد ،  أولوايت السياس  الشرعي . دراس  قرآني  موضوعي ،  ( 10)

 

عةلى أن يبقى اإلسالم طقوسا  وشعائر مفري  من مضموهنا،ال حتكم إال ااوانب املتعةلق  بفقه األحوال الشخصي  من حياة 
 .(17)الناس

كانت قال: ) أن النيب  أما ابلنسب  لةلسن  النبوي  املطهرة فقد جاء فيها احلديث عن السياس ، فقد جاء عن  أيب هريرة 
إسرائيل تسوسهم األنبياء كلما هلك نيب خلفه نيب, وإنه َل نيب بعدي, وسيكون خلفاء فيكثرون, قالوا: فما بنو 

 .(18) (أتمرَّن؟ قال: ؟؟؟ ببيعة األول فاألول, وأعطوهم حقهم الذي جعل هللا َلم, فإن هللا سائلهم عما اسرتعاهم

ف كم هو قول عمرو بن العاص أليب موسى األشعري يف وصميكن القول: إن أقدم نص وردت فيه كةلم  السياس   عىن احل
معاوي : إين وجدته ويل عثمان ااةليف  املظةلوم، والطالب بدمه، احلسن السياس  ، احلسن التدبري، وكذلك ما جاء عن عمر 

 ايمىت هتةلك العرب! فقام رجل من املسةلمني فقال: مىت يهةلكون  –ورب الكعب   –بن ااطاب حيث قال: قد عةلمُ  
 . (19)أمري املؤمنني؟ قال: حني يسوس أمرهم من مل يعاجل أمر اااهةلي  ومل يصحب الرسول 

 أسس السياسة الشرعية: املبحث الثالث

 تقوم السياس  الشرعي  يف اإلسالم عةلى عدة أسس هام  منها التايل:

  احلاكمية هلل: -3

اكمي  ابلغا  واعتىن  ا عناي  فائق  ومما يدلل عةلى هذا االهتمام أن احللقد اهتم القرآن الكرمي بقضي  احلاكمي  هلل اهتماما  
هلل ذُكرت يف القرآن فيما يزيد عةلى مائ ي آي ، وهذا االهتمام يربهن عةلى أن مصري البشري  مرتبط ارتباطا  وثيقا   ا، فإن  

  االجتماعي يسر والتقدم احلضاري والرفاكان  احلاكمي  هلل رب العاملني فهذا يعين حتقيق السعادة يف حياة الناس وال
 .(20)واألمن والسالم اإلقةليمي والعاملي؛ وألن الشريع  اإلسالمي  نأحكامها تنسجم مع فطرة هللا ال ي فطر الناس عةليها
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شورات دار ، تقدمي : امساعيل هني  ، مناملشاركة يف احلياة السياسية يف ظل أنظمة احلكم املعاصر ) رؤية فقهية معاصرة ( املصري ، مشري عمر ،  (21)

 . 27، ص 1006الكةلم  لةلنشر والتوزيع ، 
                                                                               

 . 11، ص 1000،  1، ط 2، اجملةلد  النظام السياسي يف اإلسالمالرزاق  ، السامرائي ، نعمان عبد   (22)
                                                                     

 .2137، رقم احلديث: 1ابب كتاب اإلمارة،صحيح مسةلم، اازء الثالث،  (23)

 

 العدل -1

اوة والبغضاء من دلقد أمران هللا سبحانه وتعاىل ابلعدل يف احلكم بني الناس؛ ألن ذلك يعيد احلقوق إىل أصحا ا ويرفع الع
]َوََل ََيْرَِمنَُّكْم َشَنَآُن قال تعاىل:  (21)النفوس ويولد الطمأنين  والراح  النفسي  بني املتخاصمني حينما يقضي بينهم ابلعدل 

 .{ 8قـَْومٍّ َعَلى َأَلَّ تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأقْـَرُب ِللتـَّْقَوى[ }املائدة:

 املساواة -1

إن مبدأ املساواة بني الناس يسكب يف النفوس الرضى والطمأنين  وجيعةلهم حيسون حبقيق  االنتماء هلذا الدين وإىل دولتهم 
 .(22)ال ي ينتمون إليها فيدافعون عنها بكل قوة وإخالص 

 الشورى -4

ط ئول وهذا احلكم مستنبإن الشورى من أسس وقواعد النظام السياسي اإلسالمي، وهي واجب  عةلى كل حاكم       أو مس
 .{ 351]َوَشاِوْرُهْم يف اأَلْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى هللِا[      }آل عمران:من قوله تعاىل: 

 الطاعة: -5

 لتحقيق الطاع  يف اجملتمع ينبغي عةلى القيادة أن تبين الثق  املتبادل  بني اانود والقيادة لكي يتم السمع والطاع  وابلتايل
يتحد كاف  أبناء اجملتمع مع قيادهتم وتقوى األم  وحينئذ تستطيع أن تبين جمدا  وحتقق الكرام  والعزة  والشرف، حيث قال 

 .(23): "إن خةليةلي أوصاين أن أمسع وأطيع وإن كان عبدا  جمد  األطراف" أبو ذر 
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 23، ص. ، مرجع سابقس  قرآني  موضوعي د.زهد ،  عصام العبد، أولوايت السياس  الشرعي . درا (12)

 

 العبودية هلل رب العاملني: -1

هو ااضو  ملنهج هللا يف كل شئون الدول  من احلكام واحملكومني وإذا صةلح  العبادة تسمو النفوس ويستقيم السةلوك 
 . {311]ُقْل ِإنَّ َصاَلِت َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َوََمَاِت هلِل َربِ  الَعاَلِمنَي[ }األنعام:وتصةلح األعمال قال تعاىل: 

 الشرعيةمصادر السياسة : املبحث الرابع

إن السياس  الشرعي  حاهلا كحال ابقي فرو  الدين، كالفقه، والسرية، والتفسري، وعةلوم القرآن ويريها هلا مصادرها، وتتمثل 
 (.24) يف التايل:

 القرآن الكرمي: -3

 {18ْيءٍّ[ }األنعام:شَ  ]َما فـَرَّْطَنا يف الِكَتاِب ِمنْ إن القرآن الكرمي قد حوى كل صغرية وكبرية ومل يفرط يف شيء قال تعاىل: 
، ولذلك استطا  العةلماء  {31]وَُكلَّ َشْيءٍّ َفصَّْلَناُه تـَْفِصياًل[ }اإلسراء:وجاء تفصيال  وتبياان  لكل شيء، قال تعاىل: 

استمداد السياس  الشرعي  من خالل نصوص الكتاب الكرمي فقد استمدوا العدل يف مجيع األمور والقضااي ال ي تواجه 
، وعمةلوا ابلشورى  {58]َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَنْيَ النَّاِس َأْن حَتُْكُموا اِبلَعْدِل[ }النساء:جملتمع من خالل قوله تعاىل: الناس يف ا

نَـُهْم[ }الشُّورى:ابلكيفي  ال ي حتقق هذا املعىن من خالل قوله تعاىل:  ، وكذلك املساواة بني  {18]َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ
َا املُْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بـَنْيَ َأَخَوْيُكْم[ }احلجرات:: الناس يف قوله تعاىل . وأمثةل  السياس  االقتصادي  يف قوله {30]ِإَّنَّ

]َما َأفَاَء هللُا َعَلى َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل الُقَرى َفللِه ، وقوله تعاىل:  {343]َوَآتُوا َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِدِه[ }األنعام:تعاىل: 
 ، وقوله:{ 7ْم[ }احلشر:كُ لرَُّسوِل َوِلِذي الُقْرََب َواليَـَتاَمى َواملََساِكنِي َواْبِن السَِّبيِل َكْي ََل َيُكوَن ُدوَلًة بـَنْيَ اأَلْغِنَياِء ِمنْ َولِ 

 . {10]َوَآتُوا الزََّكاَة َوَأْقِرُضوا هللاَ قـَْرًضا َحَسًنا[ }املزمل:

 السنة النبوية -1

تُعترب السن  النبوي  مصدرا  من مصادر السياس  الشرعي  ، ويعتمد عةليها سواء كان  قولي  أو فعةلي  أو تقريري  متواترة أو 
كان جيتهد حينما يتأخر عنه الوحي كما اجتهد يف أسرى بدر ويعمل عقةله يف بعض األمور عندما أمر   أحادي ، فالنيب 

 ، وعندما أخرب  الصحاب  {11]َوَأْرَسْلَنا الر اَِيَح َلَواِقَح[ }احلجر:مادا  عةلى قوله تعاىل: بعدم تتبري النخل يف بداي  األمر اعت
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 22، ص. املرجع السابق (11)
 (، وقال الرتمذي حسن يريب صححه األلباين.3711، رقم احلديث )663، ص 1أخرجه الرتمذي يف سننه، ج (26)
                                                          . 211، ص مرجع سابقالسامرائي ، نعمان عبد الرزاق  ،   (27)
 21، ص. مرجع سابقد. زهد ، عصام العبد ، أولوايت السياس  الشرعي . دراس  قرآني  موضوعي ،  (11)

 

أهنم عندما يتربوا النخل نأيديهم يكون اإلنتاج أكثر والثمر أجود قال: )أنتم أعةلم نأمور دنياكم(، وأيضا  بنود صةلح احلديبي  
 .(25)ثةل  الدال  عةلى ذلكخري دليل عةلى ذلك والسرية النبوي  مةليئ  ابألم

أستطيع القول نأن السن  النبوي  هي املصدر الثاين من مصادر السياس  الشرعي ؛ ألهنا موضح  لةلقرآن الكرمي وشارح  
تركت فيكم ما إن متسكتم به، لن تضلوا بعدي أبداً، كتاب هللا وسنيت، عضوا : )مفصةل  ومبين  آلايته حيث قال 

 .(26)( عليها ابلنواجذ

 إمجاع املسلمني -1

هذا املصدر الثالث من املصادر ال ي يعتمد عةليها يف توجيه السياس  الشرعي ، وهو يف حقيقته راجع إىل الكتاب والسن ، 
عةلى حكم شرعي يف عصر من العصور وفق شروط عدودة، ومن أمثةلته إمجا   وهو يعين اتفاق اجملتهدين من أم  عمد 

، واإلمجا  من عةلماء األم  عةلى تنصيب األمري العام الذي الصديق بعد وفاة رسول هللا عةلى خالف  أيب بكر  الصحاب  
 .(27)حيكم البالد بشريع  اإلسالم 

 القياس: -4

هو تعدي احلكم من األصل إىل الفر ، أي بقياس الثاين عةلى األول، مع وجود عةل  متحدة تربط بينهما وأمثةلته كثرية منها: 
مريض، قيس عةلى عدم جواز قضاء القاضي وهو يضبان؛ الجتما  عةل  تشت  الفكر يف  بطالن قضاء القاضي وهو

 .(28)احلالتني

 الرأي: -5

 {41ِقُلوَن ِِبَا[ }احلج:]فـََتُكوَن ََلُْم قـُُلوٌب يـَعْ هو ما يرا  القةلب بعد فكر وأتمل وعصف لةلذهن عمال  بقوله تبارك وتعاىل: 
]ِإنَّ ، وقوله تعاىل:  {17ْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه قـَْلٌب َأْو َأْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيٌد[ }ق:]ِإنَّ يف َذِلَك َلذِ ، وقوله تعاىل: 

 ، ومن أشهر من عمل به أبو بكر {11السَّْمَع َوالَبَصَر َوالُفَؤاَد ُكلُّ ُأولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوًَل[ }اإلسراء:
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، اإلسكندري  وطن العريب ريعي يف الترسيخ العمل ابلسياسة الشرعية يف ظل اجتاهات العوملة دعوة لإلصالح التشالشافعي ، جابر عبد اهلادي سامل،    (29)

 وما بعدها .                                                                                           17: مصر ، دار ااامع  ااديدة لةلنشر ، بدون اتريخ ، ص 
 21ص. مرجع سابق ،د. زهد ، عصام العبد زهد، أولوايت السياس  الشرعي . دراس  قرآني  موضوعي ،  (30)

 

مع املرأة ال ي محةل  وكان زوجها قد ياب عنها يف ااهاد فرجع فاختةلف يف محةلها فأشار معاذ  وعمر ففي قص  عمر 
، (29)عةلى عمر انتظار املولود لةلحكم بشأهنا فةلما جاء املولود أقسم أبو  أنه قطع  منه، فقال عمر لوال معاذ هلةلك عمر 

شروط  ك املفسرون يفسرون القرآن الكرمي ابلرأي ضمنوهكذا كان الصحاب  الكرام يُعمةلون عقوهلم فيما ال نص عةليه وكذل
 .(30)متحقق  يف املفسر ابلرأي

 نتائج الدراسة 
 من خالل ما تقدم ميكن استخالص أهم النتائج واملتمثةل  يف :

أكدت الدراس  أن السياس  الشرعي  أحد العةلوم يف الفكر اإلسالمي، وهي أداة بيد والة األمر يف الدول  لقيادة  -2
 م  وحتقيق مصاحلها الديني  والدنيويّ  عةلى السواء.األ
أوضح  الدراس  نأن عةلى  العةلماء املعاصرين أن يهتموا بدراس  السياس  الشرعي ، وكيف تنظر يف معاا  لةلمسائل  -1

 املستجدة يف حياة الناس حسب التطور احلضاري مواكب  لةلعصر احلديث .
الفقهاء أعتنوا  ذا الفن فصررررررنفوا فيه مصررررررنفات كثرية ومفيدة يف سررررررياسرررررر  الدين والدنيا، والفرد  أظهرت الدراسرررررر  نأن-2

واجملتمع وسررياسرر  الدول  يف إدارهتا لةلبالد والعباد داخةليا ، وبناء عالقاهتا ااارجي  مع الدول األخرى ، يف ظل احملافظ  عةلى 
 رة يف األدراج ومل ترتجم عةلى أرض الواقع  .أحكام الشريع  وحتقيق مقاصدها ، إال أهنا كان  عصو 

السرياسر  الشررعي  يف اإلسرالم تقوم عةلى عدة أسرس هام  املتمثةل  يف احلاكمي  هلل والعدل واملساواة بين  الدراسر  نأن  -1
، لذلك قد  والشرروري ) الدميقراطي  ( والطاع  والعبودي  هلل رب العاملني ، حيث  أن كةلم  السررياسرر  مل ترد يف القرآن الكرمي

يتخذ بعض الناس من هذا دليال  عةلى أن القرآن أو اإلسررررررررررالم مل يهتم ابلسررررررررررياسرررررررررر  وال ينظر إليها ، فكثري من األلفاظ ال 
 توجد يف القرآن ولكن مضموهنا ومعناها جاء مثبوات  نألفاظ أخرى توحي بنفس املعىن لةلف  يري املثبوت .

ها ا كحال ابقي فرو  الدين، كالفقه، والسرية، والتفسري، وعةلوم القرآن ويري كشف  الدراس   إن السياس  الشرعي  حاهل  -6
 هلا مصادرها، وتتمثل يف مصادرها ، القرآن الكرمي والسن  النبوي  وإمجا  املسةلمني والقياس والرأي.
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 توصيات الدراسة 
 بناء عةلى ذلك أوصي ابلتايل :

يح اإلسرررالم آلي  احلكم وبناء املؤسرررسرررات وكيفي  العمل  ا وتوضررر عاجلعةلى الباحثني أن يقوموا ببحث ودراسررر  كيف  -2
 لعام  الناس بوجو ا من منظور السياس  الشرعي  .

عةلى املهتمني من البحاث إقام  الدراسات ال ي تبني كيف يصنع دستور من خالل ضوابط وتشريعات قانوني  وفق  -1
الفرد سياس  الدين والدنيا، و ؤسسات الدميقراطي  لةلدول  عةلى أسس إلعادة إصالح وبناء املمنظور السياس  الشرعي  ، 

 واجملتمع وسياس  الدول  يف إدارهتا لةلبالد والعباد داخةليا ، وبناء عالقاهتا ااارجي  مع الدول األخرى .
إسالمي  رتبني نأن السياس  الشرعي  هي العةلوم السياسي  من منظو العمل عةلى القيام  ؤمترات وندوات متخصص   -3

كحال ابقي فرو  العةلوم اإلنساني  واإلسالمي  ، كالفقه، والسرية، والتفسري، وعةلوم القرآن ويريها هلا مصادرها، وحاهلا  
 وتتمثل يف مصادرها، القرآن الكرمي ، والسن  النبوي  ، وإمجا  املسةلمني ، والقياس والرأي .

 املصادر واملراجع :
 القرآن الكرمي . -
 النبوي الشري::احلديث  -
 (.3211، رقم احلديث )2، جيف صحيحه كتاب أحاديث األنبياء، ابب ما ذكر عن بِن إسرائيلأخرجه البخاري ،  -2
 (، وقال الرتمذي حسن يريب صححه األلباين .3711، رقم احلديث )663، ص 1أخرجه الرتمذي يف سننه، ج -1
 الرسائل العلمية : -
كةلي  الدراسات   ، رسال  دكتورا  ، السياسة الشرعية عند اإلمام ابن قيم اجلوزيةالرفاعي ، مجيةل  عبد القادر شعبان ،   -2

 . 2111ااامع  األردني  ،  -العةليا 
 الكتب :  -
نشورات ، م 2، اجملةلد  2، ط املشاركات السياسية املعاصرة يف ضوء السياسة الشرعيةابراهيم ، عمد يسري ،   -2

 1022دار اليسر ، 
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لندوة اأمحد ، فؤاد عبد املنعم ، السياس  الشرعي  ودورها يف تطوير أنظم  العدال  اانائي  اااص   كافح  اإلرهاب ، -1
 1006/  1/  32- 30الرايض : السعودي  ،   العلمية تطوير أنظمة العدالة اجلنائية اخلاصة مبكافحة اإلرهاب ،

 . 
 2111، اازء األول ،  السياسة الشرعية والفقه اإلسالمياتج عبد الرمحن،   -3
، بريوت : لبنان ،  منشورات مؤسس   1،ط خصائ  التشريع اإلسالمي يف السياسة واحلكمالدريين ،  فتحي ،  -2

 . 1023الرسال  ، 
، 1022، فةلسررطني، جامع  االقصررى، أولوايت الســياســة الشــرعية : دراســة قرآنية موضــوعيةعصررام العبد، زهد ،  -1

 3ص.

،  2، اجملةلد  2، ط ، النظام السياسي يف اإلسالم "نظام اخلالفة الراشدة"مسارة ، إحسان عبد املنعم عبد اهلادي  -6
 . 1000عمان : األردن ، منشورات دار ايفا العةلمي  لةلنشر والتوزيع والطباع  ، 

 .1000،  1، ط 2، اجملةلد  النظام السياسي يف اإلسالمالسامرائي ، نعمان عبد الرزاق  ،  -7
ترسيخ العمل ابلسياسة الشرعية يف ظل اجتاهات العوملة دعوة لإلصالح الشافعي ، جابر عبد اهلادي سامل،   -1

 ، اإلسكندري  : مصر ، دار ااامع  ااديدة لةلنشر ، بدون اتريخ .التشريعي يف الوطن العريب 
 .2137، رقم احلديث: 1، اازء الثالث ،  ابباإلمارة كتابصحيح مسةلم،   -1

 .1007، القاهرة : دار الشروق  2،ط الدين والسياسة أتصيل ورد شبهاتالقرضاوي ،  يوسف،   -20

، منشورات جامع  اإلمام عمد بن  2، اجملةلد  2، ط املدخل إيل السياسة الشرعيةعطوة ، عبد العال أمحد ،  -22
 .  21، ص 2113سعود اإلسالمي  

، احملقق : عمد ابسل عيون السود ،  بريوت  3134 -3811حماسن التأويل  ،القامسي ، عمد مجال الدين  ،   -21
 . 1020: لبنان ،منشورات دار الكتب العةلمي  ،

 ،املشاركة يف احلياة السياسية يف ظل أنظمة احلكم املعاصر ) رؤية فقهية معاصرة ( املصري ، مشري عمر ،  -23
 . 1006تقدمي : امساعيل هني  ، منشورات دار الكةلم  لةلنشر والتوزيع ، 

 (.271-1/271، اجملةلد العاشر ، دار النوادر ) لسان العربابن منظور ،   -22
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 3, 2017 

 
 106 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

القاموس احمليط للفريوز (، وأيضا  2/261، )واملعجم الوسيط( ، 6/201,201،) لسان العربابن منظور،   -21
 ، فصل السني . 1،ج أابدي

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 3, 2017 

 

 
SIATS Journals 

The Journal of Sharia Fundamentals for 

Specialized Researches 

(JSFSR) 

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

 

 

 
 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

  لألحباث التخصصيأصول الشريع  ةل  جم   
م.7102 يوليو ،متوز، 3عددال،  3جملةلدا    

 

 املتون العلمية و معاملها النظرية

 مظاهر القبول و الرفض  –عوامل ظهورها  –نشأهتا 
   د.أحــــمــد نــــادي    

 أستاذ مادة الرتبية اإلسالمية ابلسلك الثانوي التأهيلي     

 ماسرت متخصص يف الرتبية و الدراسات االسالمية      

prof.ahmednadi@gmail.com 

 

 

 م                                                                                                                     1037 - هـ 3418
 

 

 

e ISSN 2289-9073 

mailto:prof.ahmednadi@gmail.com


The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 3, 2017 

 
 108 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

  

 

 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 
Received 15 /3/ 2017 

Received in revised form 12/4/2017 

Accepted 2/6/2017 
Available online 15/7/2017 

 

Keywords: 
Insert keywords for your paper 

 

 

 

            

 
ABSTRACT 

 The goal of the study: stand on the genesis and factors of the emergence of scientific 

Mutun and manifestations of acceptance and rejection 

Problematic search: What are the most important theoretical features of the 

phenomenon of scientific Mutun? 

Methodology of the study: Descriptive analytical method 

Where I described in general the factors of the emergence of scientific Mutun, And 

also to the manifestations of acceptance and rejection, with the analysis of the content 

to reach the results. 
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 لخص امل

 هدف الدراس : الوقوف عةلى نشأة وعوامل ظهور املتون العةلمي  ـ ومظاهر القبول والرفض هلا

 إشكالي  البحث: ما هي أهم املعامل النظري  لظاهرة املتون العةلمي ؟   

 منهجي  الدراس :  املنهج الوصفي التحةليةلي

وأيضا ملظاهر القبول والرفض هلا، مع حتةليل  حيث قمت بوصف عام وجممل لعوامل نشأة وظهور املتون العةلمي ،
 احملتوى لةلوصول اىل النتائج.

م نشأت منذ العصر النبوي يف شخص الرسول صةلى هللا عةليه وسةل -مبفهومها العام-املختصرات أهم النتائج: ــ ظاهرة 
 وهو املعروف يف ذاك العصر جبوامع الكةلم. وأقوال،

ــ املختصرات واملتون العةلمي  كانت حمط خالف واسع بني بعض العةلماء بني قابل ورافض هلا... والصواب وهللا أعةلم 
 كما هلا سةلبيات اذا مل حنسن ذلك. اذا حُسن استغالهلا،أن لةلمتون فوائد كثرية 

ألن مكتبتنا اإلسالمي  تكاد ختةلو من مثل هذه  ــ مازالت املتون العةلمي  حتتاج منا إىل دراس  يف جانبها النظري،
 املواضيع التارخيي  املهم .
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 مقدمة

ْسما َرب اَك الَّذاي َخةَلَق )فإن أول آي  أنزلت عةلى قةلب حممد صةلى هللا عةليه و سةلم ،هي  ("] 2قوله عز وجل:" اقْـرَْأ ِبا
 .العةلق[،و يف هذا دالل  عةلى أن هذه األم  هي أم  القراءة و الدراس  والعةلم

و قد جاءت نصوص كثرية من القران و السن  املطهرة حتث عةلى طةلب العةلم و تنوه بفضل حامةليه، فمن ذلك قوله 
) تعاىل:" ُقْل َهْل َيْسَتواي ُر أُوُلو اأْلَْلَبابا َا يـََتذَكَّ ("]الزمر[،وقوله:" يـَْرَفعا اَّللَُّ الَّذايَن 9الَّذايَن يـَْعةَلُموَن َوالَّذايَن اَل يـَْعةَلُموَن إاَّنَّ

َا تـَْعَمةُلوَن َخبارٌي ) ُ مبا ْنُكْم َوالَّذايَن أُوتُوا اْلعاةْلَم َدَرَجاٍت َواَّللَّ ك أيضا قوله صةلى هللا عةليه و ( "]اجملادل [، و من ذل22آَمُنوا ما
اَلئاَكَ  لََتضَ 

َ
ُ باها َطرايًقا إاىَل اجلَنَّ ا، َوإانَّ امل َتغاي فايها عاةْلًما َسةَلَك اَّللَّ ، عُ سةلم:" َمْن َسةَلَك َطرايًقا يـَبـْ  َأْجناَحتَـَها راَضاًء لاطَالابا العاةْلما

اءا، َوَفْضُل العَ  َوإانَّ الَعاملاَ لََيْستَـْغفاُر َلُه َمْن يفا السََّمَواتا 
َ
املاا َعةَلى الَعابادا، َكَفْضلا الَقَمرا َوَمْن يفا اأَلْرضا َحَّتَّ احلايَتاُن يفا امل

، إانَّ الُعةَلَماَء َوَرثَُ  األَنْباَياءا، إانَّ األَنْباَياَء ملَْ يـَُور اثُوا دايَنارًا َواَل دارْ  َا َورَّثُو َعةَلى َسائارا الَكَواكابا ا العاةْلَم، َفَمْن َأَخَذ باها َأَخَذ ََهًا إاَّنَّ
  ." حباَظٍ  َوافارٍ 

من أجل تسهيل طريق طةلب العةلم و تذليل صعابه عةلى طالبه، صنف العةلماء خمتصرات يقربون هبا أصول عةلوم الشريع ، و 
لعةلماء يف افكانت هذه املختصرات هي الةلبن  األوىل يف صرح طةلب العةلم، و مما يدل عةلى أَهيتها ما درج عةلى ألسن  

 ."و "من حفظ األصول ضمن الوصول م: "من حفظ املتون حاز الفنون"،احلث عةليها كقوهل

 السؤال الذي ستجيب عنه الورقة :

 ما هي أهم املعامل النظري  لظاهرة املتون العةلمي ؟ 
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( ــ احملقق ـــ د مهدي املخزومي، د إبراهيم 8/232ـ )ـ هـ ـ كتاب العني270أبو عبد الرمحن اخلةليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري املتوىف:  )(1

 السامرائي ـــ الناشر: دار ومكتب  اهلالل
( ــ احملقق: عبد السالم حممد هارون ـــ الناشر:  3/192معجم مقاييس الةلغ ـــ ) --هـ( 393أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوىف:   (1)

 م2979 -هـ 2399عام النشر: دار الفكر ـــ 
(ــ  33/222اتج العروس من جواهر القاموس ــــ)  هـ( ــ2103حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق احلسيين، أبو الفيض، املةلق ب مبرتضى، الزَّبيدي )املتوىف:  (3)

 احملقق: جمموع  من احملققني

 

 مدخل مصطلحي :

 املتون-2

َنُ  لغتان، يُذكَّر ويـَُؤنَّث، وَها  َتـْ
نُت وامل

َ
ةُلوَّاتنا بَعَقٍب، واجلميع َمتَنتانا حلَْمتانا َمعصوبتانا بينهما ُصةْلُب الظَّْهر َمعْ "منت: امل

َنْتُ يف األرض: ما ارتَـ 
تنُي: القويُّ من كل ا شيٍء، وَمنُتَ َمتانً . وامل

َ
ياط. وامل ُته: َضَربُت َمتَنه ِبلس ا ُُتوٌن. وَمتَـنـْ

َفَع وَصةُلَب، امل
ماتَن : ا ومجعه ماتان. وَمنْتُ كل ا شيٍء:

ُ
َنْتُ: َمنُت السَّيف. وامل

زادةا: َوُجُهها البارز. وامل
َ
باَعدة ما َظَهَر منه، وَمنْت القاْدرا وامل

ُ
مل

اب   فُيْسَتْخرَُج أُنـْثَياه بُعروقاهما، ومَ  نُت: أْن ُيَشقََّق َصَفُن الد 
َ
دابَّ  َتنُته َمْتناً، فاليف الغاي ، وساَر َسرْيًا مُماتاناً، أي بعيداً. وامل

 1مَمُْتوٌن."
ٌد يَُدلُّ َعةَلى َصاَلبٍَ  يفا الشَّْيءا َمَع اْمتاَداٍد َوُطولٍ  يٌح َواحا يُم َوالتَّاُء َوالنُّوُن َأْصٌل َصحا ( اْلما ْنُه اْلَمنْتُ: َما َصةُلَب ماَن  .")َمنَتَ ما

َتاٌن. َوَرأَيـُْتُه باَذلاكَ  نْ  اأْلَْرضا َواْرتـََفَع َوانـَْقاَد، َواجْلَْمُع ما َنانا ماَن اإْلا ْنُه ُشب اَه اْلَمتـْ . َوما ْن َعَصٍب اْلَمنْتا : ُمْكَتناَفا الصُّةْلبا ما َسانا
َنٌ ، َيْذَهُبوَن إاىَل الةلَّْحَم ا. ... َوَمنَتَ قـَْوَسُه: َوتَـّ  َنُه. َويـَُقوُلوَن: َمتـْ ُتُه: َضَرْبُت َمتـْ ْن َعَقبا اْلَمنْتا َوحلٍَْم. َوَمتَـنـْ . َوَمنَتَ َرَها باَعَقٍب ما

لسَّْوطا أَْمتاُنُه: َضَربـُْتُه. َوعاْنَدنَ  ُتهُ ِبا ْستاَعارَةا. َوَمتَـنـْ َه ا االا . َواْلُمَماتـََنُ : أَ  يـَْوَمُه: َسارَهُ َأمْجََع، َوُهَو َعةَلى جا ْن َيُكوَن َضْرًِب َعةَلى اْلَمنْتا
رًا مُمَاتاًنا: شَ  ًتا َوَذلاَك دايًدا بَعايًدا. َوَماتـََنُه: َماطةََلُه. َوماَن اْلَبابا مُمَاتـََن ُ الشَّ اْلُمَباَعَدُة يفا اْلَغايَ ا. َوَساَر َسيـْ اعاَرْينا، إاَذا قَاَل َهَذا بـَيـْ

َا ًتا، َكأَنَـُّهَما ََيَْتدَّانا إاىَل َغايٍَ  يُرايَداِنا  2.".بـَيـْ
َنْتُ: )الرَُّجُل الصُّةْلُب( القوايُّ. يقاُل: رُجٌل َمنْتٌ. و ق

 .د )َمنُتَ، كَكرَُم: َصةُلَب("و امل
نْتا، وراجاٌل طاوالُ 

َ
َنْتُ: الظَّْهُر، يُذَكَُّر )ويـَُؤنَُّث( ، واجَلْمُع متون. يقاُل: رُجٌل َطويُل امل

ُتونا  وقاَل الةل ْحياينُّ: امل
ُ
 3".امل
هلذا كانت هذه  ،"فاملتون العلمية: هي خالصة معتصرة من أعمال علمية كبرية، وجهود متواصلة يف البناء العلمي  

املتون أساساً للتحصيل العلمي ، الميكن جتاوزه ملن أراد أن يشدو يف سل م الطلب، ويسري على منهاج السالفني يف 
 ذلك. وقد راعى مصنفوا املتون العلمية فيها الشمول والدقة واإلجياز ليسهل حفظها؛ لذا فهي 
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 /y/192529/showall/showall/1http://islamhouse.com/ar/categorموقع دار اإلسالم ــ  (2)
 (22/272املرجع السابق ـــ)  )5(
 -هـ  2219هـ( مبساعدة فريق عمل ـــ معجم الةلغ  العربي  املعاصرة ـــ الناشر: عامل الكتب ـــ الطبع : األوىل، 2212د أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف:  )6(

 (2/329م ــ ) 1008

 
ق التفصيل كالشواهد واألمثلة إال يف حدود الضرورة؛ وذلك لضييؤدي إىل االستطراد أو  ختلو يف العادة من كل ما

 4املقام عن استيعاب هذا وحنوه."
 املختصرات-4

َُحق اقاني "اْخَتَصَر )اْلَكالَم: أَْوَجزَه( ، َويـَُقال: َأْصُل االْختاصار يفا الطَّرايق، مثَّ استـُْعمال يفا الَكالما جَمازاً. َوقد فـَرَّ 
ق بـَْعُض امل

رٍي. واالْختاصَ بـَنْي  ْعََن، من َغرْي راَعايَ  لاةَلْفظا اأَلْصل، بةَلْفظ َيسا
َ
جَياز حَتْرايُر امل جَيازا فـََقاَل: اإلا ر: ََتْرايُد الةلَّْفظا ااالْختاصار واإلا

ْعََن... َويفا الةل اَسان: واالْختاَصاُر يفا الَكاَلم: َأنْ 
َ
ري ماَن الةلَّْفظا الَكثاري َمَع بـََقاءا امل ِْا يَ  الَيسا ََ َز الَّذاي  ََ الُفُضوَل وَيْستَـْوجا َد

ْعََن، وَكذالاك االْختاَصار يفا الطَّرايق
َ
 .عةلى امل

: خَتَاَصَر، ويـَُؤي ده َرتها( ، َويفا اأَلساس: عةلى َخْصراه، )كَتَخصََّر( ، َويفا اأَلَساسا َبارَُة عا  واْخَتَصَر: )َوَضَع يََده َعةَلى خاصا
 .الةل اَسان

أَنَّه نـََهى َأن ار والتََّخاُصر: َأن َيْضراَب الرَُّجُل َيَده إاىل َخصحره يفا الصَّالة. وُرواَي َعن النَِّبا  صةلى هللا َعةَلْيها َوسةلم )واالْختاصَ 
راً، قيل: ُهَو من املْخَصرَة... راً( َوقيل ُمَتَخص ا  ُيَصةل اَي الرَُّجُل خُمَْتصا

ا يفا فـَْرضه. َوباه َفسَّ   اأَلْزَهرايُّ َحدايَث أَِا رَ اْخَتَصر: )قـَرَأَ آيًَ  َأو آيـَتَـنْي من آخرا السُّورةا يفا الصَّالةا( َومل يـَْقرْأ ُسورًَة بَكَماهلا
ريينَ ُهَريـْرََة السَّاباَق، َوُهَو َأَحُد الَوْجَهنْي يفا ََتْوايةله. َوقَاَل ابُن األَثاري: هاكذا َرَواه   َعن أَِا ُهَريـْرََة. )و( اْخَتَصر: )َحَذَف ابُن سا

َن الشَّْيءا( َعام ً ، )َوُهَو اخُلَصيـَْرى( ، بَضَم فَفْتح فأَلاف َمْقُصورَة َويفا بـَْعض النَُّسخ بَكْسرا الرَّاءا  وايءا الن اْسَب ا، َأي  الُفُضوَل ما
 اخَلْصراي  كاالْختاصار. 

 5َسةَلَك أَْقربَه( . قَاَل بـَْعُضهم: هذا ُهَو اأَلْصل " و اْخَتَصَر )الطَّرايَق:
 .مصدر اختصَر/ اختصَر يف "اختصار ]مفرد[

 6".االختزال، شكل خمتصر لعبارة أو كةلم   ِبختصار: بكةلمات وجيزة -
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البحوث  جمةل  دوري  تصدر عن الرائس  العام  إلدارات -  إلدارات البحوث العةلمي  واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ــ جمةل  البحوث اإلسالمي  املؤلف: الرائس  العام (7)

 (39/331العةلمي  واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ــ قواعد االختصار املنهجي يف التأليف ــ لةلدكتور : عبد الغين أمحد جرب مزهر ــ )

 
 الفرق بني املختصر و املنت-5

، وَتنب املتأخرة، وكل منهما يقصد منه التقريب"املختصر واملنت كالَها من أنوَا التأليف اليت اشتهرت يف العصور 
 .التطويل، واالقتصار عةلى ما ال بد من معرفته أبخصر العبارات، وأقل األلفاظ

 :لكنهما خيتةلفان يف بعض األمور
ــ فاملنت موضَو من قبل املصنف نفسه، أما املختصر فقد يوافق املنت يف هذا، وخيالفه عندما يكون من عمل مصنف 

 .صر فيه كتاِب آخر، سواء أكان هذا الكتاب له، أم لغريهآخر اخت
ــ املنت يشتمل عةلى أبواب العةلم كةلها إبجياز، أما املختصر فقد يكون كذلك، وقد يكون اختصارا لكتاب يف ِبب من 

 .أبواب العةلم، أو يف عدد من أبوابه ال كةلها
، )ومنت خمتصرا، مثل: منت )الرحبي  يف الفرائض( -ذهواحلال  ه–ــ قد يكون املنت يف بعض األحيان نظما، فال يسمى 

 7األلفي  يف العربي ( ، وحنو ذلك."

 النشأة-3

َيكن أن نقول أن قضي  االختصار كانت حاضرة منذ العهد النبوي يف شخصه صةلى هللا عةليه و سةلم،"فكان صةلى هللا 
عةليه وسةلم َِ ِبأللفاظ القةليةل  اجلامع  ملعان كثرية ، وترى احلديث يف كةلمات معدودة مث َتد املعاين الغزيرة والفوائد 

 الكبرية املستقاة من احلديث الواحد. 

وحينما بدأ التأليف يف العةلوم اإلسالمي  كان نفس االختصار حاضراً يف أذهاِنم وطرائق َتليفهم ، وهذا املوطأ ألفه اإلمام 
مالك مث ما زال خيتصر فيه ويهذب حَّت استقر عةلى حجمه املعروف بني أيدينا، وقد كانت املصنفات يف احلديث من 

 رض لتتبع رواة احلديث وكتاب  ما لديهم حَّت َتتمع عنده أحاديث كثريةأوائل ما صنف ، كان احملدث يطوف أقطار األ
، فإذا حط عصا الرتحال يف بةلده أو بةلد آخر خيتاره ،أخذ األوراق الكثرية اليت مجعها أثناء رحةلته الطويةل  وخلصها مث 

الب حتصيةله عسر عةلى الطأخرجها يف كتاب ينتفع به الناس ، وهو يعةلم أنه لو كتب ما اجتمع عنده لطال ذلك جداً و 
 فضالً عن دراسته ، وَتمل يف اسم صحيح البخاري: " اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا 
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د الفقيه ــ ظاهرة املختصرات يف الرتاث االسالمي ــ موقع مةلتقى أهل احلديث د حمم )8(

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131808 
 (1/282الفكر السامي ــ ِبب عةلم اخلالفيات ــ ) حممد احلجوي ــ (9)

 

صةلى هللا عةليه وسةلم وسننه وأايمه " وكذا الرتمذي :" اجلامع املختصر من السنن ومعرف  الصحيح واملعةلول وما عةليه 
 ديث إال أنك ترى كتابه ال يتجاوزمن حفظ الواحد منهم ملآت اآلالف من األحاالعمل " . مع ما يذكر يف ترامجهم 

عشرة آالف غالباً نتيج  لالختصار. ومل َخذ االختصار شكةله الذي استقر عةليه غالباً دفع  واحده بل تدرج شأنه شأن 
 .8سائر فنون التصنيف يف العةلوم اإلسالمي  ، ولذلك يصعب َتريخ ابتداءها حتديداً . "

وقد حاول حتديد ابتداءها ِبلشكل العةلمي املتعارف عةليه، الفقيه احلجوي الثعالِب، فحصرها يف القرن الرابع اهلجري 
فقال : "إنه يف القرن الرابع بدأت فكرة االختصار واإلكثار من مجع الفرَو بدون أدل  ، فبعد ما كانوا يف القرن الثالث 

 9الرابع إىل الشرح ، مث االختصار واجلمع .. " مصنفني مبتكرين ، صار احلال يف القرن

يتبني مما سبق أن حتديد زمن نشأة املتون و املختصرات العةلمي  يصعب حصره و ضبطه، و ذلك راجع لةلرتاكمات اهلائةل  
 و تصنيف. لةلرتاث االسالمي الضخم الذي حيتاج منا اىل مزيد عناي  و دراس 

كان يف   أن قول الفقيه العالم  احلجوي الثعالِب،أن ابتداء ظهور املتون العةلمي و لكن بعد البحث و التنقيب يتبني لنا 
القرن الرابع اهلجري مل يكن موفقا فيه اىل حد كبري، فقد وقفت عةلى عدد ال يستهان به من املنظومات و املتون العةلمي  

بيل املثال ال ذه املنظومات و املتون عةلى سيرجع اترخيها اىل القرن الثاين اهلجري و ما بعده ، و نريد أسفةله بعضا من ه
 احلصر:

 :القرن الثاين اهلجري 

هـ ، طبعت بتحقيق  د. أمحد عفيفي، مطبع  273املنظوم  النحوي ، منسوب  اىل اخلةليل بن أمحد الفراهيدي،ت  -2
 م. 2993دار الكتب املصري  

 :القرن الثالث اهلجري 
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هـ( ــ معرف  القراء الكبار عةلى الطبقات واألعصار ــ الناشر: دار الكتب 728)املتوىف:  مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاَْياز الذهِب (10)

 (2/321م ــ ِبب الطبق  الرابع  عشرة ــ )2997 -هـ 2227العةلمي  ــ الطبع : األوىل 

 

 313أِ مزاحم موسى بن عبيد هللا بن خاقان اخلاقاين البغدادي،ت  املنظوم  اخلاقاني  يف التجويد، نظم اإلمام -1
 بيتا، وهي أول منظوم  يف عةلم التجويد. 32هـ، منظوم  رائي ،عدد 

 :القرن اخلامس اهلجري 

القصيدة احلصري  يف قراءة اإلمام نفع، نظم اإلمام أِ احلسن عةلي بن عبد الغين احلصري القريواين الفهري،ت  -3
 بيتا ،طبعت يف مكتب  أوالد الشيخ القاهرة حتقيق توفيق العبقري. 109عدد أبياهتا هـ،  288

 القرن السادس اهلجري 

هـ  390حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع ،نظم اإلمام القاسم بن فريه بن خةلف الشاطِب، ت  -2
القراءات والرسم،  رز األماين وعقيةل  أتراب القصائد الةلتني يف،قال الذهِب يف معرف  القراء الكبار: "ولقد سارت الركبان بقصيدته ح

،لذا 10وحفظهما خةلق ال حيصون، وخضع هلا فحول الشعراء، وكبار البةلغاء، وحذاق القراء، فةلقد أبَد و أوجز وسهل الصعب"
 مد متيم الزعِب.هـ  ،مراجع  حم2232تةلقاها العةلماء يف سائر األعصار،طبعت يف مكتب  دار اهلدى املدين  املنورة 

 القرن العاشر اهلجري 

 989الدرة البهي  نظم االجرومي ، لةلعالم  شرف الدين حيىي بن نور الدين العمريطي الشافعي األنصاري،ت  -3
 ه 2309هـ ، ويف املطبع  امليمني  مصر 2301هـ طبع يف مطبع  الباِ احلةلِب 

 القرن الرابع عشر هجري 

الشيخ عبد الرزاق بن أمحد الشاحذي اليماين ،طبع يف املطبع  السةلفي  عام التحذيرات من أخطاء القراء، نظم  -3
 هـ مع تعةليقات خمتصرة لةلناظم 2393
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د. حممد الفقيه ــ ظاهرة املختصرات يف الرتاث اإلسالمي ــ موقع مةلتقى أهل احلديث  (11)

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131808 

 

 القرن اخلامس عشر هجري 

نظم تنقيح فتح الكرمي يف حترير أوجه القرآن العظيم، شارك يف نظمه عدد من املشايخ:أمحد عبد العزيز الزايت،  -7
  بيتا، 233لسيد عثمان، عدد أبياته: إبراهيم عةلي السمنودي، عامر ا

 عوامل الظهور-1

من العوامل اليت ساَهت يف ظهور املختصرات كفن من فنون التأليف وتطور االهتمام هبا حَّت زامحت املطوالت يف 
 اهتمام العةلماء وطالب العةلم وحَّت أصبحت مؤخراً العمدة يف الدروس والطةلب وحَّت الفتوى :

احلاج  التعةليمي  : " فحينما يشَر العامل يف تدريس العةلوم ويريد كتاِبً يكون عةليه مدار درسه، خاص  ملن -2
هم يف مرحةل  الطةلب ، جيد الصعوب  يف التعامل مع املطوالت ... فال يستطيع الطالب استيعاب معظمه ، ويؤدي إىل 

ث إذا حفظه وفهمه  االختصار وتقريب املعةلوم  لةلتةلميذ ، حبي تشتيته ... فيعمد العامل إىل وضع كتاب مدرسي يتوخى فيه
كون لديه قاعدة تعةليمي  صةلب  يستطيع أن يبين عةليها ويتوسع من خالهلا ، وتكون معةلوماته مركزة ال مشتته فيحصل 

ن املختصر هو و لةلطالب التنقل يف مدارج العةلم حَّت يصل لةلغاي  املبتغاة ....فةلم يكن اهلدف عند املصنفني قدَياً أن يك
النهاي  إَّنا جعةلوه مرحةل  َتسيسي  يف الطةلب حَّت ينطةلق الطالب بعد ذلك يف العةلم من قاعدة متين  ، فاألساس املتني 

 يؤهل الطالب ألن يكون متيناً يف العةلم ... 

هلمم اضعف اهلمم   فبعد ما كان هدف األوائل اإلمام  ،رضي من بعدهم مبرتب  تالمذة اإلمام مث ما زالت -1
يف تناقص ،مما أقةلق العةلماء الكبار وجعةلهم يتعامةلون مع هذا الضعف مبصنفات متناسب  ،حَّت ال يؤدي طول املصنفات 

 .. يقول ابن احلاجب يف مقدم  خمتصره الشهري يف أصول الفقه 11إىل انصراف الناس عن العةلم ِبلكةلي ..".
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هـ( ــ بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب ــ 729حممود بن عبد الرمحن )أِ القاسم( ابن أمحد بن حممد، أبو الثناء، مشس الدين األصفهاين )املتوىف:  )12(

 (.2/8م ــ ِبب املبادئ األصولي  ــ )2983هـ / 2203احملقق: حممد مظهر بقا ــ الناشر: دار املدين، السعودي  ــ الطبع : األوىل، 

 

ْختاَصارا فَإاين ا َلمَّا َرأَْيُت  )خمتصر املنتهى( : " جَيازا َواالا ةَلَها إاىَل اإْلا َصنـَّْفُت خُمَْتَصرًا يفا ُأُصولا  -ُقُصوَر اهلْاَمما َعنا اإْلاْكثَارا، َوَميـْ
ها َصادٌّ، َواَل   .12رايَب َعْن تـََفهُّماها رَادٌّ"ُردُّ اأْلَ يَـ  اْلفاْقها، مُثَّ اْخَتَصْرتُُه َعةَلى َوْجٍه َبدايٍع، َوَسبايٍل َمنايٍع، اَل َيُصدُّ الةلَّبايَب َعْن تـََعةلُّما

شهرة الكتاب املراد اختصاره ومكانته يف ذلك العةلم  من بني العوامل أيضا شهرة الكتاب املراد  -3
اختصاره،فعةلى سبيل املثال من بني أشهر املتون النثري  يف عةلم النحو جند "األجرومي "، و قد اعتَن بنظمها كثري من 

 الوالِ... العةلماء مثل العمريطي و

إظهار الرباع  يف التأليف    "ومعروف أن اختصار الكالم أصعب من اإلسهاب فيه فيتبارى املؤلفون يف  -2
 وضع املختصرات القةليةل  األلفاظ الكثرية املعاين وكةلما كان أقدر عةلى االختصار نل هو وخمتصره املكان  العالي  .

تتفوات األذهان و االنتماءات املذهبىي،"وقد يغةلب إرث إمام  اتسَا رقع  األم  اإلسالمي    و ِبلتايل -3
 جمدد عةلى بةلد معني، فيفضةلونه عةلى غريه، كغةلب  فقه مالك يف بالد املغرب...

 املتون بني القبول و الرفض: -3

 الرفض املطةلب األول:

 مقدمته ِبلعالم  ابن خةلدون يفسنحاول يف هذا املطةلب طرح مواقف بعض العةلماء َتاه املتون العةلمي ،   و نبدا     
 :املشهورة حيث قال

ذهب كثري من املتأخ رين إىل اختصار الط رق واألحناء يف العةلوم يولعون هبا ويدو نون منها برنجما خمتصرا يف كل  عةلم يشتمل 
ار ذلك خمال  صعةلى حصر مسائةله وأدل تها ِبختصار يف األلفاظ وحشو القةليل منها ِبملعاين الكثرية من ذلك الفن . و 

ا عمدوا إىل الكتب األم هات املطو ل  يف الفنون لةلت فسري والبيان فاختصروها تقريبا لةلحف ظ  ِبلبالغ  وعسرا عةلى الفهم. ورمب 
 ار كما فعةله ابن احلاجب يف الفقه وابن مالك يف العربي  . ... مث  فيه مع ذلك شغل كبري عةلى املتعةل م بتتب ع ألفاظ االختص
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لةلفهم بتزاحم املعاين عةليها وصعوب  استخراج املسائل من بينها. .... مث  بعد ذلك فاملةلك  احلاصةل  من الت عةليم العويص  
يف تةلك املختصرات إذا مت  عةلى سداده ومل تعقبه آف  فهي مةلك  قاصرة عن املةلكات ال يت حتصل من املوضوعات البسيط  

 عةلى حال  املفيدين حلصول املةلك  الت ام  ..... فقصدوا إىل تسهيل احلفظاملطو ل  لكثرة ما يقع يف تةلك من الت كرار واإل

ومن يضةلل فال هادي  ومن يهد هللا فال مضل  له»املتعةل مني فأركبوهم صعبا يقطعهم عن حتصيل املةلكات الن افع  ومتك نها. 
  ".وهللا سبحانه وتعاىل أعةلم« . له

 االختصار، صار لفظ املنت مغةلقا ال يفهم إال بواسط  الشراح، أو الشروح قال صاحب الفكر السامي:" أِنم ملا أغرقوا يف
واحلواشي، ففات املقصود الذي ألجةله وقع االختصار وهو مجع األسفار يف سفر واحد، وتقريب املساف  وختفيف املشاق، 

 ...نلزمن من غري مثوتكثري العةلم، وتقةليل الزمن، بل انعكس األمر، إذ كثرت املشاق يف فتح األغالق، وضَا ا

وأما من حيث املواد، وتقةليل األسفار، فقد وقع هلم غةلط فيما أمةلوه وصرن من مجع القةل  إىل الكثرة، وذلك أن     
"املدون " مثال فيها حنو ثالث  أسفار ضخام، وهي مفهوم  بنفسها ال حتتاج لشرحها يف غالب مواضعها لكن خةليل ال 

ون سفرا منا منه إال بست  أسفار لةلخرشي، ومثاني  لةلزرقاين، ومثاني  لةلرهوين اجلميع اثنان وعشر َيكننا أن نفهمه ونثق مبا فه
مع طول الزمن املتضاعف يف الدروس واملطالع  يف تفهم العبارات املغةلق  فةلم حيصل املقصود من االختصار، بل انعكس 

أشياخنا  ، واملدرس......وقد ختم املختصر بعضاألمر، وأصبحنا يف التطويل، فأصبح عةلم الفقه يستغرق عمر الطالب
، ويسردها مسةلم   ..تدريسا يف حنو أربعني سن ، ومع هذا فإَّنا حيرر الفرَو

والواقع يف الفقه هو الواقع يف النحو والصرف والبيان واألصول حَّت إن صاحب "مجع اجلوامع" لتمكن فكرة االختصار 
ا لعةلوم وقع فيها ذلك وما أصاهبا يف عةلومها أصاهبا يف صنائعها وَتارهتمنه ادعى يف آخره استحال  اختصاره، وكل ا

وفالحتها، وكل ِبب من أبواب احلياة، وإذا أراد هللا شيئا هيأ له األسباب، فإن شاءت األم  النهوض فةلتبدأ ِبصالح 
  ".قيمإىل صراط مستالتعةليم، خصوصا الةلسان وأقول: ليس إبنسان من ال قةلم له وال لسان، وهللا يهدي من يشاء 

ويقول الطاهر ابن عاشور: " وبعد طول الزمان صرفت األذهان عن الفائدة ونسي املؤلفون خطتهم فأصبحت ال ترى 
 التأليف إال مناقشات وخصومات يف األلفاظ والعبارات ، ويف ذلك يضيع عمر الطالب وخيور فكره ، ويصبح رجالً قادراً 
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اج ، فماذا بقي لةلعةلماء من جمدهم القدمي ، احنصرت دائرة التأليف يف نقل ما قاله عةلى املكابرة والةلجاج بغري حج
  ."املتقدمون ، ترى َتليفاً يظهر بعد آخر ، وال َتد شيئاً جديداً أو رأايً أو متحيصاً 

 القبول املطةلب الثاين: 

 مات العةلمي  له فوائد كثرية واضح  ، من بينها:ظو االعتكاف عةلى املتون و املن

 ( التميز العةلمي :2
))حفظ املتون طريق التميز العةلمي، حيث يعةلو حافظها، ويسود بني أقرانه وأصحابه، واليكاد ُيسأل عن مسأل  إال 
يستحضر ماذا قال فيها صاحب األلفي  إن كانت لغ ، أو فقهاً أجاب كما البشار املالكي أو كانت أصواًل طلَّ عةليك 

 ِبلورقات لةلجويين...
االستخصار ووجوده، سببه احلفظ واالتقان الصانعان لةلتميز والنبوغ، ومن حفظ حج  عةلى من مل حيفظ كما قال وهذا 

األئم  قبةلنا،. واملهم أن حفظ املنت مزي  لةلطالب، وتنويه بشأنه واعتماده عةلى ركن شديد، يفخر به وجييب به إذا ُسئل، 
وحيان َتعةلها مداخل الختصار العةلوم، وبعضها آالت ال يُفهم الوهي متمحض  عن أفهام العةلماء وتفسرياهتم لةلنصوص، 

 بدوِنما، كعةلوم الةلغ  واألصول واملصطةلح.
 والتميز يكون هنا من جهات : 

 حيازته ملنت عةلمي، تةلقاه الناس ِبلقبول السيما يف بةلده. -2
 إفتاؤه به كةلما ُسئل أو سنحت الفرص . -1
 ات.احتجاجه به يف املناسبات واملناظر  -3
 حرصه عةلى مراجعته وتدقيقه، وفك مسائةله وألغازه. -2
 وقوفه عةلى مهمات العةلوم، عرب هذا املنت الضيق الصغري. -3
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 (18/33مسند اإلمام أمحد ــ ِبب حديث معاوي  بن أِ سفيان ــ )  (13(

 
 ( ضبط معامل الشريع  :1

فمختصر خةليل مثال، وليست رأايً حمضاً، ولو عدت ألدىن حاشي  أو شرح لذلك املنت لطالعت سرد النصوص واألدل ، 
امل الفقه اإلسالمي.. ال تكفي جملرد الفقه، بل هي مفتاح مبتدئي، حيمل صاحبه عةلى البحث فهي منظوم  عام  ملع

 والسؤال والتحشي ، وجرد املطوالت والتعةليقات.
كتب الةلغ  واألصول تكشف مناهج االستدالل، وتضبطها، وتعةلم النشء املسالك الصحيح  لالستنباط والفهم و 

 واالستدالل، فصارت من منبع الشريع  هبذا املعَن، فةلم التضجر منها ؟!. وقد استفاض عند أئم  اإلسالم أن الفقيه ال 
ى هللا عةليه احلرام املقتبس من نصوص الشريع !! وصح قوله صةليكون فقيهاً حَّت يكون أصولياً، وهو املتكةلم يف احلالل و 

  13وسةلم : )من يرد هللا به خرياً يفقهه يف الدين(
 ( حضور احلج  :3

 ضبط الفن، عالم  احلفظ والتيقظ، وحضور احلج  يف كل وقت ، وهذا شرف ومتيز حبد ذاته.
 دليل، وال ، ويقرر، خبالف غريه، احلامل لةلمعةلومات بالواملنت متعةلق بذهنه أينما حل، يستدل به ويرد، ويدفع، ويناظر

 [.32جمري وال معني كما قال تعاىل : )ُقْل َهاتُوا بـُْرَهاَنُكْم إان ُكنُتْم َصاداقانَي(]النمل 
واحلجج هنا متنوع  منها العقائدي واألصويل والفقهي، واحلديثي والةلغوي والنحوي أو البالغي واالصطالحي.. وكةلها 

 إطار العةلم، ومل يقل عامل معتد بعةلمه إِنا حشو، ال قيم  هلا بل حجج عةلمي ، وبراهني َتصيةلي .!!دائرة 
 ( احلفز الفكري :2

ملا كانت املتون ضيق  الصياغه، مستغةلق  الفهم، ذات كةلمات حمبوك  مقفول ، كان ذلك دافعًا لةلتةلميذ، أن حيرك ذهنه 
إىل فك   ، بل إن ترديدها دائماً يعترب نقشاً ذهنياً عةلى جدار الذاكرة حيتاجلةلبحث والسؤال، وتقييد احلواشي والتعةليقات

 وحتةليل.
 ( صقل الذهن :3

 ات املتون وسببه جاء هنا من مثر  واملعَن أِنا َتةلوه وتشحذه، حبيث يصري واعياً، قد طاب نضجه، وحُسن أداؤه، والصقل
 امتالء الذهن بعباراهتا احملكم ، وتقريراهتا املتقن . -2
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استدام  تكرارها، واالحتجاج هبا يف مناسباهتا. وكان مشهوراً يف بعض املدارس الفقهي  التناظر بتةلك املتون  -1

 الفقهي  و الةلغوي ، حَّت تفجر النبوغ وتبعث املةلك .
تدقيق عباراهتا وتقصريها، حبيث كأِنا ضرب من جوامع الكةلم، الذي هو مكون من عبارات قصرية، حتوي  -3

كثرية، وشراحها جعةلوها كذلك، مما يدل عل أن هذه املتون ال يكتبها كل إنسان، بل ال بد هلا من متكن عةلمي معاين  
 لغوي بياين، منطقي تصنيفي ، يقطع الطريق عةلى كل متعقب ومستدرك.

 ( البناء التأصيةلي :3
كريه، لئال يتيه أو وحتدد معامل تف ومثل هذه املتون كالقاعدة األرضي  الصةلب ، اليت حتكم سري الطالب، وتضبط سةلوكه،

 يضل، مث بعد ذلك ينطةلق طائراً يف حدائق املعارف والعةلوم، فالقسم  يف الطةلب عةلى قسمني :
 ( طالب يقرأ قراءة عام ، ويتثقف لةلعةلم والتحصيل بال حمفوظات.2
عوذتني.. أيهما فاحت  وامل( وطالب ال يقرأ كثرياً ، ولكن ركز عةلى متون حمددة، يعيدها ويكررها حَّت ترسخ كال1

 أنفع يف الطةلب، وأيهما أقدر عةلى االستحضار واالحتجاج يوم املصاول  واملداول .؟!
، وبذل شئ من االهتمام.. وليس جمرد التثقيف العام، الذي ينتابه النسيان،  والعمةلي  هنا تستوجب املذاكرة واالسرتجَا

 والنقصان.!!
،  عةلى أساس متني، ال هتزه العواصف والتقةلبات، واملثقف العام حَّت ولو كن ِنَاماً فحامل املتون، مثل الذي شيد بيتًا 

 كالذي بَن بيتاً بدون أدىن اهتمام أبساسياته وقواعده الغائرة يف األرض.. سيهتز عند أسهل اختبار زاحف ...
 ال الزخمشري : عجائب، كما قأبداً ال يستواين، ولذلك قد يتعب احلافظ ويهتم، خبالف غريه، ولكنه جيين الكنوز وال

 نوماً وتبغي بعد ذاك حلاقي   أأبيُت سهراَن الدهر وتبيته
 وعي املفاتيح :( 7

يكاد يتفق عةلماء األم  وجهابذهتا، أن هذه املتون مفاتيح إىل تفاصيل وعمق تةلك العةلوم املرضي ، وال يعين حيازهتا حياز 
ة، بل هي مداخل ومفاتيح ومقدمات، من وعاها، محةلته عةلى أخواهتا الكمال، أو الوقوف عةلى أغوار املكنونت الفريد

 املتسعات، وقريناهتا املبسوطات، واستطَا من خالهلا أن يفقه مفتاح كل فن، وَيهر ألفاظه ويدرك تفاصيةله.
 وهلذا هي مقدم  أساسي  إلدراك معامل كل فن ، أو ضبط مسائةله العام  وفقه أصوله الكةلي .
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ب مثالً حافظها، يؤسس قاعدة حنوي  ألصول اإلعراب، ووعي املصطةلحات العام ، وكذلك حافظ البيقوني  فُمةلح  اإلعرا

حيدد معاين املصطةلحات احلديثي     يف جةلها وليس كةلها، بعد ذلك يتجه إىل شروحها أو يقرأها عةلى شيخ يدرسها، 
 ةلى األحاديث.حَّت يتمكن من عةلم احلديث، الَّت ستهديه إىل وعي األسانيد واحلكم ع

 ( التحاجج احلواري :8
إنَّ حفظ املتون وما حتويها من ضبط ودق  متناهي ، تعةلم صاحبها وعي احلجج، واملقارع  هبا، وصد اخلصوم مبفردات 
أهل العةلم، ألن بعضها ِبت كالقواعد الرئيسي ، وحمل احتجاج واعرتاف اجلميع،ألِنا دقيق  وخمتصرة، وموجه ، ومعجم ، 

 عةليها، تقول له مباشرة فَمن تعةلا مه النحو جلمةل  مفيدة حيسن السكوت 
 اسم وفعل مث حرف الكةلْم[   ]كالمنا لفظ مفيد كاستقم ْ           قول بن مالك :

والنظم العةلمي قد يكون أحةلى وأدق وأسد من الكالم املنثور، وقد بَر فيه السادة الشناقط ، أعالهم هللا أَيا براع ، 
 واخرتقوا العةلم، وشقوا الصعاب، وأتوا فيه ِبلعجائب.

 حنو قول بعضهم يف حكم الروايه ِبملعَن :
 فيها كثري من أكابر السةلفْ  رواي  احلديث ِبملعَن اختةلْف 

 موافقو عبد اإلله بن عمرْ   فذهبت ملنعه منهم ُزَمرْ  
 ( االنتماء الشريف :9

 والشرف هنا يف املتون من جهتني :
 األوىل : جه  العةلم املضبوط فيها

ؤالء العةلماء، والعيش مع عةلمهم ومشاعرهم وما أفخر الطالب، وأعزَّه عندما يقول امنت هللا الثاني  : جه  االنتساب هل
عةلي حبفظ األلفي  النحوي ، أو احلديثي ، أو الفقهي  أو البالغي  أو األصولي ، سيصبح من أبناء هذا اإلمام... واحلامل 

 إلرثه، والداعي لكالمه، واملدرك ملغازيه.
 ( الوعي املنهجي20

لذي مل يدركه بعض الفضالء، أن مث  شيئًا يف املتون العةلمي ، قةلما تنبه إليه بعض الشيوخ الناقدين ملنهج املتون، وهو ا
احتواؤها عةلى طرائق املصنفني، ومعرف  املنهج املسةلوك يف الكتاب ، ومضامني ذلك الفن، والعةلم املعتزم اخرتاقه ِبحلفظ 

 ار، لكن ت، والتبويبات وأيهما املهم من سواه، مع أِنا مبني  عةلى التضييق واالختصواالتقان.. وكيفي  ترتيبهم لةلموضوعا
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ر البشائر هـ( ــ األدب املفرد ــ احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي ــ الناشر: دا133حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد هللا )املتوىف:  (22)

 (2/103ــ ِبب التؤدة يف األمور ــ ) 2989 – 2209بريوت ــ الطبع : الثالث ،  –اإلسالمي  
 و مابعدها بتصرف. 10د. محزة بن فايع آل فتحي ،  فضائل حفاظ املتون عةلى أصحاب الظنون ــ ــ ص  (23)

 
ِبحلفظ وطول التمرس والتأمل تفهم، وتُدرك، ويصبح التةلميذ ذا وعي وخربة بطريقتها ومقاصدها ومنهجها الفكري 

 والرتتيِب.
 ( التنشيط الذاِ :22

ة.. فهمها، مث التفكري فيها إىل أن حيرص عةلى شروحاهتا املختصر وهذه فضيةل  هامه حلفاظ املتون، أن حفظها مظن  
وَيكن أن نقول إِنا حفازة اهلمم، ومشعةل  العزمات، ألن الطالب إذا فرغ من املنت يف وقت وجيز، جر ه ذلك إىل حب 

ى عةلى ذلك ر الفهم وإدراك املسائل واملصطةلحات، وهذا ال يتأتى إال ِبحلضور عند شيخ    أو الرجَو إىل حاشي  صغ
 املنت.

فاملقصود أن تقةليل احملفوظ عرب املتون املختزل ، ِبعث عةلى النشاط والبحث والسؤال املسارع ، وصدق القائل : )حفظ 
 النصوص مظن  فهمها(.

 والقائل )من حفظ املتون حاز الفنون ( حيازه أولي  بضبط معامل الفن، وحيازة ِنائي  ِبحلمل عةلى التوسع يف فهم املتون،
 إىل احليازة الكامةل ...

 ( التدرج الطةلِب :21
 حفظنا من أدبيات الطةلب )من رام العةلم مجةل ، فاته مجةل (.

ولذا كان من فضائل املتون، أِنا درج  من درجات السةلم املعريف، حفظ ففهم، فتأمل، فاستيعاب، حتمل صاحبها عةلى 
ةلم  عةلي وسةلم : )إنَّ فيك خلصةلتني حيبهما هللا  : احلاألنة والتدرج وعدم االستعجال،   ويف احلديث قال صةلى هللا

 15.((14واألنة(.

 و أساليب العةلماء يف شرح املتون العةلمي  ، مناهج - 2

 الشرح اإلمجايل:-2"
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الذي يريد منه الشارُح توضيح عبارات املنت ِبقتضاب شديد واإلملام السريع مبباحث ذلك املنت...وهلذا املنهج فائدة 
 اكتساب تصو ر أو يل سريع ملسائل املنت، وتناسب ارتباطها بعضها ببعض.جةليةل  يف 

ولكن االكتفاء به ال ينتج لةلطالب حتصياًل عةلميًا يُعتمد عةليه، ولذلك َتد الغالب عةلى من سةلك هذه الطريق  يف 
 الدراس  الضعف العةلمي، وإن درس عدداً من املتون العةلمي .

 الشرح التحةليةلي: -1

يغادر صاحبه لفظ  من ألفاظ املنت إال ويعةلق عةليهاأو يشرحها، بل رمبا أعرهبا.وهلذا التحةليل والتفصيل الذي ال يكاد 
 فوائد قي م  يف فهم عبارات املنت، وحل  املشكالت، واإلملام بتفصيالت املسائل اليت يذكرها املاتن، وهو أنفع مما قبةله.

ينسي  ىل درج  َتعل الطالب حيس من نفسه أن تةلك املعةلوماتلكن يؤخذ عةلى هذه الطريق  إفاضتها يف التفصيالت إ
بعضها بعضًا وتذهةله عن املقصد العام ملوضَو الدرس الذي يدرسه، ورمبا اشتغل ذهنه أبنوَا من املسائل االستطرادي  

دة ألهم املسائل ياليت ليس هلا صةل  مباشرة مبوضَو الدرس. فإن اكتفى طالب العةلم هبذا املنهج    أو مل يعقبه مبراجع  ج
املتصةل  مبقاصد الدرس نسي كثريًا مما درس، ومل يرسخ يف ذهنه إال بعض الفوائد واملسائل اليت ترتبط لديه ذهني ا أبمور 

 مهم .

 الشرح التأصيةلي:- 3

بيان مقاصد بالذي يُعتَن فيه ِبلرتكيز عةلى قواعد الباب وأنوَا مسائةله وأدلتها، ومن يسةلك هذا املنهج من العةلماء يعتين  
الدرس أكثر من عنايته بشرح عبارات املنت، بل رمبا ال يعرض لشرح عبارات املنت أصاًل، وإذا قرئ عةليه املنت بدأ بشرٍح 
عام  ملوضَو الدرس، مث أفاض يف َتصيل مسائةله، مث إن وجد يف الوقت بقي  عرض لبعض عبارات املنت بشيء من 

 بيان َتصيل املسائل اليت تضم نها ذلك الباب، ولو كان بعضها غري مذكور يفالتعةليق....ذلك ألنه صرف عنايته إىل 
املنت، واالجتهاد يف ربط تةلك املسائل أبدلتها وتقسيماهتا. وهذا املنهج أنفع املناهج لطالب العةلم ألنه يعينه عةلى بناء 

 وغري ذلك من  ق دالل  األدل  عةليها،املةلك  العةلمي  اليت يتمكن هبا من فهم مسائل العةلم، وارتباط بعضها ببعض، وطر 
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الفوائد العةلمي . ويؤخذ عةلى هذا املنهج أنه رمبا يفوت الطالَب فهُم بعض العبارات املشكةل  يف املنت النشغال الشارح 
 عن شرح عبارات املنت اليت قد يشكل بعضها عةلى طالب العةلم.

ه وسأل عما يشكل عةليه أتى عةلى سد  اخلةلل، واكتمل انتفاعفإذا مجع الطالب مع هذا الشرح قراءة املنت قراءة متأني ، 
 هبذه الطريق .

 و ال يفوتين هنا أن أضيف اىل هذه املناهج:: مالحظ  هام 

 املنهج الرتبوي القيمي 

الذي يتناول فيه الشارح لةلمنت طريق  مغايرة و جديدة تتمثل يف الوقوف عةلى األبعاد الرتبوي  و القيمي  املتضمن  يف 
 املنت،فننتقل بذلك من الدراس  العةلمي  احملض ،و اليت تكون يف بعض األحيان جاف ،اىل دراس  عةلمي  تربوي  قيمي  هادف .

 اخلامتة

عامل النظري ، و بعد حماولتا الوقوف عةلى أهم امل –املتون العةلمي   –بعد هذه اجلول  املتواضع  يف رحاب تراثنا اإلسالمي 
لظهور،مرورا مبظاهر القبول و الرفض هلذه املتون،وصوال إىل مناهج و طرق تدريسها و مدارستها بدءا ِبلنشأة و عوامل ا

 ، خنةلص اىل النتائج اآلتي :

نشأت منذ العصر النبوي يف شخص الرسول صةلى هللا عةليه و سةلم و  -مبفهومها العام-ظاهرة املختصرات  .2
 أقواله،و هو املعروف جبوامع الكةلم.

املتون العةلمي  كانت حمط خالف واسع بني بعض العةلماء بني قابل و رافض هلا... و الصواب املختصرات و  .1
 و هللا أعةلم أن لةلمتون فوائد كثرية اذا حُسن استغالهلا،كما هلا سةلبيات اذا مل حنسن ذلك.

كل واضح شتعدد و تنَو أساليب االشتغال عةلى شروح املتون العةلمي  و تدريسها،  إال أن هذا التعدد يفتقر ب .3
 و جةلي لةلبعد الرتبوي القيمي.

مازالت املتون العةلمي  حتتاج منا إىل دراس  يف جانبها النظري،ألن مكتبتنا اإلسالمي  تكاد ختةلو من مثل هذه  .2
 املواضيع التارخيي  املهم .
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 ملتضمَّن داخةله.ا أجنع طريق  لتدريس املتون العةلمي  هي املزاوج  بني الطرح العةلمي لةلمنت،والطرح الرتبوي القيمي .3
و لكن قراءة إضافي ،مكمةل  و متمم  لةلطرح العةلمي  -ال أقول جديدة-تراثنا اإلسالمي حيتاج منا إىل قراءة .3

 احملض، الذي يظن الدارس من أول وهةل  أن هذا الطرح هو املقصد األساس و الوحيد يف وضع هذه املتون و
 املنظومات. 
 العةلمي الرتبوي، جيعل من طالب العةلم َيتةلك مةلك  مزدوج ، َتمع بنيشرح و تدريس املتون العةلمي  ِبملنهج  .7

 التحصيل العةلمي   و التشبع ِبلقيم الرتبوي  األخالقي ،و بذلك قد يكون حقق املبتغى يف طةلبه لةلعةلم.

 الئحة املصادر و املراجع:

هـ( ــ احملقق: حممد 133أبو عبد هللا )املتوىف: األدب املفرد ــ املؤلف: حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري،  -
ــ ِبب التؤدة يف األمور  2989 – 2209بريوت ــ الطبع : الثالث ،  –فؤاد عبد الباقي ــ الناشر: دار البشائر اإلسالمي  

 (2/103ــ )
 الثناء، أبو مد،حم بن أمحد ابن( القاسم أِ) الرمحن عبد بن حممود: املؤلف ــ احلاجب ابن خمتصر شرح املختصر بيان -

 ،األوىل: الطبع  ــ السعودي  املدين، دار: الناشر ــ بقا مظهر حممد: احملقق ــ( هـ729: املتوىف) األصفهاين الدين مشس
 (.2/8) ــ األصولي  املبادئ ِبب ــ م2983/  هـ2203

 باملةلق   الفيض، أبو احلسيين، الرز اق عبد بن حمم د بن حمم د ــ( 33/222) ــــ القاموس جواهر من العروس اتج -  
 احملققني من جمموع : احملقق ــ( هـ2103: املتوىف) الزَّبيدي مبرتضى،

فضائل حفاظ املتون عةلى أصحاب الظنون ــ َتليف / د. محزة بن فايع آل فتحي ، عضو هيئ  التدريس جبامع  املةلك  -
 و مابعدها بتصرف. 10خالد أبهبا ــ ص 

 (18/33مام أمحد ــ ِبب حديث معاوي  بن أِ سفيان ــ )مسند اإل -
ظاهرة املختصرات يف الرتاث اإلسالمي ــ د. حممد الفقيه ــ موقع مةلتقى أهل احلديث  -

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131808 
 قَاَْياز بن ثمانع بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس: املؤلف ــ واألعصار الطبقات عةلى الكبار القراء معرف  -  

 عشرة الرابع  الطبق  ِبب ــ م2997 -هـ 2227 األوىل: الطبع  ــ العةلمي  الكتب دار: الناشر ــ( هـ728: املتوىف) الذهِب
 (2/321) ــ
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 (1/282) ــ اخلالفيات عةلم ِبب ــ السامي الفكر -  
ظاهرة املختصرات يف الرتاث االسالمي ــ د حممد الفقيه ــ موقع مةلتقى أهل احلديث  -

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131808 
 هـ270: املتوىف البصري الفراهيدي متيم بن عمرو بن أمحد بن اخلةليل الرمحن عبد أبو ــ( 8/232ـ) ـ العني كتاب ــ 

 اهلالل ومكتب  دار: الناشر ـــ السامرائي إبراهيم د املخزومي، مهدي د ـــ احملقق
: احملقق ــ( هـ393: املتوىف) احلسني أبو الرازي، القزويين زكرايء بن فارس بن أمحد ( 3/192) الةلغ ـــ مقاييس معجم -  
 م2979 - هـ2399: النشر عام ـــ الفكر دار: الناشر ـــ هارون حممد السالم عبد
 عامل: الناشر ـــ عمل فريق مبساعدة( هـ2212: املتوىف) عمر احلميد عبد خمتار أمحد د ـــ املعاصرة العربي  الةلغ  معجم -  

 (2/329) ــ م 1008 - هـ 2219 األوىل،: الطبع  ـــ الكتب
 ــ واإلرشاد وةوالدع واإلفتاء العةلمي  البحوث إلدارات العام  الرائس  عن تصدر دوري  جمةل  - اإلسالمي  البحوث جمةل  -

 ــ التأليف يف املنهجي االختصار قواعد  ــ واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العةلمي  البحوث إلدارات العام  الرائس : املؤلف
 (39/331) ــ مزهر جرب أمحد الغين عبد:  لةلدكتور
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ABSTRACT 

 

 Environmental tourism is one of the important tourism demands due to its vital role 

in increasing national income. Which leads to the welfare of society as well as it 

constitutes an area of leisure and acquiring important expertise for a large and 

important segment of the society, especially young people  .One of the environmental 

tourism requirements is the natural resources which is regarded the Cornerstone for 

this type of tourism , fortunately those resources are available all over the country . 

This study aims to investigate religious awareness and awareness of the concept of 

ecotourism in particular of local population, tourists and visitors to a particular 

country, and to clarify the types of tourism according to their location. There are Hajj, 

Umrah, Jihad and other tourism, all of which depend on the treatment of the 

population and their preservation of the Islamic identity of the host country. 

Keywords 

Eco-tourism –   Culture heritage   - Travel   - Religious Awareness - Identity Islamic  
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 ملخص ال

تعد السياح  البيئي  من عوامل الطةلب السياحي املهم  لدورها الفاعل يف زيادة الدخل القومي مما ينعكس يف جمال حتقيق 
يف قضاء أوقات  من اجملتمع وخاص  الشباب رفاهي  اجملتمع، فضالً عن ذلك لكوهنا من عوامل الرتفيه لشرحي  كبرية ومهم 

 الفراغ واكتساب اخلربات اجليدة.
إن إحدى مستةلزمات السياح  البيئي  هي املوارد الطبيعي  واليت تعترب احلجر األساس هلذا النوع من السياح  لتةلك املوارد  

 املتوفرة وبشكل جيد يف كاف  مناطق البالد .
ين عي الديين والوعي مبفهوم السياح  البيئي  عند كل من السكان احملةليني والسياح والزائر هتدف هذه الدراس  إىل دراس  الو 

لبةلد معني، وتوضيح أنواع السياح  حبسب مكاهنا فهناك سياح  احلج والعمرة واجلهاد وغريها، ومجيعها تعتمد عةلى تعامل 
 السكان وحفاظهم عةلى اهلوي  اإلسالمي  لةلبةلد املضيف.

 :كةلمات مفتاحي 
 اهلوي  اإلسالمي  –الوعي الديين  –السفر  –املوروث الثقايف  –السياح  البيئي  
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 .185سورة األعراف: األي   1
 .22سورة البقرة : األي   2
 .19سورة الزخرف: األي   3

 

 مــــــقــــــــدمــــــــــــــــــــة
صي عدده إال  خةلق اهلل سبحانه وتعاىل الكون فأبدعه وأحكم صنعه، وبث فيه من بدائع قدرته وعجائب خةلقه ما ال حيح

 االعتبارو هو سبحانه وتعاىل، وجعةله آي  من آياته، ففيه جتةلت أمساؤه وصفاته. ولذلك دعا إىل السري فيه لةلنظر يف مةلكوته 
ْن َشْيٍء َوَأْن َعَسٰى َأْن َيكُ  به، قال اهلل تعاىل: ﴿ وَن َقدي اقْ تَ َرَب أَوَََلْ يَ ْنظُُروا يفي َمةَلُكوتي السََّماَواتي َواأْلَْرضي َوَما َخةَلَق الةلَُّه مي

ُنوَن  بَ ْعَدهُ  َحدييثٍ  فَبيَأي   ۖ  َأَجةُلُهْم  نظر ل، واإلنسان باعتباره مستخةلفًا يف هذا الكون مدعو إىل االنفتاح عةليه با1﴾يُ ْؤمي
فيه والتفاعل معه، ليتعةلم منه ويتعظ، لذلك يسر اهلل له التعامل مع الكون وذلل له األرض لةلسري يف مناكبها، والنظر يف 

َن الثَّ ا ﴿آثار من سبقه فيها  َن السََّماءي َماًء فََأْخرََج بيهي مي َمرَاتي ريْزقًا لَّذيي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض فيرَاًشا َوالسََّماَء بيَناًء َوأَنْ َزَل مي
الَّذيي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض َمْهًدا َوَجَعَل َلُكْم فييَها ُسُبال  ﴿: وقال سبحانه، 2﴾  تَ ْعةَلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ  أَْنَداًدا ليةلَّهي  جَتَْعةُلوا َفاَل  ۖ  َلُكْم 

 مجاع .البيئ  تعامالً نافعاً له فرداً و  . فةليحرص اإلنسان عةلى التعامل اإلجيايب مع كل مكونات هذه3﴾ لََّعةلَُّكْم تَ ْهَتُدونَ 
وعةلى الصعيد البيئي تعترب السياح  عاماًل جاذبًا لةلسياح إلشباع رغباهتم من حيث زيارة األماكن الطبيعي  املختةلف   

عةلى  فوالتعرف عةلى مقوماهتا الطبيعي  املختةلف  من شواطئ ومنتجعات وآثار   باإلضاف  إىل زيارة اجملتمعات احملةلي  لةلتعر 
عاداهتا وتقاليدها، حيث يهدف االستثمار يف السياح  البيئي  مبواردها املختةلف  إىل أن تكون هذه املوارد نافع  ومفيدة، 
وميكن استعماهلا، واالستفادة منها كمردود اقتصادي، إىل جانب ما تةلعبه من أدوار عةلى صعيد احلفاظ عةلى اهلوي  

 والطابع اإلسالمي. 

ثري من الناس أختةلط عةليهم فهم معىن السياح  ويبعدوهنا عن معناها اإلسالمي والقرآين )التعبد والتوجه ويف عصرنا هذا ك
إىل اهلل تعاىل( فأصبحت تدل عةلى خالف معناها، )الرتفه والتنزه( والسبب يف ذلك هو االبتعاد عن معاين القرآن وسن  

عدم و : )ال تشد الرحال إال إىل ثالث مساجد مسجدي هذا واملسجد األقصى واملسجد احلرام ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل الرسول 
 التمعن يف قواعد الةلغ  العربي  وانتشار املصطةلحات الغربي  من مجيع أصنافها وأبعادها.

 ومن ذلك مت تقسيم البحث إىل أربع  مباحث :
 املبحث الثاين: مفهوم السياح  لغ  واصطالحاً.  املبحث األول: منهجي  البحث.                         

 املبحث الثالث: نشأة وقواعد السياح  البيئي .           املبحث الرابع: حقيق  البيئ  وبعدها الديين.
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 .127م، ص2000، 1رجاء وحيد دويدي، البحث العةلمي) أساسياته النظري  وممارسته العةلمي  (، دار الفكر املعاصر، بريوت، ط 4
 م.2002محد سةليمان املشوخي، تقنيات ومناهج البحث العةلمي، دار الفكر العريب، القاهرة، ط،  5

 
 المبحث األول: منهجية البحث:

ديدًا مستمرًا لةلمواقع ةلق هتتتمثل مشكةل  البحث يف قةل  الوعي واملعرف  مبفهوم السياح  البيئي  مما خيمشكلة الدراسة: 
السياحي  ويؤدي إىل عدم استدامتها ودميوم  استخدامها بفعالي  اقتصادي  وبيئي ، وملا لةلسياح  من أمهي  كبرية يف التعارف 
والتواصل اإلنساين واالطالع عةلى ثقافات الشعوب وحضاراهتا، إال أن السياح  مع ما هلا من أمهي  تعترب من املفاهيم 

اهلا الغةلط لدى الكثري من أبناء األم ، حيث ارتبطت عند الكثري منهم بالفسق والفجور واالستمتاع احملرم، اليت ط
وحكمت مؤسساهتا قواعد وقوانني تصنفها حسب درج  هذا الفجور فيها، وهذا كةله ناتج عن الفةلسف  الغربي  اليت بين 

 ة.والتفكر يف سنن اهلل يف األمم ألخذ العظ  والعرب  عةليها مفهوم السياح  الذي ال يضع يف اعتباره مقصد النظر
ال يزال بعض املسةلمني يتوهم أن الشريع  اإلسالمي  ترفض السياح ، بل إن البعض  أهمية الموضوع وسبب اختياره:

 .ءأشاع أن اإلسالم ضد السياح . وجنح آخرون حملارب  السياح ، واالعتداء عةلى السياح والتعرض إليهم بالسو 
فالسياح  أمر مشروع يف اإلسالم، واإلسالم يدعو إىل السياح  ويشجعها، لكنه يدعو إىل تطبيقها وفق قواعد وضوابط 

 شرعي  لةلمحافظ عةلى اهلوي  اإلسالمي  لةلدول  " البةلد املضيف ".
 ومما دعا الباحث  إىل اختيار هذا املوضوع )مفهوم السياح  البيئي  من منظور إسالمي( ما يةلي:

 عرف عةلى مفهوم السياح  من منظور إسالمي.الت -1
 عرض أنواع السياح  كما جاءت يف القرآن الكرمي. -2
 ز وجل.عالتعريف بالسياح  البيئي  لكوهنا أبرز أنواع السياح  اليت تدعو إىل التفكر يف قدرة اخلالق  -3
 إظهار األهداف املرجوة واملتحقق  من نشاط السياح  كالعربة وغريها. -4

 :يف دراستها عةلى املنهجيني التاليني وتعتمد الباحث  ،4فاملنهج هو الطريق البني إىل احلق يف أيسر سبةلهة: منهجية الدراس
نظرة اإلسالم ملوضوع السياح  والعمل عةلى إظهار بعض النصوص  لتوضيح المنهج االستقرائي: وذلك -1

 القرآني  املتعةلق  باملوضوع.
م حيث " يعتمد هذا املنهج عةلى دراس  الظاهرة كما توجد يف الواقع، ويهت المنهج التحليلي االستنباطي: -2

 . وذلك هبدف دراس  وعي السكان والسياح لةلسياح  5بوصفها وصفاً دقيقاً ويعرب عنها كيفياً أو كمياً "
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 .2ة التوب : اآلي سور  6
-ھ1423حممد هارون، معجم مقاييس الةلغ ، احتاد الكتاب العرب،  م( احملقق: عبد السالھ395أمحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي، أبو احلسني)ت 7

 .3/120م:2002
 ھ1414، 3لسان العرب، دار صادر، بريوت، ط(، ھ711حممد بن مكرم بن عةلي، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي)ت 8
 :2/493. 
 .1/467إبراهيم مصطفى، أمحد الزيات، حامد عبدالقادر، حممد النجار، املعجم الوسيط، جممع الةلغ  العربي  بالقاهرة، دار الدعوة: 9

 
 

 بشكل خاص.  والسياح  البيئي  من منظور إسالمي، وأيضاً لتحةليل وحتديد اآلثار اليت ترتكها السياح  عةلى البيئ
 المبحث الثاني

 مفهوم السياحة لغة واصطالحا  
 السياحة لغة: 

يح "" السني والياء واحلاء أصل صحيح، وقياسه قياس ما قبةله. يقال ساح  أصةلها سيح وهو السري. قال ابن فارس: " سي
يُحوا يفي اأْلَْرضي أَْربَ َعَ  َأْشُهرٍ  ﴿يف األرض. قال اهلل جل ثناؤه: حديث عةلي   واملساييح يف، والسيح: املاء اجلاري، 6﴾ َفسي

ع مجع مذياع، وهو فإن املذايي"،  أولئك مصابيح الدجى، ليسوا باملذاييع وال املساييح الًبذر"  يف قوله كرم اهلل وجهه
دل يالذي يذيع السر ال يكتمه. واملساييح، هم الذين يسيحون يف األرض بالنميم  والشر واإلفساد بني الناس. ومما 

عةلى صح  هذا القياس قوهلم ساح الظل، إذا فاء. والسيُح: العباءة املخطط . ومسي بذلك تشبيهًا خلطوطها باملاء 
 ، السيُح:  املاء الظاهر اجلاري عةلى وجه األرض. ومجعه سيوح. وقد ساح سيحاً وسيحاناً.7اجلاري

 سيح بن مرمي يف بعض األقاويل، كان يذهب يفوالسياح ح: الذهاب يف األرض لةلعبادة والرتهب، وقد ساح، ومنه امل
وجاء يف املعجم الوسيط:) السياح : التنقل من بةلد إىل 8األرض فأينما أدركه الةليل صف قدميه وصةلى حىت الصباح. 

دة اإذاً يتبني لنا إن املراد من السياح  السري يف األرض والتنقل سواء كان لةلعب9بةلد طةلباً لةلتنزه أو االستطالع والكشف(.
 أو غريها.

تعددت تعريفات اخلرباء والباحثني املهتمني لةلسياح  تبعًا لتعدد اهتماماهتم واختالف وجهات  السياحة اصطالحا :
 نظرهم عةلى النحو التايل: 
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اني ، ستري غري منشورة، كةلي  معارف الوحي والعةلوم اإلنسأو أزهري، السياح  يف ضوء القرآن الكرمي، دراس  استقرائي ، رسال  ماج ناجح  بنت عبد اهلل 10

 .9صم، 2009اجلامع  اإلسالمي  العاملي ، ماليزيا، 
 م.1959العاَل السويسري، رئيس اجلمعي  الدولي  خلرباء السياح  العةلميني، عام 11
 .39م، ص1997الزوك ، صناع  السياح ، ناقور، أحكام السياح  وآثارها ، دراس  شرعي  مقارن ، نقةله عن أ.د. حممد مخيس  12
 .112سورة التوب : اآلي  13
( احملقق: أمحد حممد شاكر، جامع البيان يف تأويل القرآن، مؤسس  ھ310حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلمةلي، أبو جعفر الطربي، )ت 14

 .14/503م: 2000-ھ1420، 1الرسال ، ط
(، احملقق: السيد ابن عبداملقصود بن عبدالرحيم، تفسري ھ450بن حبيب البصري البغدادي، الشهري باملارودي)ت أبو احلسن عةلي بن حممد بن حممد 15

 .2/408املارودي" النكت والعيون "، دار الكتب العةلمي ، بريوت، لبنان: 

 
ظاهرة من ظواهر عصرنا تنبثق من احلاج  املتزايدة لةلراح  وإىل تغيري اهلواء  10:ببرفرديلرتعريف السياح  عند جون 

س جبمال الطبيع ، وإىل الشعور بالبهج  واملتع  من اإلقام  يف مناطق هلا طبيعتها اخلاص ، وأيضًا إىل منو واإلحسا
 االتصاالت اليت كانت مثرة التساع نطاق التجارة والصناع .

: جمموع العالقات والظواهر اليت ترتتب عةلى سفر وإقام  مؤقت  لشخص أجنيب يف مكان ما 11هونزيميروالسياح  عند 
 حبيث ال تتحول إىل إقام  دائم  وال ترتبط بنشاط حيقق رحباً لةلشخص. 

: بأهنا خةليط من الظواهر والعالقات تنبع من حرك  األفراد 12السياح  صبحي عبدالحكيم وحمدي الذيبوعرف 
ن خمتةلف  ومن مث يتمثل فيها عنصر احلرك  )الرحةل ( والثبات )اإلقام (، وأن ذلك يتم يف منطق  لةلجذب وإقامتهم يف أماك

ينتج عنها أنشط  ختتةلف عن تةلك اليت متارس يف مناطق اإلرسال خاص  وأن احلرك  املؤقت  إىل مناطق ترتبط بعمل مدفوع 
 األجر.

 مواضع كما يأيت: وقد وردت كةلم  السياح  يف القرآن الكرمي يف ثالث 
فهي صف  من صفات أهل اجلن  من املؤمنني. 14السائحون هم الصائمون 13،﴾ التَّائيُبوَن اْلَعابيُدونَ  ﴿قوله تعاىل:  -

 طةلب  العةلم (. -املهاجرون -الصائمون -) اجملاهدون15وذكر املارودي يف تفسريها أربع  معاين:
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 .2سورة التوب : اآلي  16
(، احملقق: عبدالرزاق املهدي، معاَل التنزيل يف تفسري القرآن، تفسري البغوى: ھ510أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن القراء البغوي الشافعي)ت 17

. ولباب التأويل يف معاين التنزيل : عالء الدين عةلي بن حممد بن إبراهيم بن عمر 2/315: ھ1420، 1حميي السن ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط
 .2/336:ھ1415، 1ق: تصحيح حممد عةلي شاهني، دار الكتب العةلمي ، بريوت، ط( احملقھ441الشيحي أبو احلسن، املعروف باخلازن) 

، 11/319، 1(، احملقق:أمحد حممد شاكر، مؤسس  الرسال ، طھ310حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلمةلي، أبوجعفر الطربي)املتويف:  18
 م.2000-ھ1420

 .5سورة التحرمي: اآلي   19
م، 2015اإلسالمي ، جامع  العراق، العدد احلادي عشر،  مشاكر، السياح  يف القرآن الكرمي، جمةل  العةلو  رأبو الفتوح عبد القاد 20
   aodo.f92@gmail.com.17ص
 .19/12051(، تفسري الشعراوي " خواطر "، مطابع أخبار اليوم: ھ418حممد متويل الشعراوي)ت 21
، السراج املنري يف اإلعان  عةلى معرف  بعض معاين  19/203(، الةلباب يف عةلوم الكتاب:ھ977مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي)ت 22

 .4/330:ھ1285كالم ربنا احلكيم اخلبري، مطبع  بوالق)األمريي (، القاهرة، 
 .17أبو الفتوح عبدالقادر، مرجع سابق، ص 23

 
يُحوا يفي اأْلَْرضي  ﴿قوله تعاىل:  - أمروا بالسري يف األرض والسياح  فيها حسب مشيئتهم وهواهم حيث 16،﴾ َفسي

ليحصنوا أنفسهم وأمواهلم، إذ ليس املراد أمر املشركني بالسياح  يف األرض وأقطارها أربع  أشهر، واملراد بالسياح  
 18وقيل املراد هبا السري يف األرض.17األمان.

َناٍت قَاني ﴿َعَسٰى َربُُّه إيْن طةلََّقُكنَّ َأْن وقوله تعاىل:  - ْنُكنَّ ُمْسةليَماٍت ُمْؤمي ًرا مي َتاٍت تَائيَباٍت َعابيَداٍت يُ ْبديَلُه أَْزَواًجا َخي ْ
فالسائحات الصائمات كما قال ابن عباس واحلسن وابن جبري، وأبو هريرة وقتادة 19،﴾ َسائيَحاٍت ثَ ي َباٍت َوأَْبَكارًا

 20ن أسةلم وابنه عبدالرمحن.والضحاك، وقيل املراد هبا املهاجرات، كما قال زيد ب
يقول " الشعراوي " يف تفسريه: )إذاً: سائحات هنا مقصود هبا سياح  االعتبار، أو السياح  اليت تكون يف صحب  الزوج 

 21الذي يضرب يف األرض(.
 .. قال "ابن القيم رمحه اهلل": )وُفسرت السياح  بالصيام، وفسرت بالسفر يف طةلب22وقيل ذاهبات يف طاع  اهلل

العةلم، وفسرت باجلهاد، وفسرت بدوام الطاع ، والتحقيق فيها أهنا: سياح  القةلب يف ذكر اهلل، وحمبته، واإلناب  إليه، 
 .23والشوق إىل لقائه(

 إذن يتبني لنا إن معىن السياح  هي الصائم واجملاهد وطةلب  العةلم واألمان والسري.
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، )مةلحق(، 36لرتوحيي  يف الفقه اإلسالمي، دراسات، عةلوم الشريع  والقانون، اجملةلدحممد خالد منصور، وخالد شجاع العتيبي  الضوابط الشرعي  لةلسياح  ا 24

 .265م، ص2009
 .9سورة الروم: اآلي   25
 .13سورة احلجرات: اآلي   26

 
 

 أنواع السياحة : 
 :24ولةلسياح  أنواع من أمهها

السياح  وفقًا لةلغرض منها سياح  مؤمترات، وسياح  أثري  وتارخيي  ورياضي  وصح  وعالج، وترفيه  -1
 واستجمام، وثقافي ، وبيئي ، وديني  كاحلج والعمرة.

 السياح  باعتبار العدد سياح  فردي  ومجاعي . -2
 السياح  وفقاً لةلعمر سياح  طالئع، شباب، ناضجني، متقاعدين. -3
 اإلقام  أيام ومومسي  وعابرة. السياح  وفقاً ملدة -4
 السياح  وفقاً لةلنطاق اجلغرايف: سياح  داخةلي  وخارجي . -5

وقد استقر األمر عةلى أن السياح  املعاصرة لفظ  تطةلق عةلى السفر بقصد املتع  والرتويح عن النفس، وهي السياح  
   بصورة خاص .عام والسياح  البيئيالرتوحيي ، لذا تركز حبثنا هذا لتوضيح نظرة اإلسالم ملوضوع السياح  بشكل 

 أصول السياحة في اإلسالم: 
تعترب السياح  يف نظر اإلسالم بأهنا التنقل من مكان إىل مكان هبدف التدبر والتأمل يف خةلق اهلل أو التعارف بني 

و أداء الفرائض س، أالناس، أو طةلب العةلم احملدود، أو الدعوة إىل اهلل، أو اجلهاد يف سبيل اهلل، أو الرتويح عن النف
 والواجبات الديني  وما يف حكم ذلك، وحيكم ذلك كةله أحكام وقواعد الشريع  اإلسالمي  حىت تكون صاحل  ونافع .

ريُوا يفي  ﴿: ولقد حث القرآن الكرمي عةلى السياح  باملفهوم السابق يف العديد من اآليات، منها قوله  أَوَلَْ َيسي
ْم  ْن قَ ْبةليهي ُهمْ  َأَشدَّ  َكانُوا  ۖ  اأْلَْرضي فَ يَ ْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاقيَبُ  الَّذييَن مي ن ْ أْلَْرَض َوَعَمُروَها َأْكثَ َر مميَّا َعَمُروَها قُ وًَّة َوأَثَاُروا ا مي

يَا أَي َُّها النَّاُس  ﴿: وقوله 25،ةليُموَن﴾َيظْ  أَنْ ُفَسُهمْ  َكانُوا  َولَٰكينْ  َيْظةليَمُهمْ لي  الةلَّهُ  َكانَ   َفَما ۖ  َوَجاَءتْ ُهْم ُرُسةُلُهْم بياْلبَ ي  َناتي 
ْن ذََكٍر َوأُنْ َثٰى َوَجَعةْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َبائيَل ليتَ َعاَرُفوا   َعةلييمح  الةلَّهَ  إينَّ  ۖ   أَتْ َقاُكمْ  الةلَّهي  ْندَ عي  َأْكَرَمُكمْ  إينَّ  ۖ  إينَّا َخةَلْقَناُكْم مي

 ، كما يعترب السفر إىل األراضي املقدس  لةلعمرة واحلج سياح  ديني ، ولةلتعارف بني الناس وحتقيق العديد ﴾َخبيريح 
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 .42، ص2005حمسن أمحد اخلضريي، السياح  البيئي ، جمموع  النيل العربي ، القاهرة،  27
 .1990اإلمكانات واملخاطر، صندوق محاي  احلياة الربي ، أمريكا، اليزابيث بو، السياح  البيئي   28

 
: ) ال تشد الرحال إال إىل ثالث مساجد مسجدي هذا ملسو هيلع هللا ىلصمن املنافع املشروع ، ويف هذا اخلصوص يقول رسول اهلل 

 البخاري (، ففي هذا احلديث حث عةلى السياح  الديني .واملسجد األقصى واملسجد احلرام () رواه 
وكان الفقهاء يسيحون من مكان إىل آخر لطةلب العةلم، وكان الدعاة جيوبون األرض لنشر دعوة اإلسالم، وكان اجملاهدون 

ل  إىل دول  و يرتكون ديارهم وأمواهلم وأهةليهم من أجل جعل كةلم  اهلل هي العةليا، كما كان التجار املسةلمون يتنقةلون من د
 لةلتجارة والدعوة وهكذا، وهذه مجيعها مناذج من أشكال السياح  يف اإلسالم.

 المبحث الثاني
 نشأة وقواعد السياحة البيئية 

( منذ مطةلع الثمانيات من القرن العشرين، وهو مصطةلح  Eco – Tourismعرف مصطةلح السياح  البيئي  ) 
 .27نشاط السياحي الصديق لةلبيئ  الذي ميارسه اإلنسانحديث نسبياً جاء ليعرب عن نوع جديد من ال

 نشأة السياحة البيئية: 
م( الفنان والكاتب وعاَل االجتماع اإلجنةليزي أول من دعا إىل السياح  البيئي  1896-1834حيث يعد وليام موريس )

  املدن واملناخ، دعا إىل نظاف فقد ُعرف بتصاميمه لورق اجلدران واملنسوجات، وشكل مجعي  تدعو إىل حرف  اليد وأول من
م( املهندس املعماري 1983وهناك من ينسب االبتكار األول ملصطةلح السياح  البيئي  )هليكتور سيبالوسال سكورين 

 املكسيكي وأحد دعاة احملافظ  عةلى البيئ ، والرئيس املؤسس لةلمنظم  البيئي  غري احلكومي  والداعي  لةلحفاظ عةلى البيئ .
ت دراسات عدة يف عصر التسعينات يف القرن العشرين وصفت السياح  البيئي  بأهنا صناع  واعدة وجاء هذا وقد أظهر 

 . إن السياح  البيئي  إذا أحسن 28يف دراس  وضعتها ) اليزابيث بو ( حتت عنوان السياح  البيئي  اإلمكانات واملخاطر
من خالل استثمارها  واملوظفني احملةليني وحتصيل إيرادات تطبيقها ستحافظ عةلى احملميات الطبيع  عن طريق توفري العمال

مبا يشجع اجملتمعات احملةلي  عةلى احلفاظ عةلى هذه املناطق. ومنذ ذلك احلني بدأ االهتمام هبا ولعل من معاَل هذا 
ها. يم مت تشكيل هذه اجلمعي  لتوحيد دوائر السياح  واحلفاظ عةل1990االهتمام هو تشكيل مجعي  السياح  ففي عام 

 ولقد حددت اجلمعي  اجتاهات رئيسي  أفرزت احلاج  املةلح  إىل نوعي  جديدة من السياح  مجةل  من العوامل أمهها: 
  احلاج  املةلح  إىل توفري موارد بشري  إلدارة احملميات الطبيعي  واليت تعترب احلجر األساس لةلسياح  البيئي  بالطريق -1

 احملةلي .اليت تالئم سكان املناطق الريفي  
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 م.2000حممود القيسوين، الدليل اإلرشادي ملفهوم السياح  املستدام  وتطبيقها، مصر،  29
فةلسطني، -  بريزيترة، جامعمرام حممد حسن حنون، السياح  البيئي  يف حمافظ  أرحيا: الوضع الراهن واسرتاتيجيات االستدام ، رسال  ماجستري غري منشو  30

 .55، ص 2015

 
 تزايد السفر إىل املناطق الطبيعي  بنمو مضطرد وخاص  يف الدول النامي . -2

م عاماً لةلسياح  البيئي  هبدف تنشيط 2002فضالً عن ذلك أبدت األمم املتحدة اهتماما بالسياح  البيئي  وأعةلنت عام 
أن السياح  عةلى هوم الذي سار طويالً بوتطوير فكرة حتويل السياح  إىل قطاع حيافظ عةلى البيئ  ومساندة هلا عكس املف

عداء مع البيئ ، وهنا البد أن نةلفت االنتباه واإلشارة إىل أمهي  عالق  السياح  مع البيئ  قد سبقت هذا التاريخ فقد أكد 
 .29م1995م والقاهرة1985م ففي صوفيا 1982م ويف اكوبو لوكو 1980إعالن مانيال عام 

 مفهوم السياحة البيئية:
عدة مجاالت: أن تشمل  وميكن " مفهوم واسع يف مشوليته، يف حني تشكل البيئ  العنصر األهم فيه، حة البيئية" السيا

" غابات، صخور، كهوف، شواطئ، جزر....."، حيث تتميز العالق  بني السياح  والبيئ  بالتبادلي  والتداخل، وجناح 
ناخ املعتدل كل ع البيئ  حيث األماكن اجلذاب  واملناظر الطبيعي  واملاملشاريع االستثماري  يف السياح  كان نتاجاً لتفاعةلها م

ذلك ساعد عةلى توسع السياح  دولياً وإقةليمياً وحمةلياً، وَل يظهر مفهوم السياح  البيئي  إال خالل العقود األخرية، وتشمل 
ا دون التدخل والعمل لطبيع  وما فيهالسياح  البيئي  فن التجول والسفر إىل مناطق طبيعي  من أجل االستمتاع مبشاهدة ا

م 1980عةلى احملافظ  عةلى البيئ ، وقد ظهر هذا التوجه بصورة كبرية يف الدول املتقدم ، وهذا ما أكده ميثاق مانيال 
والذي يةلح أن االحتياجات السياحي  ال ينبغي أن تةلىب عةلى حساب املصاحل االجتماعي  واالقتصادي  لسكان املناطق 30

أو البيئي ، وعةليه فإن عمةلي  التنمي  السياحي  جيب أن تُراعي اجلانب البيئي وتعطيه أمهي  كبرية، وقد عمل السياحي  
 الباحثون عةلى حتديد العناوين العريض  هلذه السياح  من خالل وصفها بالسياح  املعتمدة مباشرة عةلى البيئ .

 تعاريف السياحة البيئية:
يتعرض  ندوق العاملي لةلبيئ  بأهنا " السفر إىل مناطق طبيعي  َل يةلحق هبا التةلوث وَلتُعرف السياح  البيئي  حسب الص

 توازهنا الطبيعي إىل اخلةلل، وذلك لالستمتاع مبناظرها ونباتاهتا وحيواناهتا الربي  وجتةليات حضاراهتا ماضياً وحاضراً. ويعترب
مصدرًا لةلدخل، إضاف  إىل دوره يف احلفاظ عةلى البيئ   هذا النوع من السياح  هامًا جدًا لةلدول النامي ، لكونه ميثل

 وترسيخ ثقاف  وممارسات التنمي  املستدام ، وقد جاء يف الدليل اإلرشادي لةلسياح  املستدام  يف الوطن العريب، والصادر 
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 م.2000/2001م(: تقرير حال  البيئ  يف األردن 2001مرصد البيئ  األردين) –مركز األردن اجلديد لةلدراسات  31
 .2006حممد رياض العياش، مركز التدريب السياحي والفندقي، دمشق،  32
، 2004  يف دول  الكويت: حتةليل اآلثار واسرتاتيجي  االستدام ، جمةل  العةلوم االجتماعي ، سعاد عذيب، أمساء ابا وحسني، أنوار عبده، السياح  البيئي 33

 .309ص-291(: ص2,)ع26اجملةلد 
 م.2005أكرم كوس ، السياح  البيئي  يف سوريا، دمر،  34
 .76م، ص2008حميي حممد مسعد، االجتاهات احلديث  يف السياح ، املكتب اجلامعي احلديث، مصر،  35

 
وثقاف  وتربي  مبكونات  معن جامع  الدول العربي ، وبرنامج األمم املتحدة لةلبيئ  والطبيع " أن السياح  البيئي  هي عمةلي  تعةل

  31البيئ ، وبذلك فهي وسيةل  لتعريف السياح بالبيئ  واالخنراط هبا.
) بأهنا السفر املسئول إىل املناطق الطبيعي  الذي  1991بينما عرفت من قبل جمةلس إدارة مجعي  السياح  البيئي  عام 
أن االحتاد العاملي لةلحفاظ عةلى الطبيع  عرف  يف حني32حيافظ عةلى البيئ  ويدعم حتقيق الرخاء لةلسكان احملةليني (.

) بأهنا الرتحال املسئول والزيارة إىل مناطق مازالت تتمتع جبماهلا الطبيعي وذلك هبدف  1996السياح  البيئي  يف العام 
ان كاالستمتاع بالطبيع  وباملظاهر الثقافي  املوجودة باملنطق ، إضاف  إىل دعم الوضع االقتصادي واالجتماعي لةلس

وحىت نطةلق عةلى السياح  أسم السياح  البيئي  فإن ذلك جيب أن يتوافق بالكامل مع أهداف احلماي  واحلفاظ 33احملةليني(.
يف البةلد املعين، وبنفس الوقت أن تؤثر عةلى اإلطالق عةلى ثقاف  اجملتمع املعين واملضيف، كما جيب أن تساهم يف توليد 

 كذلك بأهنا جمموع  أفكار وخطوط هتدف مجيعها إىل احملافظ  عةلى املوروثات  فتعر الدخل املستمران ألفراد اجملتمع. و
السياحي  احلضاري  واألثري  والديني  والطبيعي  بكل عناصرها، وفق خط  اسرتاتيجي  بعيدة املدى تعمل عةلى خةلق سياح  

 .34شامةل  ورفيق  بالبيئ 
 تنطةلق من النقاط التالي : ياحة البيئيةالساعتماداً عةلى ما تقدم فإن املعايري احلامس  لتسمي  

 ضمان احلد األدىن من اآلثار الطبيعي  واالجتماعي  والديني  عةلى املنطق  اهلدف. -
 تقدمي ثقاف  وتعةليم بيئي لةلسائح وفق الشريع  اإلسالمي  يف املوقع الطبيعي. -
 .35قوماهتالسياح  بتوفري ممحاي  النظام البيئي، مما يعود بالنفع عةلى البيئ  باحلفاظ عةليها،  وعةلى ا -
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36 nez, Gracie Herrera .Hand book of ecotourism in protected area of Jime

Vietnam.FUNDESO.2011. Jose 
37 David Weaver, Engclopedia of ecotourism, school of tourism and hotel management, CABI 

Publishing; New York. USA, 2001. Megan Wood, 2002 
حتتاج اسرتاتيجي  وطني  لةلنهوض هبا، الوحدة، جمةل  يومي  تصدر عن مؤسس  الوحدة لةلصحاف  والطباع  والنشر والتوزيع،  –وداد إبراهيم، السياح  البيئي   38

 (.09:40م )11-01-2010( wehda@thawra.comم. )2009-04-26دمشق، 
 .87-86م، صص2007بةل ، صناع  السياح ، دار كنوز املعرف ، األردن، أمحد حممود مقا 39
 م.1998خةليل إبراهيم املشهداين، العوامل االجتماعي  وأثرها يف تنمي  السةلوك الرتوحيي عند الشباب، بغداد،  40

 
. وتقةليل اآلثار السةلبي  واليت قد تؤثر عةلى كل من البيئ  الطبيعي  أو 36احرتام الثقافات احملةلي  والعادات والتقاليد -

 37البيئ  الثقافي  أو تضر هبا.
ون اإلخالل بنظم دكما ميكن تعريف السياح  عةلى أهنا " هي سياح  التمتع املةلتزم بالطبيع  ومكوناهتا، وهي اليت تتم 

البيئ ، وبدون أي تأثري عةلى مكونات التنوع احليوي، مع إنتاج فرص اقتصادي  جتعل احملافظ  عةلى املصادر الطبيعي  ذات 
 .38فائدة مستدام  لةلسكان احملةليني

 دوافع رواد السياحة البيئية:
لسياح  البيئي  سياحي  واحدة عةلى األقل، فوائد ايقصد برواد السياح  البيئي  من املتمرسني السائحني الذين قاموا برحةل  

 39أو السائح البيئي هو الشخصي  اليت تتصف باخلصائص التالي :
 لديه رغب  كبرية لةلتعرف عةلى األماكن الطبيعي  واحلضاري ، -
 احلصول عةلى خربة حقيقي ، واحلصول عةلى اخلربة الشخصي  واالجتماعي . -
 وحياهتم االجتماعي . ماط بثقافاهتالتفاعل مع السكان احملةليني واالخنر  -
 40حيبذ األنفاق لةلحصول عةلى اخلربة وليس من أجل الراح . -

 قواعد السياحة البيئية
التخطيط السةليم لةلسياح  البيئي  املستدام  كما جاء يف الدليل اإلرشادي لةلسياح  املستدام  يف الوطن العريب، والذي 

اجلوانب بدءاً من إدارة الزوار، وذلك من خالل توفري مراكز دخول لةلزوار حيتاج إىل إدارة سةليم  وواعي  تشمل خمتةلف 
يف املواقع السياحي  لتزويدهم باملعةلومات اإلرشادي ، ووجود أنظم  وقوانني لةلسيطرة عةلى أعداءهم، وتوفري إدارة سةليم  

 ي  السكان احملةليني يين من خالل توعلةلموارد الطبيعي  والبشري  ومحايتها، وإعداد برامج التوعي  والتثقيف البيئي والد
 

mailto:wehda@thawra.com
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 م.2008كةلمينس، سعد إبراهيم احلمد، ختطيط وتنمي  خدمات السياح  الديني ، أطروح  الدكتوراه، جامع  ساند   41
لتنمي  املستدام  اعادل حممد شنفري، الشواطئ البحري  كأحد مقومات السياح  البيئي  يف أقةليم البطنان، مشارك  حبثي  يف املؤمتر العةلمي الرابع لةلبيئ  و  42

 .452(، اجملةلد الرابع، صICESDليبيا، )-، إجدابيا2016نوفمرب  22-20باملناطق اجلاف  وشبه اجلاف ، 
 ، بتصرف يسري.17م، ص2005-ھ1425خماطرها، دار صفاء، عمان،  –محايتها وتةلوثها  –عماد حممد احلفيظ، البيئ   43
 .20سورة لقمان: اآلي   44
 .33-32سورة إبراهيم: اآلي   45

 
ومشاركتهم، وإذا متت املوافق  عةلى قواعد السياح  البيئي  ميكن تطوير بعض اإلرشادات السياحي  اليت ستساعد يف تقةليل 

 41اآلثار السةلبي  لةلسياح ، ومن هذه القواعد:
 

 ياحي .يف املناطق الستقةليل اآلثار السةلبي  لةلسياح  عةلى املوارد الطبيعي  والثقافي  والديني   -1
تثقيف السياح بأمهي  احملافظ  عةلى املناطق الطبيعي  واالعتماد عةلى البني  التحتي  اليت تنسجم مع ظروف  -2

 البيئ .
العمل عةلى مضاعف  اجلهود لتحقيق املردود املادي لةلبةلد املضيف من خالل استخدام املوارد احملةلي  الطبيعي   -3

 واإلمكانات البشري .
 42حوث الديني  والبيئي  يف املناطق السياحي  والبيئي  لتقةليل اآلثار السةلبي .إجراء الب -4

 المبحث الرابع
 حقيقة البيئة وبعدها الديني

مجاد، وإن ماء ( و -حيوان -البيئ  هي الوسط الذي يشمل خمتةلف اجلوانب اليت حتيط باإلنسان، من أحياء ) نبات 
معه، وسيحدث  قاهتا يتسبب خبةلل ينعكس عةلى اإلنسان واحلةلقات اليت ترتبطإحداث أي تغيري مبكوناهتا وكيفي  ترابط حةل
  43إفساد لةلنظام البيئي بفعل اختالل توازنه.

 وكيف أن اإلنسان يتأثر هبذا الوسط ويؤثر فيه، وقد سخر اهلل تعاىل البيئ  خلدم  اإلنسان، حيث يقول تعايل: 
، وقال جل وعةلى: 44ً ﴾مَّا يفي السََّماَواتي َوَما يفي اأْلَْرضي َوَأْسَبَغ َعةَلْيُكْم نيَعَمُه ظَاهيرًَة َوبَاطينَ َأََلْ تَ َرْوا َأنَّ الةلََّه َسخََّر َلُكم  ﴿
 َوَسخَّرَ  ۖ  بَ نْيي الشَّْمَس َواْلَقَمَر َدائي  َوَسخََّر َلُكمُ  ۞أْلَنْ َهاَر ا َلُكمُ  َوَسخَّرَ  ۖ  َوَسخََّر َلُكُم اْلُفةْلَك ليَتْجريَي يفي اْلَبْحري بيَأْمريهي  ﴿

، ويف هذه اآليات وغريها عرض القرآن الكرمي مكونات البيئ  وربطها بةلفظ التسخري حبيث ُخةلقت 45﴾َوالن ََّهارَ  الةلَّْيلَ  َلُكمُ 
 لتكون منح  مبذول  لإلنسان ومهيأة الستقباله وصاحل  الستقراره، وقد أُمر بإعمار األرض وإصالحها كما يف قوله تعاىل: 
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 .61سورة هود: آي   46
صاحل حممد وهيب، البيئ   -.23،24،47،48م، ص0120-ھ1421، رعاي  البيئ  يف شريع  اإلسالم، دار الشروق، القاهرة، يينظر: يوسف القرضاو  47

 . 49م، ص2004، 1من منظور إسالمي، دار الفكر، دمشق، ط
 .190سورة آل عمران: اآلي   48
 .18سورة احلج: اآلي   49
 .44سورة اإلسراء: اآلي   50
، كتابه األدب، باب 1لباين، مكتب  املعارف، الرياض، طأبو داود سةليمان بن األشعث السجستاين، سنن أيب داود، تعةليق احملدث: حممد ناصر الدين األ 51

 (. 5097)، رقم 763إذا هاجت الريح، ص لما يقو 

 
 

ومعىن "استعمركم" أي طةلب إليكم أن تعمروها، وعمارة األرض إمنا 46،نَشَأُكم م َن اأْلَْرضي َواْستَ ْعَمرَُكْم فييَها﴾﴿ ُهَو أَ 
 47تتم بالغرس والزرع والبناء، واإلصالح واإلحياء، والبعد عن كل إفساد أو إخالل.

 وإفراده بالوحداني ، وإن البيئ  دليل عةلى وحداني  اهلل تعاىل –تعاىل  –كذلك إن غاي  خةلق اإلنسان هي عبادة اهلل 
ُويلي اأْلَْلَبابي ﴿ إينَّ يفي َخةْلقي السََّماَواتي َواأْلَْرضي َواْختياَلفي الةلَّْيلي َوالن ََّهاري آَل وعظيم قدرته وإبداعه كما يف قوله تعاىل:  يَاٍت أل 

الَّذيي َجَعَل  ۞وَن ْعُبُدوا َربَُّكُم الَّذيي َخةَلَقُكْم َوالَّذييَن مين قَ ْبةليُكْم َلَعةلَُّكْم تَ ت َّقُ ﴿ يَا أَي َُّها النَّاُس ا، وقوله جل وعةلى: 48﴾
َن الثََّمرَاتي ريْزقًا لَّكُ  َن السََّماءي َماًء َفَأْخرََج بيهي مي  َوأَنُتمْ  أَنَداًدا هي ليةلَّ  جَتَْعةُلوا َفاَل  ۖ  ْم َلُكُم اأْلَْرَض فيرَاًشا َوالسََّماَء بيَناًء َوأَنَزَل مي

 ، فاهلل هو الذي سري لنا الطبيع  وما عةليها لنزداد إمياناً وتفكراً باخلالق الرزاق فبهذا يستحق أن يُعبد وحده﴾  تَ ْعةَلُمونَ 
دي  و له. كما إن البيئ  يف اإلسالم ال يقتصر دورها عةلى كوهنا مكاناً لةلعبادة والتوحيد، بل هي يف ذاهتا قائم  بعب كال شري

اهلل جةلت قدرته صالًة وتسبيحاً، وخضوعاً وسجوداً، فهي تشارك اإلنسان العبودي  لرب العاملني، حيث قال عز وجل: 
َوالدََّوابُّ وََكثيريح َباُل َوالشََّجُر َأَلَْ تَ َر َأنَّ الةلََّه َيْسُجُد َلُه َمن يفي السََّماَواتي َوَمن يفي اأْلَْرضي َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواجلْي  ﴿

﴾ َْمديهي  ُيَسب حُ  إيالَّ  َشْيءٍ  م ن َوإين ۖ  ُتَسب ُح َلُه السََّماَواُت السَّْبُع َواأْلَْرُض َوَمن فييهينَّ  ﴿وقوله: 49،م َن النَّاسي  الَّ  َولَٰكين حبي
،فالقرآن الكرمي فتح آفاقًا من التناغم واالنسجام بني البيئ  واإلنسان، حيث تطبع يف وعيه 50﴾ ۖ   َتْسبييَحُهمْ  تَ ْفَقُهونَ 

وفكره احرتام البيئ  والتأدب معها، وتعظيم خالقها، ويتبني ذلك جةليًا من خالل حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: 
أيتموها فال تأيت بالرمح ، وتأيت بالعذاب، فإذا ر  قال سةلم : فروح اهلل –يقول: الريح من روح اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص"مسعت رسول اهلل 

 .51تسبوها، وسةلوا اهلل خريها واستعيذوا باهلل من شرها"
وقد لفت القرآن الكرمي األنظار إىل العنصر اجلمايل يف البيئ  يف أكثر من موضع، وطةلب من اإلنسان استشعار هذا 

 ترحيها، وتبعث وألواهنا وحركاهتا املختةلف  من متع  تثري النفيس و العنصر اجلمايل واإلحساس مبا تنطوي عةليه أشكال البيئ  
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 .27،28سورة فاطر: اآلي   52
 .6سورة النحل: اآلي   53
 .16سورة احلجر: اآلي   54
-ھ1430ريع  والقانون، اجلامع  اإلسالمي  بغزة، عدنان بن صادق ضاهر، أحكام البيئ  يف الفقه اإلسالمي، رسال  ماجستري غري منشورة، كةلي  الش 55

 .17م، ص2009

 
فيها البهج  والسرور، سواء كان اجلمال يف هيئتها الذاتي ، أو يف شكل خةلقتها الفردي ، أو يف تناغمها وانسجامها مع 

َن السََّماءي َماًء الةلََّه أَنَزلَ  ﴿ َأَلَْ تَ َر َأنَّ عناصر البيئ  األخرى، حيث ترسم مشاهد مثرية ومناظر بديع ، قال تعاىل:   مي
َن النَّاسي َوالدََّواب   ۞ ُسودح  َوَغرَابييبُ  انُ َهاأَْلوَ  خمَُّْتةليفح  َومُحْرح  بييضح  ُجَددح  اجلْيَبالي  َومينَ  ۖ  فََأْخَرْجَنا بيهي مَثَرَاٍت خمَُّْتةليًفا أَْلَوانُ َها  َومي

ليَك  َا ۖ  َواأْلَنْ َعامي خُمَْتةليفح أَْلَوانُُه َكذَٰ ، وقد صرح القرآن الكرمي 52﴾ َغُفورح  زح َعزيي الةلَّهَ  إينَّ  ۖ   اْلُعةَلَماءُ  عيَباديهي  مينْ  الةلَّهَ  خَيَْشى إيمنَّ
نَي تُ ه تعاىل: بأن عنصر اجلمال والزين  يف الكون أمراً مراداً ومقصوداً كما يف قول نَي ﴿ َوَلُكْم فييَها مَجَالح حي  ريحُيوَن َوحي

وهذا االهتمام القرآين بذكر اهلل اجلمال 54،َوَلَقْد َجَعةْلَنا يفي السََّماءي بُ ُروًجا َوَزي َّنَّاَها ليةلنَّاظيرييَن﴾ ﴿، وقوله: 53َتْسَرُحوَن ﴾
والزين  له غايات منها: أن تكون مظاهر اجلمال الكوين مصدرًا إلشباع روح اإلنسان بالتأمل يف مجاهلا وتغذي  لروحه 
مبشاهدهتا، وكذلك فإن مشاهدهتا تغرس يف وجدان املؤمن الشعور باجلمال واإلحساس بنعم  اهلل تعاىل عةليه فيقوم 

أى ُأحداً عندما ر  ملسو هيلع هللا ىلص،، وكذلك من غايتها: نشوء مشاعر احلب والود هلا، ويتضح ذلك من خالل حديث النيب بشكرها
 55فقال: " هذا جبل حُيبنا وُُنبه".

فالبيئ  موطن اإلنسان، وفيها حياته ومنها معاشه، فحياته تعتمد اعتماداً أساسياً عةلى صالح بيئته وعةلى مواردها الطبيعي  
من أعظم الثروات اليت ميتةلكها اإلنسان، وأغالها قيم  لديه، هي صحته وعقةله، فالبيئ  حتفظ حياته املختةلف ، وإن 

 وبقائه.
، ومن كل ذلك نرى أن اهلل سخر الطبيع  لإلنسان لينتفع هبا ويستمتع مبناظرها اخلالب ، ويزداد تفكراً يف قدرة اهلل 

اول  ضبطها بالبيئ ، وزادت يف أمهيتها مبحافظ  اإلنسان عةليها، وحم لذلك فإن السياح  بشكل عام ارتبطت ارتباطاً وثيقاً 
 بأحكام وضوابط شرعي  تسريها وحتافظ عةلى اهلوي  اإلسالمي  لةلدول العربي  واإلسالمي  حول العاَل. 
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 لخـــــــــــاتـــــــــــمــــــةا

ضوء ما سبق  ، وعةلىملسو هيلع هللا ىلصالذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم عةلى سيد األنبياء واملرسةلني حممد  احلمد هلل
ذكره، وبعد أن قمن َا بدراس  موضوع " مفهوم السياح  البيئي  من منظور إسالمي "، فقد توصةلنا إىل مجةل  من النتائج 

 ةلى النحو التايل:والتوصيات العام  اليت جيدر األخذ هبا والعمل مبقتضاها ع
 أوال : أهم الــنـــتــــــائـــــــج: 

تعترب السياح  يف اإلسالم من أهم الوسائل الدعوي  وتبادل املعةلومات واخلربات والتدبر يف خةلق السموات  -1
 واألرض، وكذلك لتنمي  العالقات اإلنساني  واالجتماعي  واالقتصادي  والثقافي  بني الناس.

صدر الدول  اإلسالمي  ومازالوا ميارسون السياح  باعتبارها من موجبات احلياة والعالقات مارس املسةلمون يف  -2
 بني الناس، كما أن هلا بعداً دينياً من أبرزه رحالت احلج والعمرة وُنوها.

ال يوجد اهتمام بقطاع السياح  بني الدول العربي  واإلسالمي ، حيث الحظنا بأن املفهوم العام لةلسياح   -3
 صرنا احلايل هو التنزه والرتويح عن النفس مع عدم مراعاة اجلانب الديين واإلسالمي يف ذلك.يف ع

لقد جاءت الشريع  اإلسالمي  بأصوهلا وفروعها وقواعدها الفقهي  ومقاصدها التشريعي  مبنهج شامل يضمن  -4
إلنسان واستقامته، عقيدة ا رعاي  البيئ  ومحايتها من كل خةلل، ويقوم هذا املنهج عةلى أساس الربط الوثيق بني

 وبني صالح بيئته وازدهارها، وجعةلت اإلخالل هبا إخالالً بالدين وخروجاً عن منهج رب العاملني.
ال توجد عناي  واهتمام باألماكن العام  واليت حيتاجها الناس يف عباداهتم كاملساجد أو يف قضاء حوائجهم   -5

 كالطرقات واألسواق واحلدائق واالسرتاحات.
ات الكادر الوطين املؤهل وفقاً لةلمعايري الدولي  املرتبط  بالشريع  اإلسالمي ، وقةل  الوعي الثقايف بالتقني ضعف -6

 احلديث  واليت تتوافق مع متطةلبات العصر يف هذا اجملال.
 ثانيا : الـــــــــتـــــــــوصــــــيــــــــات: 

 بالسياح  فيما بينهم، لتقوي  روابط األخوة واحلب بيهمجيب عةلى الدول العربي  واإلسالمي  االهتمام  -1
 وكذلك لتنمي  املنافع املشروع  لشعوهبم.

 العمل عةلى إبراز عظم  اإلسالم يف ضبط وترشيد السياح  ليكون فيها اخلري والنفع لةلناس مجيعاً. -2
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 3, 2017 

 
 61 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
ر الشريع  ادهناك ضرورة شرعي  لوجود ميثاق أخالقي لةلسياح ولةلعامةلني يف السياح  مستنبط من مص -3

 اإلسالمي .
جيب وضع أحكام مفصةل  وفقًا لةلشريع  اإلسالمي ، وذلك لةلحفاظ عةلى األماكن العام ، ومنع كل أذى  -4

 أو ضرر مادي أو معنوي عمن يرتادها مبا حيقق قاعدة تقدمي املصةلح  العام  عةلى املصةلح  اخلاص .
تويات، ومدى أفراد اجملتمع، وعةلى كاف  املسوضع اسرتاتيجي  عام  تعمل عةلى نشر التوعي  البيئي  جلميع  -5

 ارتباطها الوثيق بأحكام الشريع  اإلسالمي  وتعميم ذلك عةلى املستوى اإلعالمي والتعةليمي والدعوي.
تأهيل كادر مهين ذو كفاءة عالي  يقوم باإلرشاد والتوجيه لةلسياح يف البيئ  "الطبيع " وربطها بالتشريع  -6

مل خطط عمةلي  وتنفيذي  تعمل عةلى حفظ مكونات البيئ  ودفع األضرار اإلسالمي من خالل القيام بع
 عنها.

 المــــــــــراجـــــــع والـــمــــــصــــــادر:
حممد هارون، معجم  معبد السال( احملقق: ھ395القزويين الرازي، أبو احلسني)ت زكرياأمحد بن فارس بن  -1

 .م2002-ھ1423مقاييس الةلغ ، احتاد الكتاب العرب، 
 م .2007أمحد حممود مقابةل ، صناع  السياح ، دار كنوز املعرف ، األردن،  -2
 م.2005أكرم كوس ، السياح  البيئي  يف سوريا، دمر،  -3
إبراهيم مصطفى، أمحد الزيات، حامد عبدالقادر، حممد النجار، املعجم الوسيط، جممع الةلغ  العربي   -4

 .، ب.تبالقاهرة، دار الدعوة
(، احملقق: ھ450بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري باملارودي)ت أبو احلسن عةلي -5

السيد ابن عبداملقصود بن عبدالرحيم، تفسري املارودي" النكت والعيون "، دار الكتب العةلمي ، بريوت، 
 .لبنان

زاق املهدي، (، احملقق: عبدالر ھ510أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن القراء البغوي الشافعي)ت -6
، 1معاَل التنزيل يف تفسري القرآن، تفسري البغوى: حميي السن ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط

 ولباب التأويل يف معاين التنزيل : عالء الدين عةلي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو. ھ1420
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، 1دار الكتب العةلمي ، بريوت، ط ( احملقق: تصحيح حممد عةلي شاهني،ھ441احلسن، املعروف باخلازن)  

 .ھ1415
عدد اإلسالمي ، جامع  العراق، ال مجمةل  العةلو شاكر، السياح  يف القرآن الكرمي،  رعبد القادأبو الفتوح  -7

 .  aodo.f92@gmail.comم.2015احلادي عشر، 
أللباين، اأبو داود سةليمان بن األشعث السجستاين، سنن أيب داود، تعةليق احملدث: حممد ناصر الدين  -8

 .1مكتب  املعارف، الرياض، ط
 م.2002محد سةليمان املشوخي، تقنيات ومناهج البحث العةلمي، دار الفكر العريب، القاهرة، ط،  -9

وأثرها يف تنمي  السةلوك الرتوحيي عند الشباب، بغداد،  االجتماعي خةليل إبراهيم املشهداين، العوامل  -10
 م.1998

أساسياته النظري  وممارسته العةلمي  (، دار الفكر املعاصر، بريوت، رجاء وحيد دويدي، البحث العةلمي)  -11
 م.2000، 1ط

(، الةلباب يف عةلوم الكتاب، السراج املنري ھ977مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي)ت -12
 .ھ1285يف اإلعان  عةلى معرف  بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري، مطبع  بوالق)األمريي (، القاهرة، 

 م.2005-ھ1425خماطرها، دار صفاء، عمان،  –محايتها وتةلوثها  –عماد حممد احلفيظ، البيئ   -13
( احملقق: أمحد حممد ھ310حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلمةلي، أبو جعفر الطربي، )ت -14

 م.2000-ھ1420، 1شاكر، جامع البيان يف تأويل القرآن، مؤسس  الرسال ، ط
(، ھ711م بن عةلي، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي)تحممد بن مكر  -15

 .ھ1414، 3لسان العرب، دار صادر، بريوت، ط
(، احملقق:أمحد حممد ھ310حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلمةلي، أبوجعفر الطربي)املتويف:  -16

 م.2000-ھ1420، 1شاكر، مؤسس  الرسال ، ط
 .م2005د اخلضريي، السياح  البيئي ، جمموع  النيل العربي ، القاهرة، حمسن أمح -17
 .م2008احلديث  يف السياح ، املكتب اجلامعي احلديث، مصر،  االجتاهاتحميي حممد مسعد،  -18
 م.2000حممود القيسوين، الدليل اإلرشادي ملفهوم السياح  املستدام  وتطبيقها، مصر،  -19
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دراس  شرعي  مقارن ، نقةله عن أ.د. حممد مخيس الزوك ، صناع  السياح ،  ناقور، أحكام السياح  وآثارها ، -20

 م.1997
صاحل  -م 2001-ھ1421يوسف القرضاوي، رعاي  البيئ  يف شريع  اإلسالم، دار الشروق، القاهرة،  -21

 م.2004، 1حممد وهيب، البيئ  من منظور إسالمي، دار الفكر، دمشق، ط
 العــــلمـــية والمـــؤتمـــرات:الرســائــل والمجــــالت 

سعد إبراهيم احلمد، ختطيط وتنمي  خدمات السياح  الديني ، أطروح  الدكتوراه، جامع  ساند كةلمينس،  -22
 م.2008

عدنان بن صادق ضاهر، أحكام البيئ  يف الفقه اإلسالمي، رسال  ماجستري غري منشورة، كةلي  الشريع   -23
 م.2009-ھ1430 والقانون، اجلامع  اإلسالمي  بغزة،

مرام حممد حسن حنون، السياح  البيئي  يف حمافظ  أرحيا: الوضع الراهن واسرتاتيجيات االستدام  ، رسال   -24
 م.2015فةلسطني،  -ماجستري غري منشورة، جامع  بريزيت

ناجح  بنت عبداهلل أبو أزهري، السياح  يف ضوء القرآن الكرمي، دراس  استقرائي ، رسال  ماجستري غري  -25
 م.2009منشورة، كةلي  معارف الوحي والعةلوم اإلنساني ، اجلامع  اإلسالمي  العاملي ، ماليزيا، 

البحري  كأحد مقومات السياح  البيئي  يف أقةليم البطنان، مشارك  حبثي  يف  الشواطئعادل حممد شنفري،  -26
(، ICESD، )ليبيا-إجدابيا ف ،اجلااملؤمتر العةلمي الرابع لةلبيئ  والتنمي  املستدام  باملناطق اجلاف  وشبه 

 .م2016نوفمرب 22-20 ،اجملةلد الرابع
الضوابط الشرعي  لةلسياح  الرتوحيي  يف الفقه اإلسالمي، ، حممد خالد منصور، وخالد شجاع العتييب -27

 م.2009، )مةلحق(، 36دراسات، عةلوم الشريع  والقانون، اجملةلد
سعاد عذيب، أمساء ابا وحسني، أنوار عبده، السياح  البيئي  يف دول  الكويت: حتةليل اآلثار واسرتاتيجي   -28

 م.2004، 26اجملةلد االستدام ، جمةل  العةلوم االجتماعي ، 
حتتاج اسرتاتيجي  وطني  لةلنهوض هبا، الوحدة، جمةل  يومي  تصدر عن  –وداد إبراهيم، السياح  البيئي   -29

م. 2009-04-26لةلصحاف  والطباع  والنشر والتوزيع، دمشق،  مؤسس  الوحدة
(wehda@thawra.com )11-01-2010 م. 
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 .2006والفندقي، دمشق، حممد رياض العياش، مركز التدريب السياحي  -31
 .1990واملخاطر ، صندوق محاي  احلياة الربي ، أمريكا،  اإلمكاناتاليزابيث بو، السياح  البيئي   -32
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ABSTRACT 

 

For more than fourteen centuries ago, the Islamic sources originated and Muslim 

jurists put the rules and principles that organize the war phenomenon and its means. 

The Foundations and principles have been clarified in which the wise legislator 

dictated. These foundations and principles call for the international peace and 

security. However, what we currently live in the name of the nuclear Renaissance, 

which Coexistence in the most international community, such as conflict and race for 

possession of nuclear weapons. This resulted in a great international fear from the 

occurrence of another international war as a result of the use of these weapons with 

deliberate or misappropriation. This leads the international jurists, especially 

contemporary scholars of Islam refer to the provisions of Islamic law, in order to find 

out legitimate adaptation of the rule of production and use these lethal weapons. It 

also aimed to highlight the strategic doctrine of Islam and to reach the legitimate rule 

on this issue and work on its application at the time being. Where possession of this 

nuclear weapon monopolized on western countries only and fight the Islamic 

countries who attempted to possess them, without observance of the principles and 

the provisions the customary internationalism raised. 

Keywords: Principles of  Jurisprudence,  Islamic  Countries,  Nuclear Weapons,  

Reality 
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 ملخص ال

ت مصادر اإلسالم، ووضع الفقهاء املسةلمني القواعد واألحكام واملبادئ اليت تنظم ةل  منذ أكثر من أربع  عشر قرناً تأص  
ةلم واألمن الس   ليت تدعو لتحقيقاارع احلكيم، الش   عةليها نص   األسس واملبادئ اليت حتوض  احلرب ووسائةلها، و  ظاهرة

تالك ووي  اليت تشهدها أغةلب دول اجملتمع الدويل من صراع وتسابق المهض  الن  الن   ا ما نعيشه اآلن باسمأم  وليني، الد  
أو لسوء  أخرى، نتيج  استخدامها عن قصد   دولي    من حدوث حرب   كبي    دويلي  ختوف  ا خةلق عنه ووي ، م  األسةلح  الن  

لرجوع إىل اهاء اإلسالم املعاصرين ا دعا الفقهاء الدوليني وخاص  فقالتقدير أو عن طريق احلوادث غي املقصودة، م  
ك ، وإبراز ا حلكم إنتاج وامتالك واستخدام هذه األسةلح  الفت   شرعي   أحكام الشريع  اإلسالمي ، بغرض إخراج تكييف  

، حلاضريف هذه املسأل ، والعمل عةلى تطبيقها يف الوقت اشرعي حلكم الل إىل الوصو وا، لإلسالم سرتاتيجي العقيدة اال
تسعى لةلوصول  ول اإلسالمي  اليتت حمارب  الد  ، ومت   فقط الغربي  النووي  حيث احتكر امتالك هذه األسةلح  عةلى الدول
 .عةليا املتعارفإليها، دون مراعاة لةلمبادئ واألحكام الدولي  

 ووي ، الواقع.األسةلح  الن   ريع  اإلسالمي ،الش   وابط الفقهي ،الض  : الليةالكلمات الد  

 

 

 

 

 
 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 3, 2017 

 
 169 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 : مهيدت  ال

ضي  انتشار قومن أهم هذه القضايا  ،اآلن ولي العالقات الد  ة عةلى مستوى تجد  هناك العديد من القضايا املعاصرة واملس  
 كنولوجيقدم العةلمي الت  ا بةلغه الت  م   ل أوج  ، اليت متث  ووي ألسةلح  الن  ل بعضًا منها وامتالك العامل دولسةلح النووي بني الت  
 البحث اصرين إىلفقهاء املسةلمني املع حث   دمي، ماخريب والت  عةلى الت   يف هذا العصر، ملا هلا من قدرة هائةل  قينوالت  
الرجوع إىل أحكام الشريع  وباك من األسةلح  املتطورة، النوع الفت   ذاهلرعي الستخدام املسةلمني حلكم الش  عرف  اي ملقص  والت  

ا يثبت مرون  م تقتضي مواكب  تطور احلياة الدولي ، سالمي  اليتة مبادئ شرعي  وقواعد فقهي  إت عد  وجداإلسالمي ، 
ج  تزايد عدد صعب  نتي اأوقاتً  حالياً  نعيش ان  قواعد وأحكام اإلسالم يف معاجل  القضايا واملشاكل املعاصرة، حيث أن   

 من أي وقت   كثرأ سةلح النووي، ووصةلنا إىل مرحةل  تدعو فيها احلاج ول املسةلح  نوويًا بالفعل، أو الطاحم  إىل الت  الد  
رض هلا دول اجملتمع حديات اليت تتع  هود الدولي  الغربي  واإلسالمي  لتعزيز القدرة عةلى مواجه  الت  مضى إىل تكاثف اجل

 ويل يف الوقت املعاصر.الد  
دمي، ومن ت  من حيث قدرهتا عةلى القتل وال وحمدودة   تقةليدي    حيث كانت األسةلح  املستخدم  قدمياً يف اإلسالم أسةلح   و 

لسنني ظهرت ا بعد استخدامها، ومنها السيف والسهم واملنجنيق، ونتيج  لتطور السالح عةلى مر  حيث امتداد تأثيها 
وصةلت يف قةليدي  كاملدفع والصاروخ والدباب  والسفن احلربي ، و ت حمل األسةلح  الت  وذات تقني  عالي  حةل   متطورة   أنواع  

 .العقود األخية إىل أخطر ما ميكن تصوره من األسةلح  املتطورة
نصوص ميثاق  فاعي  حبسبويل عةلى مبدأ مشروعي  احلرب الد  أحكام الشريع  اإلسالمي  مع القانون الد   ِمْن أن   بالرغمو 

دعوة ديني  البد  نشر كل   تشريع احلرب استجاب  حلقيق  واقعي ، وهي أن   إلسالم يرى أن  ا  أن  إال   منظم  األمم املتحدة،
 ب أحد  من ضرورات السياس  والدفاع، ومن هنا مل يذه مطةلوب    ضرورة   يصطدم باألعداء، بالتايل تكون احلرب حينئذ   أنْ 

 غي واقعي، برهنت األحداث عةلى فساده. خيايل   ه رأي  من فقهاء اإلسالم إىل حترمي احلرب، ألن  
يل، كما يف اتفاقيات و من مواد قانون احلرب أو القانون الد  ويل إىل تغيي الكثي ى دخول املسةلمني يف اجملتمع الد  لقد أد  

ن م عوب مجيعاً بالرمح  والعدل، وحييط اإلنساني  بسياج  اإلسالم يعامل الش   م، انطالقاً من مبدأ أن  1949جنيف لسن  
رورة احلربي ، وال لض  قدار ا مأتباعه وال يقسو جنوده إال    يستعبدال  سالم عةلى أالدين والرفق، ويف حال  احلرب حرص اإل

اقتضت الضرورة  ، أويكون ذلك عةلى سبيل املعامةل  باملثل  أنْ شيء إال   اك  اليت تدمر كل  احلرب الفت   يستخدم آالت
 احلربي  واملصةلح  ذلك.
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إلسالم ا ا كانت هذه األسةلح  النووي  حادث  ومل تكن معروف  عند عةلماء وفقهاء اإلسالم األوائل، عمل فقهاءل م  و 

هدف الدراس  و  املعاصرين إىل استبيان حكم مشروعيتها باالستناد إىل األحكام الشرعي  والقواعد الفقهي  اإلسالمي ،
ومن َث    تاج الدول لألسةلح  النووي ،يتمحور حول إبراز املبادئ والقواعد الفقهي  يف اإلسالم اليت تنظم امتالك وإن

 الرتكيز عةلى التهديد الذي تشكةله هذه األسةلح  عةلى اجملتمع الدويل يف حال ت   ، كما هتدف إىلاستخدامهامشروعي  
 .باإلنسان والبيئ  ككل استخدامها، والذي بدوره يؤدي إىل كوارث هائةل  تضر  

عند  ودملتحدة العديد من القيوضع ميثاق األمم ا ل مشكةل  االنتشار النووي، مثلحماول  اجلهود الدولي  حبالرغم من و 
حكام  يف حاال ي إجراءات القمع وفقًا ألم استعماهلا والتهديد هبا يف العالقات الدولي ، إال  استخدام القوة، كما حر  

( من ميثاق منظم  األمم املتحدة، وتعدد االتفاقيات 51الدفاع عن النفس طبقاً لةلمادة ) الفصل السابع من امليثاق وحق  
هذه اجلهود باءت بالفشل، وما يدل عةلى ذلك حقيق   كل     أن  سالح النووي، إال  واملعاهدات الدولي  اخلاص  بنزع ال

  .يف الوقت احلايل ع بقع  االنتشار النووي بني دول اجملتمع الدويلتوس  
هناك اختالف بني فقهاء اإلسالم يف حكم جواز استخدام األسةلح  النووي ، بالرغم من اتفاقهم عةلى جواز صنعها  إن  

األم   وجوب إنتاجد عةلى الذي أك  و رأي مجهور الفقهاء املعاصرين، ا القائةلني جبواز استخدامها وهوإنتاجها، وأم  
ول اإلسالمي  إىل األخذ بأسباب القوة الرادع ، الم اليت تدعو الد  اإلسالمي  األسةلح  النووي ، نزواًل إىل أحكام اإلس

 بغرض دفع الظةلم عن الشعوب واسرتداد ما فقد من حقوقهم ومتةلكاهتم. 
استخدام األسةلح  النووي  إنتاج وتصنيع و هي  اإلسالمي  اليت تعاجل ظاهرة توضيح املبادئ والقواعد الفق ويف هذه الدراس  ت  

وابط سرتاتيجي  اإلسالم حول انتشار األسةلح  النووي  بني دول اجملتمع الدويل، وإبراز الض  ق يف اعاصر، والتعم  يف الوقت امل
 .رعي  عند استخدام هذه األسةلح  يف حال  احلربروط الش  والش  
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 .64-63م، ص1996، دار ابن حزم لةلنشر، 1حممد بن محد موالي، ط، حتقيق القوانين الفقهية. الغرناطي، أبو القاسم حممد بن أمحد بن جزي،  1
 .28ص ه  ،1404 ،1، بيوت: دار الكتب العةلمي ، طمنهاج الوصول إلى علم األصول. السبكي، عةلي بن عةلي الكايف،  2

 

 إشكالية الد راسةأواًل: 
  :راس  يفمشكةل  الد   تتمثل
 املعاصر؟  ووي  يف الوقتول اإلسالمي  لألسةلح  الن  حول إنتاج واستخدام الد  ماهي  اإلسرتاتيجي  اإلسالمي   .1
  ول اإلسالمي  يف حتقيق ذلك؟وابط واملبادئ اإلسالمي  اليت استندت عةليها الد  ما هي الض    .2

 راسةد  أهداف الثانياً: 
 ايل:راس  إىل الت  هتدف الد  

 ووي  يف احلرب.إنتاج واستخدام األسةلح  الن  إبراز العقيدة واإلسرتاتيجي  اإلسالمي  حول  .1
 ووي .  الن  ول اإلسالمي  يف إنتاج واستخدام األسةلحوابط واملبادئ الفقهي  اإلسالمي  اليت تقيد الد  معرف  الض   .2

 راسةد  أهمية الثالثاً: 
  راس  يف التايل:تتمثل أمهي  هذه الد  

 مح  واملساحم  بني شعوب العامل.إظهار العقيدة اإلسالمي  اليت هتدف إىل الر   .1
ول د  ت اخلارجي  لعمول هبا يف العالقات واختالف القوانني املشت  شريعي واملتمثل يف الت  معاجل  الضعف الت   .2

 .ولي  اخلاص  بتنظيم فكرة احلرب ووسائةلهااإلسالمي ، وتعارض أغةلب املبادئ الفقهي  والد  

 المصطلحات والمفاهيمرابعاً: 
 مصطةلحات، وهي كالتايل: ةِ د  الدراس  عةلى عِ تشتمل 
ضابط" يف املسةلمني، لفظ "ال القاعدة، كما استعمل فقهاء اويقصد هب هي مجع ضابط ،: وابط الفقهيةالض   .1

 1، فاستعمةلوه معىن التعريف واألسباب والشروط والعيار الذي يكون عةلى الشيء ومييز ذلك،متعددة   معان  
ما  ابط هو كل  إذًا فالض   2هو العةلم باألحكام الشرعي  العمةلي  املكتسب  من أدلتها، :"اصطالحاً واملقصود به"

 يومي" يف ذلك: ويقول "الف (والسن (، والفقهي  )آراء الفقهاءيضبط وينظم من القواعد واملبادئ الشرعي  )القرآن 
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 .314م، ص1972، 2املعارف العثماني ، ط، حتقيق: حممد عبد املعيد ضان، حيد آباد: دائرة الدرر الكامنة. الشافعي، أيب الفضل أمحد بن عةلي،  3
ه    ، 1422، 1، حتقيق: حممد بن عبد اهلل الصواط، الطائف: دار البيان احلديث ، طالقواعد والضوابط الفقهيةابن تيمي ، أمحد بن احلسني بن عةلي، .  4

 .97ص

رة املعارف ، بيوت: مطبع  جمةلس دائب التنزيل ولطائف األخبارمجمع بحار األنوار في غرائمجال الدين، حممد طاهر بن عةلي الصديقي الكجرا ي،  .5 
 . 3/203م، 1967، 3العثماني ، ط

 .18سورة اجلاثي ، آي : .6 

م، 2013، قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمي ، دراسات في تميز األمة اإلسالمية موقف المستشرقين منهاالسعدي، إسحاق بن عبد اهلل،  .7 
3/304.   

 .30م، ص1973، ترمج : أكرم ديري، بيوت: دار الطةليع  لةلنشر، األسلحة الحديثة. بوفر، أندريه، وآخرون،  8
 . 4567( فقرة )ح( 566م بشأن املسؤولي  املدني  عن األضرار النووي  لوثيق  )أمنو فيك 1997. راجع اتفاقي  فيينا لسن   9

 
وابط الض   أن  ويقول "ابن تيمي "  3جزئياته"،ابط، وهي األمر الكةلي املنطبق عةلى مجيع "القاعدة يف االصطالح معىن الض  

 4هي: قضي  كةلي  فقهي  منطبق  عةلى فروع من باب.
 مها: 5يقصد بالشريع  اإلسالمي  لغتاً بأهنا: مصدر شرع وتطةلق عةلى معنيني الشريعة اإلسالمية: .2

 . 6﴾ي  ْعةل ُمون   ال   ال ِذين   أ ْهو اء   ت  ت ِبعْ  و ال   اف ات ِبْعه   اأْل ْمرِ  م ن   ش رِيع     ع ةل ى   ج ع ةْلن اك   َُث  ﴿املستقيم ، لقوله سبحانه وتعاىل:الطريق  
 مورد املاء اجلاري الذي يقصد لةلشرب. _            
    عباده من ل -سبحانه وتعاىل -ا: "ما شرعه اهلل ف أحكام الشريع  اإلسالمي  يف االصطالح بأهن  عر  وتُ            
 أكانت هذه األحكام أحكام  سواء   -الة والسالمعةليهم الص   -م اليت جاء هبا نيب من األنبياء ألحكاا           
 . 7عتقاديه أو أحكاماً عمةلي ، ليؤمنوا هبا فتكون سعادهتم يف الدنيا واآلخرة"ا           

وته التفاعل النووي، ويعتمد يف قهي عبارة عن سالح تدمي فتاك، يستخدم عمةليات : األسلحة النووية .3
القنبةل  االنشطاري ، القنبةل   وهلا عدة أنواع هي ) 8التدميي  عةلى عمةلي  االنشطار النووي أو االندماج النووي،

أو  ولد طاق  وحدهُ ي ف بأهنا:" أي وقود نووي قادر عةلى أنْ ندماجي ، القنبةل  النيرتوني (، أما املواد النووي  فتعر  اال
وتعد  9فايات املشع "،أخرى بانشطار نووي متسةلسل ذا ي خارج املفاعل النووي والنواتج، أو الن   مع مواد

 األسةلح  النووي  أخطر نوع من أسةلح  الدمار الشامل يف الوقت الراهن.
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 الد راسات الس ابقةخامساً: 
سالمي  لألسةلح  ول اإليف إنتاج واستخدام الد  رعي  وابط الش  راسات اليت تناولت موضوع الض  من الد   قةليل   هناك عدد  

 بعض جزئيات املوضوع، وأمهها هو: ووي ، وأغةلب هذه الدراسات قامت معاجل الن  
 م.2001 ،بيروت، مركز دراسات المستقبل، الخيار النووي في الشرق األوسط، محمد إبراهيم ،منصور .1

العةلماء والباحثني العرب من اختصاصات خمتةلف  ذات عالق  ة حبوث ودراسات لنخب  من قام الكاتب بتجميع عد  
ل وهدف الكاتب من ذلك وضع خط  عمل لةلمستقبل من أج، بالطاق  النووي  واإلسرتاتيجي  العسكري  يف هذا الكتاب

 موالضغط عةلى إسرائيل لةلقبول بنظا، املمار الش  نزع السالح النووي وإخالء منطق  الشرق األوسط من أسةلح  الد  
 وبناء قاعدة عربي   ،ستخدام الطاق  النووي  خيارات سةلمي  الوتبين  ، الضمانات والتفتيش الدويل عةلى منشآهتا النووي 

وابط الفقهي  اليت ، ولكن مل يتم ذكر الضحنو عصر العةلم واملعرف  لةلتكنولوجيا النووي  ختطو بالعرب خطوة واسع  إسالمي 
  ذلك.ول اإلسالمي  يفتستند عةليها الد  

، دمشق، يدار المكتب، مقارنة بالقانون الدولي الحديث _ العالقات الدولية في اإلسالم، وهبةالزحيلي،  .2
 م. 2000_ ـــــــه1421، 1ط

 ذروة سنام  ضح هدف املؤلف هلذا الكتاب يف بيان ضرورة إعداد القوة املادي  واملعنوي  وجعل اجلهاديت  
والباب  ،فالباب األول هو تنظيم العالقات الدولي  وقت احلرب، بعد التمهيد بابني، وقام بتقسيم الدراس  إىل: اإلسالم 

ولي  حيال د  الذي هو تنظيم العالقات ال، وقد تناولت الدراس  يف املبحث الرابع من الباب األول، الثاين يف حال  السةلم
دمي ومنها تسميم السهام واملياه والت ،املسةلمني يف وسائل احلرب املادي فذكر آراء الفقهاء ، احلرب وقواعد احلرب

 ار الشامل عةلى ذلك ولكن بإجياز دون تفصيل.موقاس أسةلح  الد، والتخريب وغيها
عة مجلة الشري، أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه اإلسالمي، عبد المجيد محمود ،الصالحين .3

 م.2005ه مايو 1426، والعشرونالعدد الثالث ، والقانون
اإلنساني  وأسباهبا  يف اجملتمعات االقتتالظاهرة  وتضمن حبثه، م املؤلف هذه الدراس  كبحث جملةل  الشريع  والقانونقد  

وهي ثالث   عريف بأنواع أسةلح  الدمار الشامل وتأثياهتا اخلطيةوتناول يف الفصل األول الت  ، وتطور وسائل القتال فيها
 )األسةلح  الكيميائي  _ األسةلح  البيولوجي _ األسةلح  النووي (.اع أنو 
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: ا املبحث األولمه، وتناول املؤلف يف الفصل الثاين موقف الفقه اإلسالمي من أسةلح  الدمار الشامل من خالل مبحثني

حبثها الفقهاء يف كتبهم  واليت اك  اليت تتعدى أثارها التدميي  إىل غي احملاربنيموقف الفقه اإلسالمي من األسةلح  الفت  
 ،م العدوتسمي، وحكم حتريق أشخاص العدو، حكم نصب اجملانيق عةلى العدو وتدمي حصوهنم:)وتشمل مخس  أنواع

 (.وأخياً تغريق العدو، حرق زروع العدو وقطع أشجاره وقتل أنعامه
تأثيها إىل  باعتبارم واليت تنقس، ر الشامل احلديث  حكم إنتاج واستخدام أسةلح  الدماا يف املبحث الثاين فاملؤلف بني  أم  

ن لةلدول  اإلسالمي  وبني البحث أنه ميك، سرتاتيجي  ذات القوة التدميي  اهلائةل األسةلح  اال القسم األول: :قسمني رئيسني
األسةلح   تستخدم هذه كما ميكن لةلدول  اإلسالمي  أنْ   ،تنتج وتطور هذه األسةلح  لغرض الردع والتوازن مع العدو أنْ 

 ه يوشك عةلى استخدامها عمالً مبدأ املعامةل  باملثل.أو غةلب عةلى الظن أن  ، إذا استخدمها العدو

 راسةمنهج الد  سادساً: 
 وهي كالت ايل: ،الدراس هذه صل إىل حل إشكالي  متت االستعان  بعدد من املناهج العةلمي  لةلو 

اخلاص  باحلرب  «والسن  النبوي  الشريف  ،القرآن الكرمي»األحكام الشرعي  هبدف استنباط : االستنباطيالمنهج  .1
ات واألسةلح  تالك القدر بام هاوحق   الدول اإلسالمي  مشروعي ، لةلوصول إىل احلكم الشرعي يف نووي واألسةلح  ال

اخلاص   مي اإلسالجواز استخدامها من عدمه، باالعتماد عةلى القواعد واملبادئ الفقهي  يف الشريع  النووي  و 
 .بذلك

حلرب امي  وأحكامها الكةلي ، اليت نظمت الشريع  اإلسالومبادئ حتةليل قواعد : التحليليالمنهج الوصفي  .2
دول اإلسالمي  مشروعي  ال فيها، بغرض الوصول إىل حكم ورأي الشريع  اإلسالمي  يف لنووي واستخدام األسةلح  ا

 أعدائها. النووي  ضد  ها يف إنتاج واستخدام األسةلح  وحق  
األحكام والضوابط الفقهي  اإلسالمي  والقانوني  الوضعي  اخلاص  حيث متت املقارن  بني  :المنهج المقارن .3

بأحكام احلرب واستخدام الدول لألسةلح  النووي  فيها، والعمل عةلى إظهار الواقع املعاصر وما تشهده قواعد 
  يل.وعدم التزام من قبل دول اجملتمع الدو  وهيمن    ويل العام من ضعف  وأحكام القانون الد  
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 . 60. سورة األنفال، آية رقم:  10

 
 راسةحدود الد  سابعاً: 

 ل حدود هذه الدراس  يف التايل:تتمث  
وميس أغةلب دول اجملتمع الدويل وهو انتشار ظاهرة إنتاج  وهي تتعةلق موضوع مهم   الحدود الموضوعية: .1

 من أخطر األسةلح  املوجودة يف الواقع املعاصر وأكثرها فتكاً ودماراً. وامتالك األسةلح  النووي  اليت تعد  
وهي تتعةلق بالدول اإلسالمي  باألخص اليت تسعى جاهدة اآلن إىل إنتاج وامتالك  الحدود المكانية: .2

 األسةلح  والقدرات النووي . 
 وقتنا احلاضر، القرن املاضي إىل تفهي تتعةلق بفرتة صنع األسةلح  النووي ، أي منذ أربعينيا الحدود الزمانية: .3

الذي وصةلت فيه إىل أعةلى درجات التقدم العةلمي والتكنولوجيا يف صناع  األسةلح  النووي  اإلسرتاتيجي  
 والعسكري . 

 مجتمع البحث وعينتهثامناً: 
  العسكري  اإلسالمي  اإلسرتاتيجيرج  األوىل، حيث يتم الرتكيز عةلى العقيدة تتناول هذه الدراس  اجملتمع اإلسالمي بالد  

يف احلرب، واستخراج الضوابط واملبادئ الشرعي  اليت تستند عةليها الدول  حول إنتاج واستخدام األسةلح  النووي 
 اإلسالمي  عند قيامها بذلك.

 وهذا ما سيتم بيانه يف هذه الدراس ، هبدف الوصول إىل حل مشكةلتها بعون اهلل تعاىل. 

 ."الوسائل لها أحكام المقاصد "وسيلة الردع النووي .1
ما يسمى اآلن بالنهض  النووي ، اليت جاءت نتيج  سنوات من النمو البطيء نسبيًا يف مجيع أرجاء العامل، وتوجه  إن  

أغةلب الدول إىل إنتاج األسةلح  النووي  وامتالكها، وظهور ما يعرف بالردع النووي عةلى الساح  الدولي ، يف حني جند 
 قرناً.  14( من سورة األنفال، أي منذ حوايل 60أصةله يف اإلسالم موجود يف اآلي  القرآني  رقم )

ُمْ  و أ ِعد وا ﴿:أمر اإلسالم أتباعه بإعداد القوة الالزم  ملواجه  أعدائهم، لقوله تعاىلفقد   رِب اطِ  ِمنْ و   قُ و ة   ِمنْ  اْست ط ْعُتمْ  م ا هل 
 و ف  ي ُ  الةل هِ  س ِبيلِ  يف  ش ْيء   ِمنْ  تُ ْنِفُقوا و م ا ةل ُمُهمْ ي  عْ  الةل هُ  ت  ْعةل ُمون  ُهمُ  ال   ُدوهِنِمْ  ِمنْ  و آخ رِين   و ع ُدو ُكمْ  الةل هِ  ع ُدو   بِهِ  تُ ْرِهُبون   اخلْ ْيلِ 
 هي فيها يف ذلك الزمان، و هذه العةل  موجودة :" السابق  الشيخ السعدي يف اآلي  ، ويقول10﴾ُتْظةل ُمون   ال   و أ نْ ُتمْ  إِل ْيُكمْ 
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، ةلنشرحتقيق: عبد الرمحن بن معال الةلوحيق، دمشق: مؤسس  الرسال  ل، في تفسير كالم المنان تيسير الكريم الرحمن عبد الرمحن بن ناصر،السعدي، .  11

 .627، 626صم، 2002

 .1/74م، 2000، حتقيق: نزيه كمال، عثمان مجع ، دمشق: دار القةلم، القواعد الكبرىعبد السالم، العز، .  12
 .4/1467 م، ج1957حتقيق: صالح الدين املنجد، القاهرة: مطبع  مصر لةلنشر،  ،السير الكبيرلشيباين، حممد بن احلسن، ا . 13
سةليمان  الطويف،و ، 112_3/111م، 2003دار السالم لةلنشر،  حتقيق: عمر حسن القيام، ،الفروق شهاب الدين أيب العباس الصنهاجي، القرايف، . 14

 . 3/89، م1987دمشق: مؤسس  الرسال  لةلنشر، عبد اهلل بن عبد احملسن،  حتقيق: مختصر الروضة،شرح بن عبد القوى، 
 .54_53م، ص1999مايو  أقيمت يف الرباط: مطبوعات أكادميي  املمةلك  املغربي ، هل يشكل انتشار األسلحة النووية عامل ردع؟ سةلسةل  دورات،.  15

 
السعي ا، و مأمورًا باالستعداد هل أكرب إرهابًا منها كانشيء   يدور مع عةلته، فإذا كان موجود   إرهاب األعداء، واحلكم

 .11ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب" لتحصيةلها، حىت إهنا مل توجد إال بتعةلم الصناع  وجب ذلك، ألن  
سالم الفقهي  اليت استند عةليها فقهاء اإل به فهو واجب" من أهم القواعد ما ال يتم الواجب إال  فالقاعدة الفقهي  "

دوان واجب، الع اإلعداد لةلجهاد ورد   حيث أن   املعاصرين يف وجوب إنتاج وامتالك الدول اإلسالمي  لألسةلح  النووي ،
 الوقت يف إال بامتالك األسةلح  اإلسرتاتيجي  النووي  انال يتحقق انالواجب وهذانوحفظ اإلسالم من أعداءه واجب، 

 .احلاضر
فإذا كان مأموراً "  عةلى"، اليت تنص  "الوسائل هلا أحكام املقاصد الكةلي  القاعدة الفقهي  السابق  فرع لةلقاعدة الفقهي  عد  وتُ 

وملا كان القصد من  12، به فهو مسنون"ما ال يتم إال به، فما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وما ال يتم املسنون إال  
ذهب الشيباين و  ا حكم هذا املقصد الشرعي املطةلوب،ه  مُ كْ حُ  هذه الوسيةل  هو حتقيق القوة واألمن لةلدول اإلسالمي ، فإن  

القرايف يف الفروق  ، وقال13لةلقول:" جبواز استخدام كل الوسائل اليت حتقق كسر شوك  العدو والنيل منه والظهور عةليه"
الوسائل تتبع املقاصد يف أحكامها، فوسيةل  احملرم حمرم، ووسيةل  الواجب واجب ، وكذلك  اعدة أن  :" القعن معىن ذلك
قيق الردع وليني، من خالل حتةلم واألمن الد  األسةلح  النووي  وسيةل  لتحقيق الس   تعد  ، ويف هذه احلال  14بقي  األحكام"

  .نتاجها وامتالكهاول اإلسالمي  السعي إلالنووي بني دول العامل، وعةلى الد  
ل يف و كمبدأ سياسي حديث يف القانون الدويل، وارتبط بظاهرة انتشار األسةلح  النووي ، حيث تعتمده الد    ف  رِ دع عُ الر  

:"مصطةلح شائع يف  هبأن  ( 80اتيجي  العسكري  املعاصرة )صتعريفه يف كتاب اإلسرت  سرتاتيجي ، وت  سياستها الدفاعي  اال
 .15يقوم به" يقوم ما ال يرغب الرادع أنْ  معناه منع اخلصم من أنْ عامل السياس  
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، و انظر: عساف، 90ص م،1983، 2األردن: مكتب  املنار لةلنشر، ط ،العسكرية اإلسالمية وقادتها العظامهباء الدين، سعد، مجال، و  اخلةلفات،.  16

 .م2008، 1ط الشبك  العربي  لألحباث، بيوت، ،"األمريكية الجديدة واالستقرار الدولي العقيدة العسكرية" إستراتيجية الردعسوسن، 
 ه        .1405، بيوت: دار الفكر لةلنشر، فسير القرآنجامع البيان في تالطربي، حممد بن جرير، .  17
 .62القاهرة: دار االعتصام لةلنشر، بدون تاريخ نشر، ص، العسكرية في اإلسالم، مد مجال الدينفو،، حمحم.  18

 
سكري  التقةليدي  ، بينما تستخدم القوة العواسع   إذاً فاألسةلح  النووي  تردع الدول اليت متتةلكها عند استخدامها عةلى نطاق  

سكري  قوة العلديها خيار استخدام السب  لةلدول اليت انتشار األسةلح  النووي  بالن   لرعاي  مصاحلها، ومن هنا نتوقع أن  
 ، وقد ختسر الكثي عند احلصول عةلى األسةلح  النووي .التقةليدي  ال خيدم مصاحلها

بينهما،  من أجل خالفأنه جمموع  تدابي تعدها أو تتخذها دول  واحدة أو أكثر ختوض صراعًا سياسيًا  فضاًل عةلى
عر يف الذ   ث  ها دول  أو جمموع  دول معادي ، وذلك عن طريق ب  تشن   نْ بغي  عدم تشجيع األعمال العدائي ، اليت ميكن أ

وهذا املعىن واضح ومطابق لةلمقصد الشرعي اإلسالمي،  16عدائي، عمل   هبدف ثنيه عن األقدام عةلى أي   الطرف اآلخر،
ليت ذكرت ا والعدال  اإلنساني ،مبدأ السةلم الدويل كثي من أحكامه ومبادئه، السيما الذي سبق القانون الدويل يف ال

القوة يف ب تْ ط  يْ نِ اليت أُ العظيم   بادئامل، لذا حرص اإلسالم عةلى حتقيق م1948  متأخرة يف إعالن حقوق اإلنسان سن
الستعداد لةلمواجه ، لكن من غي اعتداء وال عدوان اعةلى اإلعداد لةلقوة بكل ما يستطاع و  شريع  اخلالق، حيث حض  

لزجر والردع ألعداء  يكون منها التخويف واحىت   اهلل ال حيب املعتدين، فالقوة املطةلوب إعدادها تبةلغ غاي  االستطاع  ألن  
اليت ت التعدوه هلم من اآل من سورة األنفال " ما أطقتم أنْ  60اهلل واملسةلمني، يقول ابن جرير الطربي يف تفسيه لآلي  

 .17تكون قوة لكم"

يجيات األخرى عن االسرتاتوقد متيز ، التعازيزيف اإلسالم هو مبدأ شرعي يظهر يف احلدود و  اإلسرتاتيجي الردعإذًا ف
مرتبط  ارتباطا صرة سرتاتيجي  الردع املعاا أن   حيث ،تسي حسب مبادئهشرائع اإلسالم و ة خصائص تنبع من املعاصرة بعد  

 اأم  ، ا التوازنذه ذا اختل   إإال   ،نشوب احلرب يكون بعيداً  واحتمال، الدويلالنووي  يف اجملتمع بالتوازن بني القوى  وثيقاً 
صبح ميزان القوة ي حينهاكت القوة املتفوق  عةلى خصومها لك أهنا إذا متةل  ذ، متاماً  اإلسالمي  فأمرها خيتةلف دول ال يف

األم  اإلسالمي   أي أن   18،ني عن العدوان عةليهاداموا متنع هم ماتةلك القوة ضد   باستخدامذلك لن يغريها  ن  إ، فمتفوقاً 
 والزجر. ال تتعدى حدود الردع
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 (.5/10/24) م،1978، بيوت: دار الفكر، 1، طروح المعاني في تفسير القرآن الكريمشهاب الدين حممد، اآللوسي،  . 19

 .97م، ص1973ترمج : أكرم ديري، دار الطةليع ، بيوت،  األسلحة الحديثة،بوفر، أندريه، تراتون، أندرو، .  20

 م.2007، اجلامع  اإلسالمي  غزة، ، رسال  ماجستياألمن العسكري في السنة النبوية، هناد يوسفالثالثيين، .  21

 م.23/12/2002 بتاريخ القاهرة،، األزهر الشريففتوى إنتاج وامتالك األسةلح  النووي  "واجب"،  . 22

 

نووي  ذات القدرة ومنها األسةلح  ال إذًا صناع  وإنتاج األسةلح  اليت تردع العدو وختيفه وتزجره وتةلقي يف نفسه الوهن
 تكون من أولويات الصناع  العسكري  لدى الدول اإلسالمي ، مادام العدو ينتج هذه  الفائق  يف التدمي، ينبغي أنْ 

 يف واإلذن يف الشيء إذن   إذًا إنتاجها وحتصيةلها من مكمالت ذلك املطةلوب، ومكمل املطةلوب مطةلوب،األسةلح ، 
 . 19ناً ما كان"حلرب، كائ:" أي: من كل ما يتقوى به يف االعالم  اآللوسي يف تفسيه لآلي مكمالت مقصوده، ويقول 

امتالك األسةلح  النووي  ميثل إحدى الضمانات اليت متنع العدو من استخدامها، ألهنا حتدث توازناً  فيه أن   ا ال شك  م  و 
يدعو له اجلهاد يف اإلسالم، حيث يستخدم السالح لةلتغةلب عةلى العدو من أجل إعالء كةلم   بني الطرفني، وهذا ما

 ملعتديناحيث حتصيل هذه األسةلح  واختاذها عةلى سبيل التخويف وردع  منه العدوان أو اإلبادة اجلماعي ،اهلل، وال يراد 
إذا  ون خاسراً ه سيكن  أا ذات طابع هجوم ، هبدف إقناع العدو أهن   هامن خصائص سرتاتيجي  اإلسالمي ، واليتوهي اال

طابع الدفاعي العقيدة العسكري  ذات ال أن  : "ندريه بوفرأقول يد بعض اإلسرتاتيجيون هذا املبدأ ، فقد أك  العدوان أبد
و القوة عةلى التهديد مفتاح الردع ه ن   إذا توفرت هلا القوة اهلجومي ، أل، إال    قيم  ضعيف  يف الردالبحث لن تكون هلا إال  

"20. 
 ،اإلسالمي   الردع سرتاتيجيان إظهار القوة لعنصرين من عناصر ع هذه اإلسرتاتيجي  تعتمد فضالً  ىل ذلك أن  إنضيف و 

لةلقتال  االستعدادو ، فالرباط هو احلراس  هما رباط اخليل يف القران الكرميوهذان العنصران يعرب عن ،املفاجأةومها احلرك  و 
 .21املباغت اخلف  وسرع  احلرك  و  إىلواخليل يشي  الفوري عند اخلطر،
: طالب الدول اإلسالمي  بالسعي إىل إنتاج 22أبو احلسن " رئيس جلن  الفتوى باألزهر الشريف" بفتوىوقال الشيخ عةلى 

 وامتالك األسةلح  النووي  وغي النووي ، ما يرهب وخيوف عدوها، ومنعه بالتايل من االعتداء عةليها، ويرى أبو احلسن أن  
أكانت  ه إذا ظهر السالح يف يد دول  من العامل، سواءشرعي ، وأن  اإلعداد ملواجهته فريض   معرف  العدو واجب ديين، وأن  

هذا التهديد  ولجتاوزت الد  ، وإذا ميتةلكوا نفس األسةلح ، أو أسةلح  أقوى منها صديق  أو معادي ، لزم عةلى املسةلمني أنْ 
 ى عةليها الرد.ول  املعتد  الد   من حق   عتداء، عندها يرى اإلسالم أن  وقامت باال



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 3, 2017 

 
 179 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 .40سورة الشورى، آي  رقم: .  23
 .194. سورة البقرة، آي  رقم:  24
 م.4/5/2013مقال  منشورة بتاريخ ، أسلحة الدمار الشامل بين الوجوب والمنعالشريف، حممد بن شاكر، .  25

 

 .استخدام األسلحة النوويةالمعاملة بالمثل في  مبدأ . 2
 و ج ز اءُ ﴿: اآلي  القرآني ب إعماالً  ف بقاعدة "العدل واملساواة"ر  عْ تعد قاعدة فقهي  كةلي  أصيةل  يف الفقه اإلسالمي، اليت ت ُ 

لنا من النصوص  ، ويتضح24﴾ع ةل ْيُكمْ  اْعت د ى   م ا ِمِْثلِ  ع ةل ْيهِ  ف اْعت ُدوا ع ةل ْيُكمْ  اْعت د ى   ف م نِ ﴿ :، واآلي 23﴾ِمثْ ةُله ا س ي ئ     س ي ئ    
عاقبوه مثل ي اإلسالم أمر بالتماثل يف معامةل  املعتدين، بقصد من اعتدى عةلى املسةلمني جاز هلم أنْ  أن   السابق  القرآني 
نووي  ميثل إحدى امتالك األسةلح  ال فيه أن   شك  ا ال وم   االعتداء بالسالح النووي جاز الرد مثل السالح، فإذا ت   عدوانه،

ه ف املعتدي أن  ر الطرفني، حيث يشعر الط   الضمانات اليت متنع الطرف املعتدي من استخدامها، ألهنا حتدث توازنًا بني
 مواجه  يف عدم امتالكها سوف جيعل من ال ميتةلكها يف املوقف األضعف ليس منأى عن العقوب  واملعامةل  باملثل، يف أن  

 .25يرضخ له ويبتز من طرفه املالك هلا، ومن َث  
وذلك ما يفسر احلرص الشديد حملارب  الدول املنتج  هلذه األسةلح  لكل من حياول إنتاج هذه األسةلح ، ومن أمثةلتها  

السياس  اخلارجي   اجتاه صناع ن  أل ،انتشار األسةلح  النووي  إىل دول أخرىتعارض وبشدة  اليت األمريكي  الواليات املتحدة
بتحديد ألمريكي  الواليات املتحدة اعةلى د يالنتشار هتدللةلواليات املتحدة وحمةلةلي االستخبارات يؤكدون يف تقييمهم 

 .والدويل اإلقةليمي األمريكيثي ذلك عةلى النفوذ االسرتاتيجي أوت األمريكيحري  عمل اجليش 
ةل  باملثل يف لةلمعامويظهر ذلك من خالل تطبيقاهتم  لقد تعامل فقهاء اإلسالم مع هذه القاعدة بصورة ضمني  جممةل ،

ه القاعدة عةلى ، وتقوم هذاألذى املماثةل  يف القصاص ورد   املسائل اليت عرضت هلم بناًء عةلى املساواة وعدم جتاوز حد  
تكون مار الشامل وباألخص األسةلح  النووي ، و القوة والقدرة عةلى التنفيذ معاً، فتكون بالقوة، وهو امتالك أسةلح  الد  

 محاي  لةلدول  اإلسالمي . التنفيذ من خالل األخذ باملعامةل  باملثل درعاً واقياً ووسيةل بالقدرة عةلى 
سةلمني مثل يثبت لةلحاكم جمازة غي امل ق شرعيي ا حي نستنتج من ذلك معىن هذه القاعدة الفقهي  بأهن   وهكذا ميكن أنْ 

 .احلرب فعةلهم باملسةلمني ما حيقق املصةلح  سواء أكان ذلك يف حال  السةلم أو
عد حرب ي اإلسالم دين الرمح ، ولكن من اجلهل والغباوة أنْ  :" نعم إن  السياق قال الشيخ حممد رشيد رضا ويف هذا

ا ان  تحمل قتاهلم إي  ن ديننا دين الرمح ، يأمرنا أنْ  أن   يقال: األسةلح  الناري  لألعداء الذين حياربوننا هبا من هذا القبيل، بأنْ 
 سيئ  مثةلها، عماًل عةلى ال جيزى اهلل أباح لنا يف التعامل فيما بيننا أنْ  هبم، مع أن   ال نقاتةلهم هبا رمح ً  هبذه املدافع، وأنْ 
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 .126سورة النحل، آي  رقم: . 26

 .5/10/63م، 1990، القاهرة: اهليئ  املصري  العام  لةلكتاب، المنارتفسير  رضا، حممد رشيد،.  27

الجريمة عبيد، حسني إبراهيم صاحل،  م(، وانظر:1934وهو التعريف الذي انتهى إليه معهد القانون الدويل يف قراره املقرتع عةليه يف دورته ) أكتوبر .  28
 .44م، ص1999، القاهرة: دار النهض  العربي ،  الدولية

 .146صم، 2013ترمج : عادل زعيرت، القاهرة: مؤسس  هنداوي لةلتعةليم والثقاف ،  ،حضارة العربلوبون، غوستاف، .  29

ع  والقانون رسال  ماجستي يف الفقه املقارن، كةلي  الشري ، المعاملة بالمثل في العالقات الدولية في الفقه اإلسالمي احلواجري، عبد الرمحن زيدان،.  30
 .89م، ص1981، 1، طالعالقات الدولية في اإلسالم، وانظر يف ذلك: الزحيةلي، وهب ، 76_75م، ص2002 باجلامع  اإلسالمي  بغزة،

 
ُو   ص ب  ْرتُْ  و ل ِئن ِبهِ  ُعوِقْبُتم م ا ِمِْثلِ  ف  ع اِقُبوا ع اق  ْبُتمْ  و ِإنْ ﴿بالعدل، فقال: ر  خ   هل  ، أفال يكون من العدل، بل 26﴾ل ةلص اِبرِين   ي ْ

 . 27نعامةلهم مثل العدل الذي نعامل به إخواننا" فوق العدل يف األعداء أنْ 
واعد العادي  بأنه:" إجراءات قسري  خمالف  لةلقويل احلديث الذي يأخذ مبدأ املعامةل  باملثل يراه القانون الد   وهذا عكس ما

ل  عةلى احرتام و أضراًر هبا، وهتدف إىل إجبار هذه الد  ويل يف أعقاب أعمال خمالف  لةلقانون ترتكبها دول  أخرى لةلقانون الد  
الدول   ويل اعترب رد الدول  املتضررة خمالف ، وهذا يضعف من موقفالقانون الد   ، ويتبني لنا من هذا التعريف أن  28القانون"

ي عةليه واعترب كةليهما خمالفاً واملعتده ساوى بني املعتدي ألن   غي مباشرة،   ول  املعتدي  بطريق   املتضررة، ويعزز من موقف الد  
لضرر ول هنا، فضاًل عن ذلك اعترب القانون الدويل إزال  اايل مل يتم مراعاة العدل بني الد  لةلقانون عةلى السواء، وبالت  

املصاحل والذي يف حقيق  األمر خيضع ملوازين القوى و  عماًل يقوم به القائمون عةلى تنفيذ القانون الدويل، والتعويض
يف هذا السياق قال و ا يرتتب عةليه ضياع حقوق الدول املتضررة، ، م  لةلدول النووي  الكربى جي يسرتاتواالالسياسي  

 .29:" مل يعرف العامل فاحتني أعدل وال أرحم من العرب"غوستاف لوبون
 :تتمثل يف 30إجرائي ة شروط لعد  م تنفيذ الدول اإلسالمي  ولتحقيق مبدأ املعامةل  باملثل يف اإلسال

ول  د  ي مشروع  صادرة من التكون اإلجراءات املتخذة عةلى أساس املعامةل  باملثل قد جاءت رداً عةلى أعمال غ أنْ  أواًل: 
 اخلصم.

 مطالبتها بذلك.ولي  رغم ئولي  الد  ول  اخلصم قد رفضت حتمل تبع  املستكون الد   أنْ  ثانياً: 
تكون اإلجراءات املتخذة عةلى أساس املعامةل  باملثل متناسب  مع جسام  العمل غي املشروع، أي تكون يف  أنْ  ثالثاً: 

  احلدود الالزم  لةلدفاع عن حقوق الدول .
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، 2دمشق: دار العةلوم واحلكم لةلنشر، ج ،وجل_ في الفقه اإلسالمي أحكام المجاهد بالنفس في سبيل اهلل_عزمرعي، مرعي بن عبد اهلل، .  31

  .413م، ص2003
 .173م، ص1983، 1، بيوت: دار الكتب العةلمي ، طاألشباه والنظائرالسيوطي، .  32
 .185_177م، ص 1989، 2، حتقيق: مصطفى أمحد الزرقا، دمشق: درا القةلم لةلنشر، طشرح القواعد الفقهيةالزرقا، أمحد حممد، .  33
  .4/129م، 1997 بيوت: دار املعرف  لةلنشر، ،غني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمالشربيين، اخلطيب حممد، .  34
( من جمةل  78عةلى املذهب احلنفي والشافعي، املادة ) القواعد الفقهية ، وانظر:121، صاألشباه والنظائرالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن،  . 35

 .436األحكام العدلي ، ص

 
واملتمثل يف تأديب  هلا ابت  ث ه حقي ا عمةلت بقاعدة املعامةل  باملثل، ألن  ، إذ  ول  املتضررة خمالف   الد   اإلسالم ال يعترب رد  إذاً ف
تتخذ  أنْ  ول  املتضررة األخذ بقاعدة املعامةل  باملثل ابتداءً وهلا يف نفس الوقتاإلسالم عةلى الد   أكد   حيث، ول  املعتدي الد  

  ، يف حال  إذا كانت هناك وساط  نزيه  وكانت املصةلح  يف ذلك.من الطرق السةلمي  وسيةل  لتحصيل حقوقها

 .األسلحة النووية استعمال فيوالمصلحة الضرورة الحربية  .3
ائةل ، هاحلايل، ملا هلا من قدرة تدميي   األسةلح  النووي  هي من أخطر األسةلح  املوجودة يف الوقت كما هو معروف أن  

يف  احملظور يباح أن   ال جيوز شرعاً استعماهلا، إال   هذه األسةلح  ما أن   م  ةل  ا سُ حيث ختريبها وتدميها لةلبيئ  ككل، وإذ  من 
ل  يرى ا، يف  هذه احلا هبحال  عدم وجود وسيةل  أخرى لدفع اعتداء العدو إال  الل  هنا ووجه الد   31حال  الضرورة احلربي ،

ا عمالً هبذه القاعدة إذً  ،32:"استعمال هذه األسةلح  جائز عمالً بالقاعدة الفقهي  "الضرورات تبيح احملظورات أن  اإلسالم 
 االعتداء عةليها باستعمال هذه األسةلح  إذا تعذر الرد باألسةلح  العسكري  التقةليدي ، حفاظاً  تستطيع الدول اإلسالمي  رد  
 .عةلى أمنها ووجودها وشعبها

التوسع فيها،  ، حيث ال جييز اإلسالم ألتباعه33ر بقدرها"وقد قيدت هذه القاعدة بقاعدة أخرى هي "الضرورة تقد   
ما يعرف برئيس  اإلمام أو إىل تستند هذه القاعدة عةلى املصةلح ، وأنيطوإمنا يقتصر عةلى ما يدفع تةلك الضرورة فقط، و 

اإلمام أو  ويقصد به أن   35"،عي  منوط باملصةلح ف اإلمام يف شئون الر  عماًل بالقاعدة الفقهي  "تصر   34الدول  بتقديرها،
السةلط  أو الوالي  عةلى الرعي ، لذا كان تصرفه منوط باملصةلح  من عدمها يف استعمال األسةلح   ول  له كاملرئيس الد  
إىل اجتهاده،  ل  و شأهنا موك    حتت راي  ويل األمر املسةلم، وإن  األصل يف احلرب ال تكون إال   فضاًل عن ذلك أن   النووي ،

 آلمالت  ل ذلك إليه إال ملعرفته واستشرافه عةلى األمور الظاهرة واخلفي ، وإدراكهك  جيب عةلى رعيته طاعته يف ذلك، وما ُو و 
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 .178_5/177 م، 1997، 1مصر: دار ابن عفان لةلنشر، ط ،الموافقات إبراهيم بن موسى بن حممد، الشاطيب،.  36

 (.26_8/25) م،2002، 1حتقيق:عمر بن سةليمان، دار ابن اجلوزي لةلنشر، ط على زاد المستقنع، شرح الممتعالابن العثيمني، .  37

 .129_128هل ميثل انتشار األسةلح  النووي  عامل ردع؟ مرجع سبق ذكره، ص . 38

 
 فإنْ  مرتبط  بتحقيق مصاحل الناس، واملسئولنيمجيع تصرفات احلكام  أن   معىن 36،ونتائجها ومصاحل رعيته األفعال،

 . خرجت من املصةلح  إىل املفسدة كانت باطةل ، وتعرض أصحاهبا إىل املسؤولي  يف الدنيا واآلخرة
املسأل   يغزوا بدون إذن اإلمام ألصبحت لو جاز لةلناس أنْ حل العثيمني يف "الشرح املمتع": "وقال الشيخ حممد بن صا 

ك حلصةلت مفاسد عظيم ، قد تتجهز طائف  من من شاء ركب فرسه وغزا"، "وألنه لو مكن الناس من ذل فوضى! كل  
ر !! أو يريدون البغي عةلى طائف  من الناس، فةلهذه األمو الناس عةلى أهنم يريدون العدو، وهم يريدون اخلروج عةلى اإلمام

 .37 بإذن اإلمام"ال جيوز الغزو إال   الثالث  _ولغيها_ أيضا  
القانون الدويل اإلنساين يستند يف أساسه عةلى مجةل  من املبادئ األساسي  منها مبدأ الضرورة احلربي   وكما هو معةلوم أن  

واملنصوص عةليها يف اتفاقي  الهاي، واتفاقيات جنيف من بعدها، واليت يتم مقتضاها اخلروج عن القواعد الدولي  الضامن  
 لدويلع أي دول  يف اجملتمع الدويل اخلروج عن قواعد القانون اتستطي معىن ذلكلةلحقوق واحلريات وهي حال  الطوارئ!! و 

رتاتيجي ، بفرض سال  لتحقيق أهدافها وأطماعها اال، وتستغل هذه احلحبج  حال  الطوارئ والضرورة احلربي  الغي مةلزم 
 .اهليمن  واالستحواذ عةلى خيات الشعوب األخرى

هديد ، حيث أصدرت حمكم  العدل الدولي  فتوى مشروعي  التالدولي  تناقض يف قرارات اهليئاتوما يدعو لالهتمام ال
 فيها عةلى االعتبارات التالي :  دوت االستنا 38م،8/7/1996باألسةلح  النووي  واستخدامها بتاريخ 

   القانون الدويل ال حيرم األسةلح  النووي  صراح . أن 
 نصوص القانون الدويل اإلنساين " قانون النزاعات املسةلح  " ال تنطبق عةلى هذه األسةلح .  ن  أ 
   ولي  خبصوص هذه األسةلح  غي جممع عةليها.القرارات الد   أن 
   البقاء، واملعروف باسم الدفاع الشرعي عن النفس. تستخدم حق   ول  املعتدى عةليها أنْ الد   من حق   أن 

لنا سبب السعي احلثيث لةلدول النووي  الكربى لتحمل الدول غي النووي  إىل التوقيع عةلى معاهدة  من خالل ذلك يتضح
تقطع عةليها الطريق المتالك هذه األسةلح ، وهي تسةلك يف ذلك االبتزاز  احلد من انتشار األسةلح  النووي ، بغرض أنْ 

 هذا اجملال  سكري اجتاه الدول اليت تسعى لةلدخول يفو الضغوط السياسي  واالقتصادي  بأنواعها، والتةلويح بالتأديب الع
 كإيران وكوريا الشمالي .
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 .6_5م، ص1962، القاهرة: دار النهض  العربي ، القانون الدولي وقت السلمسةلطان، حامد،  . 39

 .488صم، 1997رسال  دكتوراه، كةلي  احلقوق جبامع  عني مشس بالقاهرة، ، الحربأسرى الفار، حممد عبد الواحد، .  40

)هو حق أباحته الشريع  اإلسالمي  ملن يعتدي عةليه أن يرد االعتداء سواء تعةلق األمر بنفس املعين أو ماله أو عرضه، أو نفس الغي  الصائل:دفع يقصد ب.  41
،  18ط ، القاهرة: دار الشروق لةلنشر،اإلسالم عقيدة وشريعة حممد، شةلتوت، :الشرعي اخلاص، انظرأو ماله أو عرضه(، ويطةلق عةليه اسم الدفاع 

 .10م، ص2001

 .43، صالعالقات الدولية في اإلسالمالزحيةلي، .  42

 
بالد  ضد  سيحي تفكينا الدويل يصدر عن التكتل امل "وهو أحد فقهاء القانون الدويل" يف مقدم  كتابه:" إن   قال أنزيةلو ي
وغيها  عراق،وال شاهدنا ذلك يف مأساة فةلسطني،ول الغربي  احلاضرة، كما وهذا املبدأ واضح يف سةلوك الد  39املسةلمني" 

 .األخرىاإلسالمي  ول من الد  

 عند استعمال األسلحة النووية. يةاإلسالم الضوابط الفقهيةو  .الشروط4
إلسالم أتباعه ا ضح لنا الضوابط والشروط الفقهي  اليت حث  من خالل استعراض املبادئ والقواعد الفقهي  السابق  يت  

 :40عةلى العمل والتقيد هبا عند استعمال األسةلح  النووي ، تتمثل يف النقاط التالي 
   األخذ باألخف َث األشد.41دفع الصائل  هبا، وجيب مراعاة إذا ال ميكن دفع العدو إال 
   ضرر لةلمسةلمني، نزواًل بالقاعدة الفقهي  "دفع املفاسد أوىل من جةلب املصاحل"،   يرتتب عةلى استعماهلاأال

 ويستثىن من ذلك حال  كانت مصةلح  استعماهلا تفوق مفسدهتا.
  ْيكون استعماهلا بقدر احلاج  فقط، نزوالً بالقاعدة الفقهي  "الضرورة تقدر بقدرها". أن 
  ْعةلى سبيل املعامةل  باملثل.اء واألطفال والشيوخ، إال  استعماهلا يف األماكن املأهول  بالنس يتقِ  أن  

ؤمتر م وما يؤكد عةلو اإلسالم ورفعته عن باقي القوانني، متيزه بقواعد الرمح  والعدال  واإلنصاف بني شعوب العامل، ففي
 إىل ظاهرة التقدير الكبي لةلتشريع اإلسالمي الذي "مبيأل"م أشار الفقيه الفرنسي 1932الهاي لةلقانون املقارن لعام 

 -ريع  اإلسالمي يقصد الش-ولكين ال أرجع إىل الشريع  : "بدأ يسود بني فقهاء أوروبا وأمريكا يف العصر احلاضر فقال
 ألثبت صح  ما أقول، ففي هذه الشريع  عناصر لو تولتها يد الصياغ  فأحسنت 

 ادئ ال تقل يف الرقي والشمول ويف مسايرة التطور عن أخطر النظريات الفقهي  اليتصياغتها، لصنعت منها نظريات ومب
 .42"اها عن الفقه الغريب اليومنتةلق  
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 : اتمةالخ

اإلسالم عظيم بعقيدته وشريعته، وحيمل يف تصوراته وتشريعاته من الرمح  والسماح  ما مل  ما سبق عرضه نةلخص أن  
  باخلصائص التالي :  يتسم هوو يوجد يف دين مساوي، وال قانون أرضي، 

 .العامليني من والسةلموحاكميه قيم ، أقدر من القانون الدويل عةلى حتقيق العدال  واأل ي مشول له .1
إنتاج وامتالك الدول اإلسالمي  لألسةلح  النووي ، واقتصار استعماهلا لقيود وضوابط يرى اإلسالم وجوب  .2

 حمددة.
 عةلى ضرورة قيام الدول اإلسالمي  القادرة عةلى إجياد وتطبيق املبادئ الفقهي  اإلسالمي  تأكيد اإلسالم .3

 ر احلاضر.ةلعالقات الدولي  يف العصل واملنظم  املنصوص عةليها يف أحكام الشريع  اإلسالمي ،
 وصولكانت وال تزال عقب  أمام ال  اليتو  ،وترتيبات دولي  فعال  ومةلزم  قانوني  عدم وجود ضوابط نتيج  .4

عوبات ضر، وسط عراقيل وصمنذ ستينيات القرن املاضي إىل وقتنا احلالتحقيق السةلم واألمن الدوليني، 
 .اخلطر النووي مواجه سرتاتيجي  وفني  حتول دون الوصول إىل نتائج عمةلي  وواقعي  مرضي  يف سياسي  وإ

البد من العمل عةلى تقارب وجهات النظر بني املسةلمني وغيهم، هبدف إزال  أوجه اخلالف بينهم فيما   .5
 .خيدم قضي  السةلم واألمن الدوليني، والتخةلص من األسةلح  النووي 

الضوابط واملبادئ اإلسالمي  يف معاهدات دولي  تربط بني دول إسالمي  وغي إسالمي ، العمل عةلى تقنيني  .6
 بغرض حتقيق األمن والسةلم الدوليني بني الشعوب.

 ا.من أضرارها والتخفيف من ويالهت االجتاه إىل تنظيم ظاهرة احلرب يف القانون الدويل، بغرض احلد    .7
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 قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكرمي. أواًل: 
 ثانياً: الكتب .

، 1حتقيق:عمر بن سةليمان، دار ابن اجلوزي لةلنشر، ط على زاد المستقنع، الشرح الممتعابن العثيمني،  .1
 . م2002

واط، ، حتقيق: حممد بن عبد اهلل الصالقواعد والضوابط الفقهيةابن تيمي ، أمحد بن احلسني بن عةلي،  .2
 .ه    1422، 1الطائف: دار البيان احلديث ، ط

، بيوت: دار الفكر، 1، طروح المعاني في تفسير القرآن الكريمشهاب الدين حممد، اآللوسي،  .3
 .م1978

 م.1973ترمج : أكرم ديري، دار الطةليع ، بيوت،  األسلحة الحديثة،بوفر، أندريه، تراتون، أندرو،  .4
ة، ستي ، اجلامع  اإلسالمي  غز ، رسال  ماجاألمن العسكري في السنة النبويةالثالثيين، هناد يوسف،  .5

 م.2007
 م.1983، 2األردن: مكتب  املنار، ط ،العسكرية اإلسالمية وقادتها العظاممجال اخلةلفات، وهباء الدين سعد،  .6
مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف مجال الدين، حممد طاهر بن عةلي الصديقي الكجرا ي،  .7

 م. 1967، 3، بيوت: مطبع  جمةلس دائرة املعارف العثماني ، طاألخبار
، 1، بيوت: دار الكتب العةلمي ، طمنهاج الوصول إلى علم األصولالسبكي، عةلي بن عةلي الكايف،  .8

 ه  .1404
: وزارة ، قطردراسات في تميز األمة اإلسالمية موقف المستشرقين منهاالسعدي، إسحاق بن عبد اهلل،  .9

 م.  2013ون اإلسالمي ، األوقاف والشؤ 
: عبد الرمحن ، حتقيقفي تفسير كالم المنان تيسير الكريم الرحمن السعدي، عبد الرمحن بن ناصر، .10

 م.2002بن معال الةلوحيق، دمشق: مؤسس  الرسال  لةلنشر، 
 م.1962، القاهرة: دار النهض  العربي ، القانون الدولي وقت السلمسةلطان، حامد،  .11
 .م1983، 1، بيوت: دار الكتب العةلمي ، طاألشباه والنظائرالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن،  .12
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، مقال  منشورة بتاريخ أسلحة الدمار الشامل بين الوجوب والمنعالشريف، حممد بن شاكر،  .16

 م.4/5/2013
 م.2001، 18، القاهرة: دار الشروق لةلنشر، طوشريعةاإلسالم عقيدة شةلتوت، حممد،  .17
ر، ، حتقيق: صالح الدين املنجد، القاهرة: مطبع  مصر لةلنشالسير الكبيرالشيباين، حممد بن احلسن،  .18
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ق: حتقيق:عبد اهلل بن عبد احملسن، دمش شرح مختصر الروضة،القوى،  سةليمان بن عبد الطويف، .20

 . م1987مؤسس  الرسال  لةلنشر، 
 م.2000، حتقيق: نزيه كمال، عثمان مجع ، دمشق: دار القةلم، القواعد الكبرىعبد السالم، العز،  .21
"، دوليلاألمريكية الجديدة واالستقرار ا العقيدة العسكرية" إستراتيجية الردععساف، سوسن،  .22

 .م2008، 1الشبك  العربي  لألحباث،ط بيوت،
، 1، حتقيق حممد بن محد موالي، طالقوانين الفقهيةالغرناطي، أبو القاسم حممد بن أمحد بن جزي،  .23

 م.1996دار ابن حزم لةلنشر، 
، رسال  دكتوراه، كةلي  احلقوق جبامع  عني مشس بالقاهرة، أسرى الحربالفار، حممد عبد الواحد،  .24
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 ، القاهرة: دار االعتصام لةلنشر، بدون تاريخ نشر.العسكرية في اإلسالمفو،، حممد مجال الدين، حم .26
 .م1990لةلكتاب،  ، القاهرة: اهليئ  املصري  العام تفسير المناررضا، حممد رشيد،  .27
 م.1999، القاهرة: دار النهض  العربي ،  الجريمة الدوليةعبيد، حسني إبراهيم صاحل،  .28

 ر.دراسات وتقاريثالثاً: 
( فقرة )ح( 566م بشأن املسؤولي  املدني  عن األضرار النووي  لوثيق  )أمنو فيك 1997اتفاقي  فيينا لسن   .1

4567 . 
أقيمت يف الرباط: مطبوعات أكادميي   األسلحة النووية عامل ردع؟هل يشكل انتشار سةلسةل  دورات،  .2

 م.1999املمةلك  املغربي ، مايو 
 م.23/12/2002فتوى إنتاج وامتالك األسةلح  النووي  "واجب"، األزهر الشريف، القاهرة، بتاريخ  .3
 .( من جمةل  األحكام العدلي 78عةلى املذهب احلنفي والشافعي، املادة ) القواعد الفقهية .4
 .م(1934يف قراره املقرتع عةليه يف دورته ) أكتوبر  كبنيويور معهد القانون الدويل  .5

 

 

 

 

 

 

 



 دليل النشر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

أعلى المعايير الدولية التي من شأنها  المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد مجموعة مجالت

ترقية حقيقة لمستوى بحثه، رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية، وتضيف للبحث في حال التزام الباحث بها 

؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على النشر العلمي وكذلك تعزز من خبرته في مجال

ً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور ضوابط النشر  أبحاثنا شكالً علميا

 جدات النشر المعرفي.ومعارفه، مما يحقق مواكبة فاعلة لمست العلمي

  

 تعليمات للباحثين:

تحت  (publisher@siats.co.ukعلى اإليميل: ) لقسم النشر ترسل نسختين من البحث -1

 (.PDF( ، وأخرى بصيغة )Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برنامج

( بين األسطر شريطة أال يقل عدد الكلمات واحد ونصفالحاسوب )الكمبيوتر( بمسافات )يُكتب البحث بواسطة    -2

  ( Traditional Arabic) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن و اليزيد 4000 عن

بما في ذلك الجداول والصور والرسومات , ويستنى من   ،( Time New Roman) اإلنجليزية للغة 12 و

 مالحق واالستبانات.هذا العدد ال

، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة  العربية واإلنجليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث باللغتين -3

 ، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر بالهجري والميالدي.العربية واإلنجليزية باللغتين

والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل العناوين الرئيسية    -4

 (KEYWORDS وتحته  ABSTRAC) العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات المفتاحية،

 المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المصادر والمراجع.

، على أال تزيد كلمات الملخص باللغة اإلنجليزية وآخر باللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5

، ( كلمات5) على أال تزيد على KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على

 مع مالحظة اشتمال الملخص على أركانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنهج والنتائج.

 الصفحة بخط سميك.يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط  -6

تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار  -7

 .في كل أجزاء البحث …) 3,2, 1 (إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

من ذلك أبحاث الشريعة واللغة   من المراجع األجنبية ويستثنى % 20 ه ما نسبتكل بحث يجب أن يشمل على   -8

 .العربية

إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة الحق  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها  -9 

 بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل. 

المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في عدم يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية     -10

 .متابعة إجراءات النشر

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


 .ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

  

 :المراجع  قائمة) )التوثيق -12
المتسلسلة، وتبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب تسلسلها في المتن؛ تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام   •

 .على أن توضع قبل قائمة المصادر والمراجع

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود، ثم بعد أن  •

ي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق اتباع طريقة ذلك من ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواش

 ( تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة دفعة واحدة) خالل هذا الفيديو التوضيحي

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول، هكذا:

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق: عبــد  2007) .ـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــباب

 .145، ص: 2. ج: 2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 وفي المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

 .150، ص: 3العزيز. مرجع سابق، ج: ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 

للمؤلف، وذلك باتباع  في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع  توثق •

 الطريقة التالية:

 الكتاب لمؤلف واحد: 

. تحقيـق: عبــد  ب العزيــزالمحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـا (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 .2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بيروت: دار الشروقالحجة في القراءات السبع (.1979ابن خالويه، الحسين بن أحمد الهمذاني. )

يمان العثيمين. القاهرة: مكتبة . تحقيق: عبد الرحمن بن سلإعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الخانجي.

 الكتاب لمؤلفَين اثنين:

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية.الواضح في علوم القرآن (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفين أو أكثر:

 لعالمية الماليزية.. كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية االتجديد (.2005محمد كامل حسن وآخرون. )

 المقالة في مجلة علمية:

المجلة المصرية للدراسات  (. "أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء". 2002راضي، فوقية محمد. )

 .36-27. ص 36. العدد:  12. المجلد: النفسية

 المقالة في مؤتمر:

المؤتمر الدولي  الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم".(. "أثر المرأة في  2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين.للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


 الرسالة العلمية:

. "منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات" (.2016عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.  رسالة

 المؤلفات المترجمة:

 . )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤسسة الدينية.تاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(. 

  

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد  -13

إجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما يتناسب لهيئة التحرير الحق ب   -14

 .مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسباب  -15

ً يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نش -16  ر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونيا

 

عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى بحثك من  مالحظة:

حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال  

 .االلتزام بها

  

 آليات النشر واإلحالة:

يوماً  30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن

لألخذ  أشهر(  3يوماً )    90 لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عن

 بالمالحظات .

البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم ينشر 

 .األبحاث الُمحالة للنشر
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